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RINKIM
VAKAR POPIEŽIUS J PAULIUS TARĖSI 
SU LENKIJOS KARDINOLU VIŠINSKIU

85 NUOŠ. LENKŲ YRA- IŠTIKIMI KATALIKAI, 
’ O KOMUNISTŲ PARTIJAI PRIKLAUSO TIK 5% n

ITALAI ATMETA PRIEVARTA, 
SMERKIA TERORĄ

ANDREOTTI BUS PASKIRTAS NAUJAI 
VYRIAUSYBEI SUDARYTI

VARŠUVA, Lenkija.—. Popie
žius Jonas Paulius Antrasis-Cze- 
stachovęje pasakęs pačią svar
biausių savo kelionės kalbą, ant-. 
radienį nuvyko pas kardinolą 
Višinskį, kad galėtų pasitarti 
apie Lenkijos ir kitų komunistų 
pavergtų tikinčiųjų likimą.

Savo kalbose popiežius kiek
vieną dieną primindavo len
kams, kad katalikai turi laikytis 
vieningai, jeigu jie nori ’vėsti- 
kovą už pagrindines, kiekvieno 
žmogaus teises. , Ą- .

VALDŽIA TEIKĮ^P^IE-
- ŽIŪI APSAUGĄ ■

Lenkijos vyriausybei gali ne
patikti popiežiaus kalbos arba 
kai kurios popiežiaus pareikštos 
mintys, bet vyriausybę. rūpinasi 
popiežiaus saugumu ne tik įkal
bų metu, bet ir savo kelionėse. 
Popiežiaus JonoPsuiifltjs prir

Nori skaldyti demo
kratų partiją

Visi. žino, kad prez. Carteris 
yra demokratu partijos kandi- 

riosF l^ų vyriausyW^efe^o^^ krastq 
popiežiams vykti į Lenkiją, vy-. 
riausybei nepatiko, bet jo kalbos: 
pęęenzūravo. . Lenkjjps. vyriau
sybe ^žmo,: kad - ■ Ęęnį^bs 
^•ventpjų . yra katalikai -nabio- 
nėl^ąi; o ; komuninį. įpartijąi 
t^^ląųsp. tiktai 5,^\kraąto gy- 
verijiojųi- Kati lėn^ą^:; priklauso 
įiraĮripins;kitoms

'jyą rijųvoje' į popįęžiaūsi y kalbą 
klausėsi dų ' nMlį|bnĮTdJ^&ų,' o 
Czestachovoje. • Jasna -Gora kal- 
n’ė, j^kląųšėsi is£i Sas įhilf j dnaš. 
kiėkĮddhame; dįdešniafne mieste 
jo klkūspsi dešimtys'tukstančių 
tikinčiųjų. Popiežius turėjo pro
gą parodyti ne tik pdttijds sek
retoriui Gierekui, kad " visam 
kraštui reikalinga spaudos lais
vė, o katalikams primena, kad 
jie turi teisę naudotis, pagrindi-1 
nėmiš žmogaus teisėmis.

Popiežius planuoja bent’ dvi 
dienas išsikalbėti su kard. Vi
šinskiu ir kitais katalikų bažny
čios aukštais pareigūnais. Vėliau 
jis pasimatys su Giereku.

Kalboje Czestachovoje popie
žius priminė lenkams apie juo- 
daveidę Dievo Motiną. Jis pri-
minė, kad lenkai yra apdovanoti Jackson, juodžių organizacijos
apaštalo Luko nupiešta . Dievo 
Motina. Popiežius -priminė len
kams apie nepaprastai didelę 
Czestachovos dovaną ir patarė 
visiems katalikams prašyti jo
sios malonių. Lenkijos marijonai 
labai patenkinti atsilankiusio 
popiežiaus maldomis ir pasaky
tu pamokslu.

KALENDČRtLIS

Birželio 6: Kandida, Norber
tas, Mėta, Alvytė, Tauras.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:21.
Oras vėsesnis, gali lyti

Nuskandino palesti 
niežiu laivą

TEL AVIVAS, Izraelis. — Pa
lestiniečiai buvo įsigiję greitą 
karo laivą, kurį naudodavo pa
jūrio miestelių gyventojų, uos- . 
tų ir toliau esančių Izraelio ka- : 
ro jėgų užpuolimams. Izraelio 
žvalgybai pavyko nustatyti, kur 
palestiniečiai minėtą laivą lai
kė. Laivą jie taip paslėpdavo, 
kad sunku buvo Įžiūrėti. Išaiški
nus slėpimo vietą, jam buvo 
paleisti keli stiprūs šūviai, nuo 
kurių jis nuskendo. Izraelitams 
atrodo, kad palestiniečiai tiktai 
vieną tokį greitą laivą teturėjo. KANADOJE J. CLARK PRISAIKDINTAS

PREMJERO PAREIGOMS

goms. Partijoje atsirado kairy
sis sparnas, pasivadinęs libera
liu, kuris nori statyti senatorių 

’ Edward Kennedy kandidatu 
prezidento pareigoms. Vadina
mieji demokratai liberalai yra 
įsitikinę^ kad prezidentas Carte- 

■ ris -nesąs pakankamai liberalas, 
todėl jie ir nori pasirinkti “tik
rą liberalą”.

.Daugelis mano, kad šie libera
lai daro senatoriui Ę.-Kennedy 

r meškos patarnavimą;- Jie gali su
skaldyti’ demokratų partiją ir 
senatoriaus neišrinkti kandida
tų i prezidentus.. •...

Juodžiai prisiaugina 
daugiau balsuotoju

Chicagos Rinkimų Komisio- 
nierių Tarybos pirmininkas Mi- 

jchael E. Lavelle pranešė, kad 
apie 10,000 aukštesnes mokyklas 
baigiančių studentų gauna teisę 
balsuoti rinkimuose kaip jaunie
ji JAV piliečiai. Tos balsavimo 
teisės įregistruojamos įteikiant 
studentui aukšt. mokyklos bai
gimo diplomą. Visa, kas iš stu
dento reikalaujama, kad būtų 
18 metų amžiaus. Tokį suma
nymą pateikęs kun. Jesse L.

PUSH steigėjas ir pirmininkas.

— Sudano prezidentas Nimei- 
ri nepatenkintas vienašališku 
Arabų lygos sutarimu pasmerk
ti Egipto prezidentą Sadatą..

— Kai Egiptas atgaus visas 
savo žemes ir sutvarkys ūkį, tai 
arabų boikotas pasibaigs.

— Libijos diktatorius, siųsda
mas smogikus į Ugandą, padarė 
didelę klaidą — visiems parodė, 
kad jo kariai rimtai kovai ne
betinka. , -

— Popiežius Jonas Paulius II 
siūlė kardinolui Višinskiui kan
didatuoti į popiežius, bet jis at
sisakė ir savo, energiją paskyrė 
kard. Voitylai išrinkti. .» <r

y-z ’<

.Meksikos sostinėje yra daug modernių namų, bet tolimesniuose 
priemiesčiuose žmonės gyvens labai neturtingai.

.

PENKIUOSE NIKARAGVOS MIESTUOSE EINA 
KOVOS DIKTATORIUI IŠVARYTI

, OTTAWA. Canada. — šian-t- 
diėn buvo'prisaikdintas 39 metų 
amžiaus Kanados ’ konservato
rių' vadas Joe Clark premjero 
pareigoms. Kartu su juo pri-į
saikdinti ir kiti jo kabineto na-, jos moterys protestuoja prieš 
riai. Joe Clark labai aštriai kri-. įsigalėjusią pasogų sistemą. Jei-, 
tikūodavo Pierre Trudeau veda- ' gu kuri moteris iš tėvų negali 
mą liberalų partijos politiką, gauti jokios pasogos. tai ji ne- į 
labai smarkiai leidžiančią vals- gali ištekėti. Jeigu tėvai netur- 
tybės pinigus. 1 tingi ir negali nieko dukrai duo-.

Tuo tarpu dar nežinia, ką nau-J ti, tai ji negali ištekėti.
jas premjeras padarys, bet jis Moterys protestuoja prieš to-’ 
ateities nebijo.^ Jis keliais atye- seną sistemą ir reikalauja 
^"a^S. *Cra Pareišk?s> kad atskilti įgjs^s ištekėti be jokio turto. Jos
norinčių Kvebeko prancūzų 
problemą spręs, kai atgis laikas. 
Tuo tarpu Kvebeko prancūzai 
dar nieko nedarė, bet tik tuš- 

_ čiai kalbėjo. Jeigu jie nori at
skilti ir tapti nepriklausomais, 
tai teks išaiškinti, kai provinci
jos gyventojų dauguma už tai 
pasisakys.

Naujas premjeras pirmon ei
lėn nori sutvarkyti Kanados do
lerio reikalus, kad jis taip grei
tai nekaitaliotų savo vertės ir 
nori gauti daugiau pinigų.

Joe Clark planuoja atvykti į 
Washingtona, kad galėtų pasi
tarti su prezidentu Carteriu ir 
kitais pareigūnais apie Kanados 
natūralių dujų pardavimą 
vamzdžių pravedimą.

ir

kruvinos kovos
MANAGUA, Nikaragva.—Pre

zidentas Somoza manė, kad 
smarkiausios kovos vyko Esteli 
provincijoje. Jis manė,' kad tai 
buvęs paskutinis maištininkų 
'bandymas jo vyriausybei nu
versti. Esteli sukilėliai - kvietė 
kitas provincijas sukilti ir pa
dėti jiems pasipriešinti Somozos 
karo jėgoms. Niekas-neatėjo į 
pagalbą. Esteli maištininkai bu
vo-* išžudyti, «sudeginti ir pa
laidoti. ' ,

Maištininkai pakėlė ginklus 
dviem mėnesiam vėliau. Pirmie
ji susikirtimai .įvyko Managuos- 
priemiesčiuose, o dabar kovos 
eina penkiuose miestuose, esan
čiuose rytinėje .Managuos proį- 
vincijos dalyje. ,Pąts Somoza iš
vyko į kovos frcą^ą^iį "

Indijos - moterys 
nenori pasogos

NEW DELHI. Indija. — Indi- 

nori tekėti tokios, kokios jos yra, 
be tėvų dovanų. Kova prieš pa- 
sogas eina visame krašte. Ga
besnės moterys pakalba gražiai 
mitinguose prieš pasogas 
išteka.

ir

Kemper Arena 
stogas lūžo

KANSAS CITY, Mo. — Kem
per Arena milžiniškas uždaras 
stadionas audros metu lūžo ir 
stogas nukrito į areną. Tai buvo 
pati didžiausioji arena dengtu 
stogu. Kai reikėdavo tūkstan
čius žmonių apdengti stogu su
važiavimui ar kitam dideliam 
renginiui Kansas City, tai sam
dydavo Kemper Arena.

Prieš porą metų čia vyko res
publikonų konvencija. Praeitą 
naktį siautė didelė audra ir vė
jas, kuris stogą įlaužė. Nors tuo 
metu viduje buvo apie 15 darbi
ninkų, niekas nebuvo užmuštas 
ar sužeistas.

Britai kritikuoja
H. Kissingerį

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų žurnalistas, karo metu buvęs 
Pietų Azijoje, labai aštriai kriti
kuoja buvusį sekretorių Henry 
Kissingerį už Azijoje padarytas 
karo metu klaidas, žurnalistas 
tvirtina, kad Kissingeris be rei
kalo įtikino prezidentą Niksoną 
įsakyti Amerikos aviacijai bom
barduoti Kambodiją. Jam atro
do, * -kad ir šiaurės Vietnamo 
bambardavimas nebuvo reika
lingas. - >

Michigan ežero vandeny 
perdaug skardos metalo
Chicagos mokslininkai nema

žai nustebinti patyrę, kad Mi
chigan© ežero vandenyje esama 
labai daug alavo (metalo, iš ku
rio daromos skardinės ir dėžu
lės kc aservams).... Visaip aiški
nam:. del tokių kiekių atsiradi
mo, bet viena yra tfc^a, kad tai 
žmonių darbo te’ Nustaty
ta, kad ska”Ls teršalų ežere 
smarkiai padaugėjo nuo '.3Ū0 
metų, nuo kurių prs>'"^ejo in
dustrija.

Mokslininkai nebeginčija, kad 
ežero ir bendrai Didžiųjų Ežerų 
vandenyse alavo .skiedinių yra 
daugiau, negu iki šiol manytą. 
Nustatyta, kad vandenyje per 
ilgą laiką ištirpyto alavo ‘’nor
ma’’ yra vienas alavo molekulių 
vienetas viename bilijone van
dens v’enetų, bet neabejojama, 
kad’ šiuo atveju ta proporcija 
yra daug didesnė. Argone Na
tional Laboratorijos radiologinės 
chemijos mokslininkas Thomas 
Tisu e, asistuojamas kelių tos 
srities mokslininkų, šiomis die
nomis daro pranešimus Ameri
kos Chemikų draugijos susirin
kime Rockford, Ill.

