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59 DIDŽIUOSIUS DC-10 LĖKTUVUS TEKS BE ATIDĖLIOJIMO TAISYTI CHOMELNI NESISKAITO SU PREMJERO BAZARGANO PRAŠYMAIS
NUKRITUSIO LĖKTUVO NELAIMĖS PRIEŽASTIS 

BUVO PERVARGĘS METALAS
ŠEŠTADIENIO RYTE KALĖJIMO KIEME 
SUŠAUDYTI 6 VALDŽIOS PAREIGŪNAI

WASHINGTON, D.C. — Šio
mis dienomis patikrinti didieji' 
sprausminiai lėktuvai (jumbo 
jets) turi pervargusio metalo 
žymes. Federalinės aviacijos ad
ministracijos nutarimas liepia 
visas supleišėjusias metalo dalis 
pakeisti ir tik vėliau leisti žmo
nes vežioti. Visos eilės lėktuvų 
sraigtus, laikančius motorus sa
vo vietoje, teks keisti, bet dar 
didesniam lėktuvų skaičiui teks 
keisti metalinius sostus, laikan
čius pridrūtintus sprąųęminius 
motorus. Kitų lėktuvų motorų 
dalys buvo atsileidųsios ir visai 
sulankstytos. Sraigtus galės pa
keisti kelių valandų darbu, bet 
metalinių sostų sudėjimas 
truks kiek ilgiau.

UŽSIENIEČIŲ LĖKTUVAI 
STIPRESNI

Toks suvėlavimas ir išsigelbė
jimas jį tiek paveikė, kad jis 
visą laiką dėkoja Alachui už iš
sigelbėjimą. Jis atsisakė toliau

• eiti diplomato pareigas. Jis nori , 
grįžti namo ir, kol bus gyvas,1 
dėkoti Alachui, kad jis padarė

. neątidžius žingsnius, 
sius

neleidu- 
pažiūrėti į laikrodį.

uz

niečių nupirkti DC-10 lėktuvai 
yra geriau prižiūrimi ir mažesnį 
jų skaičių teks taisyti.. “Jųmbo 
jets” . atskrendami į Amerikos 
aerodromus, kad čia juos patai
sytų/- ' ' • ‘

Aviacijos vadovybė, pripažįs
ta, kad DC-10’ yra ląbąŲpątva? 
rus ir geras Ižktųyas žmonėms

Lenkai turi savo 
Zacharovą

VARŠUVA. — Belaukiant po
piežiaus Jono Pauliaus II apsi
lankymo, . atmosfera pradėjo 
įkaisti. Ypač tai jautė lenkų di
sidentų grupelė, kuri, kaip ir 
Maskvoje, pirmiausia nukenčia 
nuo visų rūšių policijos kaprizų.

Panašiai, , kaip rusai Maskvo
je, ir lenkai Varšuvoje turi ne
gausią disidentų grupelę ir kaip 
Zacharovas. Maskvoje, taip Ja- 

: cek Kur on Varšuvoje pripažm-" 
ti vadovaujančiais disidentai^ 

' Jie pirmieji pajunta politinės 
atmosferos nepastovumus.

Jacek Kuron, 45 metų, dieną 
ir naktį sekamas; jo telefonas 
išjungtas. Jis yra grupės Dar
bininkų Gynybos Komiteto — 
KOR — pirmininkas.

Kratos ir areštai kurį laiką 
vyksta “normaliai”, sako Kuron. 
Bet paskutiniu laiku pradedame 
pajusti seną' ir buvusį pamirštą 
fenomeną — policija atnaujino 
ir praktikuoja mušimus. Tai 
nieko tokio, dar- ne taip, kaip 
Soriętiį Sąjungojbet vis tiek 
tai’nepaprasta. : 'L

: Stebisi Jacek, matyt, pats as
meniškai tai patyręs. Popie
žiaus belaukiant, natūralus reiš
kinys, kad Lenkijoje politinė 
įtampa didėja.

šių metų birželio 23 d., šeštadienį. White Sox Baseball stadione įvyks 
Lietuvių diena. Paveiksle matome organizatorių Vincą Samaškr

ir White Sox komandos savininko sūnų Mike Veck >PREMJERAS MUZOREWA PASKELBĖ AMNESTIJA NUSIKALTĖLIAMS
LENKAI RENGIASI IŠKILMINGAI SUTIKTI 

POPIEŽIŲ JONĄ PAULIŲ ANTRĄJĮ

TEHERANAS, Iranas. — šeš
tadienio ryte sostinės kalėjimo 
kieme buvo sušaudyti dar trys 
Irano kariuomenės generolai ir 
šeši •<

Geri metai sojos pupai
Agrikultūros Departamentas

greičiau išvargsta metalas. Bet 
lėktuvų sta^tojai turi labai pa
rankias priemones visoms lėktų- • 
vo dalims;patikrinti?,Šių. dienų 
elektroninės , akys parodo visus 
metalo sutrikimus, ‘ tuojau pa-' 
daro nuotraukas’it'nurodo, ką 
reikia. tiiojąų. taisyti. -

BEVEIK PUSĖ KELEIVIŲ 
JAU ATPAŽINTA

Chicagos gydytojams specia
listams jau pavyko atpažinti 121
lėktuve žuvusių ir sudegusių) 
keleivių lavonas. Jiems padeda 
nedidelės metalinės dalys — žie
dai, laikrodžiai, karoliai, meda- 
likėliai, batai ir atvykusių šei
mos narių pasakojimai apie žu
vusio žmogaus aprėdymą ir dė
vėtas metalines dalis. Aviacijos 
vadovybė norėjo keleivius lai
doti viename kapinyne, kaip 
neatpažintus, o dabar' jau be
veik pusė atpažinta.

SAUDI ARABIJOS DIPLO
MATAS IŠSIGELBĖJO

Saudi Arabijos princas diplo
matas Mohammed A. Chalil tu
rėjo skristi DC-10 lėktuvu į Los 
Angeles. Jau turėjo nusipirkęs 
bilietą ir paskirtą lėktuve vietą, 
bet dėl menko laiko neapskai- 
čiavimo jis porą minučių pavė
lavo į aerodromą ir išliko gyvas.

Atlanto vandenynui 
165 milijonai metu

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos mokslininkai John Schier 
ir Christopher Tipsend, pasi
remdami pačiais naujausiais 
mokslo daviniais, nustatė, kad 
dabartinis Atlanto vandenynas 
turi 165 milijonus metų. Prieš 
tą metų skaičių Europa, Afrika 
ir Amerika buvo vienas didelis 
žemės, akmens ir vandens ga
balas. Pagal jų teoriją, dalis at
plyšo nuo Afrikos ir pradėjo 
plaukti į vakarus. Nuo Afrikos 
atplyšusi dalis sudarė Braziliją 
ir kitas valstybes, o nuo Euro
pos atplyšusi dalis sudarė da
bartinę Kanadą ir JAV. Atstu
mas tarp Afrikos ir Amerikos 
kiekvienais metais didėjo ir iš to 
plyšio išaugo Atlantas.

SALISBURY, Zimbabvė. — 
Naujas Zimbabvės Rodezijos 
ministerių kabinetas, vadovau
jamas juodžio Abel Muzorewa, 
vakar paskelbė amnestiją vi
siems politiniams nusikaltė
liams, o kitiems gerokai suma
žino teismo paskirtas bausmes. 
Neišleis iš kalėjimo nusikaltė
lių, nuteistų už žmonių nužudy
mą, bet kitiems gerokai suma
žintos bausmės. Ministerial dvi 
dienas svarstė svarbesnius klau
simus.

KALENDORELIS
Birželio 4: Vincėnta, K virinas, 

Vendrė, Biržis, Aidis.
Saulė teka 5:06, leidžiasi 8:23.
Ores Šiltesnis, lis. > .

MASKVA — Karas tarp Pa
kistano ir marksistų apsėsto Af
ganistano atrodo galimas, pa
skelbė Sovietų kompartijos ofi
ciozas “Pravda” su perspėjimu, 
kad tokiai situacijai susidarius 
pasilikti bešališku stebėtoju ne
galima. Pažodžiui “Pravdoje” 
pasakyta: “Reikalas liečia ak
tualią agresiją prieš valstybę, 
kuri tup bendras sienas su 
SSSR*,-’ r-ev-Fi .

MUZ0REWA GINS 
DEMOKRATIJĄ

Naujas krašto premjeras laik
raštininkams pareiškė, kad jis 
gins demokratijos principus ir 
bandys taikyti pagrindines žmo
gaus teises visiems krašto gy
ventojams. Iki šio meto minis- 
terių kabinetas jau padarė kelis 
svarbius nutarimus, bet dar yra 
visa eilė klausimų, kuriuos nau
ja vyriausybė rengiasi tvarkyti.

Ministerial nori parodyti visai 
Afrikai ir pasauliui, kad galima 
įvesti demokratinę santvarką be 
žudynių ir revoliucijų. Demo
kratinis kelias nereikalauja to
kių didelių aukų ir turto nai
kinimo.
LENKAI LAUKIA ATVYKS

TANČIO POPIEŽIAUS
VARŠUVA, Lenkija. — Visa 

Lenkija ruošėsi galimai iškil
mingiau sutikti birželio 2 dieną 
atskrendantį popiežių Joną Pau
lių . Antrąjį. Ruošėsi • pati Len
kijos vyriausybė, ruošėsi ir 
Lenkijos gyventojai, daugumoje 
katalikai. '

PATARIA PAKtLTI 
JAVŲ KAINAS

WASHINGTON. D.C. — At
stovu rūmu ir Senato nariu tar
pe keliama mintis leisti pakelti 
ne tik Amerikos, bet ir kitų 

4., .■ ivalstvb’u javu kainas. Siūloma sutikti 1 , - J .pakelti Amerikos ir Kanados pirmas r
katali *lavu kainas tiek, kiek naftos 

j gamintojai pakėlė naftos ir de
galų kainas.

Vieni siūlo pakelti bušelio 
kainas tiek, kiek pakėlė naftos 
statinės kainas. Jeigu anksčiau 
mokėjo po $1.12 už statinę, do
lerį už javų bušelį, o dabar mo
ka po $18 už tą pačią statinę, tai 
siūlo ir javų kainas tolygiai pa
kelti. Senatoriai mano, kad iš 
Amerikos išplaukęs auksas pra
dės grįžti į Fo-+ Knox pratuš- 
tėjusius seifus. Be 'o. bus i 
kirstas krl’as rusams pirkti pi
gius Amerikos javus ir parda- 

šio tikėjimo nariams nusižudyti |Vinėti juos žymiai brangesne 
arba juos nužudyti. Policija iš-jka.na.
aiškino, kad suimtasis įtariamas 
dviejų “liaudies maldyklos” ti
kėjimo narių nužudymu.

Kongreso atstovai ruošia įsta
tymo pakeitimą ta prasme, kad 
jokio tikėjimo įstatuose nebūtų 
jokio leidimo vieniems tikėji
mo nariams žudyti, kalbinti, ra
ginti, kad jie patys žudytųsi. 
Toks tikėjimas neturi teisės tu
rėti tikėjimo laisvės duodamų 
privilegijų.

Lenkams labai svarbu 
popiežių, nes jis yra 
lenkas, išrinktas Romos 
kų bažnyčios popiežium. Lenkų 
įtaka Vatikane visą laiką buvusi 
labai didelė, bet dabar, išrinkus 
lenką popiežiumi, lenkų įtaka 
bus dar didesnė. Lenkai nori 
parodyti, kad jie visi pritaria 
popiežiui.

Policija suėmė tikintį 
reikalu žudyti

LOS ANGELES, Cal. — Poli
cijai pavyko suimti vieną įta
kingą “liaudies maldyklos” or
ganizatorių, kuris tiki reikalu

aukšti šacho vyriausybės SOJOS pupelių augintojams turi 
pareigūnai. Pats mula Chomeini j naujienų: numatomas ge- 
paskelbė. kad minėti generolai'ras s°j°s pupelių derlius ir ge- 
Įsakė Irano kareiviams i 
beginklę minią, reikalavusią 
pašalinti šachą. Chomeini tvir
tina. kad žmonių reikalavimas 
buvęs teisėtas, karo vadai netu
rėję te'sės šaudyti į beginklius 
krašto gyventojus.

