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TEIS IRANO ALIEJAUS, ŽIBALO DiREKTORGAUSŪS PROTESTAI PRIEŠ ELEKTRĄ GAMINANČIAS ATOMO KROSNIS
RUSIJOJE APSAUGA SILPNESNĖ, BET NIEKAS 

NEKELIA BALSO PRIEŠ ATOMO KROSNIS

New York, N. Y. — Praeitą sekmadienį Amerikoje, 
Japonijoje, Prancūzijoje ir kitose vietose Įvyko labai 
piktos demonstracijas prieš Amerikoje veikiančias ato
mo krosnis elektrai gaminti,. .

Demonstrantai reikalavo naujų krosnių nestatyti, 
o veikiančias uždaryti, kad neatsitiktų. nelaimė ir ne
pradėtų plisti vėžį keliančios dujos.

Visos k°rsnys yra aptvertos ---------
gana stipria tvora, kad kas ne
siveržti! ir nepakenktų darbo 
procesui, bet demontrantai yie 
tomis perlipo tvorą, įsiveržė' į 
vidų ir įkalbinėjo darbininkus 
mesti darbą ir neijžl^gfti ra
miai ^wenanciu.^iQiiin?

New- Yorką pasiekiančios ži
nios sako, kad policij a įr nacio- __ _
nalinė gvardija suėmė po 20 Į rezultatai bus žinomi tiktai ant- 
ir daugiau protesaiitų, įsibro
vusių į atomo krosnių užtva
ras. Sekmadienį buvo suimta 
apie 200 žmonių. bus tei
siami ųž įsibrovimą į priv^aą ’

Komunistai gali gerokai

ROMĄ, Italija. — Pirmadie
nio vakarą Italijoje pasibaigė 
dviejų dienų rinkimai į parla
mentą. Rinkimai vyko sekma
dienį ir pirmadienį. Pirmadienio 
vakarę komisijos pradėjo skai
čiuoti paduotus balsus. Rinkimų

radienio vakare, kai bus pa
skelbti oficialūs duomenys.

Vyrauja įsitikinimas, kad šiuo
se rinkimuose gerokai pralaį-

pramonei. ;
RUSIJOJE LIEKAS

$ Laikraštininkai pastebėjo, 
kąd:'^ot»t^iĄjoį' raiSvatųfi pa- 
saųlyį^; ..tuo tarpu į Sovietų . Są- 
jtmgo£eykiir valdžia pastatė ’ir 
statofdat^iau ; aŲoną^,,krosnių 
ei ektr aiga minti,'niWą< balso 
nebelia.. ‘ L

■T-- Rusijoje statomos, kros-i 
list ?yrątdaug.. pavojingesnės,. 
užkt-eciamas vanduo, bet nię- 

tėk-hgprotestuoja.
Susidaro įspūdis, kad lais

vajame ? pasaulyj e protestai, 
buto 1 vieningai suorganizuoti, 
kad išardytų laisvojo pasaulio 
augančią pramonę.’

— Abel Muzorewa tvirtina, 
kad Zimbabvė apsieis be pilie
tinio karo. Valstybe turi pakan
kamai jėgų maištininkams su
valdyti.

— Ugandos karo jėgos baigia 
užimti likusius miestelius. Pir
madienį kariai užėmė Oraba 
miestelį, kur gyveno Idi Amin 
šeima.

— Beginąs sutinka tartis su 
Jordanija visais taikos reikalais, 
bet jis nori kontroliuoti Gazą ir 
visą kairįjį Jordano krantą.

—- Zimbabvės Sienos gerai 
saugomos, iš Zairfe niekas ne
galės įsiveržti, o Pietų Afrikoje 
dar nėra koftiunistų.
ii

KALENDORIUS
Birželio 5: Marcija, Bonifa

cas, Dauga, Meletė, Kantautas, 
Vieštautas.

Saulė teka 5:07, leidžiasi S:21.
Oras drėgnas, šiltai,

.vadai padarė didelę klaidą, pa- 
leido j darbą teroristų gaujas, 
paęįpjeRomoje ir kitose vietose 
sprogdinusias bombas ir sunai
kinusias vertingus meno kūri
nius. Be to,-sužeidė didoka skai- 
čių nekaltų žmonių..

; Premjeras parinko patiems 
■ komunistams.' nepalankų laiko
tarpį ir pravedė prieš terorizmą 
nūkreipt^rinkiminę kampaniją. 
KorauništEiį patys jaučia, 
jie šį karta pralaimės.

;B ANDYS SUDARYTI
--^KiTĄ KOALICIJĄ

:-u**.-.. ? / - J ‘-
■Dabartinis premjeras mano, 

kad šie. rinkimai - sudarys sąly
gas-kitai koalicijai sudaryti. Jis 
apskaičiuoja, kad ądugiausia at
stovų prves Italijos krikščionys 
demokratai ir vyriausybę galės 
sudaryti su kitomis demokrati
nėmis grupėmis, be komunistų.

Salisbury

Rodezijos juodžių dauguma savo premjeru išrinko Abelį Muzorewa, o šis 
pirmame naujo kabineto posėdyje nutarė Rodeziją pavadinti. Zimbabve
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MILIJONAS LENKŲ LAUKĖ POPIEŽIAUS GNIEZNO KOVOS1 LAUKUOSE
kad

l Pataria Ryty Europos 
katalikams vienytis

VARŠUVA, Lenkija.— Popie
žius Jonas Paulius Antrasis, sa
kydamas pamokslus Lenkijos 
katalikams, paliečia ir kitus Ry
tų Europos katalikus. Jis nepa
taria jiems imtis jokių priemo
nių prieš dabartines vyriausy
bes, bet pataria visiems katali
kams būti vieningiems. Jis pasi
džiaugia, kad Lenkijos katalikai 
yra vieningi, jo patarimas liečia 
Ukrainos, Gudijos, Lietuvos ir 
kitų valstybių katalikus.

— Vilniun nuvežti užsienio 
žurnalistai neskiria lenkų nuo 
lietuvių. Visus Vilniuje gyve* 
nančius vadina lietuviais.

— Jordanija nori pradėti dery
bas, sutinka padaryti kelias nuo
laidas Jeruzalės teisėms, bet no
ri atgauti kitas žemes.

— Italijos politikai apskai
čiuoja, kad komuųistai gali pra
laimėti nuo 10 iki 15% balsų. 
Krikščionys demokratai gąli lai
mėti nuo 3 iki 5%7 . ‘

, -k -y -4% | - 1 M" - * te ' *

TERORO VEIKSMAI GEROKAI SUMAŽINO KOMU- 
NISTŲ ĮTAKĄ RINKIMŲ DIENOMIS

VARŠUVA, Lenkija. — Visas domininkonų bažnyčion susirin- 
milijonas lenkų — karių, suau
gusių ir jaunimo susirinko 
Gniezno kalnuose, kur lenkai 
septynioliktame šimtmetyje su
stabdė į vakarus besiveržusius 
gerai ginkluotus švedus. Kaip 
pačioje Varšuvoje, taip ir Gniez
no kalboje popiežius kritikavo 
komunistinę Lenkijos vyriausy
bę už kelis netaktus. Gniezno 
lenkams popiežius Jonas Pau
lius Antrasis pasakė, kad du po
piežiai prašė leisti jiems aplan
kyti Lenkiją, bet tuometinės 
vyriausybės atsisakė leisti po
piežiams įvažiuoti į Lenkiją.

VARŠUVOJE MELDĖSI
200 TŪKSTANČIŲ

Tarptautinės agentūros prane
ša, kad oač:oje Varšuvoje susi
rinko 200.000 lenkų pasveikinti 
atskridusį popiežių ir kartu su 
juo pasimelsti prie specialiai 
aikštėje pastatyto didelio alto
riaus. Sutikime dalyvavo įvai
rios lenkų kariuomenės grupės, 
susidedančios iš pėstininkų, ar
tileristų, aviacijos ir kitų dali
nių; Daugelis Lenkijos karių yra 
tikintieji katalikai, jie nuošir
džiai sutiko ir sveikino lenką 
Woįtylą, tapusį popiežiumi.

LIETUVIAI DŽIAUGĖSI 
POPIEŽIAUS ATVYKIMU

Chicago Tribune koresponden
tas Jim Callaghcr praneša, kad 
Vilniaus lietuviai, patyrę, kad 
praeitą sekmadienį popiežius 
laikė mišias Varšuvoje, labai 
džiaugėsi. Jis tvirtina, kad taiš- 
kiaušiai savo džiangspią parodė

kę maldoms lietuviai.

STEPONAVIČIUS PAKEL
TAS I ARKIVYSKUPUS

Iš kitų šaltinių ateinančios ži
nios sako, kad vyskupas Stan
kevičius. savo laiku ištremtas iš 
savo "vyskupijos į nedidelį Že
maitijos kampelį, pakeltas į ar
kivyskupus. Viešai tokio pakė
limo popiežius negalėjęs pa
skelbti, nes okupacinė valdžia 
dar labiau minėtą arkivyskupą 
būtų persekiojusi. Jis paskelb
tas arkivyskupu kiekvieno tikin
čiojo krūtinėje, kad žinotų lietu
viai tikintieji apie šiam perse
kiojamam administratoriui su
teiktą garbę.

žinias perduodantieji kores
pondentai neišaiškino, ar lietu
viai tikintieji džiaugiasi vysku
po pakėlimu į arkivyskupus.

PIRMININKAS KRITIKAVO VALDŽIOS BEREIKALINGUS PATVARKYMUS
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Protestas buvo plačiai

NEW YORK. N.Y. — Dabar: 
a’škėja, kad tarptautinis protes
tas prieš atomo krosnis elektrai- 
gaminti buvo gerai suorganizuo
tas visame laisvame pasaulyje. 
Tuo tarpu organizatoriai savo 
darbų dar nepaskelbė, bet jau 
vyrauja įsitikinimas, kad Mask
va buvo pats svarbiausias orga
nizatorius. Ji turi visus adresus 
ir žmonių vardus. Pasirodo, kad 
JAV policija suėmė virš 400 
rėksnių ir agitatorių, kalbėjusių 
prieš atomo krosnis elektrai ga
minti. Tai pats pigiausias būdas 
elektrai gaminti, rusai tą būdą 
naudoja, bet vis protestuoja, 
kad laisvajame pasaulyje elekt
ra taip gaminama.

SEN. JAVITS ŽMONA 
RŪPINOSI IRANU

WASHINGTON. D.C. — Mu
los Chome;ni sluoksniai paskel
bė. kad senatoriaus Javits žmo 
na rūpinosi ir tvarkė visus Ira
no politikos rėmėjus. Ponia Ja
vits stebisi tokiu pareiškimu, 
bet visi pripažįsta, kad josios 
įtaka yra didelė.POPIEŽIUS PABRĖŽĖ LIETUVOS TEISES

savo

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA PRAŠO SIŲSTI 
į VATIKANĄ PADĖKOS TELEGRAMAS

Popiežius Jonas Paulius II, lankydamasis Lenkijoje, 
kalbose stipriai parėmė žmogaus teisių reikalą. Jis pabrėžė, kad
šių dienų pasaulyje visi nori ir turi būti laisvi. Specialiai pažy
mėjo, kad jis nepamirš Lietuvos.

Pirmą kartą už geležinės uždangos prieš milijonines minias 
pabrėžtos Lietuvos teisės. Tai turi ypatingai svarbios reikšmės ir 
todėl Amerikos Lietuvių Taryba prašo lietuvius skubiai siųsti į 
Vatikaną padėkos telegramas popiežiui Jonui Pauliui II. kad jis 
savo istorinėje kelionėje kelia lietuvių tautos reikalus.
. = .Telegramas galima siųsti per Amerikos Lietuviu Tarybos būš- 

W. 63fdStn'.Chicago, IL 60«29. .Tėt-778-6900.

TEHERANAS. Iranas. — Pas
kutinius dešimtmečius visus 
Irano naftos ir degalų pramonės 
reikalus tvarkė dešimtis 
pramonės direktorių, kurie 
vo atsakingi už gamybą ir

1 davinėjimą. Pirmadienio 
atsistatydino visi direktoriai, Į nelaimės priežastys. Kol fede- 
palikdami pramonę be vadovy
bės ir sukeldami didelę valsty
binę krizę.

