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LENKIJOS VALDŽIA SUĖMĖ VISĄ EIL? KATALIKŲ VEIKĖJU 
X __

EGIPTO PREZIDENTAS PATENKINTAS IZRAELIO 
. • • - VADŲ NORU SIEKTI TAIKOS

VARŠUVA, Lenkija. — Ko
munistų partijos -pirmo. sekre
toriaus įsakymu, Lenkijos vy
riausybė suėmė visą eilę katali
kų vadų.: Vyriausybė nenori, 
kad popiežiaus atsilankymo me
tu prieš komunistinę santvarką 
nusiteikusieji - lenkai - katalikai 
nesukeltų riaušių, nemalonių da- 
bartinei vyriausybei. Vyriausy
bė žino krašto gyventojų nuo
taikas,. bet ji- turi -pakankamai 
priemonių tvaikai palaikyti. Po
piežius norėtų, kad lenkai ne
būtų suimami'jo vizito metu, bet 
jis negali .sustabdyti; dabartinės 
valdžios įsakymų;

POPIEŽIUI" STATOMAS
. DIDELIS ALTORIUS

sienyje, bet ir pačiame Izraely
je. Aiškėja, kad tai nėra toks 
lengvas dalykas. Izraelyje ir izr 
raelitų valdomame Jordano kai
riajame krante gyvenantieji 
palestiniečiai pajėgia sudaryti 
teroristų grupelę, kuri palieka 
bombas busuose, geležinkelių 
stotyse, rinkose, didesnėse krau
tuvėse ir valgyklose.

Sprogdamos, bombos užmuša 
n4 tik nekaltus keleivius, bet 
užmuša ir vaikus. Izraelis yra 
pasiryžęs. tol pulti palestiniečius 
teroristus, kol suproginėjimai 
bus sustabdyti.

Prašo naikinti pan- 
tery apeliaciją

IŠ LIETUVOS PASIUNTI
NYBES AKIRAČIO

XŠ. m. gegužės 19 d. Lietuvos 
pasiunt’nybėje buvo susitikę 
pasitarimui Lietuvių žmogaus 
Teis;ų komisuos pirmininkas 
dr. D. Krivickas. Lietuvos atsto
vas prie šv. Sosto S. Lozorai
tis Jr. ir Lietuvos atstovas 
TAV-se dr. S. A. Bačkis. Posė
džio metu buvo pasikeista nuo
monėmis ryš;um

NAFTOS DARBININKAI ATSISAKODIRBTI BE DUONOS
REIKALAUJA ATSTATYTI TVARKĄ 

IR BUVUSIAS DARBO SĄLYGAS '

TEHERANAS, Iranas.— Asso
ciated Press korespondentas 
praneša iš naftos valyklų mies
to Khoramshahr, kad ketvirta- 

v . dienio rytą įvyko kruvinas susi- 
-?U-„^m^auS ’ kirtimas tarp naftos versmių

•.eisiu gyn mo klausimu Ęur0 1 darbininkų ir naujai pertvarky-į ^aba 
->oje bei Lėtu vos bylos rei au'^ jrano kariuomenės garni- kompan
1980 m. Madrido konferencijoje.

Žurnalistas V. Meškauskas iš 
Chicagos š.m. gegužės 24 d. lan
kėsi Lietuvos pasiuntinybėje, 
kur turėjo progos pasikalbėti su 
Lietuvos atstovu ir O. Bačkiene 
bei susipažinti su pasiuntinybės 
patalpomis ir dabartine namų 
padėtimi.

to’

zono.

Lenkijos vyriausybė davė me
džiagą ir leidinius Varšuvoje pa-. 
statyti’ didelį- altorių, kad Len
kijon nuvažiavęs popiežius ga
lėtų atlaikyti pamaldas.’Niekam 
ne paslaptis, -kad-- aikštėje susi
rinks mSžinlška tikinčiųjų len
kų mjniac Patys tikintieji imsis 
priemonių, kad mišių metu būtų 
rimtis ir tvarka. Visiems len
kam labai svarbu, kadir po mi
šių Varšuvoje būtų tvarka.

Popiežius .Jonąs Paulius II 
planuoja kelis kartūs susitikti 
su komunistų partijos sekreto
rium -E. Giereku,■ ę:ęyeūiąu iš
tisą dieną praleisti su Arkivys
kupu Višinskiu.

Izraelio ir palestinie
čiu kovos

. TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio diplomatai tariasi su 
Egipto atstovais apie palestinie
čių poziciją, kurią rengiasi pa
siūlyti Jordanijai ir Sirijai, bet 
Izraelio aviacija ir toliau tebe- 
puola palestiniečių pozicijas pie
tiniame Libane.

Izraelio karo minlsteris pra
nešė palestiniečiams, kad jis no
rįs pasitarti su palestiniečių va
dais apie reikalą sustabdyti be
prasmius nekaltų žmonių žudy
mus, bet palestiniečiai nenori 
tartis. Jie tikėjosi -susitarti ir 
sustabdyti bombardavimus, bet 
jei Arafatas nenori, tai bombar
davimai bus tęsiami, kol berei
kalingos žudynės bus sustabdy
tos Izraelio miestuose ir Izraelio 
okupuotose srityse.

IZRAELIS ATIDŽIAI 
SEKA TERORISTUS

Izraelio kariai, pasienio sar
gai ir policija atidžiai seka pa
lestiniečius teroristus ne tik pa-

KALENDORĖLIS

. CHICAGO, m. — Teisėjas Jo
seph Sam Perry, kuriam paves
ta dar kartą nagrinėti išgarsėju
sią-panterų bylą, prašo panai
kinti apeliacijos nutarimą dar 
kartą peržiūrėti panterų bylą. 
Byla tęšėsi bent du metus,, o da
bar bylą pralaimėjusieji advo
katai nori gauti 274,000 dolerių 
už bylos gynimą.

.Teisėjas . advokatams patarė 
niekad neginti neapginamo da
lyko. Advokatai negali tikėtis 
iš taksų mokėtojų gauti jokio 
atlyginimo už prakištą bylą.

. Žinovy patarimai . 
daržų savininkams

CHICAGO. —Kas turf. daržą 
ar darželį daržovėms auginti ir 
tą . sklypą patręšę “Nu Earth” 
trąša, patariama, dar nepradė
jus daigais apsodinti ar apsėti, 
savo sklypo žemę patikrinti.

U.S. Aplinkos Apsaugos įstai
ga perspėja, kad tose trąšose 
“Nu-Earth” esąs kiekis chemi
kalo cadmium gali būti žalingas 
sveikatai. Tūkstančiai čikagie- 
čių jau nuo 1974 metų savo dar
želių trąšai vartoja “Nu Earth”, 
bet naujai darytais patikrini
mais rasta cadmium ir “Nu 
Earth” trąšos nebeleidžiama to
liau gaminti ir vartoti.

Maj. Byrne žadėjo įsteigti 
darbo santykių komitetą
Chicagos majore Jane Byrne, 

po konferencijos su Chicagos 
ugnįiagesių unijos prezidentu 
Frank Muscare ir Policijos kon
federacijos prezidentu Jack 
Hawconsen, pfanešė, kad per 
dvi savaites ji suformuos darbo 
santykių komitetą, bet, kad pa
rūpinti darbo kontraktus vi
siems miesto tarnautojams, ji 
neturi laiko. Vėliau pasakė, kad 
jos administracija daro pasiruo
šimus pirmam Chicagos val
džios. miesto, kolektyvinių dery
bų paktui.

IB

PLB-nės pirmininkas, inž. V. 
Kamantas, lydimas A. Gurecko, 
gegužės 19 d. lankėsi Lietuvos 
pasiuntinybėje. Ta proga jis pa
informavo Lietuvos atstovą apie 
PLB-nė'- veiklos planus ir rū
pesčiu-- beį pasitarė, kaip geriau

Protestuojantiems darbinin
kams paleidus kelis šūvius Į ka
rius, prižiūrinčius tvarką 100 
tūkst. gyventojų mieste ir naf
tos valyklose, kariai paleido ke
lis šūvius į maištaujančius dar*- 
bininkus ir užmušė 21 žmogų. 
Konfliktas tarp darbininkų ir 
mulos ginkluotų jėgų jau prasi
dėjo prieš kelias dienas, bet iki 
šio meto išvengta kruvino susi
rėmimo. Pasirodo, kad vietos 
arabai, sudarantieji daugumą 
naftos valyklų darbininkų, ne
patenkinti įvairiomis paties 
Ohomeinio kalbomis ir reikala-

Gundymas anglimi
WASHINGTON. — Anglies 

būtų galima prikasti kasmet po 
100 milijonų tonų daugiau, ne
gu dabar prikasama, jei anglies 

iijas užtikrintų, kad pa
didės anglies pareikalavimas, 
pasakė' West Virginijos guber
natorius Jay Rockefelleris, kuris 
yra pirmininkas Prezidento ko
misijos anglių reikalams.

Rockefelleris pastebėjo, kad 
po atominės energijos reakcijos 
Trijų Mylių saloje, amerikiečių 
pasikliovimas atomais atvėso ir 
grįžimas prie anglies įgauna 
daugiau paskatinimo.

Juzė Daužvardienė, Lietuvos Respublikos generalinė kon
sule, kalba Lietuvių Tautinėse kapinėse prie Kipro Bielinio 
paminklo. (Fotografavo Martynas Nagys)RADO DAR VIENĄ SKRIDIMUI NETINKANTI DC-10 LĖKTUVĄ

v . • V

PATIKRINTIEMS SVEIKIEMS LĖKTUVAMS 
LEIDO TOLIAU SKRAIDYTI

WASHINGTON. D.C.— Fede
ralinė aviacijos administracija 
rado dar kelis trūkumus viena
me DC-10 lėktuve ir jam už
draudė vežioti keleivius, kol 
visi trūkumai bus pataisyti. Jei
gu tas lėktuvas nebus pataisy
tas, tai su juo galėtų atsitikti 
tokia pati nelaimė, kokia ištiko 
DC-10 lėktuvą 191 skridimo me
tu — įgula ir visi keleiviai žuvo.

Buvo patikrinti kiti tos pa
čios rūšies lėktuvai, rasti tvar
koje ir leista jiems tuojau iš
skristi. Kituose aerodromuose 
lėktuvų tikrinimas eina lėtai.

CHICAGOJE RASTI KITI 
INSTRUMENTAI

Chicagos aerodrome rastos ki
tos svarbios nukritusio lėktuvo 
dalys. Rastas altimetras, kuris, 
pasako, kokion aukštumon buvo, 
pakilęs sudužęs lėktuvas. Alti
metras tuojau pasiųstas į Wash- 
ingtoną, kur turi visas prietno- 
nes instrumentui ištirti. Lėktų* 
vas buvo iškeltas minėton aukš-
tumon dviefn motorais, o vėliau 1 nomi keli DC-10 • lėktuvo trūku- 
nėrė tiesiai Žeitneū. Dviejų- hao? 
tojų jėgos turėjo užtėkti lėktu
vui nutupdyti, bet tas riebumo 
padaryta. Aviacijos specialistai, 
nori nustatytą kodėl ’lėktuvas1 
nebuvo nutupdytas, w'*-
'‘Apklausinėjami nelai

mės liudininkai ? '
, O’Hare aerodrome ..nelaimes 

mętu buvo daug žmonių., Nelai-

mačiusių kylantį ir krintantį 
lėktuvą. Buvo pora fotografų, 
kuriems pavyko vieno motoro 
neturinčio lėktuvo visus žings
nius fotografuoti. Specialistai 
apsvarsto kiekvieno liudininko 
pasisakymus, kad galėtų nusta
tyti lėktuvo tikslius judesius.

Blogiausia, kad “juodoji dė
žė”, kuri turėtų užregistruoti 
visus lėktuvo mechanizmo jude
sius, to nepadarė. Matyt, kad

Birželio 1: Fortunata, Justi
nas, Galinda, Anis, Daugotas, 
žiedūnas.
, Saulė teką.5:19, leidžiasi 8:16.