Kartu su trim įtakingais karo USDA~ (U.S. Agrikultūros De- 
vadais šeštadienio rytą buvo su- partamentas) pranašauja . ojos 
šaudyti šeši aukšti buvusios Ira- derlių tarp 1.8 bilijono ir 2.2 
no vyriausybės pareigūnai. Už bilijono bušelių. Pernai rekordi- 
ką jie sušaudyti, nepaskelbta, nis sojos derlius buvo 1.84 bi- 
bet manoma, kad jie, tarnauda
mi įvairiose ministerijose, buvo 
nusiteikę prieš mulos Chomeini 
varomą komunistinę propagan
dą iš Irako radijo stoties.

Praeitą penktadienį, arabų ir 
visų iraniečių poilsio dieną. Te
herane buvo suruoštas didelis 
protesto mitingas prieš islamiš
kus Irano respublikos patvarky
mus. naikinančius turėtas teises 
šacho valdymo metais. Mula 
tvirtina, kad penktadienį susi
rinkusiems protestuoti arabams 
buvo liepta taikiai išsiskirstyti, 
bet jie nepaklausė. Tada buvo 
pakviesta naujai paties mulos 
suorganizuota islamiška nacio
nalinė gvardija, ginkluota kul
kosvaidžiais ir bombomis, išvai
kyti protestuoti susirinkusius 
nepatenkintus Teherano arabus. 
Tie arabai yra Irano piliečiai, 
pripažįstantys pagrindinius Ma
hometo tikėjimo dėsnius, bet 
priklausantieji kitai tikėjimo 
sektai. Mula ir jo pasekėjai yra 
mahometonai šijitai. o kiti pri
pažįsta tiktai Korane surašytus 
dėsnius.

šauti į Į ros dainos. Vėliausių duomenų 
nėra, bet balandžio pabai- 
duomenimis. planuota šį-

i dar
gos
met sojos pupelėmis apsėti 68.8 
milijono akrų, tai yra 7 nuošim
čiais daugiau kaip pernai.

Daug priklausys nuo oro, bet 
USDA (U.S. Agrikultūros De-

lijono bušelių.
Kainos šįmet numatomos po 

$6.75 bušeliui.

Už degančius marškinius 
vaikas gavo $1 milijoną

CHICAGO.— Apygardos teis
mo teigėjui tarpininkaujant, de- 
vvniu metu vaikas iš Sears. Roe
buck & Co. ir keliu kitu firmų 
gaus milijoną dolerių už “nede
gančius” naktinius marškinius,' 
kuriems užsidegus, vaikas ap
degė 80 nuošimčių viso savo kū
no. Nelaimė įvyko prieš šešerius 
metus.

Brežnevas pritaria 
vengru komunistams

BUDAPEŠTAS, Vengrija. — 
Sovietų Sąjungos aukščiausios 
tarybos pirmininkas Leonidas 
Brežnevas pareiškė, kad jis pats 
asmeniškai pritaria Vengrijos 
komunistinei formai. Jis nuro
dė, kad Vengrijos komunistinė 
sistema žymiai skiriasi nuo ru
siškos ar kitų Sovietų Sąjungos 
sistemų, bet vengrai parodė, kad 
jie gali kitaip tvarkyti ne tik 
valstybinius, bet ir finansinius 
bei ūkio redkalus.

Vengrijos komunistų partijos 
vadovybė patenkinta Brežnevo 
gana ilgu pranešimu. Jie džiau
giasi, kad rusai nebandys su
naikinti ir išgriauti dabartinės 
Vengrijos ūkio sistemos. Veng
rai gali laisvai prekiauti, išva
žiuoti Į užsienius. įsileisti turis
tus ir steigti žmonėms labai rei
kalingų pramonės gaminių.

Vengrai patenkinti, kad Brež
neve nepareikalavo perleisti 
ru.s. .. brangios karaliaus Ste
pono an-so karūnos.

Nacionalinės gvardijos nariai, 
apsirėdę baltomis šventadienio 
eilutėmis, šaudė į beginklę mi
nią, bet kulkas leido pažemiu. 
Nešaudė į galvas ar krūtines, 

už" ( kaip būdavo įsakyta Irano ka- 
' reiviams, bet šaudydavo Į kojas, 
j Daugelio demonstrantų kojos 
j buvo sužalotos. Vieniems kojos 
| peršautos per kelią, o kitiems 
suskaldyti kojų kaulai. Protes
tantai žinojo, kad kareiviai Į 
juos nebešaus ir tankai į minią 
nešliaus. o jie nemanė, kad bal
tai apsirėdę prieš juos pavartos 
modernius kulkosvaidžius.

Teherano aikštėje buvo su
žeista virš 2.000 žmonių. Dalis 
nugabenta į ligonines, o kiti bu
vo nuvilkti Į namus. Niekas de
monstrantų neareštavo. Nacio
nalinė gvardija pirmą kartą pa
rodė savo veidą.

Visi pripažįsta, kad nelaimin
giausias žmogus esąs premjeras 
Bazarganas. Jo prašymas am
nestuoti paskutiniais metais nu- 

J sikaltusius arabus. nežudyti 
__________________________J daugiau dviejų žmonių į dieną 

mybė buvo taip sutvarkyta, kad ' ir visūs teismus perduoti vals- 
tikrintojai negalėtų pastebėti 
japonams išmokėtų sumų. Atsa- 

l'kingi pareigūnai turės aiškintis

Saudi Arabija ir kitos turtin
gos arabų valstijos norėtų, kad 
amerikiečiai neleistų pakelti ja
vų kainų. Be to. Kongreso at
stovai mano, kad mažesnieji 
farmeriai galėtų išlaikyti savo 
farmas. Tuo tarpu dabar kiek
vieną savaitę žymus kiekis 
merių uždaro farmas.

PREZIDENTUI RŪPI 
GAZOLINO KAINOS

Prezidentas Carteris labai
sirūpinęs aukštomis naftos kar
telio iškeltomis kainomis. Jis 
žino, kad kartelis subliūkštų; 
jei pačioje Amerikoje būtų ga
minama daugiau gazolino.

Lockheed davė kyšius 
japonams

WASHINGTON, D.C.— Lock
heed bendrovės pareigūnai pri
sipažino Kongreso komitetui, 
kad bendrovės vadovybė nutarė 
duoti didelį kyšį Japonijos at
stovams, užsakantiems lėktuvus 
ir kitus gaminius.

Lockheed bendrovės atskaito-j teisme.

far-

su-

— Iranas augindavo uogas ir 
išspausdindavo gerą vyną, bet 

"šiandien gero vyno Irane ir su 
.doleriais nerasi. Jis metų pra
džioje išgertas.

tybės teisėjams negavo teigiavo 
atsakymo. - Atrodo, kad mula 
Chomeinū Sutikęs priimti" Ba- 
zargano prašymą, bet už'poros

dienų jį sulaužė. Susidarė įspū
dis, kad pats mula norėjęs pa
žeminti premjerą ir vi.am kraš
tui parodyti, kad jis c. ą ; galin
gesnis už buvusį ša. h ; V\i j.a 
įsitikinimas, kad D .rargr ,as 
pasitrauks iš premjero, pareigų. 
Jis nesutiks administruoti mu
los valddmą valstybę.-'
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J. GIRDŽTtNAB

Iš neilgai buvusios. East Chicagos, Ind., lietuvių kolonijos, per trumpą laiką tiek sumažėjo, jog buvo laikas, vos galėjo valdybą išrinkti. Vieni išsikėlė į kitas vietoves ieškodami geresnių palankesnių įsikūrimo sąlygų, kiti ginimių ir artimųjų kviečiami išvyko-pasiliko išsiskirstę po apylinkę tik sėslie-ji-

Taip pirmieji ateivių žingsniai Amerikoj po Antrojo pasaulinio karo, buvo įrašyti East Chicagos lietuvių istorijoj. Nuo seniau čia veikė keletas lietuvių organizacijų, draugijų ir sąjungų, bet jos veik visos apsiribojo parapijos ribose. Iš jų gal veikliausia ir daug^usia pasidarbavusia Lietuvos ir Lietuvių labui buvo ALTas, kurio pastangomisSenicj’ ateiviai pasakojo, kad | ir mes čia atsiradome.East Ch’cagcj buvo nemaža lie- tuv.ų kolonija, bet po antrojo pr saulinio karo atvykusių iš Europos lietuvių- — nedaug čia teisikūrė.Nežiūrint kiek lietuvių iš Vokietijos buvo atvykę, bet organizacijos reikalai nebuvo pamiršti. 1949 m. birželio 29 d., šv. Pranciškaus parapijos salėj susirinko būrelis lietuvių ir po trumpo svarstymo ir diskusijų, nutarė įsteigti Lietuvių Tremtiniu D-ja. (Apie tai Naujienos, 1975 m. kovo 17 d.) Tos draugijos įsteigimas ir buvo Lietuvių Bendruomenės užuomazgą. Be kultūrinių ir lietuvių apjungimo reikalų, ji įsipareigojo padėti atvykstantiems' iš Europos. Prasidėjus antplūdžiui buvo labai sunku gauti šeimai butą. Nariai buvo įpareigoti, kad sužinoję išnuomojama, butą, tuoj praneštų valdybai.Pirmasis valdybos pirmininkas buvo išrinktas BĮ. Daukantas. Pradžia nebuvo lengva, ji sudarė daug rūpesčių ir nesklandumų. Kiek pavėluotai, liepos 9 diena, buvo paminėti, nors ir kukliai, birželio išvežtiejąį Sibirą. o po to parengimai, minėjimai ir pasirodymai buvo rengiami visokiomis progomis. Po BĮ. Daukanto buvo dar šie pir*1 ruomenei.mininkai: dr. St. Jankauskas ir j Nenuostabu, kad po verbavi- dr. Jonas Paukštelis. • mo, sąrašų sudarymo ir persi-

Viena senutė ašarodama pasakojo, kiek pastangų ir triūso buvo padėta, kad lietuviai iš Europos būtų priimti į Ameriką. Jos teigimu East Chicagos AL- To skyriaus pirmininkas, kuris ir dabar vadovauja ALTui, Alb. Vinikas, sekmadieniais prie bažnyčios, kiekvieną lietuvį ir nelietuvi paėmęs už rankos ir tempė pasirašyti paruoštą prezidentui Trumanui peticiją, kad pravestų Įstatymą mus iš Europos atgabenti į Ameriką.Gal pats sunkiausias, ir. painiausias laikotarpis buvo 1953 m. persiformuojant, ą Lietuvių Bendruomenę. Tą sunkią naštą turėjo pakelti' tuometinis;- pirmininkas, dr. J. Paukštelis-sū savo. pagelbininkais-seniūnais. Pastarieji’turėjo'.savo rajonus ir vaikščiojo pakiemiais,, pas seniau gyvenančius ir naujai atvykusius lietuvius - verbavo į Liet. Bendruomenę.Lapkričio 15 dieną prisirinko pilna parapijos salė 'lietuvių
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tuvių Bendruomenę ir į apygardą įsijungimo galimybę. Susirinkimui teigiamai išprendus, buvo įsirikiuota į Chicagos Apygardą, o buvęs LTD-jos turtas nuspręsta perduoti Liet. Bend-

formavimo į LB atėjo nauji va- Vėlesnė bendruomenės veikla dai. Jie. rado jau viską paruoš-Į prieš keletą metų ėhronologiš- ta-visų'East Chicagos ir apylin- kai buvo išspausdinta atskiruo- kėskės lietuvių sąrašai gulėjo se leidinėliuose, todėl čia ir nepadėję. .’Nedaug kam buvo ir minėsiu.yra žinoma ir organizacijos Įsteigimo data. Kai kas įsteigimo datą laiko tuomet, kuomet jis atėjo į valdybą. Spaudoj pasireiškia netikslumų, o kartais pasitaiko net dvi tos organizacijos įsteigimo ir minėjimo datos.