Spe-

Birželio mėnesį 
mažiau degalų

WASHINGTON, D.C. — 
cialistai apskaičiavo/kad birže
lio mėnesi naftos ir degalų vi
same krašte bus mažiau, negu 
anksčiau tikėtasi. Prezidentas ir 
James Schlesingeris prašo tau
pyti naftą ir degalus, nes šį 
mėnesį degalų bus gauta 9% 
mažiau. Jeigu kiekvienas auto
mobilistas taupys, tai mėnesio 
gale nebus trūkumų.

Prašytos taupyti ir gazolino 
stotys, bet jei taupymas eis lė
tai, tai mėnesio pabaigoje visi 
galime pritrūkti.

— Kiniečiai" sutiko tartis su 
rusais visais abiejų valstybių 
reikalais, bet nenurodė dienos 
pasitarimams pradėti.

— Prezidento pavaduotojas 
tvirtina, kad netolimoje ateityje 
prezidentas prašys įstatymo al
goms ir kainoms kontroliuoti.

•— Libija "-atsisakė vėl kėlt> 
degalų kainas, :;'r

ROMA. Italija. — Oficialus 
pranešimas sako, kad Italijos ko
munistai pralaimėjo parlamento 
rinkimus, gavo 3% mažiau bal
sų negu praeituose rinkimuose.

šiuos rinkimus išprovokavo 
Italijos komunistų partijos poli
tinė vadovybė. Dabartinis par
lamentas dar turėjo valdyti 
kraštą du metu. Premjeras And
reotti buvo padaręs parlamente 
esantiems komunistams įvairias 
nuolaidas. Komunistų atstovai 
įėjo į įvairias komisijas, bet jie 
neturėjo nė vieno atstovo italų 
vyriausybėje.

Italijos komunistai pralaimė
jo. o krikščionys demokratai lai
mėjo. tiktai pastarųjų laimėji
mas nebuvo toks didelis, koks 
buvo komunistų pralaimėjimas. 
Krikščionys demokratai laimėjo 
apie vieną nuošimtį balsų, o ki
tus du nuošimčius laimėjo nedi
delės opozicijos partijos.

Krikščionys’ ’demokratai" turi 
pačią didžiausią grupę parla
mente. Komunistai pasilieka 
antroje vietoje, bet šį kartą 
krikšč. demokratai galės suda
ryti koaliciją su kitomis mažes
nėmis partijomis, susitarti dėl 
kraštui reikalingų reformų ir 
sudaryti- stipresnę koalicinę vy- 
vyriausybę.

Andreotti jau pradėjo pasita
rimus su kitomis politinėmis 
grupėmis. Jis pirmiausia tarėsi 
su keliais italu socialistu demo
kratų partijos nariais. Social
demokratai jam atsakė, kad su
tiktų sudaryti koalicinę vyriau
sybę su krikščionimis demokra
tais, jeigu pastarieji pasižadėtų 
pravesti žemės reformą. Neuž
tenka pasisakyti, bet reikia im
tis žingsnių jai pravesti. And
reotti šitą klausimą prižadėjo 
aptarti su partijos vadais.

Visiems rūpi išaiškinti, kodėl 
Italijos komunistai, išleidę tokias 
dideles sumas partinei propa
gandai, nepajėgė atlaikyti savo 
pozicijų. Komunistai rinkimų 
metu tikėjosi sustiprinti savo 
pozicijas parlamente ir išsikovo
ti teisę patekti į vyriausybę, bet 
pralaimėjo.

Italijos komunistai tikėjosi 
pravesti dar bent kelis atstovus 
į parlamentą, tapti pačia di
džiausia Italijos politine partija 
ir būti pakviesti vyriausybei su
daryti. Komunistai išleido mili
jonines sumas rinkiminei propa
gandai. buvo tikri laimėjimu, 
bet jiems nepavyko. Jie tikrai 
būtų galingesni, jei šių rinkimų 
būtų neišprovokavę.

Komunistų partijos vadų nu
tarimas vartoti teroro priemo
nes žmonėms gąsdinti, kitų par
tijų vadams naikinti, žudyti ir 
meno paminklams naikinti, nei
giamai atsiliepė. Italijos policija 
labai atsilikusi, savo tarpe turi 
imti pareigūnų, palaikančių ry
šius su mafija ir komunistais. 
Andreotti vyriausybė užsispyrė, 
tai į kalėjimą sukišo visą Mila
no teroristų gaują, suėmė ir Ai
dė Moro žudikus. Policijos tar
dymai, afėštąfC, tėlŠMii ir sukiši-

Naciams siuntinėja
mos bombos

NEW YORK. N.Y. — Policija 
patyrė, kad iš New Yorko paštu 
pasiustos Amerikos naciams kė
lios bombos. Nenustatyta, kas 
jas paruošė ir pasiuntė, bet ži
noma. kad tai buvo padaryta.

Specialistai tuojau surado į 
Chicagos nacių centrą siunčia
mą ryšulėlį. Jis ėjo nacių vado 
Collins vardu. Ryšulys buvo 
laiku sustabdytas ir išjungtas 
įrengtas mechanizmas. Jrigu 
siuntinys būtų pasiekęs adresa
tą. tai nacių vadas arba jo drau
gai galėjo nukentėti. Policija 
veda tolimesnius tyrinėjimus.

Vėl įsakė tikrinti 
DC-10 lėktuvus

WASHINGTON. D.C.— Fede
ralinė aviacijos vadovybė įsakė 
tretį kartą tikrinti kelis DC-10 
keleivinius lėktuvus. Aviacijos 
vadovybė prieina įsitikinimo, 
kad O’Hare aerodrome nukritu- 
siame lėktuve nebuvo tinkamai 
pritvirtinti motorai prie jiems 
paruošto sosto.

Buvo patikrinti lėktuvų sraig
tai, o vėliau patikrinti sostai, 
bet dabar aiškėja, kad patys sos
tai galėjo būti netinkamai pri
tvirtinti.)} ■ Dabar įsakyta kelių 
lėktuvų Sostus nuodugniai pa
tikrinti ir visą darbą atlikti pa
gal lėktuvų statytojo nurody
mus. nes kitaip inspekcija gali 
savo užduoties neatlikti. Nedi
delė klaida gali pakenkti lėktu
vui ir keleiviams.

mas į kalėjimus svarbesnių va
dų paveikė krašto gyventojus. 
Michael Angelo monumentalf- 
nio darbo susprogdinimas galu
tinai įtikino italus, kad šitokias 
priemones naudojančių žmonhi 
negalima prileisti prie krašto 
valdymo:

Daug padėjo komunistų par
tijos vadų pareiškimai, kad Ita
lijos komunistai nieko bendro 
nenori turėti su Maskva. Kam
panijos metu paskelbti bankų 
dokumentai rodė, kad Italijos 
komunistai gauna didelę finan
sinę paramą iš Maskvos. Jeigu 
kbmunirTai ; '+u įtikinę italus, 
kad jie yra trankūs, nepri
kiš’ . eji nuo Maskvos, tai 
gal butų ir atlaikę savo pozici
jas prat tuose rinkimuose, bet 
toks panriškimas italų neįtikino. 
Ne tik finansiniai, bet ir kitokie 
jų ryšiai su Maskva parodė ita
lams, kad jie meluoja.

Italai mano, kad komunistų 
pralaimėjimas turės didelės įta
kos į tolimesnį Italijos gyveni
mą. Iki šio meto komunistai bu
vo didžiausia kliūtimi refor
moms pravesti. Komunistai ruo
šėsi revoliucijai. Prie valdžios 
jie tikėjosi prieiti silpnos demo
kratijos pagalba, bet jiems ne
pavyko;.' Priėję prie valdžios, 
jie jau^būfų jie§it,raukę. bet-ir šis 
planas jiem/ nepavjAco.



Lauk ii daržo!

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
D4rt> NMAJB NBRMAVJŪIUS

POEZIJOS PAVASARIS

APŽVALGYSTfe

Ragas riestas.
Į Grafus miestas. 

Riebūs sviestas ■

Tęsinys)
Žemės Dulkę, Steponaitį . . . 
O jaunųjų poečiukų!...
V.eni staugia, kiti kaukia, 
Pilna kaip kaime kačiukų! . . . 
Treti katinu net kniaukia . . .
Apie karves, apie šieną, 
Apie nuogą mėnesieną, 
Apie klėtį ir merginą — 
Savo eiles padabina ...

Kazys Binkis — gražiai rašo 
Seinerį, jis ve kaip pašo . . .

Pykšt, pykšt, pykšt ! ! 
Pokšt, po'kšt, pokšt ! ! 
Triokšt, triokšt, triokšt ! !
Aukštyn kojom keberiokšt?.- 
Po pakampius prožektoriai - 
Plykst, plykst, plykst ' !
Dangaus platums
Bum.pt, bumpt, bumpt ! !
Lietaus strujos —
Papliupt, papliupt ! ! . . .
Debesys - pačiužt, pačiužt!!.. 
Saulužė iš po debesėlių — 
Pašvyst, pašvyst ! !... .
šiltos dienos —
Jau čia, jąu čia?..
Aš — mergytei: 
“Eliva! Eiva !. - •
Krūmuos gegė:
—“Kuku!? Kuku!....”
Mudu gegei:'.' •
— “Ačia Į Ačia !. - ?’ 
Laikštingėlė kaip pamatė:
— ’‘Jurrrrrrrgut!
Paliauk, paliauk !..
Einant namon pempė: 
“Gyvi? Gyvi ?-..
Namie, prūde antis:
—“Kva, kva, kva, kva ! - •
0 garnys ant kraiko 

tupėdamaa
Dantis krapštinėdamas, 
Mus pamatęs:
“—Reiks, neit!.!. R'eiki

nešt 1 
šemerys jį atakuoja.
Jisai Binkį taip eiliuoji.

Binkis renka alei vieną.
Iš poetų žodelius.
Ir gulėdamas ant šiėno, 
Glosto blusai veidelius.

O jei šoks ji nuo laktos 
Ir užtūps jam-ant kaktos, 
Jis tuojau ją susikaus, 
Ir ant šieno paršigriaus. 
Išsisukti nuo bėdos.

O dėltokad sužinoti, 
Ar būt kandūs Kazį ji? _ 
Jis nutarė iškočioti, 
Ją ant šiėno — palėpy.
Tudj šučj'ūpęs ją užšprando, 
Aukštyn nosį užraitojo, 
Ir suradęs tą, kur kandą, 
Su žirklutėm “nuanojo” ...

* ’ ❖ 3c

Tysliąva skersai ant tako, 
PisišYičtfeš v'ė ka sako:

Kartės sviestas !.. •
Dangus linksta.
Akmuo tvinksta.
Rūtos skečias —
Aš joms svečias . . .

Karvės, karvės!
Kur jūs pienas — 
ir saldus,
Ir rūgęs pienas ? ...

J Būdvytis su “Spaktyva” 
šsivalęs gerk’ę šyvais. 

Su Brigyta romansudja
Duok silkę mirkytą, 
Duok du syk valytą . . .

Tyrų Duktė tą išgirdus, 
f ari a Būdvyčiui jširdus:

i Eikš vaikini pabučiuosiu — 
Saldų bučkį aš tau duosiu... 
Pabučiuosiu bučinėlį, 
Bučkių—bučkiais,

. pabučkėliais.
■ Pabučiavus vis bučiuosiu, 

Išbučiavus — dar bučiuosiu...
* *. 4c

Faustas Kirša — diplomatas, 
Jo poezijoj, tas daug matos-..

Varne, varne!
Varniai, Varniai!
Varniuos, Varniuos — 
Vainos, varnos ...

* * *

Balys Sruoga — ilgakojis.
Jis visus pasižabo jęs, '
Ilgą kaklą paraitojęs
Ve kaip smarkiai muštravoja: 

—Jūs šunsnukiai nežaboti, 
Pradedat nieko neboti? !... 
Klasicizmą jau pamynėt, 
Modernizmo užsigynėt,' 
Faturizme aklai trraiiHdt 
Ir skaitytojus nubaidot! - 
Kur poezija eilėse?
Kur miiičių — šilko pavėsiai? 
Kur tas ritmas sidabrinis?... 
Neskamba žodis auksinis?!..-

tį Sako ,draugui Vąlsnčauskui: 
—Žiūrėk, drauguži, žemyn! 
Žiūrėk, kas atsitiko?..
Lietuvą, žrihalčiiri, „ i 
UŽ garbę, už vil’džlą. 
Pavydas apnyko...
Kalnai. kelmuoti,
Pakalnės nuplikę,
Kėlios tik galvos Apylikės 

liko
Ir tos jau išdžiuvo, 
K&ip pTūnksha' lilvikb!...

* $ *

O Jšun&ūšių sutartinė, 
Hiat^dS įc'šnją beprashiihj:

-^žkft vyrai!
< ^rfiskit Dofeife! 