■ Orai' šiltesnis, gal! ■ lyti.
n

— Rodezijos premjeras Abel 
Muzorewa sudarė naują kabi
netą, į* kurį įeina juodaodžiai ir, 
baltaodžiai. Premjeras pareiškė, 
kad kabine|as išvengs . bereika
lingo lŲTiujp.pralįejiiųo..

Aldermanai jau šiaušiasi 
prieš Byrne bosavimą
CHICAGO.—Apylinkių (war- 

dų) superintendentu asociacija 
nutarė apeliuoti Apygardos 
teismui kiekvieną majorės Byr
ne įsakymą iš tarnybos tarnau
toją pašalinti, pasakė 36-ojo 
wardo superintendentas Elmer 
Filippini, kuris yra .minėtos 
asociacijos pirmininkas ir kurį 
Byrne atleido iš pareigų.

Filippini pasakė: “Aš papra
šiau leidimo pamatyti ir išgirsti 
ką majore turi pasakyti. Mes 
norime , bendradarbiauti miesto 
labui legaliais skundais, bet mū
sų advokatai pirmiausia nori iš
tirti, kokius skundus ji yra iš
kėlusi prieš devynis mūsų aso
ciacijos narius.

bųt ugaiima Liet u vos. veikalams vimais gaminti .daugiau: ir-ge
riau valytos’ naftos. Be specia
listu chemiku, darbininkai ne- 
gali pagaminti dolerius mokan
tiems pirkliams. Premjeras Ba- 
zarganas stengiasi privilioti iš
vykusius chemikus, bet nepajė- 

JAV-se gia garantuoti reikalingo asmens 
saugumo. Keli vis dėlto grįžo 
i Irana, bet dauguma atsisakė 
dirbti, kol krašte nebus tvarkos.

Be specialistų chemikų, dar
bininkai reikalauja duonos ir 
riebalų. Jiems jau įgriso Cho- 
meinio kalbos apie islamišką 
Irano respubliką. Jie nori pini
gų ir maisto, kurį anksčiau ga
lėdavo nusipirkti.

Iki šio meto Irano kariuome
nė vengė kištis į politinius kon
fliktus. Karo vadovybė buvo 
patenkinta mulos Chomeini 
ginkluotų grupių nutarimu ne
liesti karių, nebandyti jų areš
tuoti arba atimti ginklų. Karys 
ginklą atiduoda tiktai vyresnio 
laipsnio kariui arba pareigas 
einantiems kariuomenės polici
ninkams. Visiems, įskaitant ir 
įvairias mulos Chomeini gink
luotas grupes, paaiškėjo, kad 
kariuomenė yra centralizuota 
jėga, klausanti vyriausybės. Be 
to. visi ginkluoti Islamo ir kitų 
tikėjimų šalininkai žino, kad 
kariuomenės taip lengvai nepa- 
stumsi į šalį. Svarbiausia, vals
tybės ginklų sandėliai yra ka
riuomenės žinioje. Visiems turi 
būti aišku, kad karių įsakymo 
reikią klausyti šaudymas į ka
rius — karių ne.nugąsdina.

Perorganizuota Trano kariuo
menė įsakymų klauso, nes žincų- 
kad viso krašto gyventojams la
bai jau įgriso netvarka, de
monstracijos ir bereikalingas 
laiko gaišinimas darbovietėse. 
Kariuomenė negali naftos Vers
mes prižiūrėti, ji gali sustab
dyti versmių gadinimą, bet ji 
negali naftos valyti.

Premjeras Bazarganas nori 
atstatyti vyriausybės autoritetą, 
o vėliau' imsis priefnonių gru
pių sauvalei sustabdyti’ Kariuo
menės įgulos ‘ vrrŠiniftkb |siky-

patarnauti.

L'etuvos risiovas prie Š'r, 
Sosto S. Lozoraitis Jr.,_ yKęs 
iš New Yorko, svečia' osi keletą 
dienų pasiuntinybėje Vašingto
ne. Lietuvos atstovo
dr. S. Bačkio kvietimu jis tu
rėjo progą pasikalbėti-papietau- 
ti su Valstybės departamento 
pareigūnu Baltijos valstybių 
reikalams ir kitą dieną su Lat
vijos atstovu Vašingtone.

VAINIKŲ DIENA — Lietu
vos atstovas ir O. Bačkienė pa
dėjo gražią rožių puokštę, iš 
Pasiuntinybės darželio, prie JAV 
Įeit. Samuel J. Harris kapo Ar
lington nacionalinėse kapinėse. 
Tai padaryta pagerbimui Ame
rikos kario, žuvusio už Lietuvos 
laisvę 1920.11.24 d. Kaune.

Ant paminklo yra Lietuvos 
vytis ir toks įrašas: “Erected by 
the Lithuanians and sons and 
daughters of Lithuanians in 

?d:ca'cd in lov-
e. . of lieutenant Sa-

muel J. Harris who died fight
ing fcr the freedom of Lithu
ania’’.

nukritus vienam motorui, su-} . , ,,, America and ae triko tam tikros lėktuvo valdy-l . „ fJ t mg memory oimo dalys.

DAUGELIS PLEPA 
BE REIKALO

Atrodo, kad nelaimę tyrinė- 
jantieji žmonės turėtų nustatyti 
tikslius faktus ir informuoti 
savo organizacijos atsakingus 
pareigūnus. Dauguma jų taip el
giasi. Jie žino, kad tiktai faktų 
visuma gali leisti padaryti tiks
lų sprendimą. Chicagos spau- 
don pateko žinios, kad jau prieš 
kurį laiką tikrintojams buvo ži- 1

mai, bet lėktuvo statytojai tada 
-nekreipė dėmesio, šitokie pa
reiškimai turėję pasiekti Fede
ralinės aviacijos administracijos 
vadovybę ir įsakyta padaryti 
pa tikslinimai.~ Tikrintojai esą

Tą pačią dieną Lietuvos at
stovas ir Ona Bačkiai taip pat 
padėjo gėlių puokštes prie mi
rusio Lietuvos ministerio Povilo 
žadeikio paminklo ir ant miru
sio Lietuvos atstovo Juozo Ka- 
jecko ir jo žmonos kapo.

£ * *
Pastaruoju metu Lietuvos at

stovas ir O. Bačkienė buvo pa
kviesti dalyvauti šešių valsty
bių ambasadorių priėmimuose 
jų tautinių švenčių proga.

— Premjeras Muzorewa ga
vo daug sveikinimų iš Afrikos

nežiną, ar tai buvo padaryta, 'ir kitų kraštų už demokratinės 
bet- jie- kitiems apie tai pa- vyriausybės sudarymą, 
sakoj a. I

-'■ Premjeras Muzorewa ne-
mes-, tyrinėjantis ji specialistai lįleis į Rodezi jąJį osmtojų iš kitų' 
jau apklausinėje ISOį.žrppnių, kaimyninių

f*' — čekiėnės ir Nemicko bylą 
spręs ne Tautininkų konferen
cija, bet Nėo-Lituanų otgnhi- 
litžScija.

Verdantis purvas 
Yellowstone Parke

Yellowstone Nacionaliniame 
Parke karštis iš tūkstančių pėdų 
gilumos geizeriais išmeta ver
dantį vandenį ir purvą. Arčiau 
augusių medžių šaknys iššunta.

Kodėl karštų geizerių skaičius 
šįmet padaugėjo ir labiau įkai
to. aiškinama, kad priežastis 
toje vietoje buvęs stiprus že
mės drebėjimas, kurio pasek
mėje -padaugėjo geizerių skai
čius. Geizerių veikimas žymiai 
padidėjęs Purvo Vulkano srity
je j šiaurę nuo Yellowstone 
ežero.

Bendrcp Europos Rinka 
jau turi dešimt nariu

/.Tr, <AI. Graikija. — Praeitą 
pirmadmnį Graikija, jau dešim
toji, Įst jo nariu į Europos 
Bendrąją Rinką, kurią sudaro 
šios valstybės: Belgija, Danija, 
Vakarų Vokietija, Airija, Italija, 
Liųk§eofibyfgas, Olandija, Ang
lija ir-.pągaliaiį Graikija.

— Europos Ttnkdjė ‘niikrito 
dolerio vertė, kai buvo paskelb
tas. užsienio prekybos neigiamas 
balansas — deficitas.

mas baigė protestus ir atg.rivD 
no cterifrihės ‘vyrfdtfsybė.f galią 
ne tik igaftąs bę$ wisa-
me krašte.

file:///.Tr
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MODERNUS SAPNININKAS

Varžybos vasaroj ant.

pietų malonios Dangos 
Siaurės žiaurumus malšins.

monę kaip jį . . . apglūšinti! Laimingas, kas žymioj srity darbuotis prato.

žygius kad jo didvyriškus pasaulis mato.
ra

dar neužbaigiau.

ŠVILPYNE ženkliną turto ir garbės praradimą,

' Su savą darbu ir gebėjimu visu !

Šiaurės ledinuotos srovės 
Pietinius kraštus vėsins, 
O pietų malonios bangos

Ogi erdvės. Jos yr jūsų. 
Imat jas jau užkariaut. 
Galgi bus pasisekimas, 
Gal pavyks į jas keliaut.

Vienatine miūtim tiktai gaivinas, 
Kad naudai Jis visų gyvena. ir tdi žino.

Tai ne tuščios čia svajonės, 
Tai dalykai galimi.
Tik mintis į tai sukaupkit 
Ir jie taps įvykdomi.

Dabar, girdi, prieita kompro
miso. Patį radijo išgalvojęs Mor-

vynių mėnesių skirtumą tarp 
tavo ir mano amžiaus”.

Jūsų vandenis tvarkykit. 
Jųjų srovės jums tarnaus, 
Išradimą padarykit, 
Speigai, kaitros galą gaus.

Nylą stipriai užkorkuokit, 
Nei vienas lašas jūron jo, 
Sužaliuos sausa Sahara,__

Taiką tarp savęs darykit 
Ir bus maisto ant stalų.

Šekit pavyzdį olandų 
Ir la’mėsit žemės tuoj, 
Veiskii kalnus į pajūrius. 
Rezultatai bus kad oi.

Pagal seną lietuvišką sapnini
(Tęsinys) Pj įf!

Tad nebūkit mažatikiai, 
Būkit dvasios milžinai, 
Ir į buitį vis šviesesnę 
Ves

— Rusijoje yra viskas už-j pasaulyj e, yra rusų išradimas, 
drausta, net ir tas, kas oficia
liai leidžiama.

MODERN MOZAIKA IR MAGARYQOS
< Dteto 2B4AS JOHUMAVTOIUS

TURISTO PASTABOS
Keliautojas sugrįžo iš Euro

pos ir taip pasakojo draugams 
savo įspūdžius:

— Angbjoje viską galima da- 
rvti, kas nėra uždrausta.

— Ispanijoje viskas yra už
drausta, kas nėra leidžiama spe
cialiu dekretu.

Išsprendė ginčą

Vilniuje klajoja toks anekdo
tas apie kivirčą tarp rusų ir va
karų dėl radijo išradėjų. Kaip 
žinome, Sovietai tikrina, jog 
radijo, kaip ir visi kiti dalykai

NEGALI ATSPĖTI
Grįžęs iš darbo vyras klausia 

savo jaunos žmonelės:
— O ką tokio dabar verdi, 

brangioji?

LITERATŪROS ŽINOVĖ

— Ką tamsta taip rašai dieno
mis ir naktimis?

— Juk esu literatas ir rašau 
apysaką.

— Tai bereikalingas laiko eik
vojimas! Juk apysaką gali nusi
pirkti krautuvėje jau atspaus
dintą už dolerį, — įtikinėjo ra
šytoją tarnaitė.