Sekmadienio rytą naftos ir 
degalų pramonės direktorių pir
mininkas padarė visą pramonę 
liečiančius pareiškimus. Jis pa
reiškė, kad pati didžiausioji šios 
gamybos kliūtis yra bereikalin
gas ir labai dažnai beprasmis 
vyriausybės įsikišimas į pramo
nės gamybą ir produktų parda
vinėjimą. Jeigu vyriausybė bū
tų nesikišusi į naftos pramonę, 
tai ir šiandien gamyba būtų ėju
si visu smarkumu, nepadaryda
ma valstybei jokių nuostolių. Jis 
pareiškė,»-kad ^dabartinė- naftos 
gamyba eina reikalingu tempu, 
turint galvoje gamybos srityje 
įvykusias pakaitas. Jis protesta
vo prieš pašalinių asmenų Įsiki
šimą į naftos ir degalų gamybą 
bei pardavimą.

Mula Chomeini. patyręs apie 
gamybos direktorių pirmininko 
padarytus pareiškimus, tuojau 
pradėjo jį kritikuoti ir pareika
lavo jį suimti ir atiduoti teismui 
už valstybės išdavimą. Mula dar 
pridėjo, kad naftos gamybos 
pirmininkas esąs arabas ir Irane 
jis neturės, teisės užimti jokios 
atsakingos vietos. Premjeras ne
buvo iš anksto informuotas apie 
tokius žiaurius mulos pareiški
mus ir prašė naftos gamybos 
pirmininką Ir toliau vadovauti 
Irano naftos gamybos pramonės 
reikalams. Kiti devyni pramonės 
direktoriai, patyrę apie mulos 
Chomeini grasinančius pareiški
mus, tuojau protestavo prieš to
kius beprasmius mulos pareiški
mus, reikalavo juos atšaukti ir 
visi atsistatydino iš naftos ir de
galų gamybos vadovybės.

Atrodo, kad mulos Chomeini 
paskubomis padaryti reikalavi
mai suimti pirmininką arabą ir 
atiduoti jį partizanų teismui, 
sukėlė didelę naftos ir degalų 
pramonės krizę. Chomeini yra 
įsitikinęs direktorių tarybos pir
mininko pavyzdingu nuteisimu, 
kad kiti pabijotų ir nedrįstų vy
riausybės patvarkymams pasi
priešinti. Pagal veikusi paprotį, 
direktorių pirmininkas jau pir
madienį turėjo būti suimtas, nu
teistas ir sušaudytas, bet taip 
neįvyko. Premjeras užtikrino jo 
neliečiamybę ir prižadėjo jo 
protekciją. Mula Chomeini yra 
pasiruošęs nedovanoti nei vie
nam, kuris drįso pasipriešinti jo 
patvarkymams.

Tuo tarpu dar neaišku, bet 
susidaro įspūdis, kad mulos jė
gos pradeda abejoti, nesutarti. 
Daugeliui atrodo, kad nacionali
nės gvardijos . nariai neturėję 
šąudyti į taikią demonstraciją. 
Demonstra'ųtąT .neturėjo .piktų 
tikslų. Jie buvo pasiruošę išsi-

šios 
bu- 

par- 
rvta c-

REIKALAVO SUSTABDYTI
DC-10 LĖKTUVUS

Grupė piliečių kreipėsi į New 
Jersey teisėją, kad sustabdytų 
visus DC-10 lėktuvus, kol bus 
išaiškintos O’Hare aerodromo

ralinė komisija neišaiškins ne
laimės priežasčių, tai grupė pi
liečių prašė teisėją uždrausti 
visų DC-10 lėktuvų skridimus. 
Jeigu aiški priežastis nebuvo 
išaiškinta, tai nelaimė galinti at
sitikti bet kuriame lėktuve. Ne
žinia, kodėl minėtas lėktuvas, 
iškilęs 600 pėdų aukštumon, 
krito, sudužo ir užsidegė. Teisė- 
jas atidžiai išklausė prašymą, 
bet jį atmetė. Jis žino, kad visų 
DC-10 lėktuvu sustabdvmas žy
miai pakenktų transportui. Fe
deralinė aviacijos administraci
ja turinti tikslesnių informacijų 
negu, teisėjas, o jį vis dėlto svei
kiems lėktuvams leido skraidyti 
ir nieku jiems neatsitiko.

I

Gazolinas gali 
pakilti iki $1.50

LOS ANGELES. Calif.— Eko
nomistai apskaičiuoja, kad ga
zolinas turės pakilti iki pusant
ro dolerio už galoną, tai tada jo 
atsiras žymiai daugiau. Tie pa
tys specialistai tvirtina, kad da
bar neapsimoka investuoti dau
giau pinigų gazolinui gaminti. 
Kai mokėdavo po 65c. už galo
ną, tai neapsimokėdavo, todėl 
daugelis jo gamyba ir nesirūpi
no. Jeigu pakiltų iki pusantro 
dolerio, tai būtų atidaryta visa 
eilė versmių.

— Somoza traukia karo jė
gas į pasieni maištininkams nu
ginkluoti.

— Amerikoje katalikiškų mo
kyklų mokinių skaičius praei
tais ir šiais metais gerokai su
mažėjo.

skirstyti.
Nacionalinė gvardija įvykdė 

paties Chomeini Įsakymą, išvai
kė demonstraciją, o sužeistuo
sius išvežiojo į ligonines, bet 
pačių Chomeini jėgų tarpe kilo 
dideli nesusipratimai, nereikėjo 
įsakyti “baltiems ponaičiams”, 
kaip juos va;/ -'', šaudyti kulko
svaidžiais i becii.klius žmones, 
vai’- r moteris. Kariuomenės 
vacta, ič’p pat neaptenkinti šau
dymu į aikias demonstracijas. 
Kariuomtsie susideda iš viso 
krašto piliečių. Negalima _ vie
niems kulkosvaidžiais šaudyti 
kitu. -

Manoma, kad paf^ Chomeini 
šiomis dienomis iurės išspręsti 
nesusipratimus, kilusius tarp jo 
valdomų ginkluotų gaujų. Jeigu 
pavyks susitarti ir pakeisti va
dus. tai mula dar galės kuri La
ką pavaldyti kraštą. Bei. jeigu 
šio konflikto jam uepavyks š- 
spręsti, tai niulos gana gali pia- 
dėti mažėti. - Tvarką įvėsii gali 
tekti RazaėgamrĄ sir kariuome
nės daliniais.
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ROMO KALANTOS MINĖJIMAS
(R) Liettuvių Bendruomenės Bažnyčia buvo prisirinkusi pil- 

Marquehe parko apylinkė Chica-Įnutėlė minėjimo dalyvių. Rei- 
goje, 1979 m. gegužės 27 d. su- kia paminėti, kad pamaldose 
rengė iškilmingą, prieš 7 (septi- tos parapijos bažnytinis choras 
nis) metus, okup. Lietuvoje, nedalyvavo.
Kaune susideginusio jauno stu
dento minėjimą, kur jis mirda
mas didžiu balsu šaukė Laisvės 
Lietuvai.

10 vai. ryto, prie Marquette 
parko lietuvių, parapijos bažny
čios, susirinkus gana didokam 
patriotų lietuvių skaičiui, nema
žai moterų buvo pasipuošusios 
tautiniais rūbais,. įvyko vėliavų 
pakėlimas. Iškilmingai buvo pa. 
keltos JAV ir Lietuvos trispalvė 
vėliavos. Vėliavų pakėlimui va
dovavo tos apylinkės valdybos 
vice pirm- p- Juozas Bagdžius- Po 
iškilmingo vėliavų pakėlimo, 
visi dalyviai, priekyje nešdami 
JAV ir Lietuvos vėliavas nužy
giavo į bažnyčią.

Šv. mišių auką atnašavo ir 
tai minėjimo dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė tos parapijos 
kanauninkas kun. Vaclovas Za
karauskas. pabrėždamas, kad 
Jaunuolis Romas Kalanta ant 
lietuvių tautos laisvės aukuro 
paaukojo didžiausią auką, ko
kią žmogus tik gali paaukoti, 
tai yra savo gybybę.

Pamaldų užbaigimui buvo
sugiedotas Lietuvos Himnas-ro sodelį. Tame teatre holšėvi-

Po pamaldų, parapijos salėje, 
įvyko akademinė minėjimo da
lis. Minėjimą atidarė (R) LB 
valdybos vice pirm. p. J. Bag- 
džius,

kai 1940 m. liepos 22 d. suvaidi
no šlykščią apgaulės komediją, 

i Lietuvos įjungimą į Sovietų 
S-gą. Yra keistųAlaJykų, kai pa*.

i vergtoje Lietuvoje jaunuoliai 
protestuodami prieš Lietuvos 
pavergimą susidegindami au
koja savo gyvybes, tai iš mūsų 
išeivių tarpo atsiranda jąunuo-j 
lių, kurie vyksta pas okupantą 
paisivežti vergijos dvasios. > Jų 
tarpe pasitaiko žmonių, net §u į 
aukštuoju ' mokslu.. Maždaug 
taip kalbėjo ir baigė savo truni-i 
pą įžanginį žodį p. I. Serapinas, j

Po jo‘ kalbos buvo suvaidintas 
trumpas montažas “Kančia prie 
Baltijos’’- Montažo įtarpose bu
vo padainuota ir kelios dainelės. 
Montažą ir dainas išpildė (R) 
LB Marquette parko apylinkės 
dainininku būrelis, kuriam va
dovauja p- Teodora Serapinienė.* 
Akordeonu palydėjo p. K. Venc
kus. Pabaigai buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Iš pagarbiųjų svečių minėji
me past2’>ėjau dalyvavo (R) 
LB tarybos garbės pirmininkas 
p. Z. Danilevičius, tarybos vald.

pakartodamas laisvės prim. p. Ą. Juškevičius, Dr. J. 
kovotojų šūkį Lietuva bus lais- Adomavičius, svetys iš tolimos 
va. Įvadiniam žodžiui tarti bu- Venecuelos Kazimieras Balčiū-į 
vo pakviestas buvęs Lituanisti
kos Instituto neakivaizdinio sky
riaus direktorius p. Ignas Sera
pinas. Jis pradėjo šiais žodži
ais: “Nėra didesnės meilės kaip 
aukotis už savo tautos laisvę” 
Toliau pažymėjo, kad Kalantos 
susideginimo mirties auka, bu
vo protesto auka prieš Lietuvos 
pavergimą- Okupantas tokią au
ką vadina pamišėlių auka. Mūsų 
tarpe išeivijoje irgi pasitaiko 
okupantui pataikūnų, kurie kar
toja okupanto žčdžius. Iš viso 
protestuodami prieš Lietuvos 
okupaciją jau yra susideginę 6 
(šeši) lietuviai patriotai. Susi
deginusiųjų tarpe yra įvairių 
profesijų lietuvių. Kalantos su
sideginimo protesto auka dar 
yra prasminga ir tuo atžvilgiu, 
kad jis savo gyvybės aukai pa
sirinko Kauno valstybinio teat-

James McNeffl Whistler Tanvba

k was bad enough we bad to fight the British

pockets of new AmerKans.

nas- Jei ką praleidau nepaminė
jęs, prašau atleisti. Minėjime 
dalyvavo virš 140 asmenų. Ga
lėjo būti ir daugiau.

A. Pleškys

— Čekų komunistinė valdžia 
vėl suėmė kelis intelektualus, 
nemokėjusius prisitaikyti prie 
maskvinės politikos Prahoje.

\ Di-Gel. .
The AntrSas Antacid,

homed out
Nowadays, people are still helping America r~- 

strong and self-sufficient. And they re helping thesa-

It was an army long on courage.

And then the mcmev came.

Buy United Stares Savings Bond*.

the cold.
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V. KAROSAS

“PO DAMOKLO KARDU”
' -x --. - .(KOMENTARAI)

’ (Tęsinys) 
Pažvelkime į šią problemą’ 

žydų akimis. Įsivaizduokime 
Lietuvos žydų 'rašytojas, atsi
dūręs Izraelyje, parašytų pana
šia tema ir struktūra savo ro
maną. Vyriausiu romano veikė
ją parinktų -,inaj. Klimaitį, kuris 
vadovavo, paičiomis pirmomis 
karo dienomis, progromui Vi- 
liampo'lėje ir kuris reprezentuo
tų lietuvių tautos nusistatymą 
ir nusikaltimą prieš žydus.-

Norėdamas parodyti lietuvių 
moralę, į romaną įtrauktų ku
nigą, kuris dar prieš karą svai
dė iš sakyklos prakeikimus ant 
žydų galvų už prięi’ 

. stančius mėtų; Ki
žiavimą. Vėliau, nacių lai-j žydų žudymu • 1 ."Iš savo darbo 
kais, tas pats kunigas paskiria
mas kapelionu prie ’ karinio ar 
policinio dalinio, 'sadaryto iš 
lietuvių, žydams^šJūdyti ar ga
benti juos į miriics stovyklas. 
Spalvingai nupieštų komunijos 
dalinimą ir pasakytą pamokslą, 
kuriame kunigas išaukštino ir 
įprasmino dalinio misiją, kaip 
koVą prieš žydiškąjį komuniz
mą. ' T ■

Kaip lietuvis i. kaityto j as pasi
justų skaitydama? panašaus tu
rinio ir stiliaus romaną, para
šyto Lietuvos kilmės žydo' rašy-= 
tojo, kuriame būtų pilĮią siau-' 
bingų scenų inkrįiųinųoįančių 
visa lietuvių tautą? Lygiai tą 
patį pajus Lietuvos žydaą, skai
tydamas Anatolijaus Kairio roV 
maną “Po Damoklo kardu”.

nnngMtną lietųyįy tautos geram vinių. Vienas ręąguęja taip, kad 
vąrdųi. AUaųkti išleistos kny- protingiau vargu ar ką sugebė
tos negalima- Visokiais epite- tum pasakyti, o kitas — lyg tai 
tais pasmerkti jury komisiją ir 
Draugo redakciją už jų trumpa
regiškumą, naivumą, stoka mo
ralės ir atsakomingumo jausmo, 
irgi nieko nepadėtų. Priešingai, 
dar labiau sustiprintą jų užsis
pyrimą.