Seni metai — 
Jaunos dienos, 
Einšni uoštyi 
Dobilienos !...
Alūs pakaušiai — 
Susitaršę . . .

Mūšų daržas, 
Laukas, pieva 
Ir modemiška 
Mergytė —-^eATt . : 
Mes jau ihtilės 
Nepažįstam — 
Su nuogybė; 
Pasižvstam .» . 
Ūžkit vyrai,’ 
Siuskit mergos! 
Jauni metai s- 
Jaunas krau|as! '~ ■ - 
Leiskim blusftš, T 
Tegul kaująH|>

—Kur estetika ir skonis?— 
Klausia pliauškių, Papardnis. 
—Jūs nempkal deklamuoti, 
O jau pradedat eiliuoti! 
Gėda, gėda; taip rašyti — 
Eiles kuol.škai tašyti- 
Lauk nuogumas, 
Karvės pieva! . . • 
Aprėdykit savo Jievą! ■ 
Atsiklaupkite prie Mūzos! 
Tegul stimpa jūsų blusos’!....

Putinas — tas tai., nesnaudžia. 
Jis — kaip staklėms eiles audžia. 
Tur prirašęs didį skaičių 
Visos spindi saule skaisčia- 
Lygiai Putinas — Vaičiūnas. 
Jiedu laimino Perkūnas.
Rytas, šaulė, debesėliai — 
Jų poezijos šešėliai . - . 
Taip pelėtai, literatai — 
Nieko,jie daugiau nemato — 
kaip tik savąjį pakaušį 
Ir vaikščioja pasišiaušę . . .

Juk pažįstate Vydūną . . . 
Skaitėt Pošką ir Biliūną, 
Daukantą, Valančių senį, 
Patriarchą mūs — Basani. •. 
Pietarį, Krėvę. Vienuoli, 
Tumi-Vaižgantą š|hubiį.. • 
Daukšą, šliupą, šerną Dėdę... 
Taip-gi Lazdynų Pelėdą.

Pasikalbsimas
Maikio 
su Tėvu

MODERNUS SAPNININKAS
Page! 5ehq lietuviJlcq sapnininku -

(Tęsinys)

TĖVĄ sapnuoti yra gerai, dar geriau jei jis yra 
dieduku, nes reiškia laimę ir priešų nugalėjimą..

TIGRAS reiškia neapykanta, jei jis tau gerihasi — 
saugokis, kad nebūtum apgautas, jei jis piktas, tai tavo 
draugų tarpe yra neištikimų asmenų, jei tigrą nugali 
— viskas gerai seksis.

TIKĖJIMAS: jį užtarti reiškia laimę ir drąsą. Jėi 
sapnuoji, kad tapai stambeldžiu, tai reiškia negerus 
draugus ir vargą.

TOLIN žiūrėti, bet nieko nematyti, reiškia* kad ėsi 
suklaidintas svetimos propagandos ir nieko gero ne
reiškia, tik vaidus, tarpusavio barnius ir didėjančius 

\Z įTOIi vargus. t S į
T ^ \ \ TOPOLIS aukštas reiškia didelę laimę ir turtą.

TRENKSMĄ girdėti gerai: reiškia didėlę lainfę. 
IjH Ju'o tas trenksmas smarkesnis, tuo laimė didesnė.

I* rvl TRYKŠTANTIS šaltinio vanduo reiškia tyrą mei-
nA . j lt- Jei jis yra drumstas, tai turėsi rūpesčių arba nemalo

inumų su gerais draugais, jei vanduo sustoja bėgęs — 
. Į , • ■. . .: nuostoliai. , ;

________ TRIŪSTI arba sunkiai dirbti reiškia gerą sveika-
MAIKIS SU TĖVU .ATVYKO ČIKAGON j tą ir gerą pasisekimą.

Į TROŠKULĮ turėti ir jį nuraminti šaltu vandeniu 
Maikis su Tėvu, ilgus dešimt- netinka- Mes negalime parodyti, reįgjęįa laimę, turto laimėjima ar jo paveldėjimą. Trok- 

mečiiri gyvenę B'bstonė ir Ke\kad Amerikos lietuviai tokie 
Ittrioi iltyse * dėstę savo sam-Į negabūs ir bepažangūs • . . Da- 
prota’virnus apiė įvirins lietu- bar, Maiin, marš į pūkinę, nes 
visko gyvenimo prikalus, atvy’-'į ryloj turėsi eiti pas akčrMi- 
kb Čik^ohk ;̂ jiėrinkus ir išduoti Nerimavičiuij 

ifapbrią, ką ten girdėjai.

kiaūšiiūas Nerimavičiūi

Pasaulio Lietuvio kovo mėu. 
hūmėfy’je tilpo karikatūra, vaiz-

visko gyvenimo reikalus, atvy

lankė^eha Bri'dgepbrto lietuviš
ką ūpydinkę, ten Sočiai pavalgę

j užėjo į Naujienas pasiteirauti-, 
i kaip čiū jie galėtų naūdingiaūi

O Kudirką - kas neskaitėt?..., ir nebrangiai praleisti sa.tr ««- ,iuojanti labai aidelėmiš 
Įnagę.Daug jų yra, daug jų buvo 

Kiti — be žinios pražuvo . • . 
Literatų — daug priskaitom, 
Tik jų raštų mes neskaitom-..

Maaąryčios

šti ir stovėti prie šulinio reiškia tuščias pastangas.^
TRIŪBĄ matyti reiškia artimo asmens mirtį, gir

dėti ja grojant — garbė už tinkamus darbus visuome- 
[nėje. Jei ją pUčia Mykolas Archangelas, tai reiškia pa
smerkimą bendruomenininkų už tarpusavio bylas teis
muose. \

TRIUŠIAI reiškia dvasinę silpnybę, juodas triušis
— klaidingumas, baltas • — gera sėkmė, valgyti triušie-
hą;.-^Wei’a sveikata ir ilgas amžius.. , i

TULŽIS — vyrams reiškia ligą ir mirti, moterims
— turtą ir pinigus. - - >-

TURKLYS arba kurklys reiškia nelaimę iš paslap

krūtimis moterį. Užpakalyje j oš
— Užėjonfe j Naujienas paina- prisiglaudęs, su lazda, akinfuo- 

tyti, kaip jos Įrodo, — sakė tas baisiai liesas vyras su užra- 
Tėvas supažin^damas šu sū-į§u_“viik”. Prie storos dar didės-

zinti su Nenmayični, kurfe^n-bvaKtihinkę, 'ratukuose sėdi ske-j įįng0 priešo arba iš apsimetusio draugo.
do spręsti tas jpačiak- svarbian-i l&laš šū užrašu “Alt” Apačioje! &r. ’

užrašąs “Gal daktaras už-1 . TURTĄ sapnuoti ar turiingtį’Yėiskiž pavhj^' 
fiindins Jlbns „Madri- j0 įaiiimors: pavydėti beteksi ŠavoJairto, rasti tųrią
pe ę .Vjrsu^ — nesantaika fnbterystėjė. -Žemės •-turtai- -reiškia
ho Lietuvis”. Kojelis, 1979. UI. . J J
Washington, DC.” Vlikas ir Al-.: ' ‘ !

. ... L TVARTASpilnaBarkliųrėiŠjiakyibnę,tdip^^di^e- 
ęoterys- nutylėta. Gal ponas Į j. ... . f. i
\ rf o I z-vl--Itrv» vAAir-,* 4. v . ,

kinti, ar tik nebus viena Kojelio . TVIRTOVĖ reiškia nelaisvę arba kalėjimą. Jei ji 
žmonai ar^simpatija, b antroji aptverta lentų tvora, tai reiškia visišką nepriei- 

hamūihą.
TILTAS reiškia sunkų darbą be -jokibš ha’ūČtoš, eiti 

per jį — pavojus, nukristi nuo jo — nusfejimaš Sąmonės 
ar proto, statyti tiltą susisiekiniui sū priešu =• trėiai- 
mė ir garbės praradimas 'dėl §al*dahs ’v^l^id šAukstČ, 
ptifvibšti tilto — Įšpėjimaš nfeVAikS'crdti kur arklius 
kausto, matyti ‘dAug tiltų — 'didėlis pavojus višiėriiš.

. UGNIS -reiškia didelį Ik 'dir dMės^i

muin Maikiu. Norėtume susipa-jnėmis krūtimis, vaizduojančios Į

Pagaliau Amerikos . vyrai 
susilygino s’ū moterimis- Mr. 
Durant Irvvin pabėgo nuo savo 
žhidnos. Teismas jam priteisė 
ŠI ,‘600 mėnesinį čekį iš Mrs. Ir
win.

e Equal Em'ploymcat Oppor- sdhs arba DP. 
tunity Commission nusižengė: kis 
savo išleistoms taisyklėms- Tei
sėjas Thomas A. Flaimery nus- 
SYeįrdė, kad ispanų kilmės p-lė 
Aida L. Bėrio negavo pakėlimo 
dėl sav’d kilinėš.

ė Plikis ėmė įžeidinėti Dioge
ną ir iš jo juoktis. D.ogėnas jam

“Ant taVęs nepykstu, bei tavo 
plaukus tai giriu, kad jie nuo 

; tokios netikusios galvos nukri- 
j to.”

& Pa ši Iv?ė

O*

O’

Modernių laiku piišlybos pagal V. Joniko eilėraščio 

“Parterių mergaite” vieną posmą:
Svetimi bftjdrėliaf iššėk'ę. ' :r

V aks ra is ūseli us. pa sifa i i y. , 
Paėiulbeję palieka ir lekia

C
< .7 *•

si as gyvenimo problemas ir kar
tais išryškina, iąd tie laš yra 
svarbū, kas yra svarbu, ijėt kas 
nesvarbu; o svarbu. . '

-- Kasgi judu į Čikagą atvijo? 
— klausė čia pat buvęs Neriina- 
yičiuš, šveikind^ĮriąS-. Maiki ir 
fčvą. .

— Mes tapome Displaced Per-
— juokavo Mąi-

- žinote, Keleivio jau nėra, 
perėmė kalbą Tėvas. Mes 

prie jo eilę metų.buvomė prisi
glaudę. Mums prabėšė, kad Ke
leivis uždaro šavb duris ir dau
giau neišeis. Be'KeJėittd Bosto
ne pasidarė labai tr&dūa •; Nė- 
ra kur užeiti, nėra sū kno psšį- 
kalbėti. Bcfo, mudu pėr tiek 
mėtų netarėjonre atostogų, l&l 
nutarėm aplankyti Anffefrkbš 
lietuvių sostinę. įFik dabar, kaip 
tame Babelio bokšte,’ Vieni sa
ko, kad sostinė yra Čikagoje, ki
ti Filademjbj, *trm girdžiu sos
tinė vadina LėhlčiTft^, 'd <fa¥ kiti 
Eteerb mičstėlį- T&i sakau 'rtYft- 
du ^važinėsi m vtSYrr ir Ta’A $f-

jė? Kaip suradot^ Naujienas? — 
rerrhVdsi Nernnfivicftft. TfeVas 
atsakė: f?-' Y

— Važiavome'fJč adreso, bet 
ir be jo Naujienas lengva suras
ti, čia jų adresą visi atmintinai 
žino. _ •

— Tai kodėl jo nq>asiėmė(e’.?
■— Rrieivyje Naujienų -adreso 

: dabar jau nebuvo. Genieji re
daktoriai jį atmintinai žinojo,; 
bet naujieji bUojp' Naujienų! 
kaip velnias kryžiaus. Jie ir Ke-j 
lęivį .aprengė- naujais rūbeliais! 
ir numariffiA Nėtrtč Keleivį nu-; 
ifrtfino, bet pasldellie, kA3 Tr aš 
kbjns pAkrarrau . . ? Taigi, kaip j 
sAkišū. visi (JkagiskiAi žfnm 
NSrnjiriias ft lit- adreso.

“Alt

ta tai pažymėti, bet kas tos dvi 
r* ' *
Nritihiąvičiiis galėtumei paiš-

gal ponia Zerr?
, Ariat. Titas

we*-*

AT^Xk0įAŠ: beturėjau preg 
§o% matyli rūininių ponių, todėl j 
n^g^Čiu Aunis atsakyti. A*trd<lc-,i 7_, r . . »
kad p. mtgįšta riebias Ugftiš '^Yigfešihfš, — ^1‘tojuš Šfetifi&i. Jėi š&phu'dji, k'&'d 
mblefiš, Apie kurias jis svajoja moYefiš tai šeimoje susilauksi grazaYfe
merią ir nūktj, tčcfei jis lokižš,pkfeailflio: '■M m&tai ugni ant dangaus-, tai -gali nu- 
ĮI hW> vilam ar valdininką,patyrimo ir nežino sends lietu-1
vių d’mheles:

Nendrių kudos,
Nehorfū riė'bibš,
N&foriį iricF^geJėš
Labai bago tos.