MOKSLO LABUI
Botanikas nuėjo į mišką, 

do ten grybų, surinko juos, par
nešė namo, pats juos paruošė ir 
pavaišino žmoną. Kitą dieną jis 
klausia žmonos:

— Tu gerai miegojai?
— Labai gerai.
— O dabar gerai jautiesi?
—- Puikiai. .
■— Ir nieko tau neskauda?
— Nieko.
— Puiku! — sušuko botani- , 

kas.' — Pasirodo, aš ne tik ra
dau visiškai naują grybų rūšį, 
bet- ir įrodžiau,, kad jie valgo
mi.

Formalus teisėjas

Buvęs labai garsus Vyriausio 
teismo teisėjas Felix Frankfur
ter atsisakė atlikti vedybų cere
monijas labai geram draugui, 
aiškindamas, kad jis neturi tei
sės.

Baimė dėl gandro veikios

Nor darbuotę tavo mažint 
Ir sparnus tau apkapot.

Vąi tu gandre, tu gandreli, 
Gandružėli mielasai, 
Ar žinai, -kad ima sklisti 
Tau žalingi plepalai.
r • 

I

, . ... - . • - Tavo^ veikla ima peikti,teismo teisėjas ir neturi teises • . . “ - .
atlikti vedybų ceremonijų? Ko-i1^5 lm ^ot' 
dėl taip yra? — klausė draugas.
Teisėjas kukliai atsakė:

— Matote, vedybos nelaiko
mos federaliniu nusikaltimu.. Kas tiesa, tai nėr joks melas,

Tarybinis telefonas

Pas Paleckį, Vilniuje, atsilan
ko vienas užsienio koresponden
tas. Po pasikeitimo keliais saki
niais, svečias pastebėjo keistos 
išvaizdos telefoną.

— Niekad anksčiau nebuvau 
matęs tokio telefono, — taria ko
respondentas. — Yra per ką 
klausytis, bet nėra mikrofono į 
kurį kalbėti.

— Matote, tamsta, ši linija 
yra tiesioginiai sujungtą su 
Maskva . . .

Matom, ką gali nųyeikt. 
Greit pripildysi tu žemę. 
Ką toliau turėsi veikt?,

Nekalbumo priežastis

— Man rodos, kad Juozas yra '■ 
labai .nekalbus.

— Na, jau iš ko gi taip spren
di?

— Prieš metus paskolinau 
jam pinigų, o jis niekad nė vie
nu žodžiu dar neprisiminė.

Ir patsai, bėdų sulauksi. 
Balos, krūmai susiaurės. 
Ar žmonėms bk'nrias tavo 
Bent įmanomai rūpės?

Poezijos pavasariai arba Poezi-’ J. Valaitis, kaina-$4, gaunamas Naujienose) j t • «r> • * •» • . . " . t '

Rimtas gandras tyl truputį.
Dar rimtesnį jis nuduod.
Ir jausmingai, išmaningai
Tokią mintį jis mums duod:

Lai Sau kalba kas ką nori. 
Savo pareigas einu, 
žmonės nuolat klaidžiai

. sprendžia 
Savo papročiu senu.

Žemė nėr dar perpildyta.
Jai toli dar iki to, 
šventas Raštas mini, skelbia, 
Kad jums reikia eit prie to.

Tuštumų plačioj žemelėj 
Daugel turite dar jūs. 
Kam ya’zduotis rūsčius 

daiktus?

Hollywodo įvairenybės

Viena garsi filmų žvaigždė
juo toliau, juo darėsi jaunesnė. Gal niekad .tokių nebus.
kol pagaliau jos duktė pastebė- j
jo: “Mama, prašau atsargiau su *Su Maskva jūs apsidirbkit. 
metų mažinimu! Palik nors de- Tuoj ją siųskit po. galų.

Mūzos, pasipiktinusios modernistų poezija, 
skranda į Pariiass.

jus protiški sparnai.
—Perkūnas.

(Sudainavus porą juokingų dai
nelių artistas deklamuoja)

AŠ clėl juoko nedainuosiu, 
Geriau ką nors deklamuosiu. 
Dainos mano šypsena — 
Dėl jaunimo per sena, 
O dėl senių — per jauna. 
Tą žinokite!... Gana.,,

Darbuotis amžhrni ir ką į 
Kuą.i^Mamės. tad mudu?

- Tuomet visur pasėjų baimės,
-y • > w . - - . - -' ,

Sparnuočiai bijosi pakilt nuo žemės,

Nei šmaikštūs briedžiai rodytis nedrįsta, 
Laukuos pamatę aukštyje mane”-

POEZIJOS PAVASARIS
Pagal okup. Lietuvoje įvestą 

madą, dabar išeivijoje ruošiami (J.

jos dienos. Prisidėdami prie 
poezijos ir poetų šlovės, duoda-; 
me ištrauką iš Antano Vanagai--: 
čio apžvalgos apie Dėtuvių poe
tus. Ji būdavo deklamuojama 
Amerikos Fetuvių scenose, o 
1928 m. išleista atskiru leidinė
liu. pavadintu “Vanago Snapas”.

Tegu tau Dzeusas ir toliau dosnumą laiduos, 
O eš, užgimusi visų darbuotis naudai, 
Už savo darbus pagyru negaudau, 
Guodžiuos bet tuo, kad korio mūs akelėj 
Matau ir savo įnešto medaus lašelį-

•verte

Kitą kart kaip koncertuosiu. 
Gal ką nors ir padainuosiu. 
Bet iš manęs nesijuokit — 
Su rimtumu susituokit!...

Taigi,., paprastas dalykas... 
Nesu aš koks dainininkas. 
Todėl pasaką paseksiu.
Jei kantrybės tik išteksiu... 

Matot, turim mes poetų — 
Jų eilių gražių sudėtų. 
Kurias miela paskaityti. 
O dar mieliau išklausyti. 
Graž:os eilės mūs poetų, 
Jūsų sielą sužavėtų. 
Bet kad jūs užmirštat sielą!... 
Jūs neduodat, kas jai miela, 
Ne tiktai kad išklausyti. 
Bet uždraudžiat net prašyli 
To, kas šventa yr’ žmonijai 
Ir visatos Karalijai!... 
Neveltui poetai rašo 
Ir grožėtis eilėmis prašo. 
Nes elėraščių gražumas, 
Ir kalbos mūsų skambumas. 
Viršija ki|ų tautų rašybą — 
žodžio ir dainos kūrybą!...

Imk’m “prastą” Duonelaiti.
Paskaitykime Vaičaiti, 
O Kudirką, o Maironį, 
Girą, Vaitkų, Jurgelionį, 
Senį Jakštą ir Margalį, 
Baranauską vyskupėlį .. . 
Vienožinskį, Paparonį. 
Ir Vaičiūną. Vineą Stor.j. 
Ir Mikuckį ir Gustaitį,

(Bus daugiau)

Nelaimingos vedybos • Vienas amerikiečių pulkas,
Vienas vyras pasakoja kar-t 

čiamoje prie baro; “Prieš dvy
liką metų maniškė žmona ir aš 
buvome - laimingiausi žmonės 
pasaulyje,” . „. ■ - j

s. — O kas gi vėliau atsitiko?’ — į 
paklausė jo kompanijonas. ;

—' Vėliau įvyko- mūsų vestu- i 
vės. ' i

MoaaryEfos 
__ ' -i- . ■ ■
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1 • Irano televizija paskelbė, 
] kad tikrai Irano ' revoliucinis 
teismas pakvietė JAV sen. Ja
vits ir jo žmoną’ prisistatyti į 
teismą Teherane. Sen. Javfts 
Nev Yorke pareiškė, kad visa 
ta istorija — juokinga; Ar sen. 
Javits negalėtų pasijūGfctl iš 
Amerikos valdžioj paskyrusias 
i milijonus dolerių klausinėti 
JAV piliečius tikrinanti Vies-en- 
thalie Mevykgėles.gautas iŠ rū- 
spškos KGB. t,‘

< -Ir taip mintyse Nagio poe
zijoje paskendęs nepajutau kaip 

■ automobilis, prašovė greitkelį, 
vedantį į Baltimprę. . ur t bemaž 
atsidūriau Wash intone. O kai 
po kelių dienu sužinojau apie 
Ramojaus klydinęįįmus,'priėjau 

Išvados, kad šiąfne gyvenime- 
1 galima pasiklysti ir su žmona ir 
be. jos. (Juozas Gaila, Draugo

1 b ■ - J.A JR

Afrikoje, buvo sudarytas vien 
tik iš Testas valstijos vyruku. 
Prieš išlipimą, pulkininkas iš 
Texas įspėjo: Atsiminkite, mes 
turime gauti vietinių prielanku
mą. Jeigu jie sakys, jog Afrika 
yra didesnė už Texas, neprieš
taraukite jiems”.

< Iš teismo salės gautos šios 
žinios bei reportažai:

— Vyras iš Pittsburgh o pasis
kundę teismui, kad jam buvo 
nuplautas vyriškas organas lai
ke kitos operacijos ir tai atsiti-' 
ko tik keletas savaičių prieš nu
matytas vedybas. Teismas jam: 
priteisė $825,000.

— New Yorko Aukšč;ausias 
teismas priteisė vienai Pough
keepsie 42 metų moteriai $854.- 
000 už pilvo mazgelio, žinomo 
belly button vardu, deoentrali- 
raciją laike operacijos. Matote, 
moteris kreipėsi j grožis dalykų 
chirurgą sumažinti jos pilvo 
apimtį: Tik po operacijos apsi
žiūrėta, kad minimas mazgelis 
yra ne pilvo centre, bet šone.

— Utica miėstėlyje, Michigan 
valstijoje, jury teismas priteisė 
Mrs. Barbarai Osantowski $20,- 
000 už kojos piršto sulaužymą. 
Betgi Mr. > Osantowski gavo 
$180,000 “už nuptojimą partne
rio”, nes dėl to sufeldimd^rs 
Barbara buvo nepajęgįįšokti.

V i , . i

ŠULINYS su švariu vandeniu reiškia visokiariop^ 
pasisekimą, įkristi į jį — apkalbos, maudytis jame -—ge
ra sveikata, artezinis šulinys ar trykštantis šaltinis — 
meilė ir džiaugsmas, bėgantis per viršų — nuostoliai, v 
semti iš šulinio vandenį — pasisekimas versle.

Šuoliuoti ant juodo arklio reiškia išvengimą nege- ? 
rūmų ar nelaimių, ant bėro — garbė be naudos.

ŠUO reiškia nepaperkamą sargą, miegantis—tvar
ka ir ramybė namuose, lojantis — įspėjimas, kad neįvyk
tų nelaimė, urzgiantis — apkalbos, plaunantis su kitų 
šunimi — apgaulingos pinklės, su katinu — nesantaika 
namuose ar bendruomenėje, su kale — palestuvystė, bū- , 
ti šuns užpultam — saugokis net savo draugų.

ŠVENTĘ savo tautos švęsti reiškia didelį džiaugsmą, . 
svetimose tautos ar valstybės šventė reiškia liūdesį, prie- 
ępatMą ir blogus laikus.

ŠVENTOVĖ rreiškia didelį džiaugsmą, laimę ir

ŠVINAS reiškia sunkų gyvenimą, švino gauti — ne- 
. teisingi skundai.

TABAKĄ sapnuoti ar jį rūkyti reiškia dvasios 
silpnybę, uostyti jį — laikiną proto aptemimą, išbarsty
ti — pergalę blogo įpročio ar net ligos, mesti rūkius 
geras sapnas, kuris sunkiai įvykdomas gyvenime.

Į TAMSYBĖ reiškia ligą, būti tamsoje —saugokis
nelaimės.

TARNAS namų reiškia turtingą gyvenimą ir sau
gumą nuo pavojų, viešbučio tarnas — neprotingą el
gesį ir gašlias mintis.

TAUKUS pirkti ar juos pardavinėti — laimė ir ge
ra sėkme su gerais asmenimis Taukus .tirpdyti ar. virti
yi<* Ilga. ; į . i

TEATRĄ sapnuoti vaidinant komediją—būsi link
smoje draugijoje, tragediją — sulauksi nemalonumų ar 
net artimo asmens mirties. ' r ’

TEISYBĘ sapnuoti bei ją. sapne patirti reiškia 
sėkmingą meilę ar gerą gyvenimą.

i, ? ^etikėt^^įtikiiną M neti- ?
kėtą žinią; matyti telefenu-:?kalbant «vyrą -— padarysi 
gerą sutartį, moterį-— būsi apkalbėtas, pačiaml telefo- v '’ 
nu kalbėti — gera žinia.