viekas. Jis turėjo tuos pačius 
sunkumus, kaip ir jo pirmata- kai. Jo pastangoms įkurtas mokyklos knygynėlis ir užprenumeruotas vaikų laikraštėlis.Mok. Bt. Lavickas užbaigęs 1959-60 mokslo metus toliau mo-

fl džiui, iš archeologinių iškasenų, 
rastų Pabaltijo terirtorijoje, ne
galima tiksliai nustatyti, ar bu- - 
vo čia kada nors gotai ir ko
kiuose rajonuose jie gyveno. 
Atskirose vietovėse rastos segės 
ir kiti dalykai, kurie turi gotiš-kykloj dirbti nepasiliko, o litua- kos kilmės žymių (arba gotų nistinius dalykus dėstyti paėmė įtakos?), žinoma nėra jrody- Alg. Markevičius. Iki tol veiku- mas^ kad tai gyveno gotai, nes si lituanistinė mokykla neturė- tie daiktai galėjo būti gauti ir jo įvedusi mokinių dienyno, mainų keliais, juo labiau tokio Al g. Markevičius įvedė mok. se srityse, kaip Sembos pusia-si lituanistinė mokykla neturėjo idienyną, mokinių pažymių knygutes, kiekvienam skyriui pri-
tie daiktai galėjo būti gauti ir

salis, turtingas gintaro ir mainais už jį gavęs dirbinių iŠ toli*taikintus vadovėlius, o su silp- !mU šabų- liesa, daugeLu atveju nais, lituanistinių dalykų moki- J šių “gotiškų radinių datos nūsniais, dirbo penktadienio vakarais. tatymas paneigia galimybę, kad gotai tais laikais galėjo’ gyven-Alg. Markevičius iš mokytojo šioje terirtorijoje. Vis dėlto, pareigų pasitraukė nuo 1963 v*611 tik archeologijos pagalba, mokslo metų pradžios, o jo pa- “gobį” klausimo negalima iš- reigą paėmė kun. P. Pakulevi- spręsti. Taip pat ir vien iš iška čius, kuris, kantriai su atsidėji- senų negalima išspręsti klausi- dirbo iki mokyklos uždą- nio, ar prūsai buvo lietuviai, ar
mokslo metų pradžios, o jo pa “gotų” klausimo negalima iš
mu rymo. sudarė tik giminingą, bet vis J » - t. . .. i • • • _ _Dokumentų nerasta kiek laidų lituanistinė mokykla išleido ir kiek mokinių ją baigė. Registracija pradėta - 1961 metais, tuomet buvo teigiama, kad yra dešimtoji lituanistinės mokyklos laida.1966 metais birželio 12 dieną išleista penkioliktoji lituanistinės mokyklos laida. Su ta laida

dėlto savitą etninį vienetą. Pagaliau archeologiniai šaltiniai negali duoti ir tikslių nurodymų apie etiiines teritorijas bei etnines sienas žilėje senovėje.Šiuo atveju archeologijai pagelbsti toponimika.Tautos, ilgai gyvenančios toje ar kitoje teritorjoje, palieka sa-buvo uždaryta parapijinė ir Ii" |v0 buvimo pėdsakų, kurie šiirit*tuanistinė mokykla, o mokiniai Į mečius ir tūkstantmečius išlie* nukreipti į kitas mokyklas. Tei- ne tik iškasenose, bet ir kal- giama, kad mokyklą uždaryti boję atėjūnų, kurie pakeitė pir- į įsakymas atėjo iš vyskupijos. minius šios teritorijos gyvento-= Minint tą dvigubą lietuvių or- jus. Ilgiausiai išlieka vieną tau-ganizacijos ir lituanistinės mo- tą pakeičiančiųjų (jeigu toks kyklos įkūrimo trisdešimt metų > pasikeitimas įvyksta) kalboje sukaktį, reikia pasidžiaugti jų senieji geografiniai pnvadini- darbo vaisiais. Nors mokykla mai, perduodami iš kąrtos į nebeveikia, o mokiniai išsiskirs- kartą. Daugiau pakinta gyven- tė po Ameriką, bet mokyklos viečių pavadinimai, bet ir juo- išvarytą Jietuviška vaga lieka: aktuali if East Chicagos lietuvių istorijoj įamžinta.ti su įvairaus lituanistinių daly- j Lietuvių Bendruomenė, per-

reguliarių pamokų buvo dėstoma ir lietuvių kalbą.1951 metais sausio mėnesį iš seselių lituanistinius dalykus dėstyti paėmė kun. P. Celiešius. Jis lituanistines pamokas atskyrė nuo reguliarių mokykloje-dė- stomų pamokų. Jam teko dirb- * se išlieka daugiau ar mažiau senovinių pavadinimo formų. Tikrąją šių pavadinimų prasmę galima aiškinti-tik griebiantis senųjų gyventojų kalbos, kuri toms atskiroms vietovėms ar gyvenvietėms davė^ tinkamus'^

Atsitiktinai į rankas pateko klaidinanti brošiūrėlė. Viršelio užrašas yra toks: “LBE Chicagos Apylinkės 25 m. sukaktuvinis Biulitenis”. Per visą viršelio lapą žaidžia mergina. Pavartęs tą biulitenį, kurį 1979. H. 22 Draugas gražiąi įvertino, ir kuris sudaro 20 puslapių, neradau nei redaktoriaus, nei leidėjo, nei kur spusdfhta nei kada ir kur išleistas — lyg tai būtų neviešas biulitenis. Pradžioje sudėti sveikinimo laiškai, o pabaigoje iš laikraščių straipsnių fotokopijos. Biulitenis nedaro visuotinio įspūdžio, o be braidy- mų ir nukrypimų į lankas, atsispindi vienos šeimos reikalai. Valdybos išvardinta apie tuziną asmenų, bet jie visi-be pareigų, reikia manyti, kad toji valdyba, jeigu dar kita tokia yra, telpa viename asmeny.Prie organizacijos trisdešimt metų sukakties niinėjiiho. nors prabėgomis, tenka prisiminti ir *lituanistinę mokyklą. Sunkiausią lituanistinės mokyklos darbo naštą, pirmosios turėjo pakelti seselės Kazimierietės. Lietuviams su šeimohiis tnasihiai pradėjus vykti i Ameriką, buvo būtinas reikalas įvesti lietuvių kalbos pamokas atvykusiam jaunimui. Kada. East Chitagos. Šv. ; Pranciškaus parapijos mokykloj buvo įvestos lietuvių kalbos pamokos, tiksliai nežinoma, bet’metų iš mokyklos pasitraukė, o jau 1949-50 mokslo metais prie mokytojo pareigą paėmė St. La

kų išsilavinimo 54 mokiniais, o ■ tą darbą dar sunkino neturėjimas tam kursui pritaikintų vadovėlių, mokinių nevienodas išsilavinimas ir kitos nepalankios sąlygos sunkino ir trukdė dar-
ėjusi vingiuotus kelius, pirmininko K. čiurinsko vedama, gyvai reiškiasi.. Tenka palinkėti sėkmės, ištverjnės^, ir puoselėti _ ____ __lietuvių tarpe vienybės idėją.. j ispręsti daugeliui klasitaų, susi-
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Savings Plan at work, a little Is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically

vokiečiams- Bet, dar lieka daug dintas indėnų kalbos vardu ir neišaiškintų klausimų. Pavyz- reiškia ‘‘akmenuotą vietą”.• Sing Sing kalėjimas pava-
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by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

tablet. Gives you safety you 
i 

want. Read and follow label

bą.Kun. P. Celiešius kantriai nešė uždėta jam mokytojo pareigą, o iš tų pareigų pasitraukus, jo vietą, nuo 1957 mokslo metų pradžios, užėmė muzikas F. Strolia- Jis išplečia meninę sritį su dažnais, gražiais ir sėkmingais scenos pasirodymais. Nuo scenos mirgėjo mokinių drabužiai, sukosi ir vingiavosi tautinių šokių sūkuriai; per salę sklido dainų sutartinė-džiugino mokinių tėvus ir svečius. Tas laikotarpis buvo pats gyviausias lituanistinės mokyklos istorijoj.Veikęs vaikų darželis, sakoma, dėl mokytojos trūkumo, ar dar kitokių priežasčių, buvo už-- darytės. Iš Chicagos pakviestas baletmeisteris Velbasis, šeštadieniais mokė lituanistinės mokyklos mokinius šokti baleto ir buVo surengęs keletą sėkmingų j pasirodymų.j Muz. F. Strolia, dėl turimų ikitų pareigų, nuo 1959 Naujųjų 
'inotii mrvlr xrlr 1 ne nocitronVo n

ISTORINĖ PIETRYČIŲ
PABALTIJO TOPONIMIKAArcheologiniai pietryčių Pabaltijo kasinėjimai ir rašytinių paminklų tyrinėjimai kiek pakelia pirmapradžių gyventojų senbuvių medžiaginės kultūros ir iš dalies jų buities bei religijos uždangą prieš pasirodant

Į jusiu šu. dabartine ėtnihių gyventojų sudėtimi arba šu senųjų gyventojų etninė kilme.Todėl pietryčiij Pabaltijo toponimikos gvildenimas yra baltinas nustatyti jos etninei gyventojų sudėčiai praeityje.

For your headache get 
extra strength and safety, too,

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

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a ~ 
pain reliever recognized safe directions................
Extra strength with safety.That’s common sense. That’s Anacin

Molly Pitcher loved her husbana.
So much so, that when he went into battle 

firing the Revolution, she did too. Right by his sida.
Then one day, while loading cannons, he wai 

k-Hed by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

jcodc In her country. So she picked up 
where her husband left off And when 
the smoke cleared, America had a 
sew victory and a new heroine.

Today, when it s time to take 
dtodk in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.
> When you join the Payroll

UE

your future. And in America š, too. 
So buy United Stata Savings Bonds. 
Right from the start, it’s been an equal

cf 5 vein (4HI______  __z____ ______ _
Bent!* dn be rrpuced u rec<nrd* jre piovided 
Beaded. Bonds on be m your benk.
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Kanados naujienos j
SLA 72-ROS KUOPOS VEIKLAHAMILTON, Ont. Kanada. — ir V. Petkaus vardą, o SLA SLA 72-ros kuopos gegužinė įvyks š.m. liepos 15 d. A. Pa- dolsk-o giaž'oje sodyboje, 158 Willow St.. Paris, Ontario. Gegužinės t'kslas — įamžinti Lietuvos laisvės kovotojo sovietų okupuotoje Lietuvoje Viktoro Petkaus vardą ir jo vardu bus įneš’a i Kanados Lietuvių Fondą $100.Gegužinė nebus vien medžių pavėsyje gražaus laiko praleidimas. Gėguž’nės rengėjai išreikš protestą prieš Lietuvos okupantą už neteisėtą nubaudimą V. Petkaus 15 metų kalėjimo.Kiekvieno patrioto lietuvioyra pareiga protestuoti prieš j Šios aplinkybės verčia geros Lietuvos okupantą už terorizavimą lietuvių okupuotoje Lietuvoje, nes ir jie, kad ir būdami sovietų pavergti, drįsta pasakyti tiesą okupantui ir. reikalauti pagrindinių žmogaus teisių pagal Helsinkio konferencijos susitarimą. Jie kovoja už visos pavergtos Lietuvos lietuvių teises, reikalaudami žodžio, spaudos ir tikėjimo laisvės.Mes turime protestuoti pagal 'į namus. Prašome geros valios išgalę ir sugebėjimą prieš Lietuvos okupantą, ruošdami demonstracijas, keldami i viešumą tų didvyrių kovotojų pavardes.šiais metais SLA 72-ra kuopa pasirinko Viktoro Petkaus vardą įamžinti K. L. Fonde. Šiam projektui Įvykdyti yra platinama loterija. Paremkime rengėjų užsimojimą, įsigydami laimikio bilietą, moraliai pagerbsime A. Padolskio sodyboje Paris,

vardą į Kanados Lietuvių Fondo knygą, kaipo Lietuvos laisvės kovotoją, kurio yardas bus prisimintinas kartų kartoms Lietuvai laisvę atgavus.Per SLA gegužinę bus keliama mintis būti atspariems prieš Lietuvos okupantą ir č;a vei- i kianč’us jų tarnus. O tų tarnų 1 [apsčiai yra Vancouveryje, Ka- Į nadoje. Jie leidžia vieno lapo ! šmeižtų pamfletą, kur šmeižia- j mas Viktoras Petkus ir kiti lie- į i tuviai. Panašiai daro ir “G m- 'tasis Kraštas”, kuris Lietuvos 'okupanto veltui siunčiamas į Kanadą ir kitus kraštus.valios lietuvius dar labiau atimti tautinėje dvasioie. dar ak- tyviau ryškinti sovietinį geno- •cidą ir prisiminti Lietuvos laisvės kovotojus okupuotoje Lietuvoje.
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Než'ūrint, koks oras bus. SLA ĮOntar’o, Kanada, gegužinė įvyks kaip yra skelbia- painia. Jei kuris ir negalės daly- j vauti gegužinėje, o laimė nusi- j šypsos, laimikis bus pristatomas i
ra kuopa įrašys V. Petkaus 