UGNIAVIETĖ fėiškia sunkų darbą ir namų sta-
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J. SARAPNICKAS

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

iTįS AMAZING! ir jums. CIEVELANO. OHIO

(Tęsinys)
G. Mickėnas Čia Kanados va

karuose eidamas patrulio parei
gas prie geležinkelio bėgių tarp 
aukštų skalnų tragiškai žuvo 
traukinio užgautas 1953 m. spa
lio rnėn. 24 d. Palaidotas Lytton 
miestelyje, apie 160 mylių nuo 
Vancouverio. Antanas Kensta- 
vičius prie velionio- kapo pasta-- 
tė medinį kryžių su atitinkamu 
užrašu. Asmeniškai reiškiu pa
dėką A. Kenstavičiui už pasta
tymą paminklo mano buvusiam 
geram draugui.

Gubertas Mickėnas buvo kilęs 
iš Linkmenų bažnytkaimio, 
Švenčionių apskrities. A. Kens- 
tavičius apie G. Mickėno žuvi
mą pranešė į okupuotą Lietuvą 
giminėms. Be abejo, šią žinią iš
girdo ir kiti G. Mickėno drau
gai, kurie “Naujienas” skaito.

Ta proga sustojome Horse
shoe Bay. Ten iš anksto sumo
kėjęs, berods, 3 dolerius, galima 
nusileisti kelis šimtus pėdų že
myn ir pamatyti tekantį vande
nį ir žydinčių gėlių, ir geležin
kelio bėgius. Buvome sustoję 
kur D.P. prieš 30 su viršum me
tų atvažiavę turėjo raštines ir 
vienas iš lietuvių A. Juodgalvis, 
mokėdamas anglų kalbą, buvo 
darbo vedėjas. A. Juodgalvis 
užsidirbęs pinigų siekė mokslo 
ir per darbštumą ir ryžtą baigė 
teisės mokslus ir dabar, kaip ad
vokatas, turi savo raštinę Hamil
tono mieste ir sąžiningai patar-

tuviškų organizaęijų
vadovavo. “Namuose tėvai tarp 
savęs ir su mumis kalbėjo tik 
lietuviškai, ir patarė nepamiršti 
lietuvių kalbos ir tėvų namus 
apleidę”. Julija šimonytė-Kau-

; Pene laikėsi tėvų įkvėptos dva- 
į sios. sukūrė lietuvišką šeimą ir 
savo vaikus auklėja tėvų įkvep

ėtoje meilėje bočių gimtajai lie- 
!tuv?u kalbai.
■ Julija Šimonytė-Kaulienė sa-
- kė: “Su V. Katilium susipažinau
, č'kagoie, atvykusi iš Brazilijos j
' gyventi pas seserį, ir sukūrėme 1 žinomas
. šeimą. Namuose savo tarpe ir | Bražėnas. Bus trumpa ir meni- 
i su sūnumi Simuku kalbamės tik
j lietuviškai”. Be to, Julija Kau-
Į lienė išsireiškė, kad sūnus Simu- 
kas, žaisdamas su kanadiečių

j va’kais, išmoko ir angliškai kal-
-Į bėti. ‘

I

Man kalbantis su J. Katiliene, 
i jos sūnus Simukas, kaip ir dau-

Clevelando ALTo skyrius š. 
met- birželio mėn. 17 d. ruošia 
birželio trėmimų minėjimą. I ž 
kankinius bus laikomos pamal
dos abiejose lietuvių parapijų 
bažnyčiose- Pagrindinis minėji
mas Įvyks šv. Jurgio' paj-apijos 
salėj tuoj po mišių (apie 12 
vai.) Organizacijos prašomos 

. dalvvauti su savo vėliavomis *
Į pamaldose ir minėjime.

Kalbėtoju pakviestas plačiai 
visuomeninkas Vilius

GNAT MUST »
VI bplath ITS 
v^ings /_5]ooo 
TIMES Pi SECOND!

Jn SOUTM AFRICA, 
OSTRICHES <ARH 
HUNTED FORTftE 

' DIAMONDS THEY 
OFTtN SfeJRlLCM/'. 
52- VlERE . 
ONCE

IN owe j 
BIRD'.

nauja lietuviams, duoda gerus 
patarimus, sudaro testamentus. Į 

A Staugaitis, dirbęs ten pat 
prie geležinkelio, atvyko į St. 
Catharinę ir įsidarbino General 
Motors įmonėje ir daug geriau 
Įsikūrė už tuos, kurie liko prie ■ 
geležinkelio darbų. , .

Aplankę G. Mickėno kapą, 
pavalgėme pietus ir vėl K. Lu
kas pakvietė vykti apžiūrėti 
žiauraus vaizdo, kur“1965 metų 
sausio 9 dieną vienas 2000 metrų 
kalnas nuslinko ir užvertė apie 
2 mylias ilgio kelią ir toje ava
rijoje buvo užversti du automo- ' 
biliai ir žuvo penki asmenys, 
kurie ir šiandien ten liko, nes 
pagal specialistų apskaičiavimą 
dvi mylias kelio užgriuvo apie 
91 milijonas tonų žemės ir uolų, 
ir niekas net nemėgino atkasti 
žuvusiųjų. Prie nelaimės įvykio 
yra lenta ir joje užrašyta nelai- ‘ 
mingo įvykio data ir žuvusių Į 
pavardės. Kai kur yra išmūry- j pranešė, kad sekančią dieną 
tos apsaugai storos cemento šie-j vyksime pas filosofijos daktarą 
nos apsaugoti nuo nelaimės 
pravažiuojančius keleivius.

i
Štai ir Velykų šventė pas 

Vancouverio lietuvius. Ponia S. 
Kenstavičienė paruošė įvairaus 
ir gardaus maisto. Be abejo, bu
vo ir dažytų kiaušinių. Pagal se
ną lietuvišką tradiciją, be kiau- Į 
šinių — ne Velykos. Pastebėjau, 
kad Kenstavičiai yra populiarūs 
tarpe vietos kolonijos lietuvių.

Pavalgius Velykų rytą pusry
čius, A. KensLvičius pranešė,

—T * v ! J
'VANCOUVER. B C. MILKMAN. MAULED \

! INTO COURT FOR PARKING HlS TRUCK NEAC y
‘ A HyDRANT, FIRST TALKED H'MSEVP CVrOF| 
! TRE 522.’ FINE ,TMEN SOLD TUO BOTTLES / 
f Mu Ytiie -n mid a Or-im C T.

,^j Įftįfriii+ąfj-frf ■ — --—L -:
kad vyksime'įšsvečiųsž

BR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA.* GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAIYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A J. — MINTYS IR DARBAI, 258 psl., liečiančiu* 1905

metn ivrkiui. Jablonskic Ir Totoraičio jaunu dienu ir susi 
rilttlnluą '■ ___

>. A. 4. — oantts, ju prieriora, sveikata ir frežis
' 53.8B

22A*
Kietais ririalUia, rietoje >4-00 dabar tik----------------
Mįntttals rtriellalg tik------------------------------------------

Dr. A. J. Gu«Mn — AUKITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įapūdžDL Dabar tik ----------- —

avrodytos kaįiMi pridedant 5Bc. persiuntime išlaidoms.

1731 So. HALSTED ST, CHICAGO.’iLL. W60I

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JMHdftM, A KISS IN THE DARK. PiknitiSką Ir intymfg nautyKr 

ąpnžjiasL paimti ii gyveninio. Lengvai stilita. gyva ruoa. šnmal iileiste 
150 paL Kaina 22.30. ^1 fe J*

Dr. Jwcas B. Kunčlua, HISTORY OF LITHUANIA Lletavoa latoriJoi 
santrauka nuo pat senąją amfią iki pokario sietą. Vidutinio formato, 143 
paL, kainuoja 22.00. ! ■, <

Or. Jtmas B. Kcnčlua, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vt 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir įot aaimyną Istorija 
211 pcL Kaina 22.00. Kietais virieliais 24.00.

Dauguma fis knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jaa h 
kitas knygas gamna įa^ytl atrilankius į Naujienas arba ataiuntūs čekį c 
pinigine perlaida.

HSV MK HaUUi Str**i, CMetf •, S.

ODD W^DDlNfir CUS1&M s 
'fORKSHlf^.^N&LRND, VIRS YO YHRM 
OLD PENCILS,RS, CUPS /?NP Pffi 
fiT PR1RS, IN ORI^R 1
INSURE HfiPfWSS PND CHILDREN /

nė dalis.

Birželio rnėn. 21 dieną šaukia
mas Clevelando ALT sudarančių 
organizacijų metinis susirinki
mas. Darbotvarkėje: Valdybos ir 
Rev. k-jos pranešimai ir naujų 
rinkiniai, ruošiamo Kongreso 

‘ »s, klausimai 
ir sumanymai ir 1.1- Susirinki
mas Įvyks šv. Jurgio parapijos 
salėj tuoj pd pamaldų.

Iki birželio įnėn. 20 dienos or
ganizacijų pirmininkai prašomi 
pranešti skyriaus iždininkui K. 
Karaliui telef. 229-2419 pavar
des asmenų ir kiek Įgaliota suT 
sirinkime dalyvauti-

ALTo skyriaus valdyba-

J .. ■ \ v . t-, , Į reikalai, diskusijo| gumas vaikų, mėgsta žaisti. Bet; ~ .
; J. Kaulienė gražiai paaiškino
1 savo 3 metų sūnui Simukui, 
Į kad šiuo metu aš kalbu su “po-
i nu”, būk ramus, nes rytoj mes

ijsęSL. ir 'patriotę lietuvaitę iš Suvalkų ižsimojimą ir tam projektui į visi su tėveliu važiuosime ten Į 
, kad po šio

■ įspėjimo sūnus Simukas moti- 
šykite, dar pridėsiu”, ir prašė; nos glėbyje laikėsi visai ramiai, 
perduoti linkėjimus V. Pūtvio! kol mes išsikalbėjome apie Bra- 
šaulių kuopos pirm. St. Joku-! zilijos lietuvių gyvenimo stan- 
baičiui. j dartą, lietuvišką veiklą ir 1.1.

i Julija prisipažino, kad Ameri
koje ir Kanadoje gyvenimo ly
gis daug geresnis ir kas turi ga-

! limybių iš Brazilijos keliasi į 
! šiuos kraštus. Julija pareiškė, 
kad jos ir trečia sesutė ištekėjo 
už kanadiečio A. Liaukaus ir

J gyvena Hamiltono mieste, Onta- 
j rio provincijoje.

Pas p.p. Gumbeliauskus su A. 
Kenstavičiumi atsisakėme nak
voti, nes sekančią dieną turėjo
me anksti išvykti į Viktoriją ir 
tuo pačiu aplankyti dr. V. Vy- 
čino šeimą. V. Kaulius mus at-

i Trikampio ir augina sūnų Ro- įteikė 25 dolerių auką, pareikš-: ir ten. Nustebau, 
telio apie^TįO jinyiįų^ Be to,-- muti. Visi namuose? kąlba-lietu- damas: “Jei truksite lėšų, para- - įspėjimo sūnus S: 
esė, kad -sekančią dieną viškai ir sūnus jau lanko gim- šykite, dar pridėsiu”, ir prašė; nos glėbyje laikėsi

Į miestelio apiet/TP iin.yiįųi -Be .to.

Vincentą Vyciną ir patarė pasi
imti reikalingų daiktų, nes ke
lionėje būsime dvi dienas. Aš 
mėginau aiškinti, kad esu jų 
draugams nepažįstamas ir lik
siu namuose, bet tas nieko ne
padėjo ir Kenstavičius pranešė, 
kad kartu ir aš esu kviečiamas.

Susidėjau reikalingus daiktus 
į čemodaną ir vykstame pirma 
pas p.p. E. ir A. Gumbeliauskus. 
E. Gumbęliauskas yra kontrak- 
torius ir gražiai įsirengęs savo 
rezidenciją. Mus atvykusius 
Gumbeliauskai maloniai pri
ėmė. Be to, pas juos buvo atvy- 

ikusių ir daugiau svečių: M. Ba- 
Įrauskienė, o iš okupuotos Lietu
vos dr. Julius Sakalauskas, Vir
gilijus Kaulius su žmona Julija 
ir 3 metų sūnumi Simuku.

Po vaišių E. Gumbęliauskas 
pakvietė visus svečius į puošnią 
salę ir parodė filmą apie Įvyku
sia Pasaulio Lietuviu Diena To
ronto mieste. Be to, parodė kas 
buvo galima filmuoti ir iš oku
puotos Lietuvos vaizdų, E. 
Gumbeliauskams lankantis. •

E. Gumbęliauskas. yra vedęs bai palankiai atsiliepė' apie šį

naziją. E. Gumbęliauskas gabus 
žmogus. Pagrindinis jo pragyve
nimo šaltinis — statyba. Be to, 
yra profesionalas, fotografas, ku
ris pats meniškas nuotraukas 
padaro ir turi turtingą nuotrau
kų albumą. Jo namo kambarių 
sienas išpuoštos . gražiomis, me
niškų vaizdų nuotraukomis, ap
juostomis tautinėmis juostomis. 
Gumbeliauskų namai papuošti 
ne tik paveikslais, bet sienos iš
puoštos gintaro išdirbiniais. 