TELEGRAMA yra netikėtos naujienos simbolis, 
gauti ją — nemaloni žinia.

. TEPLIOTI paveikslą nesant menininkui reiškia 
tuščias pastangas ar darbą visai be naudos. Paišyti sa
vo paveikslą reiškia tvarkingą gyvenimą, gerą sveika-

TERMOMETRAS reiškia nepastovumą, gyvenime ir 
įvairius nemalonumus.

TESTAMENTAS reiškia protingą ir gerą gyveni
mą bei meilę savo artimiesiems, .pasirašyti jį —. ilgas be 
rūpesčių gyvenimas ir laiminga senatvė. . ■

TETĄ sapnuoti yra blogai, nes reiškią apkalbas ir 
rietenas bendruonfenėje ir visuomenėje.

TEISĖJAS reiškia rūstybę ir bausmę už blogus 
darbus, bet jei teisme turi bylą, tai ją išloši, būti teisėju 
— turėsi nemalonumų.

įBus daugiau) •

U— NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL
i kilt tM
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SVARSTYBOS IR ŠAUKŠTAS DEGUTO !
Gyvenime dažnai- pasitaiko 

nenumatyti’ dalykai 
vieną, o išeina kas kita. Taip 
įvyko ip su Lietuvių Tautinės 
Sąjungos suruošta svarstyba, 
kuri įvyko gegužės 27 dieną 
Tautiniuose namuose.

Svarstybai buvo parinkta 
graži, patraukli ir gana įdomi 
tema “Išeivijos kraitis Lietu
vai”, todėl joje ir dalyvavo virš 
150 žmonių, kas retai būna to
kiais atvejais.

Svarstytos moderatorius buvo 
J. Jurkūnas, kuris dalyvius su
pažindino su atvykusiais iš to
liau svečiais — žurnaliste Jūra
te Statkute De Rosales iš Vene- 
cuelos ir rašytoju Vytautu 
Alantu iš Detroito, kurie ir bu
vo pagrindiniai kalbėtojai ir at- 
sakinėtojai į dalyvių paklausi
mus. Jais ir bazavosi visa svars
tybų eiga, kuri žadėjo būti įvairi 
ir daug pasakanti, todėl visi į
rimtai susikaupę laukė pasisa- netikėtas 
kymų ir pokalbiu dialogų.

■Po moderatoriaus

darai
Alanto kalba-pranešimas, kuris 
daugiau sukosi apie tariamą , 
“kraitį” Lietuvai. Buvo nuo-1 
dugniai panagrinėta išeivijos Į 
nuopelnai kultūrinėje ir dalinai' 
politinėje apimtyje. Žinoma, 
čia nieko naujo nepasakyta, bet 
tas prisiminimas ir aptarimas 
nuveiktų darbų bei teigiamas j 
jų įvertinimas ne vienam pa
kuteno lietuvišką savimeilę, nes 
k’ekvienas vienokiu ar kitokiu 
keliu, daugiau ar mažiau, prie 
to “kraičio” yra prisidėjęs ir dar 
prisideda. Dėl būsimos laisvos 
Lietuvos santvarkos pasisakyta, 
kad nežiūrint kokia ji bus, jei 
tik Lietuvai ir jos žmonėms at
neš laisvę ir gerbūvį, reikia ma
nyti, jog daugumos bus priimta 
su džiaugsmu. Nepriklausomos: 
Lietuvos 
įsit:kinęs 
abejonių.

Ir štai,

buvimu jis esąs giliai 
ir tas nekelia jokių

lyg kokio spektaklio, 
anonsas! Pranešimą - 

pasikalbėjimus pradėjo ir vedė 
patiektų gerai, bet baigė labai blogai, 

visą eilę klausimų, pirmoji kai- Buvo vienas paklausimas, kaip
bėjo Jūratė Statkutė, kuri dau- žiūrima į važiavimą Lietuvon, 
gumai buvo pažįstama iš gražių nes pas mus tuo reikalu yra vi- 
publicistinių rašinių Dirvoje. Ji į šokių nuomonių ir susidaro di- 
kalbėjo akademiniai istorinė-; delis erzelis. Vyt. Alantas, lyg 
mis, galima sakyti, abstrakčio- klausimą nesuprasdamas, pa- 
mis sąvokomis, įterpdama Pie- klausė ar turima omenyje bend- 
tų Amerikos ■ lietuvių ir savo radarbiavimą ir gavęs atsaky- 
gyvenimą, kas eilinio klausytojo mą “taip”, padarė visiems ne
buvo suabejota tas mintis pri- tikėtą patarimą. Būtent: Lietu- 
imti en block. Pranešime, atro- voje yra trys gyventojų pasi- 
do, lyg ir trūko pasirinktos te
mos vientisumo. Šiaip kalbėtoja 
gera, laisvai reiškia savo mintis, 
greitai orientuojasi ir taikliai 
atsako.

Toliau sekė rašytojo Vytauto

skirstymai — vieni ištikimi ir 
prisiekę okupanto kvislingai, 
antri prisitaikėliai ir treti nesu
tinka su okupacija, ir net prieš 
ją visais būdais kovoja, kuri yra 
dauguma. Tad jis, Alantas, pa-

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

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

meto Ivvldus, Jablonskio Ir Totoraičio jaunai dienas ii sus! 
rfrntal—a. _____ — ___________________________ W.0S
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i s SUPPOSED‘To BRING BETTER HAČVESl

Kas autobusais, kas nuosavo- 
į mis automašinomis skubėjo j šv.
Kazimiero kapme>:

Netoli steigėjų paminklo pa
statytos trys palapinės. Prie jų 
šonuose pritvirtintos valstybinė 

! ir tautinė vėliavos. Prinešta
■ daugybė kėdžių. Anaiptol vr 
; s:em.s jų neužteko. Parengia- 
. muosius darbus ir altorių tvar- 
i kė kapinių direktorius. C-cero 
: šv. Antano parapijos 
• kun. Stankevičius.

Atžygiavus kunigui 
karo veteranams ir 

; prasidėjo Šv. Mišios,
t našavo ;r pamoksią pasakė kan. 
’ dr. J. Vaškas. Cicero parapijos
■ choras, vadovaujamas vargeni- 
! ninko A. Skridulio, pradėjo
■ giesme “Pulkim ant kelių”. Vė- 
! liau giedojo kitas lietuviškas 
į giesmes. (Viena palapinė buvo

klebonas
su asista, 
šauliams, 

kurias at-

t įį.

rezervuota kaimyniniams kuni
gams, kurių suskaičiau net 12. 
Trečia palapinė — chorui.)

Ta^p pat buvo rezervuota ka
ro veteranams ir šauliams iš 
fronto kėdės. Vaizdas gana gra
žus. daugybė žmon:ų, pasipuo
šusiu tautinėmis vėliavėlėmis. 
Oras nuostabiai gražus.

Nuostabu, daug žmonių ėjo 
prie šv. Komunijos. Dalino net 
trys kunigai.

Šv. Mišioms pasibaigus, šau
liai. vadovaujami Pr. Tomkaus, 
žygiavo prie steigėjų paminklo 
— antros dalies iškilmių. Iš viso 
buvo 22 vyrai ir 22 uniformuo
tos moterys. Iš paskos sekė 
minia.

Kap;niu direktorius kun. Vvš- 
niauskas prie paminklo sukai- . 
bėjo maldą už mirusius kunigus 
ir kitus 
nėse.

palaidotus šiose kapi-

tetišku tonu pareiškė: turime 
su visais, atseit ir su parsida- 

j vėliais, bendradarbiauti nuošir- 
jdžiai ir tą pakartojo keletą kar
tų. Tuo netikėtai keistu, tauti
nės minties žmogaus pasisaky
mas, įpylė lyg šaukštą deguto į 
gražiai ir gerai išvirtą svarstybų 
“sriubą”. Nestebėtina, kad da
lyviuose pasigirdo pasipiktini
mo užtelėjimas ir kas svarbiau- 

jsia, kad moderatorius nedavė 
I kitiems šiuo reikalu pasisakyti.
Tuojau paskelbė, kad svarsty- 
bas uždaro, nes laikas pasibai
gė. Tai buvo lyg pavaišinimas 
dalyvių šaltu dušu.

Labai buvo pasipiktinta iški
laus rašytojo Vyt. Alanto tokiu 
drastišku pasisakymu, kuris ly- 

jgus okupanto propagandai tau*

tinės minties žmonių tarpe. Pa
sirodo. kad tikrai dalis rašytojų 
labai lengvai palinksta prisijun
gimui į bendradarbiavimą su 
okupantu. Tai didelė žala kovai 
už Lietuvos išvadavimą.

Pabaigai tenisą paminėti, kad 
svarstybų dalyviai buvo dali
nai “nuskriausti”, nes modera
torius daugiauęia.pats klausimus 
statė ir tuomi “pririšo” svečius 
savo- kontrolėje, kai tuo tarpu 
dalyviai, įsijungti su paklausi
mais į dialogą, mažai teturėjo 
galimybės. Ateityje svarstybose 
reikėtų vadovautis ne autorite
tiniu, bet demokratiniu princi
pu, kitaip lankytojai susilaikys 
nuo dalyvavimo. Gi apie šį ne
lemtą įvykį' kalbama, kad tas 
buvo iš anksto surežisuota. Kaip

ten bebūtų, bet LTS-gai tas gar
bės nedaro ir ateityje reikia to
vengti. J. Tijūnas

pasakė momentui pri
kalbą Kapų savininkų

Po jo 
taikintą 
draugijos pirm. Algis Regis. Po * 
jo kalbos sugiedota Marija, Ma-. 
rija ir tautos himnas.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 

Bridgeview, IL 60455
. Tel. 598-9400

Ill
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

į do žmonių būreliai, kurie pasiry
žo atgaivinti tautos nepriklau- 
jsomybę. Pirmieji žuvo per su- 
!kilimus prieš caro valdžią. Kny
gnešiai nešė lietuvilkas knygas 
Į iš Prūsų, buvo pensekiojami ir 
i žuvo. Motinos prie ratelių mokė

Kiekviena valstybė nori ture-j vaikus lietuviško rašto, kad jie 
ti nepriklausomybę ir laisvai,;užaugę pasiektų Laimės žiburi- 
laimingai savo krašte gyventi, j laisvę- 
Lietuva vienu metu buvo didelė 
ir galinga, nepriklausoma vals
tybė. Valdoma garsių kunigaikš-i 
čių, ji turėjo gerų ir blogų die-į 
nu. Visa tai buvo Lietuvos vi-j 
daus reikalas. Niekas neturėjo) 
tiesės pasakyti lietuviams, kaip! 
jie turėjo gyventi.

' Visa tai pasikeitė, kai Lietu-Į galėjo laisvai gyventi, 
va pateko rusų caro valdžion. 
Lietuvai prasidėjo sunkios die
nos. Žmonės neužmiršo tų gerų 
laikų, kada jų tėvynė buvo lais-j 
va ir lietuvis buvo pats savo j = 
krašte šeimininkas. Kiekvienas’^ 
svajojo apie laisvę. Tada atsira- ' »

Paskutinė grupė drąsuolių, 
siekusių Laimės žiburio, tai sa- 

ivanoriai lietuviai, išėję kopėti 
IJ prieš lenkus, bermontininkus, 

į rusus- Dar daug jų žuvo, bet 
: i pagaliau laimės žiburys buvo 

i pasiektas — Lietuva vėl pasida- 
I rė nepriklausoma valstybė ir

Gintas Buinevičius, VI kl.

(Iš Donelaičio mokyklos 
“Dvidešimt metų”)

Beje, dvi ponios atnešė prie 
steigėjų paminklo vainiką, kurį 
pašventino kun. Stankevičius.