Galima būtų numoti ranka 
į’ visą reikalą, jei nebūtų užsi
mota išleisti šią knygą anglų 
kalboje. Ar yra kokios galimy
bės užbėgti už akių tokiam ne
lemtam žygiui? Neturėkime iliu-, 
zijų, kad panašūs straipsniai 
susstabdytų planus- Reikia ieš
koti kitų galimybių-

Išeivijoje turime lietuvių ka
talikų, nepriklausomą nuo įvai
rių ordinų, rimtą, turintį didelį 
prestižą plačioje lietuvių išeivi
joje, Kanadis savaitraštį “l'ė- 
yiškės žiburius”, šiame savai
traštyje buvo pirmukart leista 
pasisakyti Lietuvos žydąmas 
dėl jų tautiečių ištikusios trage
dijos. Dov Levino, Zecharja čes- 
na ir kiti savo straipsniais su
kėlė plačius atgarsius visoje iš
eivijos spaudoje, dažnai sulauk-1 pasimetimą katalikų eilėse 
darni piktų atkirčių.

Kanados lietuvių savaitraštis 
savo editorialųose pasisakė už 
ieškojimą gerų santykių tarp 
žydų ir lietuvių atstatymo, bet 
nesuradęs sprendimo, o gal pa

keiktas savo skaitytojų priešiš-
Pilnai tenka pritarti dr. J. ku nusistatymu, atsisakė nuoj 

j Girniaus sugestijai, kad A. Kai- savo misijos- šio klausimo toli
no romano neprivalėtų versti į mesnis svarstymas nuo šių me- 
svetimas kalbas, nes bus skai- dingo iš “Tėviškės Žiburių’ 
tomas visai kitomis akimas- Ne-j Poslapių ir nenuostabu, kad aV 
žiūrint įspėjimų, kaip praneša sisakė patalpinti rimtai parašytą 
išeivijos spauda, romanas pas- & Kemežaitės A. Kairio roma- 
kųbomįš verčiamas anglų kai- no literatūrinę kritiką.
bon ir netrukus pasirodys vie-j Reiškia visas katališkas ±ron- 
šumoje- {tas supūdė savd eiles ir perėjo

Ar galima šį užmojį sustab-j 
dyti? Dėl to yra susirūpinę rea
liau galvoją kultūrininkai, pasi
sakę Akiračiuose. Jų paskatin- lietuvių tarpe. Su A. Kairio ro- 
x ••• • m oicloirlirmi ot><t1it VoiVxil i"’ —tas Arėjas Vitkauskas atsmepe 
laišku: “Yra mūsų tarpe ura- 
patriotų, — kaip tie, kurie sa
ko jog Kaino darbas yra “do-Į 

ęŠ.yeįkjįu tuk- kųmentinis. I atisąkymas”. tiems 
risfeųs ' nukry-: žydams, kųrię kaltina lietuvius

rio romano neprivalėtų versti j

tomas visai kitomis akimas- Ne-

išeivijos spauda, romanas pas-

jo redakeij o j e sėdėtų ; žydšauį. 
džiai ■ • . ” -

“O mums reikėtų atsiriboti 
nuo tų žydšaudžių; buvo tiek 
mažai, kad tauta negali, būti už 
juos atsakomingą. Kas mums 
labai kenkia, tai tekia laikyse
na, kuri visą išeiviją sutapatina 
su žydšaudžiais . • . Man labai 
nejauku pagalvojus, kad per 
visą išeivijoje gyvenimo laiko
tarpį mes nei vieną kartą nepa- 

, minėjom nekaltai nužudytu Lie
tuvos žydų” (Akiračiai, No. h. 
1978).

Zenonas Rekašius, kaįp dar bū
damas Lietuvoje Tomas Venclo
va, prabilo lietuvių tautos sąž; 
nės balsu ir savo moraline po
zicija prilygsta lietuviams, ku
rie nacių laikais galbėjo žydus. 
Prisilaikant tiesos ir m.orsięs 
principo tegalima išvengti artė
jančios konfrontacijos tarp žy
dų ir lietuvių, kuri gali s-žlug
dyti visą iš eivij ds politinį ir net 
kultūrinį gyvenimą.

I Turint tai mintyje, bei matant 
-:r 

laicistinių sąjūdžių neryžtingu
mą, tenka šioje vietoje viešai 
kreiptis į Akiračių redakcijas 
kolektyvą, kuris drąsiai pajudi
no Lietuvos žydų tragediją ir 
prašyti dar vieno patarnavimo 
lietuvių tautai. Artiinjaųsiame 
Akiračių numeryje padarymų, 
pareiškimą, kad išėjus bet ku
riems lietuvių sluoksniams su 
antisemitiniu nusistatymu į pa
saulinę viešumą, ir tai kalbant 
lietuvių tautos vardų, nedelsiant 
bus duotas atkirtis Amęril-..-s 
ar Europos spaudoje. Tokiam 
atkirčiui reikalingi jau pasižy
mėję profesionalai ar įnteiek- 
tualai iš vidurinės ar jauneshio- 
sfos kartos,1 Turintieji gerą var
dą amerikiečio ėlito' 'tarpe.

Tokiu pareiškimu Akiračiai 
užšachuotų romano *Po Da
moklo kardu” anglu kalbą išlei
dimą, ir tuoLpačiu atliktų dide
lį patarnavimą išeivijai ir iieįn- 
yiųriautai. -Tąęiaur'jėi Akiračiai 
•nesiryžtų tokiam žygtųr ar ne
surastų m?t!elėktualų. tarpe no-' 
rinčių ^gintį Ijetųyįu.Aąutę^ gar
bę prieš antisemįtinįųs išpuo
lius, tai tegu susilaiko nuo pa. 
ręiškįmp ir daųgiąu nebęjųd:na 
Lietuvos žydų problemos.

Šioje vietoję turėsiu pastatyti 
taškąt nors tikrumoje ųpsų yž’ 

mesti į tą patį katilą kątątikiš-ibaigęs komęnįarų, pagal luąųo 
kų Tėviškės žiburiu gan pratin-pš anksto puųjątytą plarią. Vi
go vedamojo su katalikišku suomet kartojau, kad koipępta- 
Qraugo tiesiog isterišku reąga- (Nukelta į 0 psi.;

mesnis svarstymas nuo šių me- .... ... .

B. Kemežaitės A. Kairio roma-

Jį cOntrofenzyvą prieš žydų me
tamus lietuviams kaltinimus ir 
paieškojimą karo nusikaltėlių

. tiems 
lietuvius

angliškoj spaudoj žinau, kaip 
nelengva yra nušviesti mūsų 
tautos paskutinę nelaimę, o čia 
dabar karšti komitetai nori pa
rodyti, kad lietuviai bendrai yra 
žydų neapkentėjai!” (Akiračiai, 
No. 4,. 1979).

Prie šio žygio prisidėjo savų 
kritine studijo Birutė Kemežai- 
tė, kuri išvadoje pasisako: “žyr 
dų-lietuvių konfliktas šiandien 
yrą rimtas ip ppųs įr turėtų būtį 
svarstomas ne iškpęįptų istorinių 
fąktų šviesoje, fikcipju ąbsųr 
dų ir. sofistiką, bę| protingai ir 
atsargiai” (Naųjięnps 7- V. 
1979).

Ta mintinai yęg rg§į,iuĮ šįę kp- 
męnįąrąi, kuriu ošę paąistęngiąų 
dar labiau išryškinti §įq rpjnąųų 
minčių lėkštumą ir jq kenksi

mano išleidimu anglų kalba ti
kimasi kontrofenzyvą prieš žy
dus. perkelti į pasaulinę areną.

Lietuvių laicistinė spauda 
laikosi santūriai, vengdama~už- 
imti aiškią poziciją. Iš jų išsiski
ria “Akiračiai’’, kuriuose tvir
tai pasisakyta prieš “Drauge” 
vedamą antižydišką politiką. 
Redakcijos narių pokalbyje 
“Apie lietuvių-žydų- santykius” 
prof. Zenonas Rekašius pasisa? 
kė: “Jokiu būdu negalima su-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
tnore pain ręiięvęr than ąny 
regular strength teaęfaghę 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Forging Fuel Economy

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

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

PsOME ęHI^AGa MOTOR CLUB TIRS ©N

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the Nel savings a Chevrolet ante plant in Detroit 
b getting from -car parts before they even go into the auto
mobile. The fb^ gas is being saved at ChewoletY Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed tore by Aaarfia Fuqua. The electronic apparatus 
identifie* pinion gear forgings which need to be heat treated 

- before they ran be machined Formerly all pinion gear forg
ings were put through the beat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the beet’ treatment, some three 
■yniop gohk feet pfff M M suUoa oiMt

yOCKU- RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.-

2 — NAIUUNOS, CHICAGO A IU Ą-

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY IN

THE RfGRT LANE.



J. SARAPNICKAS

Kanados naujienos
MANO ĮSPŪDŽIAI APSILANKIUS PAS HOPE, VANKUVERIO, 
VIKTORIJOS IR KITUS LIETUVIUS BRITŲ KOLUMBIJOJE

Kelionė tolima, apie 3000 my- šalia kelio ravuose ir turėjo 
lių, bet noras buvo aplankyti 
žymių patriotų Antano ir Stasės 
Kenstavičių namus Hope; bu
vusio kovos draugo prieš raudo
nąją, velionio Guberto Mickėno 
kapą ir kitus lietuvius vakarų 
Kanadoje.

Kelionės laiką pasirinkau š.m. 
balandžio mėnesį, nes Vancou- 
veryje tuo laiku jau žydi gėlės, 
vaismedžiai ir lapuočiai medžiai 
pasipuošę įvairių spalvų lapais. 
Į šią kelionę vykau lėktuvu, nes 
Kanados lėktuvų kompanija pa
skelbė, kad balandžio mėnesį ke
leivius veža žemesnėmis nei pu
sė kainomis, tad ir pasinaudojau 
ta nuolaida ir iš Toronto aero- | rezidenciją. Kadangi buvo vė- 
dromo į Vancouver! kainavo tik 
$167 ten ir atgal.

Bilietą skridimui i Vancouve- 
rį, nors prieš mėnesį užsisakytą, 
gavau tik balandžio 9 dienai ir 
atgal grįžti balandžio 23 dieną. 
Prieš tai oras St. Catharinėje 
buvo nešaltas, sniegas nutirpęs, 
keliai sausi, bet prieš kelionę, 
kada reikėjo vykti iš St. Catha
rines į Toronto aerodromą, per 
naktį prisnigo apie pėdą sniego. 
Balandžio 9 d. patyręs mašinos 
vairuotojas A. Panumis, nežiū
rint blogo ir snieguoto kelio, per 
dvi valandas laimingai nuvežė Į 
i Toronto aerodroma.

Iš St. Catharines iki aerodro
mo 60 mylių, bet tame atstume' upės, kur A. ir S. Kenstavičiai 
dėl storo sniego klodo ant kelio apsigyveno, turi tik 4000 gyven- 
daugiau kaip 10 automobilių,' tojų. Stambios pramonės nėra, 
lenkdami kitas mašinas atsidūrė oras labai švarus, aplinkui miš-

laukti ilgas valandas, kol ištrau
kė specialūs sunkvežimiai.

Aerodrome, kol nuvalė sniegą 
nuo įsibėgėjimo kelio, lėktuvas 
visą pusę valandos vėliau pakilo
į orą. Į Vancouver} lėktuvas nu-' 
skrido kaip buvo tvarkraštyje 
pažymėta, punktualiai. Antanas, 
Kenstavičius aerodrome mane 
pasitiko ir kartu vykome į mies
tą aplankyti seną pažįstamą, 
“Naujienų” ilgametį, prenume
ratorių K. Luką.