,Mat,' p.p. Gumbeliauskų sūnus 
turi patraukimą ir gabumų me
nui ir taip skoningai, tautiškai' 
išgražino namo vidų, lyg būtų 
kokia lietuviška seklyčia.

Vancouverio ' miesto dalyje, 
kur p.p. Gumbeliaiiskai turi gra
žią rezidenciją, srriego žiemos 
metu nėra ir per‘Velykas Įvai
riaspalvės gėlės prie namo žydi 
kaip Floridoje. Be to, išsitariau, 
kad Toronto Vlado? Pūtvio šau
lių kuopa yra užsimojusi paga
minti Romo Kalantos reljefą ir 
tas kainuoja apie $1,500, bet 
kuopa viena negali šia projekto 
įvykdyti. E. GumbėEaūskas la-

. Gumbeliauskai ne tik vaišin
gi; bet dosnūs ir lietuviškiams 
reikalams. Tik dėka tokių lietu- ] 
kių aukų galima įvykdyti didės- j 
nius tautinius darbus.

POKALBIS SU JULIJA 
ŠIMONYTE-ICAULIENE

Pas p.p. Gumbeliauskus, žiū 
rėdamas filmą apie Pasaulio 
Lietuvių Dieną, įvykusią To
ronte 1978 m., atkreipiau dėmesį 
į Juliją Katilienę kuri su savo 
3. metų sūnumi Simuku kalbasi 
tarp savęs lietuviškai, ir aiškia 
lietuviška tarme. Pamaniau, 
kad yra atvykusi iš Suvalkų 
Trikampio - kaip ir Alena Gum- 
beliauskienė, arba kilusi ir už
augusi patriotų lietuvių šeimoje 
Vancouveryje, kaip ir jos vyras, 
Virgilijus Kaulius. Susidomėjęs; 
.paklausiau Julijos KaulienėsĮg 
jokiame kampelyje gimusi. At- | 
šakė, kad Brazilijoje.

Julijos tėveliai senosios kar- r 
4os emigrantai. Tėvas Petras Ši- 
■monis kilęs iš Panevėžio, o ma- 5 J 
•to iš Anykščių. P. Šimonis Bra- į[ 
Ižflijoje priklausė visai eilei lie-

— Turkų policija atidžiai ieš
ko nusikaltėlių, nušovusių du. 
Amerikos karius. Policija jau 
žino, kur ieškoti nusikaltėlius.

— Prieš Ameriką ir karius 
Turkijoje propagandą varė nau
jai galvą keliautieji mulos. Poli
cija tardo kiekvieną įtariamą 
mula.

vežė i Vancouverio miestą, kur 
buvome iš anksto užsisakę vieš
bučio kambarius nakvynei.

(Bus daugiau)

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

SAL-

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

S For your headache get: S 
extra strength and safety, too.

t Anacin® has extra strength, by a panel of experts, used?as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 

with safety. > tablet. Gives you safety you
Like all leading headache expect with extra strength you 

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

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepti 

lasiyaul Išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžią šakas 
Erginiais, kaip konfetėmls ir pamažu įveda į gamtos vaizdą ir garsą ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmą_Ir_mln<aą 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
L J. AugvrtaltyH - VilčIOniani, ŽVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, 2EM*S PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 paL Kaina 22.00.
S. Butty Juzė, EILtRAižlAI IR RAITAI. 158 psL 21.50.
4. Vincas Jonikas, LYD t JAU VIEINIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 18P 

p«L Kaina 23.00.
B. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 106 psl. 22.00.
0. Anatollįus Kairys, AUKSIN* StJA. Eilėraščiai, 88 psL 22.W.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ 1VENT*. Eiliuoti pasakojimai apie

S išvletlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. 25.00.
8. Hadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKBČ1AI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. 22.00.
8. Balys RuWa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 98 p«L 21.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 paL, 23.00.
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURI, 5-ji lyrikos knyga, 152 p«L 22.50.
12. Petras Sagatas, SAULtLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 02 psL, 21,00. .
13 Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 pat 21.00.
14 Sugeni lūs Gruodis, AGUONOS IS SMtLIS. Eilės, 70 psL, 21.00.
U. mena Tumlonė, KARALIAI IR IVENT1KJI. Eilėraščiai, 80 paL 22J0.
10. Alfonsas Tyruolls. MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 paL 23.00.
17. Jonas Valaitis, 2INOV22 LI2TUV1Ų DIEVAI. Mitologijos posmai

88 paL 21.00. "YaS®
10. Adomas Jesas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 118 psL 23.00.
Norėdami įsigyti šias *r kitas knygas, prašome atrilaąkyti | Naujieną 

raštine arba užsakyti peštu, pridedant čekį ar piniginį orderi

1781 So. Halfted Btrarl, CMearo, Bllnote IHM

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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

vių g«*būvia, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapečinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiką ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot
< Juozas Kaminskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniąja atsiminimą tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gaudai mu
štruota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETM jSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .LtĖTUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuoea, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo'Ir ką jai žmonės pasakė. 86 p«L UJO. Yra taip pat 
išversta į anglą kalba. -

M Žotčsnko SATYRINIS NOVlLlS. Genialaus rusą rašytojo 
80 satyriniu novelių. P^sL, kaina 22,

D. Kuraltla, KELIOM* | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. A»

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBBS gANTVARKO*

Vincas žemaiti*, LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAITRJ*, .

1. P. L Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl $10.90

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

Minkšti viršeliai „ $10.00

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, Hl., 60608

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

___$10.00

| MAWIERM, ftlKAGO I, IU, W«in*6da?( Zuą* 6, 19J9 jį
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tiksime, kad iš 3,000 bent du trečdaliai “balsavo” 
paštu”, tai išeis, kad iš šimto lietuviui balsavo tik’ 
vienas.

Svarbiausia, kad tas vienas iš šimto bandys kalbė- 
Dtiiy Exept Sunday by tu Lithuanian N«i Pnb. c#, lie. ti visų lietuvių vardu. Niekas jam nadavė jokio įgalio-

$•. HaicWd strwi, Chicago, hl ToiopAom jimo, niekas jo neprašė, bet jis turės drąsos atsistoti- ir
kalbėti ne tik šimto nebalsavusių lietuvių vardu, bet 
net visų vardu. t

Šitas vienas iš šimto jau ištisas dešimtmetis kalbė
jo visų lietuvių vardu ,o dabar šiems “rinkimams” pra
ėjus, jis ir toliau kalbės visų lietuvių vardu.

Gražiausia, kad vienas iš šimto balsavęs ir tokių 
“balsuotojų” ’’išrinktas” atstovas ar komedijantas va^ 
dinamas ’’gyvosios Lietuvos” atstovas. Į

Amerikos Lietuvių Tarybos skyriai, tarybą suda-, 
rančios didžiosios organizacijos, draugijos, klubai, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto politinės -pafti-

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of DMMnbee L 1^77 
SchMriptiofl Batas:

A Chicago 933.00 per year, 918.00 per 
jix months, $10.00 per 3 months. In 
jther USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

jmsei metų ____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metama ______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

____ į_

916.00 
9 9.00 
« 3.00

918.00
9 3-00

Nv« sru«d£« pirmo* 1 
Dimr*4člo kai am:

Thicagoje Ii priemieačiuoee: 
metams ______________

pusei metų ___________
trims mėnesiams __ —
vienam mėnesiui 

iiose JAV rieto** 
metanu

$18.00 
910.00 
9 3.50

Užsieniu©**:
metanų. ________
pu*ei metu .
vienim mėnesiui

934.00 
918-00 
I 4.00

Naujieno* eina kasdien, Ižakiriant. - v ■
sekmadienius. Leidta Naujienų Ben-l jos, grupės ir VLIKa remiančios draugijos yra negy-drovė, 17» So. Halsted St, Chicago, J ’ & H ' & J J

HL 60606. Telat 421-6100.
Pinigus reikli siusti palte Kccey

Orderiu kartu n užsakymu.

voji Lietuva”, o mūsų kompetitoriaus samdiniai “iš
rinkti” atstovai yra ’’gyvosios Lietuvos” atstovai. j

Tuos ‘gyvosios Lietuvos” ‘atstovai” ’’išrinko” fron
tininkų vadovaujama Bendruomenė, kuri bandys kai-, 

bėti visų lietuvių vardu ne tik Washingtone, bet Chica-!
goję, Bostone, New Yorke ir kitur, kada jie neturi jo- i
kios teisės Visų lietuvių vardu kalbėti. krikščionybės moralistai. Labai prata. plačiau atsiskleidžia.

T. . , A t i • i ' 'gaila, kad profesorius kalbėda- Man atrodo, kaa katalikui pro-Jiems nesiseka. Amerikos lietuvių daugumos jie mas apie šios moralės sritį, re- jfesoriui nederėtų remtis pago- 
Praeitų metų pabaigoje atsigavo pačios didžiosios nejtikina' 4merik« lietuvių vardu kalbėti jie neturi miasi ne krikščioniškos moralės Įniškų šventyklų dievaičiais, ku- 

teisės, bet jie turi pakankamai akipėšiškumo eiti į SU- normomis, kuriomis paremtas (rie vaizduoja atlikimą lytinių 
sirinkimus ir reikalauti, kad jiems būtų pripažintos Visas -krikščionio gyvenimas. ! veiksmų o krikščioniškos mora- 
įvairios privilegijos ir jiems leista atsisėsti prie aukš- Juk ,®ios mora1^ normų pagrin- lės normomis.

'ti Dekaloge, kurie suaugę su sualinę srytį, bando įrodyti, kad 
žmogaus prigimtimi. Kitaip sa- krikščioniška moralė yra siau-

S30.0L1

NAUJIENŲ raštinė atdaia kasdien. Išskyrus sekmadienius, nue
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vii

Man atrodo, kad katalikui pro-

lietuvių organizacijos. Ant savo stiprių kojų atsistojo 
Amerikos Lietuvių Taryba ir Vyriausias Lietuvos Išlai
svinimo komitetas. Nei Amerikoje, nei pavergto- 
visoje Lietuvoje nėra kitos tokios jėgos, kuri galėtų 
šiandien organizacijas pakeisti arba pajėgtų atlikti jų 
vedamą darbą.

Šios dvi organizacijos atsigavo pamažu iš pagrin
dų, nuo pat žemės. Jas buvo sudariusios politinės Ame
rikos ir Lietuvos politinės grupės, jos ir dabar vėl paė
mė vadeles į savo rankas.

Žinome, kad ne tik Amerikoje, bėt ir kituose kraš
tuose" buvo fokusninkų,kurie norėjo sudaryti kitą ‘‘de
mokratinę’’ jėgą Šiems dviem veiksniams pakeisti, bet 
iki šio meto nepavyko nieko konkretaus padaryti.

Praeitą pirmadienį vienas fokusninkas bandė įro
dinėti, kad prieš dvi savaites buvusieji “rinkimai” bu
vę didesni, balsavo du ar trys šimtai žmonių daugiau, 
negu praeitą kartą,bet kad nei praeitą kartą,nei šį kar
tą nei vienas save gerbiąs lietuvis į tokius netvarkingus 
“rinkimus” nėjo ir nebalsavo, tai nei vienu žodžiu ne
užsimeną. Koki rinkimai gali būti be turimų teisę bal
suoti narių sąrašų? Koki rinkimai gali būti, kada juose 
gali balsuoti kiekvienas, užsukęs iš gatvės? Kaip gali 
balsuoti žmogus, organizacijai ne priklausąs?

Prieš kelis metus tokių “rinkimų” rezultatus nu
sprendė dviejų gydytojų žmonos, :

sirinkimus ir reikalauti, kad jiems būtų pripažintos visas - krikščionio

čiausio stalo. Jeigu kas paprašo jų kredencialų, suabe-! dai yra labai aiskus’ iie sufe&uP 
joja jų teisėmis arba pasako, kd lietuvių negalima ap
gaudinėti, tai jie išgalvoja įvariausius šmeižtus ir ne- kant^ Mozė juos įrašė į akmeni- ra. Ir pasiremia H. Keyserlin- 
pagrįstus kaltinimus.