Iškilmėse dalyvavo Dariaus- 
Girėno posto veteranai ir Ko
lumbo Vyčiai. Dalis šautuvais 
nešini, ir keletas moterų. Iš viso 
jų buvo per 30 asmenų. Darė 
gražų įspūdį.

Šį kartą iš mūsų šaulių vado
vybės matėsi tik ponia St. Cece- 
vičienė ir J. Kasponis. 
buvo be vėliavų.

Pasibaigus oficialiai 
minia pajudėjo lankyti

i kapus, šauliai patraukė link R. 
Kalantos paminklo.

K. Šaulys

šauliai

daliai, 
savųjų

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient 
^quii»sWįĮešftjptron
Doctęrs 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 — ~ w 
or Unflavored Pills.

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

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

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

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

Dr. Jum B. Kančių*, VYTAUTAI THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tinto brnožaL rusi tošį ant to laiko Lietuvos valstybės ir jos saimynų wtorija 
211 psL Kaina $8.00. Kietais riršeliaii $4.00.

Daugaila knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knyga? g*nm* jflgyti atrilankius | Naujienai arba aialuntus čekį 93 
piniginę perlaidu, ..

HiIfUi O. WWI

POEZIJOS VEIKALAI
Paerijs — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, 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 gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. Avtvrialtyt* - V*IČIOnl*ni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina JI.—.
2. Jurgis Baltrušaiti*, ŽEMES PAKOPOS. Eegijo*. giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00. •
J. Butkp Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $150.
4. Vincas Joniką*, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 16P 

psL Kaina $3.00.
5. Klaopa* Jurpallonl*, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 106 txl- $3.00
8. Anatofllv* Kairy*, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 88 psL $2.0v.
7. Nadas Rattonl*, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

“Anykščių Šilelis", vertimas, 42 psL $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 peL $1.00.
10. Stasys Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00
11. Stasy* Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-jį lyrikos knyga, 152 psL $2,50.
IX Patras Sapatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-

- ■ ~ psL. $1,00. ' ~
Patras Sapatas, PLAUK, MANO LAIVELI. EHėraščiaL 112 psi. $1.00.----- ---  _. _ . $100

psL $2.50.

1S.
14. Bupanllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70
U. Vtona Tuml-to, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Hlėraščii
18. AlfoesM Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jmm Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mtologljo* posmai. 
isL S1.00.

Adoma* Jaša*, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 p«L $3.00.ia.
Norėdami Jrigytl Maa «r Mtaa knyga*, prašome atsilankyti | Naultentj 

rtittoe arba ufaakytl paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

a~_

All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

1 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5,000).

Turime do kelias

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
KlekvienM lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su že'miau ii vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

J voks s Ktpečlnslot*, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozss Kipsčlnskas, IŠEIVIO DALIA.' Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsl- 
kurian&o ir patvariai jsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol. ‘

eiKAGIETES {SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO,-LlETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudeliuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus apraŠymaL ka ji ten matė, kokias 
kalbas gedėjo ir ka ial žnonės pasakė. flO p<L UJO. Yra taip pat 
Išversta 1 anglų kalba.

M Zottsnko SATYRINES NOVttti Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių. 190 puaL, kaina 32. ,

D. Kuraitis, KILIONt | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabtūna neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda b«< 
■baaakavlaaaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

PrW. F. Pakarklla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES BANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 p«l. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina tt- v -1’^ WMCWHEi

VHscas tsmlltli LIUBLINO UNIJOS SUK AKT'O PARAŠTĖJ*. 
M p*L Kaina EUB,

•to ir kiti laidiniai yra gnnami
NAUJUMO**, liti Sau HALFTVD Ft, CHICAGO, fVL. MME

sSatiaiakaet darks ra*.ar 4į—Is arba stoakant Ir pridadaat
ar ptetotaa pariaM*.

■Wit IK A.IJR

RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. 310.00

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

Minkšti viršeliai... 310.00

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

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti

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

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

310.00

1 NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL, Friday, June L, l»7l



* ... .

'■

E

I 
fe
i p

p
i

§I s 
r:

-

Money
OKoo.oc

NAUJIENŲ raštinė atdari k? ad i ar išskyrai sekmadieniui, ub@

M. ŠILEIKIS Karvės sode (Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

<18.00 
<10.00 
I 8-50
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gruzdžia dL
DIenraičU kilnot:

hicagoje ir priemiesčiuose: 
metamu ________________

pusei metu _____________
trims mėnesiams ________

vieęam mėnesiui ________

Eitose JAV vietoea:

THI LITHUANIAN DAILY NIWS
Daily Exept Sunday by Lithuanian Fob. Co., 

1734 Sa. HahHd Strwt, Chicago, III. 606M. Tatapbem 421-41M

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

sefana^-enius Naujienų Ben-lto ir Gecio vadovaujama Bendruomene. Sąjungoje yra 
drovė, 1738 So. Halated St, Chicago, | 
m. 80608. Telef. 421-6100.

Ptnirzu rniVia Muatf paJt*
Ordarih karts « cžsakyns.

Ai of Dtcomber L, lf77 
Subscription Hito*:

-i Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
dx months, $10.00 per 3 month*. In 
>ther USA Ideali ties $30.00 per year, 
H6.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.
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pusei metu ----------------
mėnesiams — 

vienam menesiui ------

___  $18.00
___ $ 9.00
___  < 3.00

Kanadoje: 
metama __________ ___ $33.00
pusei metu ________ ___ $18.00
vienam ------ ___ $ $.50

Ufeieniuoee:
metams --------- ----------
pusei metu__ ________
▼lenam mėnesiui ____

___ $34.00
___ $18.00
___ S 4.00

įgaliojusi tartis, o antra dar ir dėl to, kad ji nebuvo 
tam tikslui sudarytam komitetui nė neparodytas. Bet 
kai reikalas galų gale buvo patiektas visai ALtos valdy-. 
bai, svarstyti, ti didele balsų dauguma atmestas.

Kad ALTa nebūtų įpainiota į kokias kitokias politi
nes machinacijas ir neįtraukta į projektuojamus “poli
tinius komitetus”, bandančius kliudyti ALTai, kaip bu
vo kliudoma iki šio meto, tai Tautininkų Sąjungos kon
ferencija aiškiai pasisakė prieš projektuojamą kažkokį 
“politinį komitetą”. Tai reiškia, kad Tautininkų Sąjun
gos nariai, vykdydami konferencijos daugumos nutari
mą, turi pasisakyti prieš bet kokio “politinio komiteto” 
organizavimą. Šitas komitetas ne tik pasmerkė dviejų 
taktingų daktarų pastangas įvelti ALTą į politines ma
chinacijas, bet sąjungos nariams uždraudė remti AL- 
Tos priešą. ų

“Politinį komitetą” organizuoja inžinierių Kaman-

am®

-

$ X

žmonių, kurie pritaria tokiam “politiniam komitetui”. 
Jie norėjo, kad jiems būtų leista pritarti tokiam “poli
tiniam komitetui,”, bet reikalas neišdegė. Tautininkų 
Sąjungos konferencija pasisakė prieš tokio “politinio 
komiteto” sudarymą. Sąjungos nariai, jeigu jie norės 
likti inž. Kamanto ir Gečio priklausomybėje, tai turės 
pasisakyti prieš tokį komitetą. Sąjungos konferencija 
nutarė remti ALTą, tai jos nariai negalės' remti komi-; 
teto, kurio tikslas yra ALTą griauti, ją silpninti. Jeigu1 
narių dauguma pasisako už ALTą, tai paskiri jos na
riai negali eiti prieš ALTos tikslus ir negali kenkti AL-. 
Tos vedamam darbui Į

Visi Žinome, kad ALTos labiausiai nemėgsta Oku- ■ lietuviams” ir “tikram krikščio-, bės ar net amerikiečių skaity-1 Dovydą į lietuvių tautos 
pantas ir lietuviai komunistai. Dypukų dar nebuvo A- tikėjimui , išleisti;
menkoje, o ALTa jau rūpinosi įtikinti Kongreso, at- 3jjCįja perskaičius romaną, bet 
stovus, kad jie ppanaikintų lietuviams paskirtas kvo- karto nesistvėriau plunksnos 
tas ir įsileistų nuo bolševikų ir nacių pabėgusius mūsų į atkirčiui. Turėjo manyje pirma 
tautiečius be jokių kvotų, bet komunistai jau niekino aprimti emocinės reakcijos ir 

tiškai juose atstovaujantiems žmonėms už gerai atliktą j .....................
darbą ir priėmė rezoliuciją, nutariančią organizacijai

Lenda yla iš maišo ;
Praeitą savaitgalį Chicagoje buvo Amerikos Lie

tuvių Tautininkų Sąjungos atstovų suvažiavimas, ku
riame buvo svarstomi įvairūs minėtos organizacijos 
reikalai. Suvažiavimo eiga dar neaprašyta, atskirų at
stovų pozicijos dar nepaskelbtos, bet yra žinoma, kad 
Amerikos lietuviai tautininkai, nuodugniai apsvarstę 
organizacijos atstovų pranešimus Amerikos Lietuvių 
Taryboje ir Vyriausiame Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tete, padėkojo tose organizacijose dirbantiems ir tak-

; ir 
fojas. j krikščionybės priešų pusę. Ne

iš kitos pusės liberaliniai kri- ■ apakusiam neapykanta skaityto- 
t’kai, bent Akiračiuose, vienumui, ypač svetimtaučiui, Dovy- 
kitu trumpu rašiniu apibūdino 
išėjusį romaną kaip antisemiti
nį, giliau jo nenagrinėjant. Di
delį susidomėjimą sukėlė tilpusi 
Nauj’enų atkarpose Birutės Ke- 
mežaitės “A. Kairio ‘Po Damok
lo kardu’” literatūrinė kritika. 
Jai priklauso didelis nuopelnas 
už drąsų žodį ir gilią įžvalgą, 
svarstant romane iškeltas prob
lemas. >

Savo studijos pačioje pradžio
je B. Kemežaitė atidengė auto
riaus nesugebėjimą pagauti tik
rąjį lietuvių nusistatymą žydų 
atžvilgiu. Vos atėjusį penkton 
klasėn Dovydą Gordoną visa 

Į klasė, išskyrus vienintelį jo jau
nystės draugą Joną Radvilą, 
ėmė pravardžiuoti, • niekinti, 
stumdyti, kumščioti ir galų gale 
kruvinai sumušti, išdrįsusį savo 
klasės simpatijai lietuvaitei pa
rašyti meilės laiškutį. Gordonas 

' anot au- 
gerai pažinęs lietu

vius”.
Iš čia Kemežaitė daro labai 

taiklią išvadą: “Romane lietu-

das Gordonas tampa savotišku 
herojų, nes jis, kad ir su komu
nistų pagalba, ryžosi stoti ginti 
savo niekinamos ir žeminamos 
tautos bei žiauriai atkeršyti jos 
priešams.

Šioje vietoje norėčiau įterpti 
savo asmeninį patyrimą. Man 
lankant Biržų5 gimnaziją taip 
pat į penktą klasę buvo įstojęs 
vienintelis'žydas Katzas. Jis ne
pasižymėjo atletine figūra, netu
rėjo inteligentiškos išvados, ne
pasižymėjo didesniais gabumais 
moksle, atsakydamas pamokas 
smarkiai kalboje “žydžiavo”, 
bet jokios piktos reakcijos iš 
klasės nesulaukė.

{Bus daugiau)

ALTa, jos valdyba ir snauda, palinkusią ALTos veda-1 aPnmt> įsiautejusi aplinka.
mam darbui. Inz. Kamantas su Geeiu atvyko Amen- yo roda^as programo:je 

“Holocaust” pastatymas, kuria- 
džiančius įvažiuoti Amerikon be kvotos,. o dabar telkia; me buvo trumpai paminėti ne
lietuvius ALTos darbui niekinti ir griauti Tautininkų 
Sąjunga tokiam darbui nepritaria, ji neleis savo na
riams veikti kartu su ALTos ardytojais.