K. Lukas labai paslaugiai pa
sisiūlė mudu su A. Kenstavičių-' 
mi savo automobiliu parvežti 70 
mylių į Hope, A. Kenstavičiaus

lūs laikas ir nakčia važiuoti at
sisakėme, tai išvykome auto-1 
busu.

A. Kenstavičiaus gražia rezi
denciją pasiekiau truputį po^ 
10 vai. vakaro. Pagal St. Catha
rines laiką buvo 1:30 vai.' ryto.
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gyvena vienišas ir prašė atsiųsti KANADOS LIETUVIŲ DIENA-
lietuviškų knygų. Pažadėjau U 
išvykome velionio G. Mickėno 
kapo aplankyti.

(Bus daugiau)

Namy savininkių draugija

Washtenaw ir Fairfield gat
vių tarpe, prie 69-tos gatvės, 
yra Public School. Ją lanko iš- 

, imtinai negrų vaikai, kurie at- 
■ eina iš anapus Western Ave. Jų 
; pražygiuoja apie 300. Jie sukelia 
; nemaža triukšmo.

Tą mokyklą lanko nežymus 
skaičius ir vietos baltųjų vaikų.

Namų savininkų draugija 
: siunčia peticijas administracijai 
i tose patalpose įkurdinti nursių 
į mokyklą, kontaktuoja kitas or- 
j ganizacijas. Puikus, sveikintinas 
j dalykas, nors daug vilčių negali 
į dėti, nebent šv. Kryžiaus ligo- 
, ninė paremtų tą projektą. xA.be- 
j jotina, ar burmistre parems?
i

Nei iš šio, nei iš to, praeitais

Šių melų KIJ) įvyks St. Ca- 
hannes, Onl., spalio 7 dieną. 

Sudarytos komisijos, kurios 
kruopščiai atlieka joms pavestą 
darbą.

1. Finansų komisija: A. Panu- 
m\ J. Paukštys, P. Baronas. 
2. Informacijos: P- Norušienė, 
J- šarapnickus. 3. Leidinėlio: P. 

(Balsas, J. Zubrickicnė. I. Jau
nimo ir sporto: I). šetikaitė, V. 
Žemaitienė. Susipažinimo va
karo: J. Paukštys ir kiti, (k Ba
ro: J- Paukštys, A. Pantimis. 7. 
Loterijas: .J. žemaitis, A- Ku
raitis, E. Kuraitienė, J. Karaliū
nas, O. Kai-aliūnienė. X. Progra
mos dalyvių ir svečių vakarie
nės: P. Kalainienė, J. Kalainis. 
9. Programos: A. Šetikas. 10. 
Bilietų pardavinėjimo (šeštadie
nį per susipažinimo vakarą): J. 
šarapneikas. U. Meno parodos: 
A. Zubrickas. 12. Sekmadienio 
koncerto bilietų pardavinėji
mo: J. Tauteras.

: kai, aukšti kalnai, kurių viršū-, sužmojau, kad kairėje buvęs lių aplankyti išlikusį gyvą bu- metais prie Talman ir 69-tos 
per vasarą sniegas neiš-1 vokiečių dalinys nakties metu vusį savo viršininką, žemaičių, gatvės kampo atvykdavo trokasnėse 

tirpsta. Tiesa, lietaus dažnai
Nuo autobuso stoties pas Ant. yra> bet °ras švclri,,s ir turint 
Kenstavičių vykome taksi. Prl- reumatą jokių skausmų nejautu
važiavus, prie namų pasitiko 
linksmoje nuotaikoje p. L. 
Kenstavičienė ir susinešus če
modanus į skirtą kambarį, tuo
jau pakvietė prie gardžiai pa
ruoštos vakarienės. Kadangi bu
vau truputį išvargęs kelionėje, 

j po vakarienės vykau poilsio.
Į Hope miestas, prie Frazer

OR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA-a GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO. VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gv»*w — MINTYS IR DARBAI. 258 psl.. liečiančius 1906 
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— Italijos socialistai demokra
tai sudarytų koaliciją su krikš
čionimis demokratais, jeigu šie 
sutiks pravesti žemės reformą. ..Į pirmo pulko 2-ojo bataliono va- j grįžtantiems iš mokyklos moki- 

dą Antaną Kenstavičių. į niams pardavinėti ledus. Parda-
Ta proga norėjau aplankyti irŲėias ^as- Susidaro spie- 

mirusio G. Mickėno kapa. i clus,'Jalk'!>,sPūstis ir PaP'Id°™s
j triukšmas, kurio ir nuo praėjimo

A. Kenstavičius karių buvo j jau daug.
labai gerbiamas, nes jis kartu
su kareiviais fronte daržinėje. j tas pats trokas pardavinėja pra-ant šiaudų ar šieno miegodavo,; . - / , F. . . ,. - . ~ Įeinantiems mokiniams ledus,kartu ta pati maista valgydavo, i . . ,
buvo lyg tėvas kareiviams ir| J?™! ^vmmku drauguos 
drąsus karys. “ I val,dyba tu^ Popinti tą

. ‘ 1 troką su tų ledų prekyba nukel-
, KELIAUJAME G. MICKĖNO Įti už Western gatvės. Juk visi

KAPO LANKYTI j vaikai pereina Western g-vę.
Nežinau kaip kitose krautu

vėse, bet kepykloje jų masės:
, o triukšmo 

Kaimynas 1

pasitraukė iš apkasų.
Kadangi esu gimęs Barsty

čiuose ir vietos žinomos, nakties 
metu pats vykau į vokiečių šta
bą pasitikrinti. Kaip ryšininkas 
pranešė, taip ir buvo. Vokiečių 
karininkai iš štabo visi pasi
traukę. Grįžęs atgal į apkasus 
sutikau Gubertą Mickėną ir pri
ėjome išvados, kad vokiečiai nu
jautė, jog raudonoji armija, iš
aušus rytui, puls mūsų užimtas 
gynimosi pozicijas, nakčia tyliai 
pasitraukė, palikdami lietuvių 
dalinius tik - šautuvais ginkluo
tus prieš raudonarmiečių tan
kus. Kartu su G. Mickėnu su- 
darėva planą, kad raudonarmie
čių patruliams pasirodžius, po 
susišaudymo tvarkingai trauktis 
Klaipėdos kryptimi.

Taip ir buvo. Tik pradėjus ry
tui švisti, pasirodė, raudonarmie
čių patruliai, artėja prie lietu
vių apkasų, šiame' kritiškame 
momente, tik pradėjus aušti ry
tui, į lietuvių dalinių apkasus 
atvyko karininko uniformoje J. 
Stankūnas. Leit: J. Stankūnas 
savo drąsia laikysena sustiprino 
karių dvasią ir perėmė vadova
vimą, pritardamas mudviejų su 
G. Mickėnu aptartam planui.

. Pasitraukimas -vyko -tvarkin
gai ir, vadovaujant'Įeit. J. Stan
kūnui, su mažais’nuostoliais pa
sitraukėme Klaipėdos kryptimi, 
o vėliau kartu traukėmės per 
Vokietiją, Čekoslovakiją ir Ant
rojo pasaulinio -karo pabaigą 
sulaukėme Austrijoje, amerikie
čių zonoje. - -

Apie Lietuvių pulkus ir kovas 
prie Papilės, Sedos ir Barstyčių, 
kaip eilinis kovotojas, neliestu, 
nes šioje korespondencijoje tik 
paliečiau kodėl vykau 3000 my-

— Pirmadieni Zimbabvės 
premjeras įsakė suimti 11 poli
tikų juodžių, pasisakiusių už da
bartinės vyriausybės nuvertimą.

j A. Kenstavičius kasdien vyksta 
g pasivaikščioti. Pirmiausia nuvy

kome į paštą, kur turi išsinuo
mavęs dėžutę, spaudos parsi
nešti. Kadangi Hopes miestelis 
neturi 6000 gyventojų, pašto ne- 
išnešioja. Pašto dėžutės yra pri
einamos dieną ir naktį septynias 
dienas savaitėje. Kaip pastebė
jau, laikraščiai gaunami tvar
kingiau negu St. Catharines 
mieste, kur paštas yra išnešio
jamas. Man buvo naudinga kas
dien su A. Kenstavičiumi pasi
vaikščioti po miestą ir visai arti 

i esantį mišką ir tekančią upę. 
! Prie upės visa eilė stalų, kur at
šilus orui, susirenka šeimos, ver
da ir kepa maistą, nes kuro — 
sausuolių medžių privirtusių be
galybė ir kas nori tas gali nau
doti. Už poros dienų A. Kensta
vičius pranešė, kad atvažiuos 
K. Lukas iš Vancouverio ir va
žiuosime aplankyti velionio Gu- 
berto Mickėno kapą ir kitas žy
mesnes vietas šioje apylinkėje.

Su velioniu Gubertu Mickėnu 
susipažinau 1944 m., kada teko 
kartu dalyvauti Žemaičių pul
kuose ir kovose prie Papilės, Se
dos, Barstyčių prieš Lietuvos 
okupantą — sovietų raudonąją

Birželio 1 d. mačiau ir vėl — —Giminės ir pažįstamieji kas
dien atpažįsta daugiau žuvusių 
O’Hare lėktuvo nelaimėje.

z & 
Arthritis Sufferers’

% Now. Get relief • ”5 
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."

KAPO LANKYTI
, Vieną gražų rytą K. Lukas at- i 

vyksta iš Vancouver!© aufomo-l
Liliu ir išvykstame G. Mickėno [ ?erka už centus> 
kapo aplankyti. Pakeliui važiuo- j 
įant, K. Lukas pasuka iš kėlioj 
ir, praneša, kad čia gyvena vie-Į 
nas lietuvis D.P., pensininkas 
Baltrūnas. Užėjęs į namą pa
klausiau vardo. Pasisakė esąs 
Vladas Baltrūnas. Pasirodė, kad 
buvome viename lageryje Riedo 
mieste, Austrijoje. Kadangi bu-j 
vome viename barake, o V.! 
Baltrūnas buvo beraštis, pasisiū-j 
jS.au pamokinti rašybos. Tuo me- ’ 
tu D.P. lageriuose buvo daug 
Įąiko ir V. Baltrūną išmokinau 

'.^ėk, kad vėliau, sugebėdavo 
■laišką suprantamai parašyti ir 
tikėsi, kad be tarpininkų ir da- 
•Jyar rašo laiškus. V. Baltrūnas

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

IT» fevtK HbIeM Street UMe*r«r ®-

$10.30

MAUJIINOfV HAL1TWD <T<, CMKAtO, FLU

150 pat Kaina &K. — • - l i«J-
Dr. Jmsaa B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 

santrauka nuo pat senųjų amžių m pokario metu. Vidutinio formato, 142 
paL, kainuoja S3.00. -’S*

Dr. JMtta B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynu Ltorija 
211 paL Kaina 28.00. Kietais riršriiai* 34.00.

Dauguma 
kitas knygų 
pinigine

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

viu gerbūvis, privalo ju® pažinti su totalau Iš vardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joca* K«počln»k»*, SIAUBINGOS DIENOS. Abri minimal spied-

Pret. P. PakarMIa, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBU SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 paL dokumentuota istorinė stadija apie prūsu tikima. 
Kaina S2.

Vlwcat žamaltia. LIUBLINO ŪMUOS SUKAKTUS PABALTU Ja 
M paL Kaina SUB. ,

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J—mlTiM, A KIS5 IN THE DARK. Kkzntfifaj fr Intymiu nuutyKi armiją. G. Mickėnas buvo draus- 
AymaL paimti iš gyvenimo. Lengvi* ztitiuz. gyva kurni, eraflai išleiza tarve fr -naraiaac

17.
i

B

ift.
Norėdami lygyti Mas ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujiem) 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

Y: naujienos,
1731 J3o. Balatod Street. Chicago, HHnefa MH8.... . _ ._

knygn yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
įaigyti atsilankius i Naujiena* arba atsiuntus čeki ai

mingas karys ir savo pareigas, 
kaip jaun. puskarininkio, neap
leido kritiškoje padėtyje ir rau
donajai armijai puolant lietuvių 
dalinius. Barštyčių įvykis mu
du padarė neišskiriamais drau
gais, su kuriuo teko spręsti prie 
Barstyčių žūtbūtini planą, kaip 
išlikti gyviems ir išgelbėti visą 
eilę karių, kada per ryšininką

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. ..

Ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsŲ ste
buklus. . Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami Išreikšti žodžiais jausmu ir minėtą 
gelmea.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:

L J. Aufusfaltyf* • YalčIOnlėni, IVAIGŽDETOS NAKTYS. Didelio for 
mato, 128 psL Kaina SI.—.

Z. Jvrpls Baltrušaiti*, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijoa, giesmės, poemoa 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

8. Butky Juzė, EILtRAičIAI IR RAŠTAI. 155 psL tl.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. Iff 

pcL Kaina SS.OO.
5. Klaopa* Jurffollonla, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 p«J. 12.00.
8. Anatollfus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai. 88 psL S2.0u.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ RO1IŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.
8. W»d«» Rastanla, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis” vertimas, 42 psl. S2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 p«L S1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, SS.OO.
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-jl lyrikos knyga, 152 psL S2.50
12. Patras Saitas, SAULELEID1IO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Ual, 92 psL, EI,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psL S1.00.
14. Bvgenllvs Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psL. $1.00.
15. Blona Tumlon4, KARALIAI IR iVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 paL $2.50 

Alėoeaas Tyrvoll*. MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. SS.Oa
Valakfs, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mltologljoa posmai 

$1.00. -^ESB
Adomas Jaša*, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 p«L $3.00.

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

Minkšti viršeliai $10.00
J u 0X1» Kapačlittkai, liEIVIO DALIA. Alalmlnlmal. Deivio Daili 

yra natūrali ankstesniąja atrimtoimą tąsa. Tai yra Amerikoje be|M- 
kmiančio ir patvariai jglkūrusio asmens istorija Knyga gausiai IBn- 
atruota. 300 psL Kaina 7 <foL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU pa VERGTO.. VIRTUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuoae Druskininkuose, Kaune. Niudakluoie. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus apražymaL ka ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką lai Žmonės pasakė. S5 paL UJO. Yra taip pat 
Uversta 1 anglų kalba.

M. Zožžanita SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus hmrj rašytojo 
80 Mtyrinlu novelių. 199 pust, kaina S2. <

D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GRLIŽINtS UŽDANGOS.

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________ $ 15.0d

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri pašto išlaidoms.

_ $10.00

| MĄURBffM, EtHCĄOO •, Jwtdafr Jurą S, 19U



Reikalai pasikeitė, kai Iranan įsibrovė kovų spe
cialistai kiekvieną dieną pradėjo demonstracijas, rei

kalaudami platesnių teisių ir sakė kalbas prieš atosto
gų išvažiavusį šachą. Reikalai bent kiek pasikeitė, kai 

ptauhsd D*iiy Exept Sunday by The Lithuanian N«w« Pub. co, inc. i mulos šalininkai pradėjo pulti aviacijos karo mokyklą
I7y> $a. Maland ttrwt, chUaao, in. wo*. Tai+phom 421-41W ! ir artėti prie karo valdžios sandėlių.

Kariams nušovus kelis maištininkus, pastarieji pa
siūlė paliaubas, bet jie norą pasikalbėti su pačiu karo

TH 1 LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

A« of D*c*mb«f 1, 1177 
Subscription Eatw*

a Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
mx months, $10.00 per 3 months. In 
jther USA localities $30.00 per year, 
$18.00 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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trinu mėnesiams
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, 3^ mokyklos vadu. Jie sutiks mesti ginklus, jei susitars su 

.viršininku. Viršininkas, nenorėdamas pasirodyti bai
lus, pats sutiko su jais susitikti ir tartis. Jis, dviejų ka
rių lydimas nuėjo į susitikimo vietą ir buvo pasiruošęs 
su jais tartis. Bet pasitarimas buvo labai trumpas. Vie
nas maištininkas pasakė savo pavardę dr paklausė vir- ! 
šininko, kaip jis vadinasi ir kokios jo pareigos. Nespė-J 
jo jis tarti žodį, į jį buvo paleisti keli šūviai ir jis vieto- j 
je buvo nušautas. Jokių derybų, jokių pasitarimų1 
nebuvo.

Aukštus Irano karius paveikė ne maištininkų no-y 
ras pagrobti karo mokyklos sandėlius, bet generolo 
mirtis. Mirtis jiems atirodė pavojingesnė, negu mulos 
pareiškimas. Jie užmiršo savo pareigas, užmiršo pa
čiam šachui duotą pažadą, bet padėjo ginklus ir Įsakė 
nekovoti ‘prieš liaudį”. Mula juos išrinko,, o vėliau kaip 
paršus išskerdė. Jau nužudė 274 generolus, karo vadus, ------ ---------
policijos viršininkus, bankininkus, pirklius ir kitus a. SVILONIS 

! pareigūnus. ( 1
Dabar kovą prieš mulą paskelbė beginkliai. Ją Į 

skelbia žibalo darbininkai ir žibalo pramonės priešaky
je stovintieji direktoriai, bet ir pramonės vadovybė. 
Sekmadienį žibalo pramonės direktorių pirmininkas 
paskelbė, kad žibalo gamyba ir aliejaus valymas ėjo vi
su smarkumu, kol buvo sutrukdytas pagal valdžios įsa-

$33.00
$18.00
$ 8.00

$34.00
$18.00
1 4.00

Naujienos eina kasdien, ifrkiriant 
sekmadieniuž. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
HL 80608. Teist. 421-8100.

Orderiu karfcz $1 užukymu.

NAUJIENŲ Mitinė atdu* kasdien, išskyrus sekmadienius, sue
8 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 13 viL

Irano kova su mula
Irano mula Chomeini penkiolika metų vedė kovą 

su Irano šachu Rėza Pahlevi, su jo paskirtais ministe- 
riais, generolais ir policijos viršininkais. Rusai norėjo! 
išsivežti šį mulą į Rusiją, kaip išsivežė Paleckį, Gedvi
lą, Venclovą, Cvirką, Salomėją Neri ir kitus su rusais 
pasižadėjusiais dirbti jaunus lietuvius. Mula Chomeini 
Į Rusiją karo pabaigoje nevažiavo, bet 1972 metais, kai 
susidarė grupė mulų, nepatenkintų šacho naujovėmis, 
tai pabėgo Į Iraką, susitiko su komunistais,paruošė dar
bo planą ir susitarė su Maskva atplėšti Iraną nuo Va
karų Pasaulio. Irano šachas norėjo atgaivinti didžiąją 
Persiją, pastoti kelią rusų ekspansijai ir sustabdyti ru
sų pastangas pasiekti Persijos Įlanką ir pasisavinti Ira
no žibalo versmes.

Darbas buvo sunkus, bet jis mulai pasisekė. Iš pa
prasto mulos rusai padarė ji “ajatola” — ’’šventą žmo
gų”. Jam liepė ne komunistus patraukti, bet Irane li
kusius mulas nuteikti prieš šachą, šis darbas mulai pa
vyko. Šachas mulos nesuprato, i jį nekreipė reikalingo 
dėmesio, jo banko sąskaitų nekonfiskavo ir jo žemių j 
nenusavino. Jis nesiėmė paprasčiausių apsaugos^ prie
monių prieš mulos, vedamą darbą tikybininkų tarpe, o 
pats rūpinosi tiktai savo lėktuvais, pabūklais ir keliais nę pavyzdingai išvysčiusiems specialistams atrodo, kad 
gabesniais kariais, norėjusiais rūpintis sustbdyti Į 
Iraną Įsiveržti besiruošiančius rusus. Nei šachas, nei 
bet kuriam jo policijos vadui nerūpėjo mulos vedama 
kova. Jam ir Į galvą neatėjo mintis, kad Maskva savo i 
agentus gali Į Iraną paskirti ne per sieną, bet pro užpa
kalines duris.

Dar mažiau mulą Chomeini pažino šacho genero
lai. Jie buvo Įsitikinę, kad galės labai lengvai suimti 
ne tik patį mulą ChomeinĮ, bet ir bendradarbius, kurių 
skaičius negalėjo būti toks gausus. Generolai žinojo, 
kas mulai pasakyti, kai jis atskris Į Teheraną, bet ne-1 . .
žinojo ką su juo daryti, kai jis atsisakė su Bachtiaru j kai parsidavusiam mulai Chomeini... 
kalbėtis. Jiems buvo nepatogu tą kelionėje išvargusį se- Į 
nį nuvežti Į vidaus reikalų ministeriją, nes jie buvo įsi-! 
tikinę, kad policija bet kuriuo momentu gali jį suimti 
ir atduoti teismui.

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
(Tęsinys)

Vilniaus kino teatruose lankiau sovietinius 
filmus, bet įspūdis susidarė blankus. Krisdavb į 
akis socialinio realizmo nelaidi tamsybė, o jis 
viešpatauja mene ir literatūroje. Visur skambė
jo giesmės apie Staliną ir bravuriniai maršai. 
Tai tokia rusiškojo tautinio komunizmo jėga ir ko 
munistiniai vingiai.

Sovietiški filmai perdėm persunkti socialis
tinio realizmo dvasios tvaiku. Jie visi propagan
diniai, kaip ir visa sovietinė literatūra.

Tuomet Vilniuje galutinai išryškėjo, kad ko
munizmas laikosi melu, žiauria cenzūra, prie
vartavimu ir laisvės gniuždymu.

Pagaliau kažkaip pasąmonėje išniro 1920 m. 
baalndžio mėn. mitingo vaizdas Teatro aikštėje 
Maskvoje. Aš tuomet pirmą ir paskutinį kartą 
mačiau Rusijos kompartijos viršūnę su Leninu 
priešakyje. Leninas tuomet neatrodė man ideali
stu - revoliucionierium.. Jis prieš revoliuciją Ru
sijoje ir Rusijos pilietiniame kare 1918 — 1920 
m. sa. v rastais kurstė neapykantą, pavydą, bai
mę ir bukur.n- Pagaliau tais laikais jam reika
linga buvo ištirimi šalininkai,tikintiej į jo kuria- 
jĮ)ą_“Tiesą”...

V. Stankūnienė Medžio raižinys

AR KRIKŠČIONIŠKOJI MORALĖ
YRA SIAURA?

“Tėviškės žiburių” redakto
rius, kreipėsi pas prof. Antaną 
Maceiną tokiu klausimu: “Raš

kymą. Pradžioje buvo atbaidyti chemijos specialistai, į taruoju metu išeivijos literatū- 
daugumoje amerikiečiai, keli jų nušauti, kiti paskubo- ,roje keliamas moralumo ir ne- 
mis išvežti, vėliau visą laiką pavyzdingai mokančioms mQralisJai kapituliuola> 0 
tautoms, buvo sustabdyta aliejaus pardavimas, o dabai rašytojai triumfuoja. Kokia bū-

riame jis klausia, kas iš viso yra 
moralumas literatūroje?

Minėtam klausimui atsakyti 
jis aišk’na moralžs sąvoką ir 
kaip jos normos taikintinos vei
kalui. Šaukiasi pagalbos-filosofi- 
jos, daro palyginimų^ ir klausia, 

_ .... _ . ... kada gi prasideda veikalo 'ne
ši pramonė neneša pinigų. Tos Įstaigos viršininkas pa- J tų Jūsų sugestija, sprendžiant moralumas, ir primygtinai pa
reiškė, kad niekas nepagerės, kol valdžios Įsikišimas į šį klausimą? 
pramonę nebus sustabdytas.

Mulai pagrąsinus jį tuojau suimti ir atiduoti par
tizanų teismui, atsistatydino visi kiti devyni direkto
riai. Mula turėjo Įsakyti visus suimti ir teisti, bet pra
ėjo visas pirmadienis... ir nei vienas nebuvo suimtas.

•u Jeigu bent vienas būtų suimtas, tai visi žibalo prąmp- 
* nės darbininkai būtų metę darbą,

Atrodo, kad premjeras pritaria mulai, bet pramo-

mis išvežti, vėliau,, visą laiką pavyzdingai mokančioms

ir kariai atsisakė šaudyti į protestą sekmadienį reišku
sius, arabus kai nacionalinė gvardija paleido kulkos
vaidi Į beginklius.