J. Šarapn-ckc:< SLA 72 kuopos pirm. lama z-ov
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Komitetas Žmogaus Teisėms ja iškils ir sovietinės pilietybės Ginti rengia plačią demonstfa-j viją Otavoje prie Sov. Sąjungos!Į atstovybes š.m. birželio UI. sek-
1 Aimu) enį, 2 v.p.p. Denionslraci- jeje dalyvauti kviečiamos ir kitos tautybės. Tikimasi, kad galės dalyvauti ir ukrainiečių disidentas Valentinas Moioz- Demonstracijos proga numatoma ir spaudos kenferencija.Denrmst'acijos tikslas — pa-

klausinius, 
jauninu,.” V K. Petrokaitis

;t'n:s ir reikalauti laisvės kali-į nemiems kovotojams už žmo-! .gaus teises bei laisves sovietui ■ okupuotoje Lietuvoje, būtent, Viktorui Petkui, Baliui Gajauskui, Vladui Lapieniui/ Nijolei Sadūnaitei, Onai Pranskūnaitei■ir kiliems-

lietuvių paramos ir kviečiame dalyvauti SLA 72 kuopos tradicinėje gegužinėje ir tuo pačiu prisidėti prie Viktoro Petkaus pagerbimo, nes jis be jokio nusikaltimo nuteistas 15 metų kalėti. Jis bausmę atlieka Sovietų Sąjungos teritorijoje.Gausiai dalyvaukime Viktoro Petkaus vardo Įamžinimo cere- Imonijoje š.m. liepos 15 dieną

LAISVĖ — TIKRASISLAIMĖS ŽIBURYS ži-nepri-

BR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIK.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO. VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. j. Gu»»<n — MINTYS IR DARBAI, 256 psl.. Uečlanėin* 1»OS 

susirr>«tTi Jtblonskic tr Totoraičio jauna* diena* ir
rSpinlM*.-----------------------------------------------------------------------l

>. A. — dantys, jų priežiūra, jveiisu ir greit*
Kietai* rtrtoliai*. Vietoje $4-00 dabar tik-----------------
HtnL>t»s» mieliau uk -- ----------------------------------- —-—

Dr. A. J. &vu*n — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionė* po Europą japūdžbH. Dabar tik -----------------

$3.04

S2.K

nvradytM kaln«* pridedant 50c. persiuntimą IšMėmm.

173> S*. HALSTED ST, CHICAGO.’iLL. «5ŪI

KNYGOS ANGLŲ KALBA
k r—lllill. A KISS IK THS DARK. PtkiatlSkq 1T iBtyBtfn naiKyMl 

tpniyaai, paimti ii gyvenimo. Lengva* rtlllua. gyva kalba. įražiai iileira 
150 pat Kaina $2J0. *

Dr. JiNcaa B. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietnvoa istxtl^ 
mntraįka nuo pat aenųju amžiq iki pokario metų. Vidutinio formato, 143 
psL, kainuoja 6.00. 1 » -*SŽ£

Or. Joana B. Kenčiu*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Uetuvoa valstybes ir Jos kaimynu Liorija 
211 paL Kaina $8.00. Kietais virfeliais $4.00.

Dauguma knyfn yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
na jd&tl at«n*nki-tM j Naujienas arba ataimtoa čekį ai

J. Biliūno pasaka ‘"Laimės būrys” vaizduoja mums klausomvbės verte- Norėdamas įvaizdžiai išreikšti mintis apie j Lietuvos pastangas atgauti lai-j svę, autorius palygina tą laisvėj su laimės žiburiu. Tas žiburys nešė visiems lietuviams laimę ir džiaugsmą, bet iik kitiems paaukojus savo gyvyljes-Drąsuoliai, kopdami i kalną, paaukojo savo gyvybes dėl žmo iniu laimės ir laisvės. Lietuvos I istorijoje turime daug pasiau- Įkojančiu žmonių: Emiliją Pla- [terytę, Jurgį Bielinį, vysk. M. Valančių, dr. J. Basanavičių, dr. V. Kudirką, P. Lukšį ir daug kitų. Tai visi savanoriai, knygnešiai ir partizanai, kiekvienas savo būdu kovojęs dėl laisvos ir nepriklausomos Lietuvos. Net šiais laikais atsiranda kovotoju, siekiančių to laimės ir laisvės žiburio Lietuvai. Tai Romas Kalanta, Simas Kudirka, Nijolė Sadūnaitė ir kiti-Įvairios baidyklės ir šmėklos, kurios trukdė drąsuoliams pasiekti laimės žiburį, tai Lietuvos priešai. Tie, kurie užlipo Į kalno viršūnę ir pasiekė žmonėms laimę yra lyg tie Lietuvos didvyriai, kurie siekė Lietuvai laisvės, dėl jos kovojo, bet nesulaukė nepriklausomybės paskelbimo (kaip dr. V. Kudirka), arba taip trumpai po jo gyveno, kad nespėjo pajusti savo kovų rezultatus.
Nepriklausomybė ir laisvė

ITW IMU HalMM Srtrt, UUeaf«, B. WWI

POEZIJOS VEIKALAI
Pa«Ųa — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia j 

lasdyaui liskleirti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 3 
žirginiais, kaip konfetėmls ir pamažu {veda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. -**Mt®*>

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:

AvrvtfrityH-VričIOnlenė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 
mito, 126 psl. Kaina $1.—.

1 Jurglt BalfrvUltit, ŽEMĖS PAKOPOS. ElegUoa, gi esmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

I Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEIN1Ą VĖTROJE. Kiliu rinktinė. 16P 

p«L Kaina $3.00.
5 Kleopas Jurpellonla, GLODI - LIODl. Lyrikos eilės, 105 pal. $2.00.
K Anatomus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 88 psl. $2.Ou.
7. Madas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

8 Uviettntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Nedai Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

^Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9 Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
II Stasys Sastviras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
U. Petras Saitas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kurinė-

U*l, 02 PLAUK, MANO LAIVELI. BlėrgJHal. 112 psl. S1.00.
14* EumhIIu* Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15* Won* Tumlanė, KARALIAI IR IVENTIEJI. Ellėr*J«»l, 80 psl. $2.50 

yrvoll*, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00. 
ifa*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

14. Eugenijus Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilėn, 70
15. »---------- ' ‘ ............... ”
18. Alto"*** T'
17. Jun** V*l*

M Pjk. Atom** Jm*«, »OK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl $3.00. II 

Norėdami Irigytt Mm <r Hta* knyga*, prašome atsilankyti | Naujiena J 
raštine arba užukytl paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.
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Kr. Donelaičio mokykloje : mokytojai išmokė mane ne tik i gramatikos, istorijos ir litera- ‘ toros, bet įskiepijo gilų patriotizmą. Jaučiuosi esąs tikras lie- 1 tuvis ii- noriu juo l.k-.i visados.
Belankydamas šia mokykla

* A. W *įsigijau daug draugų ir draugių į ir labai pamėgau kai kuriuos 'mokytojus. Jie man mieli ir ar- , timi, kaip ir mano draugai. Mano mėgslamia tįsioji pamoka Kr. Donelaičio aukštesniojoje mokykloje buvo tautiniai šokiai. šokau ir sukausi su gražiomis savo klasės draugėmis ir . . . gaudavau tik penketukus už šokius . . . Su Donelaičio mokyk- la daly' avau dviejose tautinių ■vs iaunimoJ šokiu ir dainų šventėse. » «■ I
; Demonstracijos reikalu Tc- ■ ronto L- Namuose gegužės 15 d., įvyko pa.-itarimas, kuriame dalyvavo Ir gausus būrvs ’Į Nutarta kviesti j. protesto demonstraciją visas lietuvių kolo- jnijas, ypač jaunimą, organizuo. 'ti ekskursijas auto'busais. Iš Toronto važiuos autobusai nuo L. Namų birželio 10 d., 8 v. ryto, savais pi-j Studijuojančiam jaunimui ke- I Mečiais, visiem buvo ‘ žinoma?lionė bus nemokama, o suaugu- 'Bet prievartinis tos pilietybės siems kainuos $15- Visi V-^3' i „/krovimas ir ju vaikams vra tantieji į demonstraciją, prašo- Į naujas dalvkas, rodantis vergi-,tuojau registruotis Toronto ios dar iis.' Juk pvz- emigravo'Lietuvių Namuose telefonu 532- neprikbusomos Lietuvos pilie-’3311 arba Pnsikėlimo par. raškai niekad nėra buvę Suv- Są-!tinėJe teL 533-0621. Kadangi ši iiungos piliečiais, juoba ju vai-l demonstracija yra ne tik Ota- <wveną užsienyje- Nepri-jvos ir Toronto lietuvių reikalas, net nžĮkiausonio krašto okupavimas? visos Kanados tautiečių, ren- ■i.'Tali padanti okupanto'§ėJai kviečia organizuoti eks- tu. kurie iš to kraštolkursiias ir Montrealio, Hamiltcr įno ir kitų vietoTių. 5pač lau- Įkiama jaunimo, kurio atstovai , kad niim-[demonstracijoje pasirodys su tymas ar Įsakas sudaro .Įspūdingomis dramatinėmis : _ Į steigiuenomis- Galimas dalykas,Jaunoji karta jau buvo Įsi--ka(Į ryšium su šia demonstraci-

AN ENG-uSi-l Fu2 PAFŠM 
= ft £ĄCCOOA)

Roller skėtei?!!SPAUDOJEvergija vo Maskvos laikc'minr. veda.Tėviškės Žiburių 21 majam e “Vergijospranešama apie nauji junges sampri-lą bei vusienis savo piliečiu mojo pradžioje taip rašoma: ‘•Sovietinė imperija, neši tautoms vergiją !kai, .. ______ii a va, išplečia ją net i'"’_pavergiu kraštų ribų. Kaip ma-| lyti iš gautų informacijų, Sov.'pjke,\kl. Sąjungos vyriausybė nuo š m.L>asjtraukė.” liends 1 dienos laikvs savo pi-į liečiais ne tiktai Baltijos valsty-j r3Šoma'bėse gyvenusius asmenis poĮ’nas aneksijos datos, bot ir jų vai- turizmui,kus, gimusius užsienyje. Taip pat ir Sov. Sąjungos teritorijoje gimusių, tėvų vaikai, nors būtų gimę užsienyje ir'turėtų atitinkamo Krašto pilietybę, bus laikomi Sov. Sąjungos piliečiais. Rašant šias eilutes, dar nebuvo žinomos būsimo sovietų įstatymo detalės, bet jau buvo aiškus Kremliaus užmojis — pratęsti vergiją net iki sekančių kartų, gyvenančių laisvajame pasaulyje. Tai inipeialistinis užmojis, kuris tu >j pat susilaukė stiprios ^eakcijor. Laisvąjį pasauli ypač nustebino pretenzijos į jaunąią kartą, gimusią užsienyje. Kad pirmosi- s kartos Baltijos valstybių ir Sov. Sąjungos išeiviai bu-