Tautininkų Sąjungos konferencija^ pasisakydama 
prieš “politinio komiteto” sudarymą, pasisakė ir prieš, 
tuos du daktarus, norėjusius ALTą nuvesti nelietuvis- j 
kais keliais. ALTa apsigynė, o Tautininkų Sąjungos j Kairio romanas “Po p^Tnok-

ir toliau pritarti Amerioks Lietuvių Tarybos ir Vyriau- kon? kai ALTa jkūrė BALFą, pravedė įstatuhiuš, lei-į 
sios Lietuvos-Išlaisvinimo Komiteto vedamam darbui. jx:’ A™o-HVnn ha WAtna n dabar talkia.!

Visi žinome, kad kiekvienoje organizacijoje atsi
randa įvairias nuomones turinčių žmonių ir skirtingus 
politinius kelius pasirinkti siūlančių žmonų, bet didelė 
tautininkų dauguma pasisakė už ALTą. Šią organizaci
ją įsteigė Amerikos lietuvių didžiosios organizacijos, 
susitarusios su kitomis Amerikos lietuvių organizaci
jomis ir vieningai vieningai dirba pavergtiems lietu
viams naudingą darbą. Chicagoje vykęs tautininkų su- k’onferencjja padeda ALTai .gintis.
važiavimas patvirtino tautininkų atstovų ^-oficialiai AL
Toje juos atstovavusią,' atliktus darbus ir užimtą politi
ką poziciją.

Šitas faktas šiandien įgija didęsnės svarbos, nes 
ALtoje buvo ,o gal ir yra daugiau tautininkų, kurie, 
kad ir Tautininkų Sąjungą atstovavusieji, ALToje bu-

J. KAROSAS L

“PO DAMOKLO KARDU”
(KOMENTARAI) t

I

j

tuviai, kas įjautrino jausmus 
iki kraštutinumo. Prie to prisi
dėjo kampanija amerikiečių 
spaudoje už pasislėpusių karo 
nusikaltėlių išaiškinimą, minint 
dažnai lietuvius.

Kaip tik tuo metu pasirodęs 

j lo kardu” buvo sutiktas su di- 
— J dėlių entuziasmu,. nes fame

- . -••■z5^pE įžiūrėta atrama prieš metamus .
Vol tinimu c 117 yvrili ®kaltinimus lietuviams už žydų 
žudymą. Netrukus iškilo mintis 
kuo skubiausiai romaną išversti 
anglų kalbon ir paskleisti ame
rikiečių tarpe. Tikėtasi tuomi

vo užėmę kitokią paziciją. Būdami ALToje, jie stengėsi perSkaites pirmu sykiu Ana* Velnias negalėjo būti juodės- ’* amerikiečiams parodyti kokį S7120 1 z^(
*TX------1------ u- TA-tr ------------ „„ ............... X. - ---------------.. _ žydaS) fanatiškas mark- Į pasibaisėtiną nusikaltimą pa- t3naus> Paz3n

___  ______ kriminalinis nusikaltėlis”. I pildė žydai atėjus bolševikinei V1
v T • 1* kardu”, buvau sukrėstas. Dovy- !. Kaip toliau seka iš romano ei* okupacijai ir kokį pasiaukojimą

" & , _ , ..„-..X.. «-r,_ T->-jg0S kordonas reprezentavo vi- parodė lietuviai; gelbėdami di-
autorius pačioje są Lietuvos žydų tautinę mažu- džiausią žmogžudį žydą Dovydą vių antisemitizmas išplaukia iš 
ioje apibūdino 1 mą, kurią ištiko didžiausia tra-• Gordoną. | pačių lietuvių kaltės”. Gordonas
“Jis gyvas Rau- gėdija visoje jos skausmingoje' Tokia mintis buvo keliama nieko nebuvo nusikaltęs lietu-

ALtą sukergti su JAV Lietuvių Bendruomene. Jie va
žinėjo pas inž. Algimantą Gečį; politinių lietuviškų par juotą, romaną 
tijų laidotojai, aiškino jo poziciją ir ; 
reikalais ir sutiko su jo pasiūlytais šešiais punktais. Be 
šio “susitarimo”, jie prižadėjo p. Gečiui ’’pravaryti”; 
tuos ’’susitarimus per ALTos vadovybę, ypač dabar, ’ §iaįs žodžiais: 
kai buvo išrinktas naujas pirmininkas. Jiedu nebuvo dėnų miesto pabaisa. NKVD vir- istorijoje.

toli j aus Kairio, Draugo premi-nis.. .
“Po Damoklo i sistas, kriminalinis nusikaltėlis”, pildė žydai atėjus bolševikinei

I LXCtiy LL/JLLCLU dena IO iviaawaam 

dą Gordoną, pramintu “Po Da- 1 gos, Gordonas reprezentavo yi- 
moklo kardu”, ;

! romano pradžioje

parodė lietuviai; gelbėdami di-

I I
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Rodezijoje jau baigėsi 
baltųjų mažumos valdžia

. SALISBURY, Rodezija.—Ant
radienį, gegužės 29 d., nauju mi- 
nisteriu pirmininku prisaikdi
nus zulusų genties metodistų 
vyskupą Abelį T. Muzorewą, po 
90 metų Rodezijos valdžia per
ėjo į juodųjų daugumos rankas.

Pakeistas net Kouezijos var 
das, kuris buvo duotas britu 
kolonijai. Nuo ketvirtadienio vi
durnakčio Rodezija vadinsis 
Zimbabve ir tuo vardu buvo pri
saikdintas pirmasis _ Zimbabvės

Kaip drįso autorius ‘Draugo” editorialuose ir tam viams. Jis stoiškai atlaikė klasės 
. ~ ~ I 

vienas rimčiausių literatūros draugams pigiau jo parduoda- 
i momis prekėmis, kreditu ir savo 

gabumais, bet priešiškas lietu-

kad šininkas. Vežimų į Sibirą svar* nušviesti Lietuvos žydų trage- pritarė keli recenzentai. Vienok, priešišką nusiteikimą, patarnavo
... , , ..-i *i t • j. • biausias vvkdvtoias... Kraujo diįa tokioje šviesoje? Kaip jury —susrtanmas aptartas ,tik reikalingas jo patvirtuiimas. ]nepasotmamįs ko'misiįa gaIėjo penkti rafi- kritikų, dr. J. Grinius, tokiai

įgalioti jokių susitarimų vesti, bet jiedu tvirtino,
biausias vykdytojas... Kraujo diją tokioje šviesoje? Kaip jury

Inž. Gečys, sukvietęs savo valdybą, tuojau minėtą “susi
tarimą” patvirtino, bet ALToje 
užkliuvęs. Pirmiausia dėl to, kad ALTa nieko nebuvo kūnijimas viename

nuoto antisemitizmo veikalą
“Draugo” re-

sadistas, pragariškai žiaurus, 
visas reikalas buvo Melo, klastos, neapykantos įsi- premijavimui ir

minčiai nepritarė,: nes, anot jo,
. . . kitomis Pažvelgs vių nusistatymas prieš žydus prezidentas Josiah Gumede

asmeny! dakcija,' atstovaujanti “visiems į romano veikėjus žydų tauty- neatlyžo ir logiškai pastūmėjo šiol a(įvoįatavęs

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLU
(Tęsinys)

— Kodėl tu teigiamai žiūri į komunistinį in
ternacionalizmą ?—pasiteiravau.

— Mes lietuviai iš mažens lankėme bažny
čias ir ten matėme tarptautinį religinį meną. 
Šiaip ar taip, katalikų bažnyčia yra tarptautinė, 
nes vargonų muzika, giedojimai ir maldos yra 
tarptautinio pobūdžio, ir mes lietuviai pripratę 
prie universalumo, o čia garbinama viskas siau
rai rusiškojo nacionalizmo ribose. Mūsų lietuviš
kai dvasiai svetimi jų šventieji cerkvėse, rusų 
laikysena, jų papročiai ir pagaliau jų gyvenimo 
būdas. Rusų egzotiškumas ir man patikdavo, bet 
dabar esu nusivylęs. v

— Kaip patinka dabartinė mūsų spauda? — 
pasiteiravau.

IŠ SSSR PILIEČIO GIRDĖTAS ĮSPĖJIMAS
Besilankiodamas Vilniuje, susitikau pažįs

tamą maskvinį “prisiplakėlį”. Po trumpų pasi
teiravimų, jis rodydamas ranka į aplinkinius ru
sus žmones, kurie skyrėsi nuo vilniečių apranga, 
sako:

— Lietuvos okupacinė spauda labiausiai 
meluoja, — sako Vladas. Spauda perdėm skiepi
ja neapykantą, melą, panieką ir visur jaučiama 
tiesos . <:mė. Laikraščiai, kaip taisyklė, nutyli 
dalykus. Juk lutylėjimai, tai pats klastingiau
sias apgaules b r. Jas. Niekas netiki laikraščių ži
niomis ir visi gyvena gandais.

— Mūsų valdžia prigabeno į Vilnių NKVD 
pareigūnų. Kaip seniau Čekistai, taip dabar NK
VD sudaro SSSR valstybę valstybėje. Viskas da
roma slaptai, pašalinei publikai nežinomais ke
liais. NKVD gali kiekvieną, net iškilų, žmogų su
naikinti, jei toks atsirastų areštuotųjų užtarėjų 
tarpe. Jei toks užtarėjas išdrįsta kombinuoti, tai 
tuojau padedamas bylos viršelis, su asmens pa
varde įstaigos viename stalčiuje. Po to slaptai, 
tik NKVD žinomais keliais, būna surinktos 
smulkmenos, atitinkančios dar Lenino laikų 
slaptoms instrukcijoms. To asmens laisvė būna 
baigta.

Juk SSSR visi piliečiai stengiasi gyvenimo 
kelyje nepaslysti ir neparpulti, nes žino, kad par 
puolusiam niekas nepagelbės atsistoti. Visi pas 
mus dreba dėl savo kailio.

4 r J f 1

ATGARSIAI
žurnalistika, prisidengusi gūdrumo skraite 

yra suktas ir klastingas dalykas. Viskas pareina

nuo paskato. Žurnalistikos pagrindinis dalykas, 
tai sukta mintis ir čaižūs išvedžiojimai.

“Atgarsiai”, tai hiperbolinis dalykas.
Minių galvojimui tirti yra išgalvoti visokį 

visuomeniniai institutai Vakaruose, bet jie pa
našūs į fikciją ir apgaulę.

Po Lietuvos okupacijos komunistinė viešoji 
nuomonė buvo išreiškiama “atgarsiais”. Radijo 
imtuvą įjungus, pasigirsdavo kažkokio fabriko 
darbininko Smetonos režimo smerkimas. Tai per 
duodavo kažkokio mažažemio rekomendaciją/kompromisų. Jie žino tik propagandą ir 
rinkti į “liaudies seimą” geriausią iš geriausių, [diktatą.

'Tokio pobūdžio protestų bei rekomendacijų buvo
1 skleidžiama per radiją kasdien. Tai ir yra atgar
siai, bei komunistinės nuomonės apie komunisti
nį solidarumą ir bendro fronto sudarymą su ki
tais marksistais. Tokie “atgarsiai” užėmė ištisus 
puslapius komunistinėje spaudoje.

Iš 1938 m. Palangos vasarojimo laikų suti
kau vieną pažįstamą žurnalistą - reporterį Vil
niuje (pavardės nebeprisimenu). Jis gyveno Kau 
ne ir dažnai lankydavosi Vilniuje.