Atrodo, kad Irane prasidėjo kieta kova su, mula, 
visa jo islamiška filosofija ir slaptas jo susitarimas su 
Maskvos agentais išvyti amerikiečius iš Irno, neleisti 
pramoninkų kraštoš padaryti Iraną bejėgiu ir visai nu
gyventu kraštu, kur sovietų agentai, suvaryti iš įvairių 
arabų valstybių, lengvai galės pavergti, kaip pąvergę 
kitus kraštus, nemokėjusius pasipriešinti ne tik Irane 

Įveikiantiems Maskvos agentams, bet ir Maskvos, politi-

brėžia, ar iš viso prasideda?
Redaktorius, gavęs atsakymą, Jam atrodo, kad mūsų sielovada 

jį atspausdino “Tėviškės Žibu- kartais yra nusigręžusi nuo as- 
riuose”,. 1^79 m. kovo mėn. 1 die-, mens ir atsigręžusi į daiktą, 
nos laidoje. Tačiau sunku būtų Anot jo, pamokslininkai kartais 
tikėtis, kad profesoriaus toks at- griaudžia prieš peilių fabrikus, 
sakymaą galėtų. įtikinti bet ku- užuot mus mokę nesinešioti pei- 
rį katalikų, moralistą. Dar ir tą- lio, jei nesugeba apvaldyti pyk
dą, kai jis priekaištaują krikš- l čio. Kažin ar toks jo priekaištas 
čipniškai moralei. Bet jo ątsą* pamokslininkams yra pagrįstas.

Bent man savotiška “naujiena”, 
kad esą tokių pamokslininkų, 
kurie užsipuola peilių fabrikus. 
Tiesa, jei jau kuris jų ir užsime
na apie peilį, tai pasmerkia ne 
peilių fabriką, o tą, kuris peiliu 
padarė kriminalinį nusikaltimą.

Į kymų,. tikrai, galį triumfuoti 
nemoralių romanjį rašėias,

Dri J. Grinius, lįterątūroą pror 
fęspriųs, meno, žinovas ir Tašy- 
tojąs; vartas padėkos už jo “Tė
viškės Žiburiuose” atspausdin
tą. įeęhpko Męro- “Striptizo”
kritiką,, kuriame, yrą nemažai, Profesoriui atrodo, kad tokie 
sųkąupta nemoralių scenų. Jąų pamokslininkai patartų tokiems, 
ii; ankščiau, dar prieš daktaro, kurie nepajėgia savo pykčio sų- 
kritiką, prieš šį romaną tilpo 
spaudoje, nemažai neigiamų, pa-, 
sisakymų. Ypač, didelį, pasipik
tinimą sukėlė, kai jis Drauge. 
btiiVO. pristatytas kaip, malda
knygė. Labai; gailą, kad Draugo, 
ręd^tpriąį. vengė spausdinti,, 
dėl jo ię- neigiamų; pasisakymų.

valdyti, nesinešioti peilio. Bet 
gi, tas kuris nepajėgia apvaldy
ti pykčio, nebūtinai, kad jis. pei
li nešiotų. Toksai nesuvaldąs 
pykčio ir be peilio gali žmogų 
ir kunštimi užmušti. Negaliu 
proferiui pritarti, būk mūsų mo
ralistai nemoko savo keršto aiš-

bėjo, kad reikia kaip tik tvarky
ti jausmus ir net keršto mintis, 
kurios gali nuvesti prie peilio 
panaudojimo blogam veiksmui.

Profesorius neįtikinančiai ap
sprendžia moralės sąvoką. Anot 
jo, mūsų moralė yrą apspręsta 
mūsų kultūros ir mūsų moralė 
yra nepateisinamai siaura. Iš
eitų, kad. moralė remiasi ne jos 
principais, o tik. laiko kultūra. 
Reiškia kokia kultūra, tokia ir 
moralė, o ne amžini nesikeičią 
jos principai. Su tokiu profeso
riaus aptarimu, joks moralistas 
nesutiks. Jis dar daugiau pabrė
žia, kad mūsų laikų, kultūra ne
pataisomai moralę susiaurino. 
Toks aiškinimas yra iš esmės 
klaidingas. Moralės principai 
savo esmėje ir laiko tėkmėje ne
sikeičia, nei jie susiaurėja, nei 
pagaliau praplatėja. Tiesa, lai
kui bėgant tik jų turinio sam
prata plačiau atsiskleidžia-.

Taip- pat, nemanau,- -kad ka
talikų moralistai profesoriui pri
tartų, kad Vakarų krikščioniš
koji moralė yra siaura. Būtų įdo
mu išgirsti, kaip profesorius su
pranta plačiąją moralę. Tiesa, 
kad Vakarai dar nėra visas pa- 
sulis, bet gi, mes gyvename 
krikščioniškuose Vakaruose, to
dėl pagal krikčšioniškas, o ne 
pagal pagoniškas moralės nor
mas apsprendžiaine ir meno 
moralumą.

(Bus daugiau)

VTQT T T r T IT V T A T RT 7\T T KVT A T Tai, tilpo, kritikoj tros suvaldyti. Kiek man teko
Vlui L 1 L i C \ 1 Al -D .į Al ly X Ęi «> X.4* x “Nqujw>nų” tjjpnrągtyje, klausyti pamokslaujančių, negir-
cj TT r? t T? Tč T rpT7 Q XI A T T T T -U? XT fA Q į rędakt°riaiis. pąr-^ dėjaii, kad kuris jų smerktų
0JlvIjJUI)IA1JLJdo A A U J 1 Jį Į5 klausimą, rašo ilgą straipsnį ku.-.| peilių fabrikus. Priešingai, kal-

VARĖNOS KOMPARTIJOS UŽMOJIS
1940 m. birželio mėn. 23 d. (sekmadienį) apie 

10 vai. ryto į mano butą užėjo busimasis Alytaus 
apskrities NKVD viršininkas (čekistas) Vincas 
Palevičius. Jis nesisveikino, nesisėdo prie stalo 
kviečiamas, bet pasiliko stovėti prie durų kam
baryje.

Jis, panaromis akimis, tarė:
— Tamsta kviečiamas šiandien dvyliktą va

landą varėniečių mitinge tarti žodį. į.
Pasiteiravau, kokia tema aš turiu kalbėti. 

Vincas Palevičius, pripratęs tais laikais radijo 
pranešimuose ir spaudoje prie plačiai praktikuo.- 
jamo atgarsių sudarinėjimo, išdrožė:

— Lietuvos liaudis šiandien smerkia Smeto
ną už pinigų pasigrobimą iš Lietuvos banko ir 
bėgimą į užsienius. Ta tema šiandien skirta 
Tamstai.

— Varėniečiai jau nėra tokie mulkiai, kad 
viskam patikėtų, ypač kad radijas ir spauda nie
ko nemini apie Lietuvos banko pinigų grobimą. 
Iš spaudos matyti, kad banko direktorius atnešė 
Smetonai svetimoje valiutoje jo banko santau
pas, kažkas apie 6,000 dolerių. Kadangi nebuvo 
išleisto Lietuvoje įstatymo, kuris varžytų savo 
pinigų išėmimą, tai tas santaupų atsiėmimas ir 
dabar Tamstų skelbiamas grobims yra du skir
tingi dalykai. Tai aš ta tema nekalbėsiu.

Kas liečia metonos bėgimo pasmerkimą, tai 
tas jau savaitinio senumo Įvykis ir tą Įvykį' radi
jas ir spauįfeį visapusiškai nušvietė ir visi apie 
tai žiną, •

Mano išvedžiojimai Vincui Palevičiui nepa
tiko. Jis, valdydamasis, sausai tarė:

— Bet Smetonos bėgimą ir iš banko pinfgų 
paėmimą smerkia Varėnos liaudis ir reikalauja, 
kad pats ta tema kalbėtum.

— Jūs norite žmonių akyse mane sukom
promituoti, — atsakiau. Juk, šiaip ar taip, Sme
tona atsiėmė pinigus iš banko per to banko di
rektoriaus rankas ir nenusižengė tos dienos Lie
tuvos respublikos įstatymams. Todėl nenoriu 
meluoti/ir apsijuokinti mitinge prieš žmones. Į 
Tamstų rengiamą mitingą ateisiu, bet nekal
bėsiu.

Palevičius apsisuko, ir išeidamas trinktelėjo 
durimis.

Prie šaulių namų privažiavo 12 vai. ūkinin
ko vežimas ir iš jo išlipo Kapanskaitė ir josios 
brolis Kapanskas. Abu jie buvo komunistai po
grindininkai ir gyveno Kaune, bet iš vakaro au
tobusu atvyko į šios dienos^ mitipgą. Iš plačios 
[apylinkės visas pogrindis buvo salėje ir telkėsi 
prie prezidiumo stalo, pastatyto salės gale.

Kapanskai buvo pagrindiniai pogrindžio or
ganizatoriai Varėnoje. Todėl Kapanskaitė atida

• Islandijoje, į pietryčius nuo 
Reikiaviko miesto, yra bažnytė
lė, lankoma tik turistų. Ji yra 
statyta XII šimtmetyje, o atre
montuota 1655 metais. Tai ma
žiausia bažnyčią, turinti tik 25,5 
pėdos ilgio ir 12,5 pėdos pločio.

rė “liaudies susirinkimą” šaukdama valio: Sta
linui, Raudonajai armijai ir komprtijai.

Iškreiptais veidais rėkiant valio/visi komu
nistai kėlė sugniaužtus kumščius ir kažkam jhis 
grūmojo.

Užumelnyčio kaimo moterėlės, ėjusios iš baž
nyčios, telkėsi šaulių namų koridoriuje. Ulina Ra- 
dzevičiuenė, visą laiką gyvenusi kaime ir nema
čiusi 1917 metų revoliucijos Rusijoje, matydama 
iškeltus kumščius ir girdėdama internacionalą 
giedant, ginguodamos galva, sakė:

-1 — Jeigu gražūs lietuviško himno žodžiai,
Įkur sakoma “ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius te
lydi”, toli gražu nevykdė žmonių svajonių, tai su
gniaužti, iškelti kumščiai ir pagiežos iškreipti vei
dai neatneš gerbūvio vargdieniams.

Čia, atsimenu stovėję Užumelnyčio kahno 
moterys: Miklųšienė, Korputienė, Kumpienė, Ba- 
tulevičienė, Baublienė ir kt., išgirdę mitingieijių 
pasakymą: .... /

— Nuo dabar visos žemės suvalstybintos ir 
jos dalinamos josios neturintiems, bet norintiems 
turėti. Jokių kolchozų niekas nesteigia, tai “liau
dies priešų” kalbos.

Tos rrtoterėlės kreipėsi į NKVD, čekistą, vąrė- 
nietį Saučonką VŲką, čia besisukinėjantį ir visus 
stebintį, sakydamos.

(Bus daugiau)
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L Motekaitienės balso studijos koncertas

TEI------ BE 3-5893

AKUŠERIJA ir moterų ligos 
Ginekologinę chirurglią 

6449 Se. Pulaski Rd. (Crawford 
*wdxcai BuilĘin?) Tai. LU 5-6446 
i’Vuma ligonius pagal 8Wšitarixn4.

Jei neaugitųna, skambinti 374-8uot

LIK. HAUL v. HARGIS 
OYBVIOJAS U CHIRURGAS

Wa»tęh«*T«r Community kumKo« I 
Medicinos dir«Kioii<Js

4.938 S. Mfnhom KOL, Wosicn**««rt iL.
vALANoub; 3—9 uaiou uituioimg ir 

<UW4 sesuoieų 8—3 vai.
fol.l 562-2/27 artM 562-2728

UTWIiUjxi ik UrliKUMjAJ 
St'kCMU.YpE AMŲ LlwOS 

3>Q7 VY.kt Iu3rd Street 
VaUpdOS W£ai suaiiįtnnią

DR. FRANK PLEURAS 
OP lumEl RISTAS 

KALBA LILIU V1SKA1 
Mi.lt W 71 St. Tel. 737-514$ 

lutnna aku. imtaiKo akinius ir 
’ contact lenses’”

vai. įįgai susitarimą. Uždaryta tree.

LHL-LEuaaS SEIBUTIS i 
INAoly, FU9LES IR 

FKUSiAlUd VHIKURGMA 
2656 WĘSi ė3rd STREET 
Vai. antraa. 1—4 popiet,

Utiso 77O-2S&Q
KązKlenciios r»l.r.: 448-5545

JJK. Vi T. TAURAS
WYUYlUiAb IR v»IKUfcwA6 

činara praktika, *pae. MOT E K.p Ilgei, j 
OtiM. 2692 WEST STth ĘiKUkk 

lai. 5-1223

Izabelė Motekaitienė

Gegužės 25 d. 7 v. v- Jauni
mo Centre Chicagoje pri 
sirinko artipilnė salė solistės 
Izabelės Balso studijos daini
ninkų koncerto paklausyti.

Pirmuoju numeriu duetu 
Teri Lee ir George Ferro gra
žiai padainavo Do-Re-Mi iš 
“Sound of Music” Hamerstein 
žodžiai, muz, Rogers.

Toliau sekė Saulės Bra- 
kauskaitės Vyturio giesmė (B. 

j Brazdžionio žodžiai) (muzika 
j Briedžio) jr Piemenaitę (Blo_ 

šės žodžiai, muzika Gorbuls- 
: kio).
j George Ferro angliškai pa
dainavo Blue Dragons ir po
puliarią dainą If I Were a Rich

' Man iš “Fiddler on the Roof, 
j sulaukdamas gausiu plojimų.