Profesorius, svarstydamas sek-

nesz plokštes, bet Dievas juos ' gu, Estijos vokiečiu autoritetu.
Jeigu patys nepajėgia savo priešo sunaikinti, tai įdiegė žmogaus širdin. Kuriuos Kodėl jam Keyserlingo autorite- 

- - -.- - . paneigus griūva visas žmogaus, taš yrą didesnis, negu krikščio-
- ■ ~ . ne vien moralinio, bet ir fizinio 'n škos moralės didieji autorite-

•1 - J
samdo okupantui dirbusį policininką išgalvoti įvairiau
sius šmeižtus ir skleisti lietuvių tarpe, bet šmeižtai turi

Ke’stas snan atrodo ir tas pro- 
Ifesoriaus minimas • bevardis 
aukštasis dvasiškis, kurių stai
giu atsakymu: “anaiptol” remia
si sekso moralės svarstyme. Ra
šo, kad tas aukštasis dvasiškis 
grįžęs iš Indijos jam pasakojo, 
ten matęs šventyklose kimšte 
prikimsta statulų, kurios be 
išimties, vaizduoja lytinių vėik-

trumpas kojas. :■ Kai jie išaiškinami, tai pakenkia pa
tiems šmeižikams. ?

Gyvosios Lietuvos jėgos yra tos, kurios organizuo
tai dirba naudingą darbą. Jos jau yra attikusios Lietu
vai ir lietuviams daug naudingo darbo. Jos supranta 
tarptautinę šių dienų padėtį ir žino, kad šių dienų kova 
už Lietuvos laisvę yra teisinė kova.- Žmonija stengiasi 
išvengti karo, ypač atominio karo, bet galime ir reikia 
giritiš tarpautiriėmis teisėmis. Mūšų laimei tarptaūti-

irgi faktas. Išeitų pagal profe
soriaus samprotavimą, kad ir 
playbojų pornografiniai žurna
lai, kuriuos išperka seksuali
niai iškrypėliai ne savo seksua
lines aistras padirginti, o pasi
gerėti menu. Bet kas gali tam 
patikėti. Tą žino ne tik Vaka
rų krikščioniškieji moralistai, 
bet ir valstybių įstatymų kodek
sai, kuriuose yra įrašyti bau
džiamieji parangrafai už porno
grafijos platinimą. Nes ji laiko
ma kaip tvirkinimo priemonė, o 
ne pasigerėjimas menu. Ir tai 
faktas, kad ten, kur įsigali toks 
seksualinis ištvirkavimas, ten 
įsigali ir didelis moralinis nuos
mukis. Kuris yra vienas iš prie- v v- - • v. — '
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ries teisės yra padariusios didesnę paslaugą, negu dau-Įsmų atlikimą įvairiausiose for- 
gėlis mūšų tautiečių, išskaitant ir teisininkus, žinovus, jrnose; Profeso”“s

Kad laimėtume tarptautiniame tribunole arba į
tarptautinėje konferencijoje, turi turėti teisę lietuvių Keik apgailestauti, kžd to dva- 
vardu kalbėti, turime vieningai dirbti,,..turtinė ftiokėti siškio būvės toks steigus, atsa- 
pavergtbs tautos skriaudas formuluoti iri atkakliai jas kymaš be jokios argurrientSci- 
ginti. Turime sukąsti dantis ir nekreipti dėmesio į j°§- 

atnešusios ryšulius šmeižtus, gal kartais samdytus, kad neprarastume vi- 
laiškų, „balsavusių paštu” ,taip dabar panašius “rinki- >sai tautai svarbios apsigynimo progos dėl samdyto 

šmeižiko. Lietuvių dauguma tai supranta.

tai? 1
Tai ne profesoriaus originali 

mintis, kad mene geismo vaiz
das priklauso nuo jo pergyveni
mo žmoguje. Ji pasiskolinta iš gąsčių, sužlugdymui tautoms ir 
šių dienų liberalų teologų. Ku- met galingoms imperijoms. Ne

jaugi, menas: galėtų tokią baisią 
sunakihimo rolę atlikti, net tau
tas išnaikinti?

Profesorius savo atsakyme pa
brėžia, kad Vakarų krikščioniš
koji moralė per siąūra, atrodo, 
kad jam daugiau patinka lytinis 
pergyvenimas Indijoje. Mat, ten 
toks pergyvenimas yra švente
nybė, o Vakaruose ..jo žodžiais 
tariant, amžių amžiais įtaigoja
ma, kaip nešvarybė. Kodėl pro
fesorius 'lytinį pergyvenimą ap
taria nešvarybe? Tokia “nešva- 
rybe” laikoma t’k tada, kai ne- 
aptvardytos lytinės aistros veda 
prie paleistuvavimo. Kas Deka
loge yra aiškiai pabrėžta: Nepa
leistuvauk!

(Bus daugiau)

rie aiškina, kad moralės normas 
nustato, ne kas kitas, o pats 
žmogus. Sakysim žmogus žiūri 
j pornografini vaizdą ir mano, 
kad tai meno grožis, tai jam ir 
bus menas, o ne pornografija. 
Arba sakysim, neturi nuotaikos 
atlikti sekmadienio pareigos, 
kuri yra privaloma katalikui — 
dalyvauti šv. - Mišiose, tai gali ir 
nedalyvauti. Taigi, pagal juos, 
hera objektyvių moralės normų, 
tik subjektyvios. Bet ne taip 
moko krikščioniškos moralės 
moralistai.

Kažin ar daug būtų, tokių, taip 
aukštai dvasia pakilę ir savo 
šeksualines aistras taip aptvar- 
dę, kurie spoksodami i pamo- 
grafinį vaizdą matytų jame tik 
pasigerėjimą grožiu? Matytų ja
me meninį kūrinį? Man rodos, 
kad ir profesorius žino, kad por
nografija dirgina ne tik jaunuo
lio seksualinius jausmus, bet ir 
Senesnio amžiaus žmogui. O kad 
taip yra, paneigti negalima. Ir,

į jo aiškinimą, kddėl jiš žiūrėda
mas į tokią lytinių vėikrihų ėkš- 
požičiją, jam neatrodė ^haiptbl 
porritf^afija? Nejaugi ir šio 
aukštojo dvasiškio galvosenoje 
bu^o toks motyVŽš, kad krikš- 
čiėfnŠkbji mordle yra siaura? Iš 
kifcrš pūšės toks Steigtis atsaky
mas “Anaiptol”, atrodo, kad jam 
tokios scenos nėra pornografija, 
o iik metras. Jeigu taip. Kažin ar 

(Tesinvs) tos kurio? ittSS vai?
. religinė? aebėffinaeųos

Profesorius atsakydamas į re~ r r . būstinę? Bet jo ko- ncgdiund. ±i,
v , _ . ________ ; klausimą paliečia mokytojai būtų ta'ip-aiškiai ap- jį aplankę, tfeiausiai jį įŠad fokie hėapfvardomi jaūš-

išeitų, kad iŠ 33 lietuvių balsavo tik vienas. 0 jeigu SU- seksualinę sritį. Nežianau, ar ki- šprendę seksualinę moralę, kaip įtarių esant seksuliai i^rypėliu. Anai veda prie paleistuvavimo,

mus” pravedė tie patys fokusninkai, besityčioją iš lie
tuvių daugumos.

Vien tik Chicagoje ir jos apylinkėse gyvena virš 
100,000 lietuvių. Jeigu skaityti lietuvišką prieauglį, ku
ris buvo praeito šimtmečio pabaigos įsitraukė į Ameri
kos gyvenimą, tai lietuvių kilmės žmonių skaičius bus j 
dvigubai didesnis. Bet imkime pagrindan šimtą tūks-' 
tančių. Tvirtinama, kad per astuonias dienas įvairiose 
Čhicagos vietose balsavo apie 2,500 lietuvių. Kad nepa
darytume klaidos, tai sakysime, kad balsavo 3,000, tai daktoriaus

A. SVILONIS ,

AR KRIKŠČIONIŠKOJI MORALĖ
YRA SIAURA? — Irano vyriausybė prašo 

prezidentą Carterį nesiusti į Te
heraną ambasadoriaus žydų 
kilmės.

f — Erdvės laboratorija Skyla’? 
artėja prie Žemės.

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLU
(Tęsinys)

— Mes bijomės kolchozų. Ales kalbėjomės 
apie kolchozus su raudonarmiečiais II Varėnoje, 
jiems ten Įsikūrus 1939 m. rugsėjo mėn. ir jie visi 
keikė kolchozinį gyvenimą. Viena iš jų sakė:

— Tur būt, kolchozininkų gyvenimas pana
šus į žebrokų (elgetų) gyvenimą.

Kita iš jų taip nupasakojo:
— šiemet Devintinių švenčių dieną buvau II 

Varėnoje. Buvo išstatyti trys altoriai miestelyje 
ii* vienas jų buvo prie geležink. stoties. Raudono
sios armijos karininkas atvažiavo su šeima iš Vil
niaus ir, matyti, lukuriavo kariško sunkvėžimio Į 
Alytų. Turėdami laiko jie apžiūrinėjo miestelį. Jų 
du vaikai paagliai, pamatę prie altoriaus beslan- 
kiopančius lenkus žebrokus (elgetas) Šaukė:

— Mama,, mama, ar tai lietuviški kolchozi- 
nirikai ?

Tėvai vaikus nutildė ir paaiškino, kad tai lie
tuviški žebrokai.

Viana tų moterėlių sakė:
P-?” šios dienos mitingą, mes įsitikinom, 

l.-ul jūs ir i . s galite paversti tokiais žebrokais.
Sau’cnka. i mane žiūrėdamas jorirS sakė:

Jūsų vaikams bus įkurta II Varėnoje gim

nazija, o dirbti į tolimus laukus jtis vežios auto
mobiliais. Nebijokite, bus viskas gėrai.

LIETUVIŠKOJI DRAMA ‘^JŽ KĄ”?
1917 metų vasarą Irkutske, Sibire, .teko su

sipažinti su lenku tremtinių palikuonių, kuris 
ten baigė gimnaziją, apsigyveno mieste ir su 
lenke sukūrė šeimą.

Jis vegetaras išvedžiojo, kad karai —žmo
nių kraujo liejimas vyksta todėl, kad žmonės lie- 

| ja gyvulių kraują juos skersdami bei piaudami 
maistui. Jo svetys p. Stasius jam pastebėjo:

— Rusijos valstybė gyvuoja apie 1,000 me
tų ir net dabar kariauja. Kas apskaičiuotų, kiek 
rusai praliejo kraujo savo imperijos plėtimui? 
Jie užkariavo Sibirą, Vidurio Nzijos sritis— Tur 
kestaną, Kaukazą, dabartinės Rusijos pietines 
sritis, Rytų Europos vakarinių Sričių tautas: 
suomius, estus, latvius, lietuvius, lėhkus ir dau
gelį kitų. Taigi apie 120 tautų, kurios inkorpo
ruotos Rusijos imperijon ir kuridš dar ir dabar 
išgyvena tragediją “Už ką?’’.

Šeimininkas pagalvojęs ramiai įterpė:
—Rusų liaudis, būdama kariuomenėje, skan

dino kaimynines tautas ašarose ir kraujuje, bet 
šiais metais ta pati liaudis, prisidfehgusi raudona 
skraiste, pradėjo skandinti kraujuose savuosius 
pas save ir kada baigs, sunku pr#ffihtyti.

Mūsų gyvenamos epochos lietuviams tenka

patiems išgyventi tą nelemtą dramą “tiž ką?” 
Lietuviškoji patriotinė spauda, kaip publicisti
ka, taip it litėratūra dažnai ^rildėna
klauSiW

— ¥ž ką š6tiėtų kacetuose žudomi lietuvių 
tautoj aftbjii Vaikai? ž

Čariflė fensija Su Aštuoniakampiu ortodok
sišku kryžiumi, o dabar komunistinė Rusija, pri
sidengusi raudona socialistine skraiste su kūju 
ir pjautuvu, stengiasi įsitvirtinti prie Bal
tijos jūros.

Rusijos akyse besipriešinančios tautos tik 
nusikaltėliai ir Rusijos mirtini priešai. Kas ati
tinka “Ėriukas ir vilkas” Krylovo pasakėčią.

Lietuvių tautos ir valstybės požiūriu išsi
mokslinę, išsilavinę, veiklūs ir darbštūs lietuviai 
yra vertybė. Bet rusų okupantų nuomorie jiė 
šiukšlės, nusikaltėliai, nepatikimi gaivalai, verti 
sunaikinti. ?

Keisčiausia tai, kad Maskva Sovietų Sąjun
goje įvedė spaudos sėslumo principą. Pavyzdžiui, 
nors lietuvių Sibire yra apie pusę milijono žmo
nių, bet ten nei lietuviško laikraščio, nei knygos 
spausdinti, nei mokyklos atidaryti negalima, 
nors ir komunistinėje dvasioje. TAip riorhna yi- 
sus tremtinius surusinti, tai kur čia sorializmas- 
komunizmas? Juk čia tik paprastas rusimas na
cizmas ir tiek .