Štai jo ant keturių akių pasakojimai pa- 
prasmiui:

— š. m. birželio mėn. 16 d. į visų lietuviškų 
laikraščių redakcijas ątyyko kompartijos skirti 
visoms redakcijoms cenzoriai - pareigūnai. Jie 
paprastai užėmė sekretorių vietas redakcijose ir

i 4

pareiškė, kad jie turi matyti viso laikraščio tu- 
i inį prieš spausdinimą, bet gavę raštus negaile
stingai braukė, kas jiems nepatikdavo. Jie bu
vo daug priekabesni ir žiauresni laikraščių turi
niui už bet kokius cenzorius. Po kelių dienų jie 
jau apsiprato su redakcijų personalu, čia išniro 
“liaudies seimo rinkimai” Tas seimas nereikš 
lietuvių tautos valios. Juk komunistai tik kalba 
liaudies vardu ir tautas “laisvina”, bet žmonių 
sutikimo neklausia. Jie juk nepratę prie nuolai-

Į Pagaliau Lietuvos komunistų partija yra 
prijungta prie Maskvos kompartijos ir dabar 
yra tik josios padalinys.

Sniečkus, skirtas mūsų laikraščio redakci
jos sekretorius, pasišaukė mane ir įsakė organi
zuoti “liaudies seimo atgarsiu/’. Pasiteiravo 
turinio.

— Turinys turi būti aktualus, gyvas ir into
nacija rūsti. — Taip atrėžė sekretorius. • 

r * ' ‘ f < ' ‘ '

Žinau, kad intonacija pareina nuo skaitan
čiojo, kalbančiojo ir rašančiojo.

| — Tai kieno vardu rašyti: darbininko, beže
mio ar inteligento? — pasiteiravau.

(Bus daugiau)

i
f
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Packaging Company
2350 W. 58 Street

Immediate Full Time Employment
APPLY IN PERSON 10 AM — 3 PM

pgBMHasa
I NARIAI:

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių
Asociacijos 

___________

TĖVAS IR SŪNUS

MIKAS ŠILEIKIS Chicagos akvarumas (Akvarele)

MARIJAI SUGINTIENEI

oa&al susitarimą,

.114

DR. C. K. BOBELIS

PERKRAUSTYMAI TO LITHUANIA AND ROME

juos darbais bei pastoge. _Prisi- 
menu keletą žydų, atvykusių j

roras diena iš dienos stiprėjo'.
Prezidentas Rooseveltas ban-

(SPECIAL AUDIENCE WITH POPE JOHN PAUL II — JULY 4 AND 
AUGUST 15 DEPARTURES. BOTH GROUPS WILL BE SPECIFICALLY 
MENTIONED^AND GREETED BY THE HOLY FATHER. ARRANGED 
COURTESY LITHUANIAN COLLEGE, ROME, WHO HIGHLY RECOM
MENDED LADIES WEAR LITHUANIAN NATIONAL COSTUME).

5025.CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR OMIRURGAS

SOPHIE BARČUS
RAOUO IE1MOS VALANDOS

OR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
vtedical Building) Tel. LU 5-6444 
,‘piima ligonius pagal susitarimą.

iei neatsibepia, skambinti 374-8004

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-1004

Leidimai — Pilna apdrauda 
TEMA KAINA:

R. iERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

oaTHOFEDA^PROTEZISTAi
Aparatai - Protezai. ban-

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 Wei>t Y03rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Sandra nraktika «o^. MOTERŲ IIO<- • • • x - t- ■ i Į Vienas jų BUVO SUUKtas SU UZUG- įpanori pracriKi, moterų n8ee.!naclai siautėjo Europoje, oku-i. t : .... ..... K. J .. . , J . . . 'jauta, leidžiant įsijungti i zvdu dpuodami Austriją, cekoslovaki- ; , t . . " zr .. .... ,. ... bendruomenę ir aprūpinant r

Lietuvoje mirus, jos sūnų Jurgį su žmona ir jų dukrą 
Norą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

: • ELENA ir SIMANAS ZELBAL
JŪRATĖ ir EDMUNDAS ŽYGAIČIAI

, ,- su -šeima

JR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westohcster Community klinikos 
Modicmo* direktorių* I

<938 S. Manboim Rdw Wostcnwtwr, IL. ! 
vALANVOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
rot.; 562-2727 arba 562-2728

Į vyriausybės politiką ir elgesį, jungė j prekybą. Atėję rusai ! 
Prasidėjus antisemitizmo' tero-j -----------—-----—----- -----

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS f

*KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W. 71 St. T»L 737-5149

Ti,Įtrina akis. Pritaiko e vinies jj
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta treč. .

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. &—7 vau vak. 
Ofise tol*f.: 776-2880 

Rezidendjo* tolaf.: 448-5545

SUNAIKINIMO SĄMOKSLAS
vo praktika, inžinieriai — ap
skrities savivaldybėse, kiti įsi-

West 43rd St, Chicago. KL 60629 į j 
Tetof PRospwt S-5C44

Mažeika F Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

*

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

Leidinys, kuriame naujoje šviesoje regima žydų tragedija

(Tęsinys)
Vokietijos vyriausybė pasiū- 

jlė prancūzams apgyvendinti žy- 
įdus Madagaskaro saloje. Tačiau 
| Prancūzijos vyriausybė atsisa- 
Jkė. Britai irgi atmetė pasiūlymą 

apgyvendinti žydus jų valdomo
je Gajonos kolonijoje. Neatsira
do nė vienos valstybės, kuri pr i 
įimtų žydų pabėgėlius bent lai-,'' ,. , ,v t ji, . . i. . v t . !gyvendinami stovyklose. Kiek- f.kinai- Gi karas artejo šuoliais,i . . , .... . «I vienas jų buvo sutiktas su uzug- 5

žydų nelegaliai atvyko Į Lietu- f 
vą 1938-39 m. Mūsų yj’riausybė 
nereikalavo jokių pasų štampų,-8 
kaip tai buvo daroma Šveicari- 
jos pasienyje. Atbėgę žydai ne- M 

.buvo renkami j grupes, nebuvo 8
grąžinami į Vokietiją arba ap-

Ofisas 2652 WEST 5nh S'JRūET 
T»l. PR 5-1223

OFISO VALx pirm- sutrati, trečiąd.
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sfcitadie- j v
daia 2-4 vaL popiet ir kitu lain.?ir zYdli persekiojimas bei te- 

dė įtikinti Portugalijos diktato-
- rių Antonio Salazarą apgyven

dinti žydus Vakarų Afrikos pro
vincijoje Angoloje, tačiau britai 
pasipriešini.. Šveicarija irgi pri-

• prie vokiečių kurstomo 
antisemitizmo. Jos užsienio rei-

aparatai - protezai. Mdd. ban- pasipr

-Aren ir t. t, /

^kalu ministerija reikalavo, kad 
{vokiečių įstaigos žymėtų pasuo- 
| se žydų tautybę ir tuo paleng
vintų pasienio kontrolei išskirti 
pabėgėlius žydus bei neįsileisti

1499 HL A M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30

Tokioje padėtyje Hitleris ir 
jo naciai buvo paskatinti grieb
tis prieš žydus kraštutinių prie
monių, būtent, juos sunaikinti 
fiziškai- 1939 m. sausio m- Hit
leris savo kalboje grasinančiai 
pareiškė: “Kodėl tik vokiečiai 
turi rūpintis žydų rase, kai ki- 
tds valstybės, rodančios jiems 
didelę meilę, neleidžia peržengti 
savo sienų. Aš manau, kad tos 
valstybės turi paskubėti spręsti 
šią problemą kiek galint grei
čiau, kol dar nevėlu”. Tačiau 
šitas Hitlerio grasinimas JAV, ją 
Britanijos ir kitų'valstybių bū-J 
vo ignoruojamas.

Ben-Elissar, išdėstęs šiuos 
skaudžius istorinius faktus, kon- ’ 
statuoja, kad šešių milijonų žy- j! 
du sunaikinimas, kurį įvykdė; 
Hitleriu gestapininkai karo me-| 
tų, įvyko dėl amerikiečių, britų 
ir kitų valstybių sąmokslo ne
įsileisti persekiojamų žydų iš 
Vokietijos ir okupuotų kraštų.

Šia proga tenka prisiminti tų 
laikų nepriklausomos Lietuvos Depart

Chicago/N. York

V»d«|a Aldona Dauiroa 

Telef.! HEmtock 4-2411 

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL 60629

£ ‘‘Lietuvos Aidai’ 
S _KAZt BRAZOŽIONYTt

Programos v»di|a

Kasdien nuo pirmadienio iki.

Visos laidos iš WOPA stotie*, 
banga 1400 AM.

SL Petersburg, Fla., 5 JO vaL p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71et Street 
Chicago Dlinoag 60629 

Telef. 778-5374

IMP08TAMT N£WS fOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOfOTOTI’ Tablets are 
50% stronger than Dnan’s.

, ■ . , I
Before you take Doans PiW for 

muscular backache remember this 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
thanOoans That means MOMENTUM 
gives you 50Jb more p*n reliever per 
dose to relieve backache

To reduce pain, soothe inflammation 
SO muscles loosen -ynu can move more 
freely m minules* There's no stronger 
backache medication you can buy with-] 
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as greeted.

June 13
July 04
August 15
Sept. 19

No. 79

MOVING
Apdrausta rverkrauatyma*

H b-Mriy 
AbTANAS VILIMAI 

Tai 374 arba. 37Mf*6
- - . .

juos visus surinko ir 1941 m. 
pavasarį, pakrovę į Sibiro ver- 

, gų vagdnus, kartu su suimtais 
lietuviais išvežė mirčiai į kon- 

| centracijos stovyklas.I
BeirElissar knyga yra veika

las, kuris objektyviai vertina 
' įvykius žydų sunaikinimo isto- 
! rijoje, nurodydamas pagrindi
nius šios tragedijos kaltininkus, 

i šio veikalo išvada; Hitleris ir 
1 Vakarų valstybių vyriausybės 
yra pagrindiniai žydų ''sunaiki
nimo kaltininkai, kurie vairavo' 
autovežimius priešingomis kryp
timis ir sąmoningai privedė 
prie katastrofos. Nei lietuviai, 
nei kitos okupuotos rusų ar vo
kiečių tautos neturėjo jokio’ at
sakingo vaidmens žydų žudynė
se! Šiandien jos, nešdamos so
vietinių okupantų priespaudą, 
neturi nei politinės, nei fizinės, 
nei teisinės galimybės pilnai įro
dyti sovietų agentų žydų vardu 

. keliamus piktus, klaidinančius 
ir neteisingus kaltinimus-

J. Varčius 
Tėviškės žiburiai 16 nr.

(Pabaiga)

EXPERIENCED
MAINTENANCE MECHANIC

Mechanically inclined with general 
knowledge of the following:

★ Building Maintenance
★ Electrical. ★Machinery

Return Oftes/Nights

Chicago/N.' York

June 21
July 18
August 29
Sept. 27

Vilhitfe
* Vilnius

Viinhis
VilnitS

5, Moscow 2
5, Moscow 2, Rome
5, Moscow 2, Rome
5, Moscow 2

Total Cost

inHvdwg
GIT Air Fare 
Ch'go/N. Y.

$1053 SP26
6 $1529/51420
6 $1528/51420 

$1008/5876

— subject toCost per pevscYi. double occupancy; based on GIT Air Fare 
change and'or government approval; add $3 departure tax; tour director 
will accompany each tour With minimum 30 participants; participants 
from West Coast and Catiady welcome.

SCANDINAVIAN AIRLINES

MRS. ZOFIA SZYMANSKI 
Manager, E. Europe Depat

FERRY ZABOROWSKI 
Tour Manager

Reservations—Information:
UNION TOURS, INC. 
6 E»«t Street 
New York, N.Y. 10016 
(212» 479-7873

VEGA 1NTERNAT. TRAVEL SVCE. INC 
T! N. Wolli St. < 
Chicoro. III. 60606 
(312) 3M-7W

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •

"Išmintingieji tupras*'. — Dan. 12:10.
Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykai. Dieve 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom Eas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivio 
oijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą“. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas“ ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodi. Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrasis išminties

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

Laidotuvių Direktoriai
6845SOUTH WESTERN AVE

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

► Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI b

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-35’u

' GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138.11M

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubKc 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 |

—
'. ' . . ' ' ■- ............. —

5 — NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL. Friday Jun* j. YO?*)



(

U... Rūta Morkūnaitę, Laima 
Ragurkuiiė, Raimundas Bile. 
viėius, Edvardas I^ibuckas,

enslovas ir Darius Verbit- 
Mokvkla baigė ihoksl<> 

nustebinti, radę savo lai-(I,nel.nS 12.T<L M°kyklos
vedėjas yra K. Mileris.