Sesutė ir broliukas Aleksan
dra ir Jonas Gražiai duetu sub 
tiliai padainavo Oi, Motinėle 

Gorbulskio)uuibu VAL.. pimu anuao., irecuo. (Bložės ž., muz.
<r peuKt. z-i ir o-o vax. rax. Staiaoie-1 ir Visiems Mažiesiems ir Dide.

1 • kAl J__ A tJU 1 <■ 1 O B ___ ____-utis vu. popiet ir i&ixu liems (ž. žlibino, muz. Gorbul
skio).

, (Audrė Budrytė gražiai pa
dainavo Volungę, (ž.Stundžioj 
ir Kregždę (ž. Skučaitės, abi 
daineles aranžavo Gobuls- 
Msj

wmi Mra it., Cąicagc. ifL 60629 į Jonas Grąžys padainavo Se- 
I v^nty Six Trombones iš “The 
j Music Man’’ (muz. Wilsono) ir 

I? I H k I h A j Saulėtas Desantas (ž. Bložės), 
* 14 V *t> 1 ĮJ A _ . J (muz. Gorbulskio)7 Jo sesutė 

' Į Ąleksąndra žaviai padainavo

Apwauu. - rrotezai. Dtai- 
iin/JiL. apaęiąii pagalba EJlomfc 
txuui iupporu./ jj L t.

t mat.; ?Kmpęcr

Moza no garsią dainą yWiegen 
lied” (Lopšinė) ir Billy Boy — 
amerikiečių liaudies daina(yr. 
Edmunds). <

Sesutė Dalia ir broliukas
Arūnas duetu vykusiai padai
navo Papūgėles — Pagągeną, 
Papageno iš ‘’Die Zauberfloe- 
te? (ž. Schikander, muzika Mo- 
zarto).

Po pertraukos pasirodę 'pa
žengusieji. Pirmoji dainavo Da 
lia Polikąitė Sodžiaus idilija 
(muz. Stankūno) ir Lakštinga
los giesmė (ž. Babicko, muz. 
Kuprevičiaus).

Arūnas Polikaitis padaina
vo ūdrio dainą iš ^Pilėnai” 
(ž. Mackolio, niuz. Klovos) ir 
Songs or the Beggars iš Kprnę- 
yilio varpąj (muz. Planųuęttę).

(Marry Baker subtiliai padai 
navo Come into Him iš The 
Messiah” (muz, Handelio) ir 
Tihs Day is Mine (muz. Ware)

Aušra Baronąitytė ii- Onutė 
Požarniukaitė duetu vykusiai 
padainavo Barcarolle iš ‘‘Les 
Contes d’Hoffman” (muz. Of- 
fenbacho) ir Die Schwestern 
(Sesutės), (ž. M°ericke, muz. 
Brahmso) — originalioms kai-. 
boms, sulaukdamos katučių.

Aldona Pankienė išgyventai 
padaino Tremtinys (ž. Sfįkai
čio, muz. šopagos) ir Mylėk,. ka Aušrą gausiomis gatutėmis 
Lietuvi! (ž. Maironio, muz. šo. 
pagįos), sulaukdama audringų 
plojimų.

Solistė Onutė Požerniukaitė 
originalo kalba įspūdingai pa-, 
dainavo—Tremtinys (ž. Stikai- 
of Trees (ž. Housmano, muz.
(Duke) ir Habanera iš “Car- kimą ir publikai už susiYau- 
men’’ (ž. Meilhac ir Halevy, 
(muz. Bizet).

!SoIo Danutė Bajalytė išgy
ventai padainavo Sielvarto dai 
ną iš “Giliandos” (ž. Užuba- 
lienės, muz. Metrikienės) ir ori 
ginalo kalba Vissi D’arte (Mei 
lė ir grožis) iš “Tosca” (žod. 
Miacosa ir Illica, muz. Pucci-

, vasarį............  ' ryti pakaitų.
Solistas Tadas Rūta bosu be-' /Publiką, užkandžiavo ir da-| -----

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jai kas man. myli, laikysis mano žodžio ir mano Tavas i| mylis, nos pas 
jį ateisima ir apsigyvensimo". — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 8:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

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

Mažeika I? Evans
Laidotuvių Direktoriai

IT*

Prieš audrą.

s j Adolfas ir jo sesuo Stasė ko- 
palydėjo. jmandavo “ratelius”. “Ei, žilviti,

Visiems dainininkams gra-^ūta, žilvitėli, tūta-’ — ir šiair 
žiai akompanavo muz. Mani. ‘ die girdžiu • ■ .
girdas Mbteikaitis. i Adolfo tėvas, siuvėjas, plevė-

Koncėirtas užtruko apie 3 suodavo su savo “palerina”, kai 
vai. Solistė Iz. Motekaitienė 
padėkojo savo studentams-

' tems už gražų programos atli-

eidavo j bažnyčią iš savo lyg ir 
dvarelio namo, kuris, nors pa
čiame mieste, buvo vidury tik
ro miškeiid atokiau, per pievą, 
nuo plento, kur ir niaho netolie
se gyventa.

Ak, tie Šiauliai! . . .
Arėjas Vitkauskas

pušį išklausymą ir pakvietė 
. dalyvius pasivąjišintj solisčių-
tų mamyčių ir tėvelių paruoš
tais ųžkądžiąis-ir kavute, vado
vaujant Kazimierai Požeriu- 
kienei. Iz. Motiekaitienė pra
nešė, kad priimami Balso studi 
jpn nauji mokiniai, kurių pa.
sirodymas būsiąs sekantį pa- ; ganizaeijąs. Įstatyme norį pą^ą- 
vasarį...........  ' ryti pakaitų.

— Illinois valstijos seimo ko
mitetas pradėjo studijuoti vals
tijoje veikiančias tikybines or-

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

Who’s ĄĄifrąid of the Big Bed 
Wolf? (muz. Churchillio) ir 
Sužydėjo visps gęlės(ž. Nories, 
muz. Sankūno). Abudu dai- 
ninkai sulaukė gausiai 
čių).

Dalia Polikąitė ir
Eitutytė padąipąvo ir
Tanz Duett iš “Hansel and Grg- 
tell” (ž. Wette, muz. Humper. 
dicko), Publiką abiem daini
ninkėms smarkiai paplojo.

Tpri Lee Ferro grąžiai ang- 
lįškiai padainavo populiarią

katu-

ĄĮvydė 
pašoko

DR. Ą. MILIUS
Meterų ligos, ehirur-gija.

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-1004

ne geriausiai padainavo origi- ljno§i koncerto. įspūdžiais. Sve , 
nalo kalba InfęlįęęĮ (nelaimiu-• čias iš Toronto, Kanados, ste- 
das) iš Ęrnani’’ (ž. Pįąvę,mųz.
Verdi) ir Perkūno ariją iš “Vai 
va” (ž. GustaičiOj muz. Klo
voj. Publika Tadui karštai 
paplojo.

Solo Aušra Baronaitytė pa
baigai linksmai nuteikė publi
ką Su daina Gėlės iš šieno (ž. 
Binkio, muz. Jakubėna) ir ori- 
gįnalo kalba Caro Nome (My- 
iiinas vardas) iŠ “Rigolette” 
(Ž. Piove, niųz. Verdį). Pųbli-

r PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tgl, WĄ 5-8063

Vienna ’Summertime Salad’

S0PHIE BARČUS
RADUQ ŠĘIMOS VALANDOS 

Vbo« programos iš WOPA, 

149C id L A. M.

Liafindv kit ba; kasdien nuo pir- 
madiepio Dq penktadienio 3:00 
—3:30 vah popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais ntio 8:30 iki 8:30

V«d4|a Alekną Daukut 

Talats HEmfock 4-2412 
715f So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO, ILL 4O42J

and juicy Vienna Sausage, teamed with a creamy

A “Lietuvos Aidai’
—, -KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ*

Pro grimo* vediĮi

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1480 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 v&L p.p. 
iš WTO stoties 1110—AM banga.

2646 W. Hat Street 
Chięągp, Illinois 60129 

Telef. 778-5374

hėįosį tokiu gražiu jaunų dai- 
ninjnkų pąisrodyųųj; apgai
lestavo, kad salė esą buvusi j 
perdaug aptemdyta (it kalėji- 
tpo oęĮė).,.kad sunku buvo savo 
pastabas "užsinatavoti.

lialia. Sultenė

šįauliškis Rašo Apie šiauliški— 
PąskutinĮ kartą kalbėjąusį su 

Adolfu Kauno miesto sode, gero
kai prieš man išvykstant i Ame
riką. Jo minties proga minimas 
jo Įinksniumas ir dažnas vado- 
vąvimas įvairiuose parenginiuo- 

■ sę su šokiais . . . štai tie šokiai 
ir primena man Šiaulių Šv. 
Juozapo Darbininkų namą vo-j 
kiepių okupacijos PĮnnojp Pas. i 
karo metu, kai, į pabaigą, vo-, 
kiečiai leido ten vaidinimus, (at
simenu ‘Tadą Blindą”) ir šo
kius.

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

Future Drivers Of America

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

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

Firm 
macaroni mixture, offers a hearty, sophisticated salad for a 
porch or patio lunch. Border this salad with deyįled eggs and 
top it with extra sausage for added flavor and protein. Since 
handy canned “Viennas” are fully cooked, they’re all ready to 
use. Serve “Vienna'd Macaroni Salad” with frosty canned 
juices or a chilled appetizer soup. Add some chunky cheeses 
with wheat o> rye crackers, brownies and iced tea to complete 
this cool refreshing menu.

Vienna’d Macarqni Sąjąd
package (8 oz.) elbow 

macaroni or small 
macaroni sheila 

cap (5 oz.) Libby's 
Vienna Sausage thinly 
sliced

cup shopped celery 
cup chopped sweet 

pickles
cup minced onion

Cook macaropi in salted, boiling water just until tender. 
Drain and cover with cold water. Thea drain again, thoroughly.

1 1
2

m
lA

U

cup ipayonnkisa 
tablespoons cider 

vinegar
teaspoons salt 
teaspoon Dijon mustard 
teaspoon pepper 
Extra Vienna Sausage 

and Deviled Eggs, 
garnish

Combine macaroni with thiqly sliced Vienną Sausages, celery, 
sweet pickles, and onion. Ęlend mayonnaise with cider vinegar, 
salt, Dijon mustard and pepper. Add to macaroni mixture. Mix 

I gently. Chill. Yields 6 to 8 servings.
J Arrangement: Spoon Vienna'd Macaroni Salad onto a large 

serving plate, gently rounding the top. Arrange extra Libby's 
I Vienna Sausages over salad. Garnish with a border of deviled 
I egg halves, if deaired._ _ Is įe i

Tomorrows drivers — decide today which cars they’d 
like to drive “in a couple of years” as they enthuse over i 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet general 

■ manager and General Motors vice president. “Auto shows eta 
a key barometer for new model sales in every section of ha 
country,” Lund says. “They give people an opportunity tc 
inspect a wide selection of new cars designed to meet everj 
driving need.” An estimated 40 million persons will view tin 
life-size counterpart (in various forms) of the Chevrolet auto 
show pictured above.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayettfc 3-35M

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

Į 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

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

i
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS' Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ESTATE
' Namai, žamė — Pardavime 

REAL ESTATE FOR SALI

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
o Rankinis laikrodis buvo iš- tais paišelių fabriką. Jo gamy- 

rastas prieš 75 metus. Išradimas bos paišeliai, su pritvirtintais 
trintukais, gali parašyti virš 
30.000 žodžių. Taigi su pustuzi
niu paišelių galima parašyti 
romaną!

« Vasara yra vaisių ir daržo
vių sezonas, todėl kiekviena šei
mininkė jų pakankamai patie
kia. Siūlau naudoti sviesto pa
dažą šviežioms daržovėms. Ištir
pyti pusę puoduko sviesto arba 
margarino keptuvėje, 
nuo rinkių. Pridėti 
Worcestershire soso, 
šaukštelį citrinos sunkos ir pu
sę arbatinio šaukštelio druskos,

" rišasi su dėmesiu aviacijai.
1904 m. broliai Wright pirmieji 

. pak'lo į erdvę ir sukėlė daug 
vilčių Amerikos ir Europos 
skraidymo mėgėjams. Alberto 
Santos-Dumont buvo skraidymo 
balionais pionierius. Jis kreipėsi 
Į savo gerą draugą, žinomą bran
genybių pirklį ir gamintoją 
Lou’s Cartier, prašydamas pa
daryti laikrodį, kad jis būtų 
matomas nevartojant rankų, 
kurios abi yra užimtos skrai
dant. Cartier sukonstriavo laik
rodį ir odiniu dirželiu jį pritvir-

Nuimti 
šaukštą 
arbatinį

tino prie rankos. Ypatingai di- o jei pageidaujate, tai ir šaukš- 
delis pareikalavimas tų taikro- tą tarkuoto Parmesan
džių 
karo

buvo Pirmojo Pasaulinio 
metu.