Juk Maskva, visais laikais, kaip caftštihė,

taip ir komunistinė trėmė ir tremia lietuvius į 
savo imperijos tolimus šaltus užkampius bei is- 
mžrihimui. Tik komunistai daug rafinuotesni ir 
net badu marindami, žmones išnaudoja sunkiam 
darbui savo kacetuose. žodžiu, Maskva, ar su 
kryžium, ar su piautuvu bei kūju elgiasi smur
tiškai ir plėšikiškai, jai yra aišku, kodėl taip da
rė, o mums lietuviams, plėšikų užpultiems, tas 
neaišku. Mūsų lietuviškoji laisvoji spauda ieš
ko tiesos ir- teisybės. Tai atitinka Kristaus 
žodžiams:

— Pažinkite tiesą ir ji padarys juš 
laisvais.

.Iš tikrųjų, tiesa yra puikus dalykas. Ji at
palaiduoja žmogų nuo vergavimo netikriems die
vams, nuo epochos. Ji šildo žmogų, kaip saulė ir 
pripildo širdį džiAugSrtiu. Padaliau tiesa rėdo 
kelią ateičiai. Doršrm žmofgui, kaip ir tautai be 
tiesos nėra laimės, nėra gyvenimo, nėra kelio.

Maskvos imperializmo grobimo problemą 
lietuvių tauta nori grįsti teisybe ir teisingumu. 
Ji tą problemą pavertė dtama: fVž ką V’? Pas
taroji Ingvai neišsprendžiama. Mat, smartininkė 
Maskva savo grotą — Baltijos valstybes ir tautas 
laiko -savo imperijas gyvybės problema. • Jei mes 
galettr^.cm ntehkyti sffiūFfft, t#i tos JfrbBleffes 
tebūtų

(Būs daūg.lu)
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Mažeika & EvansSUSIRINKIMŲ

Everesto kalnas

EUDEIKIS

''Ieškokite gero, ne pikto, kad botumėte gyvi". — Amoso 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

draugystės. Norint {stati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N.Y. 10303

Ofise telef.: 776-2880
Rszidėndjcs telef.: 448-5545 Arthritis Sufferers!

Now. Get relief • 
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.’

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) T*l. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

l93S S. Marihekh Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą Šeštadienį 8—3 vaL 
f«IA 562-2727 arba 562-2728

TEI____BE 3-5893

Dr. a. B. GleVeckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKTŲ LIGOS 

3907 WesI 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
261? W 71 St. Tel. 737-5149

Tikrini akis. P-ritaŪtA akining ir • 
“contact lenses’”

Vai agai susitarimą. Uždaryta tree.

DR.LE0NAS SEIBUTls 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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

i

Valdantieji lenda Į žmonių pinigines 
su vakarietiška valiuta

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR O^IRURGAS

Sandra praktika, spec. MOTERŲ Ilges. ■
Ofisas 2652 WEST 59th S*i £3fiT

Tai. PR 8-1223 . .vl . . . ..
onšb VALI: pVHn intrad., h-rfUth. ^ra ir, “kls^al YsaiP a^namas;

ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. Sfcžtadie- j 
tūaia 2-4 vaL popiet ir kitu lai ra >

susitarimą.

Niekas nenuginčys fakto, jog 
j ko'munistų valdomuose kraš
tuose ne vien pamintos žmogui 
įgimtos teisės, bet jis, žmogus,

AMERIKOS .‘LIETUVIŲ TARYBA PRAŠO SIŲSTI 
Į VATIKANĄ PADĖKOS TELEGRAMAS

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

Pirmą kartą už geležinės uždangos prieš milijonines minias 
pabrėžtos Lietuvos tėisės. 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 kelidfrėje kėlia lietuvių tautos reikalus.

Telegramas §£!ffha siųsti p'er Amerikos Lietuvių Tarybos būs
tinę, 2606 W. 63rd St, Chicago, IL 60629. TeL 778-6900.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

kilnodami kainas intetehopose 
parduodamoms prekėms. į

* » i♦ .. . I
Sužinoję apie tokį 'parėdymą,! 

turėtojai vakariėfškų pinigų 
nėhukė fo jšigaiio^mo, bet sku
bėjo į iutereshopas. Visose jo- 

•šė buvb šušidarUšids didžiausios 
eilės, o žmonės pirko, kas tik bu- 

!vo dar parduodama, ir mokėjo, 
i kiek buvo reikalaujama.

įsigalėjus anam pirėdymui, 
j rytų Vokietijos gyventojai tega- 
.] Ii intėfšhop'dse pirkti vien už 
j minėtus čekius, bankų duoda
mus už įneštus vakarietiškus 
pinigus. •

Ir taip, kuo toliau, tuo dau
giau ir tenykščiai gyventojai pa
junta komunistinę rykštę.

Našliu, Našltufciu ir Pavieniu klu
bas šaukia narių susirinkimą birže
lio 8 d. 7 vai vak. Vyčių salėje, 2455 
W. 47 St. Dalyvavimas būtinas. Po 
susirinkimo bus vaišės

V. CINKĄ, rast.

Lietuviu MoVery Drąvg’jos *'Ap- 
švieta” pusmetinis narių susirinki
mas įvyks šeštadieni, birželio 9 d. 1 
vai, popiet 3808 So. Union Ave_. įėji
mas iš kiemo. Nares kviečiamos at
silankyti, nes yra svarbiu reikalu ap
tarti ir po šio susirinkimo bus atos
togos. Bus ir vaišės.

Rožė DidžgaTvienė, rast.

Laidotuvių Direktoriai

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

I -____ -
karietiškų gaminių- Pasirodo, ir
nes gali pirkti intereshopo’se va- į -— Sudano prezidentas Nimei-' 
rytų Vokiet’jos gyventojai ver-’’ri pataria sušaukti visų arabų f 
tina juos labai ir ne vien todėl,' valstybių pasitarimą ir aptarti1 
kad savųjų trūksta, bet dar ii- Egipto it Izraelio santykius, 
todėl,-kad jie yra geresnės ko-i 
kybės' Gi už savąsias markes! 
eiliniai negalėjo ir negali tenai; 
pirkti. Valdovam, atrodo, nepa-: 
tiko, kad piliečiai privačiai šu-] 
kombinuoja vakarietiškų pini-1 
>u. Nutarė įvesti kontrole- Tani' 
iikslui prieš pat Velykas jie i§- 
eido parėdymą, kad rvtu Vb-i 

kieiiįdš gyventojai tegalės intei-: 
sh apošė pirkti tik pagal tahV

- Į tiškos valiutos iš savo giminių tikite čekius, gaunamus iš baft- 
. . ?ir pažįstamų, gyvenančių vaka-lko už įmokėtas vakariečių 'mar

ini Vokietijoje^ bei sukombinuo-jkes bei už kitą vakarietišką pi-

i išnaudojamas. Čia išimties ne- 
Jdaro ir rytų..Vokietija, nors, dė
ka miliardų, visokiais titulais 
gaunamų iš vakarų Vokietijos, 
joje gyvenimo lygis bene bus

GAIDAS -DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IL 0 RIDA
ii

|

1

Tel. (81Š) 321-1004

Tek: YArds 7*3401

Tek: OLympic 2-1003

Tek: LAfayettfc 3-35'u
i

Tek: YArds 7-1138-1131
■ e

IM
1

Programos vedėja

1

4

Tek YArds 7-1911
IUWWI

2 
1/2

1/3
1/4

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

I

Kas&en hub pirmadiehio iki 
penktadienio 9 vaL vak.
Šeštadieniais 7—8 vaL vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTR sttfaėš HID—AM btaga.

264< W. 7HI Street 
hlfrfois 60629 

'telef- 77&J374

r£-

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

I 1 
į 

į I

mėtiniuose kraštuose. Be to, be 
krašto anų pajamų, ir daug pa-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

ifcu wMt 63rd St„ Chicsg*. tfL 60629 j visokių gėrybių, bet ir vakarie-
: >R:6*p*ct 1-5034 Jtiškų markių bei kitos vakarie-

DR: C. K. BOBELIS
Prostatos, inkštų ir šlapumo 

takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 33710 
Tel. X813-) 321-4200

DR. A. MillUS
Moterų Hgos, chirurgija.

5037 Cėntral Ave.

LerdtrnM — Pilna apdrauda 
_ŽEMAKAINA _

PE*K*AV$TYMA|

MOVING

b____

R. ŠERĖNAS
TiL S-8063

ŠČPHtfe BARČUS 
rADūS Jetmos vAUundos 
m n wopa.

LrtTūvfp tat*: kasdien nuo pfr-

tmhž HBffflect 4-2* u 
HTi $įį. WkALWdbft avI. 

CHICAGO, ILL. 40*29

“LtefliVifc Aidai’ 
JS ^KMIė BRAroftONYTt'

ja kitaip. Todėl Ir jie praturti
na savo kraštą. Dėt, žinoma, su
lyginus viską šu iais\'aisiaiš va
karais, ir čfA ‘ubagystė; maži už
darbiai, menkas aprūpinimas 
senatvėje, trūksta gaminių, vis
kas perbrangu ir pan . . .

* ❖ *
Kas liečia vakaru Vokietijos 

markes bei kitą vakarietišką 
pinigą, tai rytų Vokietijos gy-

nigą. išimtis icpadaryU Kk 
tiems vakariečiams. Pastarieji 
tini t rise mokėti ir savais pi
ga is. - j

Ee nuštatymb, aš kur ir ko 
kims keiiais piliečiai gauna va-/ 
ka rietis k ūs pi n i§us, ^aldantre-1 
ji siekia ir p&sipeihyti aifė 
liūtą- Tai padarys jie nustatinė
dami vakarietiškiems pmigAmš

ventojai gaudyte gaudo juos, kursą pagal savo nuožiūrą bėi į

ApAche Junctioh, Arižbna. 
J .. .. >. ... . -

Mirė 4yrty,.m, birzęlio 3 d., 10:00 vai. ryto sulaukęs 51 metų am- 
žrarrš. /Gimęs Čtirčagb, THinbis.

Paliko nuliūdę:-Sfrbti’ą Aibinė, giminės — Donald Daujotas su žmo
na Larioa, Antnony Daujotas su žmona Dolores, švogeris Befiėdikt Dau
jotas šu žm&na Dora ir kiti giminės, draugai bei pažįstam.

feunas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioj^, 3354 So. Halšted Št.
Penldadienį, birželio 8 dieną 8:30. vai. rytojaus lydimžs iš koply

čios i Sv. Jurgio parap.jos bažnyčia, o po -gedulingų parifeldų bus lai
dojamai Lietuvių Tautines kapinėse.

Viši a., a. FRANS €. YUDIS ginurės, drangai ir pažįstami ritrdšir- 
džiai_ kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdo Tieki: c, 
žmona, giminės

TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Fisht rman’s Pie 
Nfcts Čheėrs For The Cook

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tei. Y A 7-1811-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Noted f6r its delicate flavor, Pink salmon in convenient 
7 3/4 bz. or 15 1/2 oz. cans offers economy compared to Red 
Or Sockeye, but provides a similar bonus of complete p *otein 
as well as sdme important vitamins žmd minerals.

Fisherman’s Pie is an updated version of the ėver-popular 
kafmon loaf recipe, with some creative seasonings to comple
ment tiie frėsh Pink sčalfhoh flavor. The eye-catching topping’s 
a “fisherman’s net”; cheese cut into rippled Strips wfth a pastry 
cutting wheel. Slice this entree into hot, tempting wedges and 
serve it with a citrus salid or lemon-buttered green beans. 
A cktch of Pink salmon from the kitchen cupboard meahk 
“srhdoth sailing” and savings, for the creative cook!

; Fisherman’s Pie t .
j 1 jar'(2 1/2 oz.) slicedjar<2 1/2 oz.) sliced 

mvshrobrnX drafnėa 
toptldhM) 

tablespoon irstant 
minced dnion 

SMt and jfcpper tb 
slices Arneriėfch cheese, 
.cut into strips 

I>rhon hedges, garnish ’ <
» ' Preheat oven to 375^F. Dvtm and flake salmon. In medlofri 

bowl, thoroughly combine feggs, crumbs, chib ^auce, milk, 
mushrooms, onions, salt ffnd pepper; stir in salmon. Pocfr into

• greased 8-inch pie plate; heat 30 mjnutes or until heated 
through. Arrange cheese on top df pw; heat ah ktiditioriM 
5 minutes or until efieese is partially Tneited. Ctrt fntb Wcdfes. 
Yields about 6 servings.

can (15 1/2 oz/J 
Libby’s Pink Salmon 

eggs 
cup cheese cracker 

cnutibs
cup chili sauce 
cup milk

ComįntBrs Dressed In Khaki 
, Now there Sire computers 
ipough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
$howh in the photo s housed 
in a portable shelter about 
the size of a travel trailer.. It 
has the computing power of a 
Compute corriihercra! dkta 
Processing center.