Kai aš turėsiu kada savo vai kų, juos auklėsiu lietuviškoje dvasioje. Jie mokysis lietuviu kalbos ir lankys lituanistines mokyklas (būtų geriausia, kad galėtų lankyti Donelaičio mokyklą). Niekados neužmiršiu, kaip malonu man buvo mokytis Kr. Donelaičio mokykloje ir kiek 
į daug jai skolingas palieku-Alius Meilus, VIII kl.(Iš Donelaičio mokyklos “Dvidešimt metų”)•jii 1 savo ir baudž Arthritis.Sufferers!

w Now. Get relief 3 
for painful inflammation 

and protection for your stomach!
For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin?

yra tas laimės žiburys, kuris šviečia visiems žmonėms ir juos amžinai vilioja.Ramona Steponavičiūtė, VI kl.(Iš Donelaičio mokyklos “Dvidešimt metų")

GERIAUSIA DOVANA
5 Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
j rių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
1 Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jinui Kipvėinfk«5, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai splei- 
J džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bobevikp ir gyvenimą tremtinio stovyk

loje Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Jučui Kipačlnskat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimo tąsa. Tai yra Amerikoje beisi’ 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio omenį istorija Knyga gausiai illu- 
ftruota. 300 psl. Kaina 7 dol. <

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO- . LIETU V O-r. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką iai žmonės pasakė. 95 pal $1.50. Yra taip pat 
išversta j anglų kalbą

M Zolčenko, SATYRINĖS NOVėlėS Genialaus rusų rašytojo 
50 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriau! partabumą neapgauna Inturiito ir agltprapo propaganda .*< 
ikmaakaviMai. Abi knygos r įrašytoa lengvu, graliu rtiJfnmt

PrH. F. PakarklU, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOJ 
BRUOŽAI. 176 pal. dokumentuota istorinė studija apie nrft«u likimą. 
Kaina £L . W

Vincai žamaffla LIUBLINO UNIJOS WKAKT1SS PARASTOJI,

iJ» ir kiti laidiniai yra ryma
NAUJIENOM, 1TJ7 C*. M Al FTBO ST^ C H "C AGO, HX. 4C451

Įdrąsinusi keliauti po so vietinius į _ kraštus, jautėsi gana saugiai,;bet dabar turės nuo tokių ke-j|' lonių susilaikyti, nes prievar- C i-inė sovietų pilietybė yra ne pri- (s vilegija, o grėsmę asmeninei » laisvei. Be to, minėtasis piliety- S bės Įstatymas nuteikė jauną ją i» išeivijos kartą stipriau kovoti;» prieš sovietinę vergiją, kuri irį» ją palietė.” ‘gTo pat laikraščio 10 psl. in- | formuojama apie lietuvių de- « monstraciją Otavoje: <<“Ryšium su sibirinių trėim- « mų metinėmis Kanados Lietuviu

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

» 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. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

. Kieti viršeliai, 214 psl. „ $10.00

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

Minkšti viršeliai ___ $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA. ,
Minkšti viršeliai ............................ $15.0d

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

Čeki reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

_ $10.00

| — NAUJIENOJ CHICAGO 1, ILU Monday, Juna 4, 1978
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rantų organizacijas, bendoves, laikraščius, pašalpos 
draugijas ir biznio įstaigas. Maskva žinojo kas vyko 

I kiekviename emigracijos centre. Jie galėjo labai leng- 
*vai vienas emigrantų grupes nukreipti prieš antras. 
Jie mokėjo sukelti įvairius ginčius emigrantų tarpe, 
kad būtų skaldoma vienybė ir ardomas bendras darbas. 
Šiandien rusai tremtiniai neturi jokios didesnės orga
nizacijos, draugijos ar laikraščio. Organizuotas rusų 
emigrantų gyvenimas išardytas. Jie net neturi savo 
laikraščio. Rusišką laikraštį leidžia ne rusai.

O kaip yra su lietuviais, išbėgusiais iš savo krašto, 
kai sovietų karo jėgos ir policija užėmė nepriklausomą 
Lietuvą? Lietuviai padėjo vieni kitiems gelbėtis, pa
bėgti galimai toliau į Vakarus nuo rusų. Jie steigėsi sa
vo draugijas, leido žurnalus, rašė atsiminimus, važiavo 
Amerikon ir bandė įsikurti, kad galėtų savo šeimas ap
rūpinti duona ir pastoge.

Karo metu rusai neturėjo laiko kreipti daugiau dė
mesio į lietuvius tremtinius, bet tuojau po karo pradėjo 
tiesti tinklus ir gaudyti žuveles. Turime pripažinti, kad 
dalimi jiems pavyko. Atvykusios sirenos paveikė dai- 
ninkus, artistai paviliojo kelis menininkus, o kelios or
ganizacijos panoro nuvažiuoti “lietuvių kalbos” pa
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Rusai lietuvius apgaudinėja
Vyresnieji žino, kad Leninas, ruošdamas pervers

mą prieš demokratinę vyriausybę, kovon prieš demo
kratines rusų jėgas, buvo įtraukęs ne tik caro policijos 
atstovus, bet rusų karius, menininkus, šokėjus, daininin 
kus ir kitus visuomenės elementus. Komunistų agentų 
buvo ne tik kariuomenės daliniuose, karininkų tarpe, 
policijoje ir visuomenės organizacijose. Tie agentai de
rindami vienų veiksmus su kitais, ne tik nuvertė Keren
skio vyriausybę, bet padėjo Rusijos komunistų grupelę 
rusų vyriausybės ir valstybės priešakyje. Ta pati ko
munistinė grupelė dar ir šiandien valdo rusų val-
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Turime pripažinti, kad iki šio meto lietuviai pajėgė 
geriau pasipriešinti okupantams, negu kitų tautų trem
tiniai. Didelė lietuvių dauguma labai greitai atpažįsta Į 
priešą, iššifruoja jo planus ir jam pasipriešina. Bet jau į k~' 
yra kelios organizacijos, pradėjusios pleišėti. Vienos | 

; organizacijos pirmininkas, pasinaudojęs žvalgybos ge- 
nerodo teikiamomis privilegijomis, praleido visą mėnesį 
pavergtoje Lietuvoje ir paskelbė, kad Tiesa yra geras 
laikraštis. Kodėl jis tame “gerame” laikraštyje nepra
dėjo bendradarbiauti, taip ir nepasakė. Bet lietuviai 
tuojau suprato, kodėl tas “inteligentas” pateko į- to
kias pinkles, ir nuo jo savotiškai pradeda atsiru- 
bežiuoti.

Turime pripažinti, kad okupantui vis dėlto pavy
ko sutelkti gana aštrius ginčius lietuvių tremtinių tar
pe. Rusai išleido vieną “dokumentinę apysaką”, kurio
je yra 99,9% ; 
ir vieno „ tokio labai 
Jeigu tie atsiminimai tikrai to paties politiko parašyti, 
tai iš jo politikas nebuvo gilus. Šis klausimas liečia po
litiko išminom tikinčius.1 O su apysakomis, . dokumen
tų nenurodančiomis reikalas rimtesnis. Apysakomis į- 

j kaitinti seniai prirašė dar daugiau apysakų, liečiančių 
! nieko dėtus žmones. Jeigu reikalas nebus protingai ap- 

Įsistiprinę Rusijoje, komunistai, turėdami didelį’tartas, tai gali kilti nesusipratimų, kuriems išspręsti 
patyrimą kovoje prieš vyriausybę, labai gerai pažino reikės daugiau laiko ir pasitarimų.

Ergelį kelia ir kursto čia atsiradę “Milicijos” re
daktoriai ir iš Kanados išvyti nesamo “nacionalinio ko-

Komunistai, Briusilovo. ir Tuchačevskio padedami, 
pajėgė ne tik nuginkluoti visos Rusijos caro kariuome
nės dalinius, bet nuginklavo priešiškai nusiteikusius po
licininkus ir piliečių sudarytas ginkluotas grupes. Jie 
nuginklavo Gruzijos, Ukrainos, Armėnijos ir kitų tau
tų nepriklausomybę paskelbusias ir karo jėgas suda
riusias valstybes. Jie stengėsi ir Lietuvą nuginkluoti, 
bet nepajėgė, nes lietuviai ryžosi patys tvarkyti savo 
tautos reikalus ir atkakliai pasipriešino bolševi
kams.

aktyvistas. Rašoma romane: tyvaus vaizdo, nevengiant at- 
■‘Pirmomis karo dienomis Al- skleisti iš abejų pusių vykusios 
girdas matė vokiečių elgesį su žiaurios tikrovės, kuri bolševikų 
žydais. Girdėjo, kad ir lietuviai ir nacių okupacijų sankryžoje 
vienur kituri dalyvavo vokiečių pagimdė žydų ir lietuvių tautos
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užisenin išbėgusių rusų sudarytas organizacijas, drau
gijas, laikraščius ir žmones.

Pirmiausia komunistams parūpo sunaikinti kariš- mįteto” atsišaukimų autoriai, dabar kojas šildantieji 
kas rusų tremtinių organizacijas, kurių nariai tikėjosi« 
jėga nuversti sovietinę valdžią. Sovietų agentai įlindo į 
minėtas organizacijas ir kurstė. Rusai įtikino tokį ko
votoją prieš caro valdžią, kaip Borisą Saunkovą, kad 
jis slaptai nuvyktų į Maskvą ir pradėtų organizuoti, 
perversmą... Saunkovas perėjo sieną, bet Maskvos ne
pasiekė. Komunistų jis buvo suimtas ties Minsku, vos 
perėjęs sovietų sieną. i

Panašiai komunistai sunaikino ir kitas kariškas; 
rusų emigrantų organizacijas, bndžiusias kovoti prieš ’ 
komunistus. Vakarų Europoje jie sučiupo Kutiopovą, į- 
dėjo į maišą ir išsivežė į Rusiją. Rusams pavyko įso- vejuje pristato Gordoną kaip 
dinti ištikimus šnipus veik į visas didesnes rusų emig- žydų tautos fanatiką, degusį
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(Tęsinys)

Atseit, lietuvių tautai okupantas rusas liepė 
balsuoti už Kremliaus parinktus komunistų parti
jos kandidatus. “Liaudies seimas” negalėjo reikšti 
lietuvių tautos valios. Mat, komunistai tautas lais
vina, bet tam dalykui žmonių sutikimo nebeatsi- 
klausia. Jie bendrai žmonių niekuomet neklausia, 
bet jiems įsako ir tiek. Jie ir jų ideologija žino 
monologą ir terorą, bet nežino dialogo.

Kompartijos viršūnė nenorėjo Lietuvos žmo
nių gąsdinti, todėl nekalbėjo apie prijungimą 
prie SSSR.

Lukiškio aikštės mitinguose kalbėjo rusiškai, 
lenkiškai ir lietuviškai, taigi įvairiais balsais tą 
patį jovalą gromuliavo trimis‘kalbomis.

Tuomet politinės laisvės buvo tokios: gyrė 
komunistinę santvarką, garbino Staliną, Raudo
nąją nenugalimąją armiją, komunistų partiją, ko
neveikė nepriklausomą Lietuvą ir koliojo Smeto
ną. Kalbėtojai žadėjo mitinguose gerbūvį ateityje, 
bet to gerbūvio neapibūdindavo.