S Daugelis yra pratę vadinti 
pieštukus švininiais arba švino 
pieštukais, nors juose nėra švi
no. Toks pat paradoksas yra at
sitikęs su labai simpatišku ir 
inteligentišku gyvūnėliu, vadi
namu Gvinėjos kiaulyte. Jis 
nėra nė kiaulių giminės ir jų 
Gvinėjoje nėra. Paišeliai yra 
gaminami iš grafito, deimantų 
giminės mineralo. Joseph Dixon 
yra didžiausias paišelių gamin
tojas JAV. Jis Įsteigė 1827 me-

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: *j'

PETRAS KAZANĄUSKAS, Prezidentas i.
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL Virginia 7-77<7

kūmų, biurokratinės priespau
dos ir beviltiškumo. Kasdieninis 
sovietų piliečių gyvenimas yra 
sunkus: nėra pakankamai prie-sūrio.

Galima užpilti taip pat ant leng-1 monįų komunalinėse skalbyklo- 
vai išvirtų žalių pupelių, su- krautuvėse reikia stovėti 
piaustytų morkų, asparagų ir. eQgSe bent 3 ar 4 kartus: įeinant 

į‘krautuvę, renkantis prekes irkitu daržovių.
į Prancūzijoje dabar geriau- apmokant pinigus prie kasos, ir 

šiai perkama knyga yra “Rue atsiimant pasirinktas prekes, 
du Proletariat Rouge” — “Rau- į Nors autoriai Nina ir Jean Ke- 
donųjų Proletarų Gatvė”. Jąi hayan sakosi, kad jie nebuvo 
narašė prancūzų komunistų po-1 privilegijuoti, tačiau darbas ver- 
ra, kuri su vaikais imigravo į tėjais Novosti leidykloj tai pa- 
Rusiją ir 2 metus gyveno Mask- j neigia. Nežiūrint' duomenų ir 
voje. Jie ten atrado, ką kiti jau' viešai išreikštų patyrimų, mūsų 
seniau yra atradę: gyvenimas : bendradarbiautojai, esą stiprio- 
neprivilegijuotiems yra nuobo- j jie tiltų statytojų įtakoje, elgiasi 
dus ir pilnas kasdieninių trū- kaip toje TV aparato Push-Pull 

Į sekcijoje, naikindami patrioti- 
j nes jėgas abiejose geležinės už- 

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS j kol mes pradėsime tuštinti' ant 
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus fixT jų S^vų specialios paskirties 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span- puodus su rudu vandeniu?
des pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
sa juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-j ■*
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos}:---------------------------------------------------
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgom!*!
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reij .................... ' 1 1 ' 1 1 1 1

kalų renesanso.
VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU! N WORMS

skaityti ir platinti Nauiienrz, atrado 'mecenatų, kurie prfeidėjo prie Hi*
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaltytijana. -.- - KILL

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbuSo, kLSSSy YOUR I 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel 813—391-9783, paskyrė DOG
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu Ir kitais moderniais įrengimais. Don't give then)

the chance;., use 
Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus" '

Autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau »4dBrgE311LS
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstyto* rude- ątėretcarepeo^e
nimsme Naujiem pltaute.

WORMS
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them 
lhe chance;,, use 
ASergeants 

tįė care people
c 1979 Miller-Morton Company, a subsidiary of 

A H Robins Coš.fUcbmpnd. Virginia 23230

— Robertas Bakdlik iš Cicero 
atsiuntė tokį laišką: “Tuojau 
pradėkite siuntinėti Naujienas 
vieneriems metams žemiau nu
rodytu adresu. Prašau atsiųsti 
sąskaitą”. Dėkui už laišką ir už 
dėmesį Naujienoms bei jų pla-| 
tinimo vajui. Taip pat dėkui ^asys. Jiems pažymėjimus įte- 
p. Bakaliko draugams bei arti
miesiems, kurie jį supažindino 
su Naujienomis ir turėjo teigia
mos įtakos. Gerą žinią apie nau
ją prenumeratorių malonu 
skelbti visiems skaitytojams, 
prašant juos aktyviau prisidėti 
prie platinimo vajaus.

— A.a. teisininko Jono Talalo 
atminimui jo draugai ir bičiuliai 
paaukojo šimtą ($100 dolerių) 
Naujienų dienraščiui paremti ir 
pinigus įteikė per Jūratę Ja- 
siūnienę.

— Jūratė ir inž. Edmundas Ja
šiūnai, sveikindami Naujienas 
65 metų sukakties proga, įteikė 
jų paramai $20 Žuką. Dėkui.

— Antanas Macionis iš St. Pe
tersburg Beach, Fla., buvo ke
letui dienų atvykęs Čikagon, 
M. Pranevičiaus gydimas lankėsi 
Naujienose. Buvo kalbėta spau
dos klausimais, paliesti jautrūs 
lietuviško gyvenimo reikalai, 
apgailestauta savaitraščio “Ke

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

Į ’
Du butai, medinis su skiepu ir ga

ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Proy.

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

iware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance^ Income Tax

leivis” užsidarymas. Dėkui 
jiems už vizitą, o A. Macioniui 
dargi už $10 auką.

— Montrealio lituanistinę mo
kyklą baigė 11 mokinių: Karia 
Gruodytė, Živilė Jurkutė, Ra
mona Lapinaitė, Gaila Naruše- j 2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878 
vičiūtė, Karolina Ottaitė, Daiva | 
Piečaitytė, Valė Valiulytė, Edita 
Vazalinskaitė, Rūta Zurkevičiū- 
tė, Jonas Dainius ir Andrius Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

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 Parite. $37,000. 
NAUJAS 2 aukštu mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingu priedų. .

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6.000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namu. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug nriedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

Visas Ir visus kviečiame i didžiąją talka.

prašom* pasinaudoti žemiau atančiomią atkarpomis

'CACHITCO9 
1739 W. HALSTID FT. 
CHICAGO, IL M6M

• H anksto be raginime pratęsta save prenamerata, taupydamas laika Ir 
Mažindamas sudnžinėjimo ižlaidaa. Priede doi.

į MARIJA NOREIKIENfi

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Pavardė fr vardai

Adresas

t UJatam Naujiena* kaip dovani savo 
yra naujas skaitytoja*. Priede <!

Pavardė Ir vardai ... __ — ----- -----

kuris

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

Adresas

Sponsoriaus pavardė, -ardas Ir vietovė

• Platinimo vajam proga, palaikydamas HetuviŠką spaudą Ir Neujlemj 
pastangas, prašau jas riuntineti už pridedamus  dol.

Pavardė Ir vardai

Adresai

• Platinimo vajaus pr< 
tinimui nemokamai be

Pavardė ir vardai

Adresai

Pavardė ir vardai

Adresai

Pavardė ir vardas

LItsmu

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių traternalinė 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. t-

ŠIA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams pa tarnauja 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.____

r *

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

Galite kreiptis ir tiesai I SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N*w York, N. Y. 10001

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

kė vysk. Vincentas Brizgys.
— Kanados lietuvaitė Rūta 

Kriaučiūnaitė nupirko The 
Trade Winds motelį St. Peters-: 
burg mieste, Floridoje.

— Toronto Lietuviu Namu 
moterų sekstetas pakrikštytas 
“Antrosios • jaunystės” vardu. 
Jame dainuoja ponios: A. Biš- 
kevičienė, A. Skilandžiūnienė, 
A. Jankaitienė, V. Siminkevičie- 
nė, A. Jucienė ir L. Macionienė. | 
Vienetą moko muz. J. Govėdas. | 
Krikšto tėvais buvo O. Indre-« 
lienė, V. ir I. Alantai, taip pat Į 
J. Strazdas. :

— Hamiltono Kredito koope
ratyvas “Talka” užbaigė balan
džio, mėnesį .su $13,424,"502 ba
lansu. Paskutiniais metais tur
tas padidėjo $831,792. Talka pa
remia kultūrines bei jaunimo 
organizacijas ir jų veiklą.

— Aleksandras J. Chaplikas, 
788 E. Broadway, So. Boston, 
A 02127, SLA viceprezidentas ir 
visuomenės veikėjas, sutiko at
stovauti Sandarą mieste ir apy
linkėje. Sandara dabar išeina 
kas antra savaitė.

— 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 kvie
čiamos dalyvauti. Valdyba

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

1 . .
— Horoscopes or Astrologica 

Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St, km. 1717. Mes kal- 
925-8392. -Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr)

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 

■ už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 
tel. 434-9655. (Pr.)

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8534

HELP WANTED — MALE 
Darbininky reikia

AUTO BODY AND FENDER 
C0MB\NAT\0N MAN

EXPEDIENCED, STEADY.
CALL 776-5888 

3518-%t WEST 63 STREET

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

Call 361-0886

Draugija ir draugyste
(Iš prof. dr. J. Joniko 

“Kalbos dalykai”)
Žmonių sambūriams (kolek

tyvams) vadinti bendrinėje kal
boje mes jau seniai vartojame 
lytį draugija: Gyvulių Globos 
Draugija, Čikagos Lietuvių 
Draugija. Tr visai gerai darome, 
nes -ija. tam .ir tinka,;-.pavyz
džiui, kalnija “kalnynas”, mer- 
gija “mergų būrys” (Tverečiu
je), vyrija “vyrų sueiga”, poni
ja “ponai, ponybė”. Tačiau ame
rikiečiai dar iš seno daug kur 
šiuo atveju vartoja draugystę. 
Čia -ystė nedera, nors jau ir se
novėje ji tam reikalui ne vieno 
vartota raštuose. Dabar, žiūrė
dami daugiau tikslumo, griežtu
mo, draugystę bendrinėje kalbo
je apsiribojame “draugavimui”, 
“bičiuliavimuisi” reikšti, plg. 
tarp jų dviejų dabar didelė 
draugystė; kad tik iš tos dide
lės draugystės netektų į plau
kus kibtis.

Taigi vadinkime: Simono 
Daukanto Draugija, Lietuvos 
Kareiviu Draugija (ne: Drau
gystė Lietuvos kareivių).

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

dėme šio
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis: J"
A. L A U R A IT! S - <

4645 So.-ASHLAND. AVB.
523-8775 ' -i

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpūblic 7-194T

Siuntmi&i jLietuvą 
ir kitus krantus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
j Chieaft, I1L «06tt. TeL YA 7-5910

Notary PwMIa 
INCOME TAX HRVKI

Taf» pat daromi rertisuL tlmttdu 
likvietimaL pildomi pfliotybėa prt- 

žymai ir kitokį blankai.
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"PO DAMOKLO KARDU"
(Atkelia iš 2 psl.) 

torius negali pasitenkinti vien 
analize ir kritika, bet turi prieš
pastatyti pozityvų sprendimą-

Šiame atvejuje, atmetus A. 
Kairio krikšionybės interpreta
vimą sentimentalizmo kategori
jomis, dr. Silvestro filosofavimu 
tarp proto ir širdies bei visą an
tisemitinę ideologiją, tektų iš
kelti visai kitas dvasines jėgas 
su kuriomis galima stoti į kovą 
prieš totalitarizmą ir bendrai

— Jordanijos karalius prašo 
perleisti Jordanijai buvusias Pa
lestinos teises.

sugriauti tariamai geležinę Gorj 
dono logiką, kurią lengvai psi-j 
etiologiniai pavergė savo globė-) 
jus. Bet apie tai esu daug rašęs! 
įvairiuose savo komentaruose , 
ir ypačiai paskutiniame, rašy-, 
damas apie Tomo Venclovo* 
reikšmę ir disidentinių sąjūdžių1 
svarbą lietuvių tautos laisvės 
kovose. Nenorėdamas įgrįsti 
skaitytojui minčių pasikartoji^ 
mais, šiuo sykiu susilaikiau.

tįj(Pabaiga.) 4 "

advokatas 
CHARLES P. KAL & Auociato, 

2649 Wert 63rd Street.
Te|. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. , 
Vakarais tel. RE 7-5047. | 

1 ■ j
Raštinė reikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama kllentaol. Į

MOVING - 
Apdrauata* perkrauatymaa 

Ii (aairiv atstumu, = 
i i ANTANAS VILIMAS 

f, Tel. *7£im arb«v#4<p96
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