— Vitalis Dragūnas išrin£-

— Vaičaitis ir jo miela k 
žmona iš So. Bostono bus ina-Į^1 
tanai
šktt dėžutėje Naujienas. Nus
tebimas laps malonitrMžiaugs-
mti, sužinojus, kJ,(l Įas tas.. KI.B -Londono apylinkės
užsakė jaunojo Vaičaičio tė- pįnnininku, Edmundas Pet- 
vas Pijus, išvargo, Fla, jų lai rauskaš ir Donatas Černius —! 
inmgų vedybų bei gyvenimo , vjcepjrnj., Rudis Vilenbrektas, * 
sukakties proga. Dėkojant už 
tokį dovanos parinkimą, kartu 
su juo sveikiname jaunuosius 
Vaičaičius jų vedybų sukak
ties proga, linkėdami daug lai
mės, saulėtų dienų ir geros 
sveikatos. Linkime niekuomet j kavičiūtė ir Shoron Radauskai- 
nepamirštį savo gimtojo kraš
to nelaimės ir kovoti už jo ne
priklausomybę bei jo žmonių 
laisvę. Gerą žinią apie naujus 
prenumeratorius malonu skelb 
ti visiems skaitytojams.

— Vysk. M. Valančiaus litu
anistinę mokyklą Hamiltonu 
baigė šie mokiniai: Kristina 
Aušrotaitė, Daiva Liškauskai-

Rita Miškinytė —seki’. Skyrius 
rengiasi minėti birželio trėmi 
mus bei Sibiro tremtinius bir
želio 17 d. , . .. ~

— Irena Sličytę, Laima Lu

Savininkų Draugijos pusmeti- - 
uis susirinkimas įvyks šešta
dienį, birželio 2d. 1 pjUpopįet 
3808 So. Union Avė., įėjimas 
iš kiemo. Nariai kviečiami at- 
silahkylti, užsimokėti duokles, 

' pasitarti daugeliu dalykų. Po 
. susirinkimo bus vaišės. Kvie- 
I čia valdybai

Stella Kaulakis, pirm.
! Amerikos Lietuvį' Piliečių 
Pašalpos Klubas yra užprašęs 
dvejas mišias už mirusius klubo 
narius birželio 2 d. 8 vai. ryto 

guoli Jaunimo žiburių skyrių Kviečiami .visi mokinių tėvai, šeštadienį ir birželio 3 d 8 v. 
Tėviškės Žiburiu savaitraštv- r 

V *■

je. Redaktorėmis pakviestos iškilmėse dalyvauti- ' 
Laima Beržinytė ir Danguolė’ rrr,x-^,, r-cT — Su. KRhZlALS LIGONI-Juozapavičiūte. I... . .A E pagamina oi) pietų nanioųse Sų rūšių stogus. Garantuojame 

— ANTANAS MAŽEIKA iš- esantiems ligoniams. Progra- už savo darbą. Esame apdrausti, 
rinktas Amerikos L i e tu v i ų mos koordinatorė Lucille Me- ARVYDAS KIELA. Skambinti 
Tautinės Sąjungos pirmininku, yer ieško savanorių, galinčių 
Taip pat centro valdybon iš* j tuos pietus pristatyti ligoniams į 
rinkti Elena Gedgaudienė, Bro-J namus nuo 11 ryto iki Įp:15 
nius Dūda, Jonas Mockus ir! vai. popiet. Galį paaukoti tiek

( Vincas Juodvalkis, visi iš Los (laiko, prašomi skambinti tel. 
1 Angeles bei apylinkių “Vilties’’ 1434-6700, ext. 238.

svęčiai ir lietinių visuomenė ryto, sekmadienį, Tėvų Jezui-
. . ■ 1 I tų kopličioje. Nariai malonėki-

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

NatMl, larnė -r- Pardavimu!
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: ’

Il

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas -
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia -7-7747

— DENGIAME ir taisome vi-' Registruoki t:

tė išrinkta Gulph universiteto 
Lietuvių studenų klubo valdy 
bon. Uųiversiete dabar yra 15 
lietuvių studentų. Klubą steigė 
prieš 5 metus Laima Beržiny- 
tė, Paulius Kuras ir Ananas Pa 
cevičius.

— Rasa Lukosevičiūtė iš bendrovės pirmininku išrink. 
Montrealio, dėl daugelio kitų tas dr. Dnielius Degesys iš Kle. 
įsipareigojimų, atsisakė reda-. velando.

tei. 434-9655.

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, D1- 60643

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

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kiaštus; 
Sudaroma iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik r eisią rezervuoti vietas 
g anksto — prieš 43 - 60 dienų.

Kr. DONELAIČIO lituanisti
niu mokyklų mokslo metų už
baigimo iškilmės įvyks šį šeš
tadienį, birželio 2 d., 10:30 vai. 
ryto McKay mokyklos salėje, 

; kampas Fairfield ir 69-tos gat. 
vės. Visi mokiniai, baigiantie
ji pradinę mokyklą, dėvi tauti
nius rūbus. Aukštesniąją mo
kyklą baigiantieji berniukai 
turi dėvėti išeiginius rūbus, o 
mergaitės — tautinius rūbus. 
Visi kiti mokiniai turi atvykti

— LKVS “Ramovė” Chicagos 
Skyriaus narių susirinkimas 
įvyks birželio 3 d., sekmadienį, 
12 vai. Jaunimo Centre.

Lietuviu Chicagos Spaudos 
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 d., trečiadienį, 2 vai. po
piet šaulių namuose, 2417 
43 St. Po susirinkimo bus kava 
ir užkandžiai.NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus fiaf* 
tytojus ir 1 visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant tikslu sudaryti nenutrQk-j 
štamą grandisę ne f 
taip pat pavergtos ______  _____ ____ _
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei
kalų renesanso. ;’

MARIJA NOREIKIENfi

tik lietuvišku spaudos Hestėjimiri, bet fr visos išeivijos | 4 2608 West 39th. St., Chicago, Hl. 60629 TeL W A 5-2787 
j Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, bendromis Jėgomis 1 J Didelis pasiririkirnąs geros rūšies jvairiiį prekiij.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Ka
linimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaltytijams.

■■ * v»*._ » ■ - - . -■

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Reridendnio 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 privačių paplūdimių, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų nasrai” 
zutorė M Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talka.

(Pr.)
• Priimami asmenys, reika

lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis teL 436- 
6294. (Pr).

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- 
i no ir akordeono klasės mokinių | 

••koncertas įvyks Jaunimo cen- d Jtre 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-į 
lių namuose, 2417 W. 43rd Ct. 
Visų narių dalyvavimas yra bū
tinas. Kviečiam ir naujus narius Į 
šiame susirinkime dalyvauti. 1 
Įėjimas visiems laisvas. Po vis
ko bus kavutė. . ,

A. Abraitis, Apyl. pirm.

— 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 
pinigų kolekcijas.

i*

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, bei gilintu Kaitytoms reikaiaau 
prašoma pasinaudoti žemiau asančicmii atkarpomis. BALZEKAS MOTOR’S

4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515
IIAUJIBNOS 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 60681

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi?

4207 So. Sacramento,
— Union Pier, Michigan, 

zonui išnuomojamas dviejų mie
gamųjų, virtuvės ir salionėlio 
vasarnamis.

Teirautis telefonu 
616-469-3909

* U anksto be raglniae pratęs savo pretramenU, taupydaaM laiką tr 
3xfindaraas stuiratinėjlioo Išlaidu. Priede feJ.

Pavardė Ir vardas

Adresas

» UBakatr Naujienų kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytoji*. Pried* <!

Pavardė Ir vardas ■

, kuris

Volare Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente
Adresas

Spoosoriaus pavardė, vardas Ir vietovė 

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišku spaudą Ir Naujieną 
potangpa, prašau jas siuntinėti ui pridedamus  dot

Pavardė Ir vardas-------- ------------ _______________________________

Adreoa __________________________________ _________________ _______ _
a

• Platinimo rajau* proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites rusipa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas . ______________________ _________________

Adresas-----------------------------------------------------------------------------------------

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to 
5/4%

Ceaponaded

OUR SAVINGS .
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

see us for 
financing

AT OUR 10W RATB

____________ ISSB1 NSUREO'j_____

Mutual Federal 
Sayingsand Loan

________ ________________________________________________ ■. ........... ...... -__ _ _

Pavardė ir vardas ....... , .............. - - ..... ______ _______ _

Adresas --------- .- , ■ -------------------- ... . _____________________ _

L _ ---- ' - ■ - — ' ■ “ ■ - - _ - - - - - ------ ,

Pavardė tr vardas ... . — ------- ——■ - -

22U WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILXJNOSS 6O6QI

Pen Xaxaxaescm, fWJor Phomt Vlrgtofa 7*7747 
BDURSt Mon.Tua.rrl.9-4 Thur.9-8 Sat. >1

SEBVHfG CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

—--------------- ———— i - 1-1 « ■■ —

* ‘ te savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

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

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

ware) prėkių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTI
Įvairi apdrauda —INSURANCE 

i BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kam nuomininkus .

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

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba

riu mūro namas ant 37 pėdu sklypo. 
Nauji langai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką. .. >. . •

LABAI ŠVARUS 2 butu 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 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
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. 1 ;

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 būtai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

se-

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis.

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

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

• širdis išpumpuoja per die
ną virš 2,000 galonų kraujo, virš 
50 milijonų galonų gyvenimo 
bėgyje.

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for
itching. ♦ 1 11 LMZa mkl *1HiCOZE.NE

LEMONT, ILL.
’ \ ■ »

3 bedroom bi-level, 2 car garage. 
City sewers and water. Walk to 

all conveniences.
WOLSKI REALTY
257-2334 or 257-2815

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

SAVININKAS parduoda 8 butų 
po 4 kamb. mūrinį, 18 metų se
numo, su įrengtu rūsiu ir 3 ma
šinų garažais, prie Kedzie ir 
71-mos. Savininkas gali įduoti 
morgičius. Tel. 778-4690

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

VEDUSIŲ SUBRENDUSI PORA

ieško pirkti namą Pilzen apylinkė
je. Siūlyti vakarais.

Tel. 226-5892

Laikrodžiai ir brangenybės v ». .. . ..» ■,_ -*-.<• i

Pardavimas ir Taisymas'
2546 West 69th Street . 
TeL Republic 7-194T *

HELP WANTED — MALE
Darbininkų reikia -

AUTO BODY AND FENDER 
COMB\NAT\ON MAN , 

EXPEDIENCED, STEADY.
CALL 776-5888 

3518-2^ WEST 63 STREET

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

REIKALINGAS BARTENDERIS — 

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

RENTING IN GENERAL
Nuomos

BRIDGEPORTE, ramioje vie. 
toje, išnuomojamas mažas, 
naujai atremontuotas, fumišuo- 
tas butukas dirbančiam vyrui 
arba pensininkui.

TeL 25i-7835

Juozo šmotelioATSIMINIMŲ iSKIRSNELIAI i
Graži, lengvai skaitoma h 

įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimtL Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa-

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas: ■ > 1

7114 'L Campbell Avė.,

Siuntiniai i Lietuva 
tr kitus kraštus 

F. NEDZINSKAS, «MSArd»r Av. 
Chicago, III. 60635. ToL Y A 7-5910

Notary P®Wh
INCOME TAX SERVICE 

4199 S. Muimii. TeL 154-7451 
Taip pet daros! vertimai, fbainiu 
ižkvietimal, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE
run hu

Slate Farm Life Insurance Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & AModata, 

2649 Wwt 63rd Straat,

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

40 metu, patarnaudama klientams.
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