Spcii.'1*’ ir kalbėtojai mitinguose skelbė, kad 
Dus plečiama žemės reforma ir net buvo nusta- 
mma kaip. Bet nrieš ta' kompartija visas žemes

h

lūšių iš žydų tarpo. Pagaliau 
vaizduoja žydą, pasiryžusį galu
tinai nutraukti visus ryšius su 
žydi j a, paženklinta per amžius 
prakeikimais, kančiomis ir mir
timi. Panašų sprendimą autorius barbariškuose veiksmuose. Jo tragedijas, kurios liko neužbaig- 
pritaiko išlikusiam Gordono sū- dvasia pasipriešino, nors viešai tos po šiai dienai.
nui, kurį kun. Jonui Radvilai išstoti nedrįso, bijojo represijų, 
pakrikštijus, prarado sąsają su o.ir pats niršo už judošišką jų 
žydiškumu, kas jam turėjo už- trigrašį okupacijos metais”. ,.- ' ' T ' - - L,-.*: • j

Taip trumpai autorius Algir-
>do užimta pozicija nusakė Lie- mą žydų žudyme. Po visų įvy- 

Nemažesnį sąmyšį sukelia au-ituvos žydų tragediją, be jokios kių aprašymo, nužymėtų likimo 
apysakos ir viena dešimtoji “dokumentų” | toriaus sudaromas romanui lai- b užuojautos ar apkailestavimo- skirtų aukomis, globėjų “filoso-

’ " p gilaus, politiko atsiminimus, ko ir vietos fonas. Skaitant ro-’ Panašiai autoriui vaizduojant f avimo” ir kapituliavimo prieš
mane apie pirmąjį bolševikmetį, žydų eiseną į sušaudymo vieto- Gordono šaltą intelektą, į romano
susidaro įspūdis, kad ne atėję vę, aprašyme vyravo makabri- galą įžengia, nepažymėtas net
okupantai, bet vietos žydai bu- nės scene’s, kurios nesuteikė pa- vardu lietuvis,' kuris savo., Išpu
vo atsakingi už visas Lietuvai 
atneštas nelaimes.

Būdinga, kad autorius nutylė
jo įvykusį sukilimą prieš sovie
tinius okupantus ir jo metu vy
kusį lietuvių atsiskaitymą su 
komunistais ir žydais, kurie 
kaip sektų iš pačio romano turi- į 
nio, atliko pasibaisėtinus nusi
kaltimus lietuvių tautai. Nebu
vo niekur paminėta kas vyko 
pirmomis karo dienomis Viliam- 
polėje, Lietūkio garaže ir bend
rai kas dėjosi visoje Lietuvoje. 
Nutylėta, kad žydų kilmės ko
munistai ar enkavedistai beveik 
visi pabėgo drauge su visa Lie
tuvos tarybine valdžia, ir visas 
lietuvių įtūžimas buvo išlietas 
ant niekuo dėtų žydų galvų.

Autorius trumpai tepamini’

pietiniame Chicagos priemiestyje. Lietuviams jie yra 
pažįstami..

V. KAROSAS

“PO DAMOKLO KARDU”
(KOMENTARAI)

(Tęsinys)
Galų gale lieka nesupranta

ma, kodėl autorius viename at-

tikrinti ateitį be prakeikimų ir 
kančių.

Autorius prieš akis turėjo v 
sai kitą tikslą — jam rūpėjo iš
teisinti lietuvių tautą prieš me
tamus kaltinimus už dalyvavi-

i
I 
i s1s

smerktiems orumo ar simpati- žintyje pasiseko dėl žydų žudy- 
jos pareiškimo. |mo: “Kaip, mano Dieve, lietu-

Sukilimo pasekmėje susida- viai galėjo padėti žydams, kad 
riusi l.v. Laikinoji vyriausybė 
atstatė Lietuvos valstybinį apa
ratą, kuris netrukus pateko nau
jų okupantų kontrolėm Apie at
kurto valstybinio aparato rolę 
žydų tragedijoje autorius apei
na tylomis. Tik lietuvio atgailo
je, išsakytoje per išpažinti kun.Į. .. . . ,v 2 
tTj n • 4. - • -X tas lietuvis išpažįsta:Radvilai, autoriaus paminėta: .. 
“mūsų šaunioji policija, pašauk. - 
ta tvarkai palaikyti, nenujautė 
vokiečių klastos ir dažnai ėjo 
ten, kur buvo siunčiami. Ta
čiau daugelis jų, pamatę, kur 
atėjo ir ko, atsisakė paklusti, 
atsisakė ■vykdyti nekaltų žmo
nių egzekucijas ir geriau patys 
sutiko mirti... Ir jie buvo kar-

lygiai tuo pačiu metu jie patys 
šimtais ešalonų riedėjo į mir
ties šaltą glėbį? Bet kodėl ma 
no siela verkia, kadėl mano są
žinė taip nerami, kodėl Viešpa
tie - • •”

Iš kitos klausyklos pusės ki- 
“Nusikal- 

timas yra, bet mano siela nesi
jaučia kalta. Negalėjome jų iš
gelbėti . . . Tokių herojų, kurie 
geriau mirė negu šaudė, aš vie
nas žinau daugiau kaip 50, o jų 
yra daug daugiau . . . Tai mūsų 
tautos papuošalai, mūsų garbės 
vyrai . .. Kas kaltas,.kas nekal
tas — tesprendžia Visagalis . . . 
Kas papildė nuodėmę, tas ir kal- 

itas. O mano tauta negali būti 
w maitinama tuo, ką padarė komu-

no be pasigailėjimo visus komu- pradžioje slapstėsi ir prasidėjus Auto'rius vengė ir drauge ne-.rtstai ar naciai mūsų šventoje 
1 (Nukelta į 5 psl.)

kerštu prieš visus savo tautiečių
skriaudėjus; tai vėl kaip parei- Algirdų Daukų, globojusį vėliau su žydais sušaudyti, suversti 
gingą enkavedistą, kuris naiki- savo ūkyje Gordoną, nuo kurio į 138 duobes”.
’‘ .' ; ' . i y ‘ J ‘ ’

nizmo priešus, neišskiriant ki- karui įsijungė į sukilimą kaip sugebėjo duoti istoriniai objek-l

šos’Lietuvos žemės tapo Sovietų Sąjungos nuo-. Atsirado kursuose keletas drąsių moky- ir žiūrėk po stalu jau mėtosi keletas tušių degti-

Lietuvoje suvalstybino be atlygin.mo. Taigi ri- inteligentijos sąvoką’’.

savybė. Apie kolchozus nekalbėjo, bet jeigu kas 
užsimindavo mitinguose, tai mitingieriai atrėž
davo, kad tai “Liaudies priešų išmislas”.

Lietuvos visos politinės: Tautininkų sąjun
ga, Krikščionių demokratų, Valstiečių - liaudi
ninkų ir Socialdemokratų partijos ir nepolitinės 
organizacijos buvo uždarytos. Buvo sakoma, kad 
jos turi persiorganizuoti ir tuo tarpu susilaikyti 
nuo veiklos. Kadangi laisvai veikė komunistų 
partija, komunistų jaunimo sąjunga 'r kitos ko
munistinės organizacijos, tai visos kitos lietu
viškos organizacijos nebuvo perregistruotos ir 
veikti negalėjo.

VASAROS PASITOBULINIMO KURSAI 
MOKYTOJAMS

Švietimo ministerija ir Mokytojų sūjunga 
1940 m. pavasarį organizavo “Vasaros mėnesi
nius pasitobulinimo iš botanikos ir zoologijos 
mokytojams kursus Vilniuje”. Klausytojų pri
važiavo skaitlingas sambūris.

Šituose mokytojų kursuose mokytojai kur
santai norėjo žinoti ant kokių socialinių pakopų 
atsidurs Lietuvos moytojai okupuotoje Lie
tuvoje.

Pas sovietus šalia darbininkų termino, ko
munistai garsino spaudoje ir mitinguose “darbo

tojų moterų, kurios viešai rodė simpatijas oku
pantui ir sakėsi, kad jų vyrai marksistai turėję 
rūpesčių Smetonos laikais ir dabar jie visi at
sikvėpsią.

Tie vasariniai kursai vyko kažkaip dviejose 
vietose mieste. Bazilijonų vienuolyno buvusioje 
lenkų mokytojų seminarijoje, ten vyko laborato
rinio pobūdžio paskaitos ir ekspertimentai su 

į varlėmis. Bet kursų raštinė ir kitokios paskaitos 
buvo organizuotos Vilniaus miesto centre buvu
sio lenkų pedagoginio instituto patalpose. 1940

nės pusbonkių.
Vargšai lietuviai inteligentai nesuprato pa

prasčiausios komunizmo klastos ir apgaulės.cVjk 
komunistai tik žaidė klastingą žaidimą. Okupan
to tikslas buvo visą lietuvių inteligentiją fiziš
kai išnaikinti, tik karas su Hitleriu tą jų planą 
sutrukdė.

Pats savo akimis skaičiau buvusioje NKVD 
Alytaus apskrities įstaigoje 1941 m. birželio 
mėn. 24 d. viršininko Serovo instrukcijas lietu- 

i viams naikinti deportuojant juos į Sibirą. Tai ju-
m. liepos mėn. 13 d. ryte pamačiau kelias moky- I kiškas, normalaus žmogaus protui nesupran-
tojas moteris ašarotais veidais ir net dvi okupan
to simpatikes atsisveikinant su kolegomis prieš 
išvykimą į namus ir rodant telegramas. Vėliau 
paaiškėjo, kad okupantas su mūsiškiais komuni
stais prieš “liaudies seimo” rinkimus liepos mėn. 
12—13 d. naktį darė plačios apimties kratas ir 
pravedė areštus visoje Lietuvoje, kad teroru pa
veikus žmones prieš balsavimus, kad skaitlin- 
giau dalyvautų balsavimuose.

Tos moterys gavo telegramas iš namiškių, 
kad atvažiuotų vaikų globoti, seserims padėti.

Mokytojai juokaudavo iš savo bejėgiškumo,

tarnas užmojis. Žinojau ir dabar žinau, kad rusų 
ekspansijai reikia erdvės prie Baltijos jūros, 
norint ją padaryti savo ežeru. Rusai tą klausimą 
apeina azijatiška tyla, o vokiečiai plačiai apta
ria ir plepa.

Vkarų spauda, plačiai rašydama 1967 m. 
jubiliejinės 50 metų sukakties proga, mini, kad 
Sovietų Sąjunga pas save panaikins cenzūrą, bet 
tas neįtikėtina. Juk lapė keičia plaukus, bet ne 
savo įgimtą būdą.

(Bus daugiau)
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Mokytojai juokaudavo is savo bejegiskumo, 
j nes padėtis buvo neaiški, nuotaika sujaukta ir 
j slegianti, rytojus miglotas ir netikras. Jie dau
giausia susimesdavo restoranėliuose grupėmis

VlSI WNTERU1
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DRAMBLYS, VAIVADA

darbo dienomis ir

Mažeika S'Evans
Laidotuvių Direktoriai

nigai neturi jokios vertės. EUDEIKIS

by Frank Zumbro

3307 So. LITUAMCA AVE. YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
Tel.: OLympic 2-1003

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

3319 So. LITUANICA AVE YArds 7-1138 - 113t

Direktorių

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMASChicago^

Lietuvių

Laidotuvių

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

“Lietuvos Aidaf 
..KAZĖ BRAZDI ION YTĖ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

, DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

New Quiche Made With 
North Carolina Apples __

— Daugelis DC-10^ pakeitė 
motoru sraigtus ir. .įskrido ke
leiviu vežioti.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

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

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

Visos laidos ii W0PA stotie*, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla^ 5:30 vaL p.p. 
U WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

THE
FISHING

- CONNECTION

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

'PO DAMOKLO KARDU
(Atkelta iš i psl.)

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkrortus

x938 S. Manheim Rd., Westcnvster, Ik 
VALANDOS:

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tai.; 562-2727 arba 562-2728

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR iMIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ilges. 
Ofisas 2652 WEST 5rth S1R2ET 

Tai. PR 2-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. ŠįAtadie- 
maiš 2-4 vaL popiet ir kitu laitu 

nagai gijgitartrną

au- 
tauta

*Ai gyvasis, ai buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžiy amžius*. 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra musu Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

SOPHIE BARČUS
RADIJO 1 RIMOS VALANDOS

Vise* programos Iš WOPA.

14P0 id L A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto. \

V ėdė Į a Aldona Daukvs

Telef.: HEmleck 4-2411

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60629

when the fish • ę '■f ter is one of those which srhtTy mouths 
or one that t a’Ci the bait rather than striking hard. By 
watching the li.-.e r-t the point Where It enters the water vou can 
often see the slight line movement that Indicates he’s taken the 
bait before you feel any tur on the Hr*. By settine the honk as 
soon as you see the line twitch you often get a fish that you’d lose 
by watting to fed the nibble.

Kur tuomet slypi romane pa
slėptas antisemitizmas? Auto
rius parinko savo -romanui patį 
žemiausią tipą-Dovydą Gordoną, 
kuris savo asmeniu reprezenta
vo visą Lietuvos žydiją- Kiti žy
dų atstovai romane pripuolami, 
kurie trumpam pasitaikė Gor- 
dono gyvenime ir nepakeitė nei
giamo vaizdo apie žydus. Toks 
enkavedisto tipas buvo sutinka
mas žydų tarpe, bet panašūs ti
pai buvo randami visų tautybių 
tarpe, neišskiriant lietuvių.

(Bus daugiau)

— Peru Respublikoje drebė
jusi -žemė apskaldė kelis dide
lius kalnus.

DK.LEONAS SE1BUT1
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 vol vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

PERKRAUSTYAAAI

MOVING 
Leidimel — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

DR. ERA1NK PLECKAS 
OPTOMET RISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W 71 St. Tel. 737-514$ 

Tikriną akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree

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

Telef. 476-2345

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

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

j just snap at that point and leave you cussin’ over a lost lunker. 
j 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- y—

erman checks his fine after about 
every twenty casts and, when he 
notes roughness, cuts off the K
damaged section of the line and >
ties his hook or lure into a new z *
portion of the line.

All monofilament line is not • i j
alike in its ability to withstand ; z 
such abrasion and you're better ' \
off using a top quality line. While \
it may cost a little more than low-priced bulk line, ft’s bv far the 
least expensive part of your fishing trip. Tn fact, if your line fails 
it really doesn't matter how good the rest of your tackle is—you've 
just lost your fish.

The DuPont Company, Which hAs been marketing *Stren* 
monofilament fishing line for 20 yearn, asked its researchers to 
make a tougher line, without sacrificing important properties such 
as excellent knot strength, controlled fimphess. shock mistance, 
and impact strength. Out of their research has come a new “Stren*. 
It is much tougher than other fines, when dragged over 246-gtit 
emery cloth under controlled conditions in the laboratory. That’s 
a tough test designed to simulate the type of abrasive wear you 
get from underwater obstacles.

The new product, according to Du Pont, is so much better than 
existing monofilament lines that thev term ft a major research 
breakthrough. The new "Stren” is available In pound test ratings 
from 2 to 80 pounds and can be easily recognised by the word 
-New” on the package. . ew “Stren4 is available in both clear/

TEl------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 We$l 103rd StrMt 

Valandos pagal susitarimą

Žymus kas ir galingas, 
Bet neprotingas,

Tai bloga, jfeigu ir geros širdies jis

Ką tikrūftloje autorius buvo 
gerai išstudijavęs, tai antisemi
tinę ideologiją, ir net jos filoso
fiją, jei šj terminą galima tai
kinti šios rūšies išminčiai iš
reikšti, kurią autorius- Įdėjo Į 
Gordcno, jo globėjų ir net aukų 
lūpas. Tuo atžvilgiu tenka pil
nai sutikti su Akiračių kritikais, 
kad romanas yra perdėm anti
semitinis. Anot taiklaus Arėjo 
Vitkausko pasisakymo: “Ana
tolijaus Kairio “Po Damoklo 
kardu” yra suromanintas “Sio- 
no protokolų” atpasakojimas

P ŠILEIKIS, O. P.
UKTHOPEDAa-PROTEZĮSTAS 

Aparatai - Protezai. ban- 
dažau Speciali pagalba kJloms. 

Stf iAren supports) ir t t.
vau; 9—4 ir 5—8. Šeštadieniais 9—1 
žiteb West 63rd Stv Chicago WL 60629 

telef.: PRoapect 6-5OS4

lietuviams” -'(Akiračiai No 4? riais. Jo spausdinti Ugandos pi- 
1979).

nieko mylėti, bet ieškoti sadisti- B. Paviršiaus stebint, romane 
nio pasitenkinimo lytiniuose Ms»“la ^omo5
santykiuose. ’ neapykantos zy^ms. Pnėsm.

gal, lietuviai gelbsti net savo
A. Kairys tvirtino, kad jis didžiausį priešą Gordoną, tuo- 

daugiau dešimt metų rinkęs nii neva įroUydtuni savo krikš- 
medžiagą romanui ir nuodug-' čionišką morąlitų pranašumą ix- 
niai studijavo pačią problemą, dvasios kilttūriią. Tikmmoje, 
Tačiau iš jo kūrinio nesimato, kaip paaiškėja rt-Inano gale, jie 
kad jis būtų pagavęs vykstan- tai darė naiviai tikėdami išgel- 
čios istorinės dramos visumą, bėti savo išvežtuosius Sibiran ir 
Jis pasitenkino įvykių fragmen- savo pačių kailius, Rezultate ta- 
tais, kurie jam buvo reikalingi narna kilnybė virto menkyste, 
norimoms situacijoms sudaryti 
kuriose pasireiškė romano vei
kėjai.

Miške poskirtas buvo Vaivada Dramblys.
Nors, rodosi, Drambliai

Protingi gyvuliai,
Viendk Ir Šeimoje užgimsta kai kada 
Nevykėlis, kaip šitas Vaivada-
I giminę jis buvo sustorėjęs, 
Tačiau be pagal veislę suprastėjęs, 
O tyčia jis net musės nenuskriaus. 
Gerasis Vaivada štai mato pagaliaus — 
Valdyboj prašymas avių: esą, vilkai 
Mums odas nulupa plikai.
‘Tai sukčiai! — rėkia. Vaivada, — nusikaltimas!
Kas leidi jums taip plėšikauti?”
Vilkai bet sako: “Tėve, nesusipratimas!
Tai tu gi leidai, kai žiemos ateina laikas, 
Skrebučiams iš avių mums po duoklelę.
O ką jos rėkia, — taigi avys paikos: 
Iš viso imti teks nuo sesės po kailelį, 
O bet ir tiek joms duoti gaila”. — 
“Dėlto, —4 Dramblys jiems sako, — tik žiūrėkit! 
Aš neteisybės niekur nepakęsiu.
Kailelių, tiek jau to, nuimt po vieną leisiu, 
Daugiau nei plauko nelytėkit”’ .

(J. A- Krylov^uPASAKĖčiGS, 103 pasakėčių rinkinys; vertė 
J. Valaitis, kaina'$4, gaunamas Naujienose)

— Paskutinėmis valdymo sa
vaitėmis Idi Amin įsakė spaus-, 
dihti tiek pinigų, kiek jam rei
kėdavo mokėti sargams, bet 
pats išvyko užsienin su dole-(

H pound bulk tauMga 1
H cup chopped fresh r> 

onion 1
U teaspoon dried leaf H

thyme » A
2 Red Delicious apples, v 4

“ pared, cored and cut 2 
Into 1/2-inch cubes 
(1 1/2 cups)

tn targe skillet cook sausage, onion 
ts browned and onion is tender, about 10 minutes. Remoea 
from heat; drain Off excess Nt. tn bowl toss apples with lemon 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheeae, 
eggs and cream; mix well, line a 9-inch quiche dish <*_P*6 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 860AF. 
oven 40 to 45 minutes, or until custard is set. Let stand 10 
minutes before cutting to aarva.

‘Makes: 6 servings.

Šias savo samprotavimais 
J torius išteisina lietuvių 
nuo jai primetamų kaltinimų 
dėl įvykusios Lietuvos žydų tra
gedijos mūsų žemėje- •

j Po šios kritinės romano ap
žvalgos, kuri nemaža dalimi su
tampa su Birutės Kemežaitės 
padarytomis išvadomis, teks

< pereiti prie savų komentarų.
Bent tris kartus perskaičius 

[romaną, susidarė nuomonė, kad 
1 Anatolijus Kairys — nei savo 
i talentu, nei savo intelektualiniu 
■lygiu, nei įsijautimu į tragišką 
tikrovę, nei romano personažo 
parinkimu, nebuvo tinkamas 
parinktą temą įvilkti į meno 
kūrinį. Tema buvo virš jo lite
ratūrinio pajėgumo. Netgi to
kioje smulkmenoje, kaip vaiz
davimas sadisto, fanatiko ir juo 
dėsnio už velnią, Gordono mei
lės išgyvenimus su Viktutė ir 
Rebeka prasilenkia su psicholo
gine tiesa, nes tokie tipai, negali

Orchard-fre«h is the perfect description for the Red and 
Golden Delicious apples front North Carolina, because that’s 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year's really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apples 
the dish. Try this for a change-of-pace main dish at your tab.* 

Fresh Carolina Apple Quiche
tablespoon fresh lertion 

juice
tablespoon sugar 
cup (2 ouhees)shredded 

Cheddar cheese 
eggs, beaten 
cups light cream or milk 
Pastry for single-crust 

9-Mch pie
and thyme until sausage

Anastazija Tamošaitienė “Žilvino Pasaka” Kilimas

v-.-



___ _______ ~ ... .

g.W... Broęįl». apgaUe^-
tauja. kad nustojo ėjęs sav&t- 

I TRUMPAI I rastis “Keleivis**: Jiedu per
---------------------- ----- brolį Praną atsiuntė 10 . tiiž.

★ j “Naujienų” paramai, kad dien-
n e* r , .. . rastis ilgai gyvuotų ir teisingas— Dr. Stasys Jankus is Gol-! . •; OJ . ..... . 1 žinias skaitytojams teiktų. De- conda. III.. lydimas savo gimi- .... ■ — ---„ .... , ... .° . km uz auką,naites Emilijos Pakalntskienes, 

Lietuvos Vyčių organizacijos — A.a. prel. Jonas F: Baltu- 
veikėjos ir jų skyriaus redakto- ševičivs'Boll, ilgametis LRK Sū
rės Draugo dienraštyje, lankėsi 
Naujienose ir tapo jų skaityto
ju. užsisakydamas jas viene- 
r’ems metams. Malonu buvo su 
juo susipažinti, taip pat pasikal
bėt1 su p. E. Pakalniškiene. Nau-

- jasis mūsų skaitytojas yra prak- 
• tikuojantis medicinos gydyto

jas, su dideliu rūpesčiu sekąs 
lietuviškąjį gyvenimą. Dėkui 
j:ems už vizitą. Gerą žinią apie' 
nauią prenumeratorių malonu 
skelbti visiems skaitytojams, 

' prašant aktyviau prisidėti prie 
platinimo vajaus.

— Ponia Ona Deveikis iš Los 
Angeles, Calif., tapo Naujienų 
skaitytoja. Liudvika Dubauskie-Į licijos tarnautojo šeima gautų 
nė, mirusio mūsų bendradarbio 
ir rėmėjo dr. Antano Gustainio- 
Gusseno sesuo, patvarkė, kad jai 
būtų siunčiamas jo Naujienų 
prenumeratos likutis. Didžiai 

-apgailėdami mielo dr. Gustainio 
mirtį, mes manome, kad p. O. 
Deveikienei Naujienos patiks ir 
jį taps jų nuolatine prenume- 
ratore.

— Petras Šernas, Rockford, 
Ill., visuomenės veikėjas, kiek
viena proga paremia Naujienų 
leidimą. Sveikindamas jas 65 
metų sukakties proga, jis atsiun
tė S10 auką. Dėkui.

— Ona ir Aleksas Šillaičiaž,

sivienii’mo Dvasios vadas ir Šv. 
Trejvbės lietuvių parap. klebo
nas, Wilkes Barre, Pa., mirė ge
gužės 2 d:eną. Velionis buvo 
gimęs 1907 m. Luzeme, Pa. Ta 
proga tenka prisiminti ilgametį 
žurnalistą ir Garso redaktorių 
Matą Zujų, Lietuvos kariuome
nės kūrėją-savanori, mirusį š.m. 
vasario 19 d. Wilkes Barre, Pa.

— Adv. Charles P. Kai rašo 
SW News Herald ketvirtadienio 
laidoje, kad liberaliniai įstaty
mai apsaugoja kriminalus,, p ne 
policijos pareigūnus,- saugojan
čius ramių gyventojų teises bei 
jų turtą. Siūlo, kad žuvusio po-

garbės studentų Eta Sigma kor
poraciją.

— Elizabeth Viršilaitė - Oper- 
_______ ________ zedek, Ridge Funeral Home lai- 

moralė ir respektas visuomenėje dotuvių direktorė, buvo Mari- 
turi būti atstatytas.__________ jj°s aukšt. mokyklos alumnių

’ banketo pirmininkė. Banketas 
- Ponia Anna Benzin iš Mar- buvQ gegužės 4 jame dalyva. 

quette Parko buvo pagerbta virš 640 šią mokyklą baigu- 
Rush-Presbyterian-St. Luke, Me : mokinių. ę Operzedek, ži-
dicinos centro vadovybės už pa- nomų Bridgeport© biznierių 
aukotas savanoriško darbo 2,500 . Viršilu duktė> šia mokykla bai- 
valandų. Ji buvo įsipareigojusi • gė 1964 metais/ “

bent $50-70,000, o nesitenkinti 
visuomenės aukomis. Policijos

kykla New Yorke baigia mokslo 
metus birželio 10 d. vidudienį. 
Kultūros židinyje bus užbaigi
mo iškilmės ir vaišės.

— S.L. A. 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, birželio 9 d., 1 vai. popiet 
Dariaus-Girėno salėje, 4416 So. 
Western Ave. Visos narės k vie-; 
čiamos dalyvauti. Valdyba

— LB St Petersburgo Apy-

J. Pupelienė, A. ir B. Reventai

REAL ESTATE
Namai, Žema v— Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Ncmai, iMni — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. Virginia 7-7747

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

Du butai, (n)edinis .su. skiepu ir ga
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
rroyui ji *

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

S. ir S. Vaskiai, J. ir L. Žvyniai, j ware) prekių krautuve. Nebrangus. 
O. šiaudikienė, A. Ragelis, S. 
ir E. Velbasiai ,dr. Vincas ir dr. 
Giedrė Žirnieniai, A. Karienė, 
S.ir S. Durickai, O. Binkienė,

ŠIMAITIS REALTY
’ f ‘' Notary Public 
Insurance, Income Tax

X: NaV“T iriL- ®P™.®ia: 2951 W. 63rd st. Tel. 436-7878 
mene. $40.00 - A. Krubkienel
(papildė įnašą). Viso sūaukota- ~ -■ ■ ■.:■
$4,290.00? JĮ M. L. S.

dirbti vieną dieną savaitėje. 
Anksčiau ji turėjo gėrimų par
duotuvę ir taverną. .

Posto, tel. 523-8484, rezervuoja
— Lynn Janulytė is Mar- _ specialiuose autobusuose 

quette Parko ir Kristina Guz- Vy^j į Lietuviu. Dieną White 
laite iš Gage Parko priimtos į §ox st;dione bir^elio 23 d. Rei- 
Illinois universiteto Urbanoje pas - užsiregistruoti iki bir- 

j 2elio 16 d. Bilieto kaina $2. Lie- NAUJU SKAITYTOJU VAJUS Į Prekybos Rūmai, pirm. Teodora 
Naujienų vadovybė ir Platinimo rajaus komisija kreipiasi I jlsus s&iT i Kuzienė. Dienos ruoša rūpinasi 

lyto jus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau-: Vincas Samaška.
des pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, j 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-1 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos | 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 1 
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų tel, 
kaJtĮ renesanso. * _ . -

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!
skaityti ir platinti Naujienrs, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems xkaliy^jams.

Mykolas Karaltis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio rieŠbuSg, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambarin, TV, telefonu Ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus Ir mūsų namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos Ir paskirstytos rude
niniame Naujienų pikniką.

— Joe Marcikonis iš Ameri
kos Legiono Dariaus - Girėno

— Maironio lituanistinė mo-

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them 
ę the chance... use

A Sergeant's
Die petc^re people

c 1979 MHIef-Morton Company, a subsidiary el
A H Robins Co. Richmond. Virginia 23230

Ysss ir visos kviečiame į didžiąją talką.

linkės rengtas balandžio mėn.{ Lietuvių PensininKų S-gos 
25 d. Lietuvių Fondo naudai-; metinis susirinkimas bus bir- 
vakaras praėjo sėkmingai, So- Į^e^° ® d., trečiadienį, 2 vai. po- 
listė E. Blondytė pasigėrėtinai j Piet Šaulių namuose, 2417 W. 
atliko dainas ir dailiojo žodžio 
rečitalį;: Lietuvių Fondo tary
bos pirmininkas dr. A. Razma 
plačiame, skaičiais remtame 
pranešime? supažindino daly
vius su L. F. paskirtimi, šio va-: 
jaus proga įstojo į L. F. nariais 
ar savo įnašus papildė šie as
menys: po $200.00 - M. Kristu- 
ney, P. ir S. Staheliai, A. Kazi
lionis ir draugų suaukotas E. 
Gasperaitienės atminimo įna
šas. $150.00 - P. Šadauskaitė.
Po $100.00 - prel. J. Balkūnas, 
L. ir U. Bliskiai, M. Gibienė, B. 
ir Z. Daukantai, K. ir E, Gim
žauskai, A. ir V. Gruzdžiai, G. 
R. Jasinskienė.Mainelytė, K. ir 
I. Jurgėlos, L. ir E. Kačinskai, 
A. ir O. Kinduriai, B. ir A. Kiū
rės ,M. ir E. Krasauskai, V. ir 
V. Kulbokai LB Floridbs Apy
garda, LB St. Petersburg© Apy
linkė, J. Mockūnienė, J. ir M. 
Punkriai, J. ir' O. Pupininkai,

43 St, Po susirinkimo bus kava 
ir užkandžiai.

— Lietuvos Dukterų Drau
gijos patalpose veikiantis biu
ras turi gerai apmokamų vidu
tiniško amžiaus vyrams ir mo
terims darbų. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis asmeniškai: 
2735 W. 71 St, tel. 925-3212.

jnioma parinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJISNOS 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 606M

Mažindamas suslražlnėjlmo dial das.

Farardė b? Tardai

Adresu

• Utafcati' Naujienas kaip dovana savo 
yra naujas skaitytoju. Priede<!

Pavardė Ir vardas . „----- — ------ -------

koris

Adresas

Bponsorlans pavardė, Tardai ir vietovė

• Fl»tinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišku apaudą ir Naujienų 
partangas. prašau jas siuntinėti už pridedamus ------------ doL

Pavardė !r vardu

Adresu

• Platinimo vajau* proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites caripa, 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimą.

Pavardė Ir vardas

Adresas

Pavardė tr vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

i trems

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Savininkas parduoda 7 kamb. 
23 merų gerą mūr. bung, prie 
72 ir Richmond. Įruoštas skie
pas. Garažas.

77o-2191.

MARIJA NOREIKIENfi

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

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

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

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

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.

Galka kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
-- " Now York, K Y. 10001

307 W. 30th St.
Tel. (212) 563-2210

na-

KAIP ATGIMTI IŠ NAUJO* 4 ir 2 kamb. (tinka mamai) 
Pasiklausykite asmeniško po-{22 metų mūr. bung, prie 71 ir 

nios J. žygienės pergyvenimo, j Tr0^. Galima tuoj užimti- 
jos asmeniškos patirties atgimi-l " 925-6015. ;
me iš naujo šį antradienį, birj 
želio 5 d., 9:15 vai. vakare ra
dijo banga 1490 AM per “Lietu
vos Aidus”.

Šį šeštadienį ta pačia banga 
7:15 vai. vakare išgirsite “šuo
lis į tolį”. :

Parašykite pare ikalaudami 
knygelės “Kaip -atgimti iš nau
jo”. Prisiusime dovanai.

Rašykite šiuo adresu:
^Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill., 60454

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę reikia

AUTO BODY AND FENDER 
COMBINATION MAN

EXPEDIENCED, STEAD Y.
CALL 776-5888 i 

3578-24 WEST 63 STREET

HELP WANTED — FEMAL1 
Darbininkių Reikia'

DAR SENA KAINA
j Parduodamas žema kaina 4 kamba- 
. rių 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. ?

• i
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

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

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Euksus ofi
so patalpa. Daug oriedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS Z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 . .

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6’th Street 
Tel. REpublic 7-1941

VAIKAI, DRAUGAI IR TĖVAI
Jauni žmonės kartais pasi

renka tokius draugus, kurie tė
vams nepatinka. Jie dar tikrai 
nėra subrendę, bet nori pasiro
dyti, kad labai yra atsakingi ir 
patikimi visokių draugų įtako
je. Kartais vaikai pasirenka 
draugus, žinodami, kad tie tė
vams nepatiks. Draugų tarpe 
jie nori būti populiarūs ir mėgs
tami. Kartais tik nori patirti 
naujus įvykius ir įspūdžius, ku
riuos gali rasti, susidurdami su 
neįprastais draugais ir jų ne
įprastu elgesiu.

Kartais draugai pasirenkami 
dėl to, ką jie turi. Pvz-, gerą au
tomobilį. Tie draugai atrodo la
bai įdomūs, nes viską žino, su
pranta, viską yra patyrę- Vai
kai tvirtai tiki, kad tie draugai 

;yra tik pilni jaunystės entuziaz-i 
Imo ir noro viską išmėginti. Kaip j 
pažinsi gyvenimą, jo neišmėgi
nęs? Į blogą draugų įtaką ne
kreipiamas dėmesys, nes vaikai 
pilni pasitikėjimo savimi ir sa
vo sugebėjimu skirti blogį nuoi 

i gėrio.
Aš manau, kad gerai l^sti 

jauniems žmonėms pasirinkti 
savo draugus, bet dar geriau, 
kai geri tėvai duoda gerus pata
rimus ir padeda jauniems, jei
gu jie suklysta. Tėvų patarimai 

I yra iš širdies ir dažniausiai vai
kų labai laukiami.

Vida Didžbalytė, VII B kl.
(Iš Donelaičio mokyklos 

“Dvidešimt metų”) ,

LIVE IN FEMALE COMPANI
ON FOR STROKE PATIENT. 
Room & board + small salary. 

Call 361-0886

Pensijos ir kompensacijos iš Vokte 
tijos ir iš kitų kraštu, pilietybės popie
riai, įvairiu valstybės formų pildy
mas. Interesantu reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen-' 
sijas ir bedarbiu pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitu įstai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo, 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškviejd- 
nus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
r asmenų paieškojimai. Be to, išrik 
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip 
eis asmeniškai arba laiškais.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 

Income Tax Service
3261 SOUTH HALSTED STREET

(Antras aukštas, įėjimas iš fronto) 
CHICAGO, ILLINOIS 60608

Tel. 225-8275
< ■ ■ ■ ■ ■ ■ «JL ■ 11 IJUULM-M y

Siuntiniai į Lietuvą
— -Ir kitus krantus - 
F. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-59W

M. i I M E U I 
Natarr PvMIc 

INCOME TAX SIRVICK 
4239 f. Maplrreed. TeL 254-74M 
Taip pat darosi vertimai, glminiQ 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN UFE
Xell Fr««k Zapoltt 
eww w.TSte *♦

QA 4-66M

fTATt *J*A

INtUtAMC

Statę Farm Lite ltnurance Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Associate 

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

Trečiadieniais iš anksto susit» 
rus. šeštadieniais iki 12 v. 

‘ Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kair 

40 metu, patarnaudama klientam

Apdrausta* perkrsustyme* 
11 Ivairiy eHtumy. 

ANTANAS VILIAMAS 
Tek 376-1882 arba 376-5996 
----- --- - -- ___ f
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