But, unlike its civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
. . . including desert heat, Arc
tic cold, and salt-laden tropic 
humidity. Consequently, the 
lystem

kinds of frčnVHirė čomjftrting 
chores, such as directing air
craft strikes ajėmst enemy 
armdr, or determining the 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subsl 
diary of United Technologies 
Corporation, developed the 
mobile system, which is buitį 
arouhd the edmpany’s “mili
tarized” digRAl computers. 
Their circuitry is derived from 
commercial computers manu
factured by Digital Equipment 
Corporation. Special compo 
hents and packaging mak* 
them suitable for milita^T us< 

can handle many on land, at sea, and in the air

Chicagos 
Lietuviu

Laidoto viii 

Direktorių 
Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. Wcdncedav. June 6, 1379

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2814 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET



PAMINĖJIMAS
ALTos Cicero skyrius birželio su vėliavomis 

10 d. rengia Sovietų Sąjungos, 
daromo lietuvių tautos naikini-; 
mo minėjimą.

10 vai- 30 min. pamaldos i-v. 
Antano parapijos bažnyčioje 
Giedos solistas Valentinas Lic- 
rentas, vargonais palydės nuizi-1 
kas Antanas Skriutdis. t

Visi kviečiami dalyvauti 
S. Paulauskas, 

Sekretorius AL ESTATE.
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Ž*m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Tuojaus po pamaldų minėji
mas parapijos salėje, 1500 So.1 Mass., tapo Naujienų 
19 Court. Kalbės ALTos Ciceto ratorium, užsisakydamas 
skyriaus pirm. dr. Petras Arko-!pusei metų. Jis ilgai buvo 
čiūnas, JAV ir Lietuvos himnus leivio redaktorium ir 
giedos šaulė Irena Petrauskienė, 
invokaciją sukalbės kun. B. Rui-J intelektualai negali 
kauskas. Bus pagerbtos teroriz
mo aukos ir žuvusieji kovotojai 
už Lietuvos laisve.

— Jackus Sonda, So.>. Boston, 
prenumfr

ten jas’ 
įgaudavo. Tikrieji inteligentai ir 

tenkintis 
pateikia- 
Naujienul 
ir žinoti Į

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

' MUTUAL FEDERAL SAVINGS
- PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Meminėje dalyje deklamuos 
studentė Ram u n ė Tričytė. 
Akompanuojant muzikui Aloy
zui Jurgučiui, dainuos solistas 
Valentinas Liorentas.

Bits rašomi laiškai valdžios 
atstovams kalinių ir žmogaus 
teisių reikalu Sovietų okupuoto-

vienšališkos spaudos 
momis žiniomis. Be 
yra sunku orientuotis 
kas čia dabar darosi. Dėkojant 
J. Sondai už dėmesį, gerą žiniai 
malonu skelbti visiems skaity
tojams.

DAR SENA KAINA

Parduodamas žema kaina 4 kamba
rių mūro namas ant 37 pėdu sklypo. 
Nauji langai, naujai išdekoruotas, 
tuoj .galite keltis, priešais Marquette 
parką.

LABAI SVARŪS 2 butu narnas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštu mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
iy trečias gražiame beismante. Daug 
vertingų priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. . Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

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

925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro- 
logers. (Pr) >

— George J-. Stungis, žiemą penktadienį, birželio 22 d., antra- 
praleidęs St. Petersburg, Fla., dienį. birželio 20 d., ketvirtadie-

— C. J- Repšys iš Rosemont!grįžo Į namus, Louisville, Ken*
' ftucky. Dėkui-už $4 atsiųstus

keičiant adresą.

— Kun. Antanas Sabaliaus
kas, Cedar Lake, Ind., laikinai 
išvyko į šv. Jurgio lietuvių pa
rapija Klevelande.

— Jonas Lengvinas iš Mar
quette Parko jau išvyko į savo 
vasarvietes Uniori Pier, Mich.,

Įir paruošė jas vasarotojams bei 
savaitgalių svečiams. Jam gali
ma rašyti: P. O- Box 352 Union 
Pier, MI 49129. '

— Aleksas Kinka, Rockford, 
Hl„ pratęsdamas prenumeratą, 
atsiuntė 85 auką- St. Grušaus- 
kas, New Britain^ Conn., atsiun-

apylinkės, MontreaL Que~pra- 
tęsdamas prenumeratą, savo 
sveikinimus ir gerus linkėjimus

je Lietuvoje. Dalyvaus gen. Dau-j 65 metų sukakties proga atlydė 
kanto ir Klaipėdos jūrų šauliai!jo 817 auka. Dėkui.

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, I1L 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinit^ laivu kelio- 

niiĮ (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda* 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. į

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų-

nį, birželio 28 d., ir šeštadienį, 
i birželio 30 d-; “Atžalynas” — 

šeštadienį, birželio 23 d., pirma
dienį, birželio 25 d., trečiadienį, 
birželio 27 d., ir penktadienį, 
birželio 29 d-, “Volungė dai
nuos pirmadienį, birželio 25 d.

— HOT SPRINGS, ARK. Vie
tos ALT skyrius ruošia birželio 
16 d. 3 Vųp.p. PMCA salėje, 500 
Quapaw, Mot Springs, Ark., su: 
tai dienai pritaikyta programa; reikės 4 valandas sėdėti klasė-j 
ir meninė dalimi. Meninę dalį,ie> tuo tarpu mano draugės 
atliks kompoz. D/Lapinskas iry

Baigiasi mano kelionė į Kr. 
Donelaičio mokyklą. Per vie
nuolika metų daug šeštadienių 
praleista tame didžiuliame pas
tate. Nepasakyčiau, kad iš pra
džių jie buvo per daug laukią-

į — Pasaulio Lietuvių Gydyto- 
j ję Xn suvažiavimas įvyks rug-

„ „ . . . ..... .__sėjo 1-3 d. Royal York viešbuty-Naujienų vadoTybė Ir Platinimo vajaus komlsiia xreipiasi 1 Tisus Cou . _ , - .. ....
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span- j e, Toronte. Informacijas teikia 
dės pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, pLQ§ sekr dr A Barkauskas 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrSk-1 ’
štamą grandis? ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos!64 Ellesmere R d., Scarborough, 
taip 'pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomi> Į ont Canada MIR 4C2 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino Hetuviškurei !, *’ ’
kalų renesanso. sSP'iSHiBBSF

VIS PLEdl^ĮętlS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems įkaitytajam.

Mykolas Karatais, sav. Grand Shores motelio ir Reridendnio viešbufic, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, teL 813—391-9733, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu.

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų maras” 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytai rode- 
niniame Naujienų piknike. - j ■

Visas It visus kviečiame I di<f£ąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytoji. reikalam* 
prašoma pasinaudoti žemiau eaančiomia atkarpomis.

MAOJIRNOS
1729 SO. HALSTID ST.
CHICAGO, IL *0*M t

— Toronto tautybių savaitė 
įvyks birželio mėn. 22 - 30.d- 
“Vilniaus” paviljonas bus vie
nas iš 58, sudarančiu siu metu 
Karavaną. Jis bus įrengtas Pri
sikėlimo patalpose, 1011 College 
St.., ir veiks . šiokiadieniais nuo 
6 iki 11 v. vakaro, sekmadienį

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

Du butai, medinis su skiepu ir ga- 
; ražas, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy. < ;

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

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St- TeL 436-7878

mi ir malonūs. Dažnai šeštadie-Į ■■■ ■■ 1 ”
nio ryte, važiuodama į mokylą,j M. L. S.
buvau nepatenkinta, kad ir vėl GaūSUjj namg

pietvakariuose

saldžiai miega, o išsimiegojusios BUDRAITIS REALTY 
akt. L. Rastenytė-Lapinskienė važiuos į krautuves, ar kur nors jyairi apdraU(ia —INSURANCE 
Chicagos. Maloniai kviečiame!i parką pasikaitinti saulėje ar butų NUOMAVIMAS—paren- 

r. .............. ,pan. o kiek vakarų praleista. kam nuomimnkus
prie ruošiamų pamokų! Kiek at-j 4243 w. 63rd St., Chicago' 
sisakyta įdomių penktadienio Tel. 767-0600.
vakarų televizijos programų . . .'
Tačiau kiekvienais metais, nors- help WANTED — MALE 
pamokos darėsi sunkesnės, at-'_______Darbininkę reikia_________
rodė jau ne taip sunku palikti 
televiziją ir šeštadienio ryto iš
vykas su draugais. O dabar, kai' 
■netrukus reikės visam laikui pa-! 
likti tą suolą, darosi kažkaip 
liūdna ir graudu. Juk tiek išmo-į 
kau, tiek sutikau naujų veidui j 
tiek išlaikyta senų draugysčių.• help WANTED — FEMALI
Užverdama Kr/‘Donelaičio mo- * - - - --- Dirblnlnkiy Reikia - - 
kyklo's duris, užversiu ir didžiu-'
lį, svarbų savo gyvenimo lapą. LIVE IN FEMALE COMPANI- 
Manau, kad įgytosios žinios apie ON FOR STROKE PATIENT. 
Lietuvos-praeitį, literatūrą, kai- R°om & board — small salary, 
bos grožį lydės mane visą gyve- ( 361-0886
nimą. Žinau, šioje mokykloje 
išmokau neblogai “apvaldyti' 
tėvelių kalbą- Išmokau ją bran-i 
ginti- Dabar jau visai neblogai 
galiu išdėstyti savo mintis lietu-J 
viškai žodžiu ir raštu. Ačiū tau,' 
mokykla!

Audrė Gvildytė, VIII kl. 
t

(Iš Donelaičio mokyklos 
“Dvidešimt metų”)

visus Hot Springs ir apylinkėje 
gyvenančius lietuvius minėjime 
dalyvauti.

Skyr. Valdyba.

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

— Horoscope? or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday

— nuo 3 v- p.p. iki 11 v. v-, šeš-žll to 5 no appointment neces.; 
tadieniais — nuo 12 v.p.p. iki’sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N‘ 
77 v. vakaro, 'Paviljono progra-! STATE St., Rm. 1717. Mes kal

imoj pasirodys f “-Gintaras” — bame lietuviškai- 782-3777 of

1 MARU A NOREIKIENfi
į 2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 « TeL WA 5-2787

r H anksta be raginime pratęsia s*vt> prenumeratą, taupydamaa laiką tr 
aužlodaaaa auairaiinėjlmo Išlaidai. Priede  tol

Pavartė lx Tirtai

Ačreau

v UInfciU' Nt-ajlena* k*ip doriną savo 
yr* nxujti įkaitytoji*. Pried* ----------- <!

Finrtė Ir vardai — -----------------------—

, taria

Adresai

Spon sodan* pavartė, vartas ir vietovė

• Platinimo vajaua proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Niullenų 
partangM, prašau jas siuntinėti uz pridedamu*  doL

Pavartė ir vardai

Adresai

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

Pavartė ir vartai

Adresai

Pavartė ir vardai

Adre*a*

pavardė ir vardai

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ KUR DINGO DOLERIS?

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE, 

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

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.___

SLA
. darbus dirba.

atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

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

ludžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
s patamaUja 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 kuopii veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašyti.

GaUte kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001

307 W. 30th St
Tel. (211) 563-2210

SLA —ai

AUTO BODY AND FENDER 
COMBINATION MAN 

EXPEDIENCED, STEADY. 
CALL 776-5888 

3518-24- WEST 63 STREET

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ava. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio' 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis:
A. LAURA 1 Tl S i

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

ENERGY 
WISE .

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

Trys turistai važinėjo po Ame
riką. Vakare jie užėjo į vieną 
viešbutį nakties poilsiui- Vieš-Į 
bučio tarnautojas pasiūlė jiems j 
vieną kambarį su 3 lovom ir pa
prašė 830. 
dešimkę ir 
kambarį.

Neužilgo

Turistai sumetė po 
buvo palydėti į tą

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

tarnautojas paste
bėjo, kad tas mambarys kaina
vo ne 30 dolerių, bet tik 25. Jis 
pašaukė viešbučio pasiuntinį, 
visur žinomą Bell boy vardu, pa
davė jam 85 ir sakė juos nu
nešti tiems trims turistams.

Pasiuntinys eidamas galvojo, 
kaip padalyti penkinę trims as
menims? Jis nusprendė grąžin
ti po dolerį turistams, o už pa-j 
tarnavimą sau pasilaikyti du 
dolerius. Taip ir padarė, bet pa
stebėjo, kad kažkur yra įvykusi 
klaida, todėl dar kartą pradėjo 
skaičiuoti:

— Turistai buvo sumokėję-
830, kiekvienas po dešimkę.£Jis| 
jiems grąžino po dolerį, todėl 
kambarys jiems kainavo po 89 
Tris kartus po devynis yra dvi-( Tikroji priežastis 
dešimt septyni. Jis sau už pa-, - ,r. . .. ... , .• -vi t> • nr Vienas turtingas škotas davė tamavmia pasiuko 82. Prie 2/ . , . ® .-jju.- n L nn tz j- • naujam daržininkui šešis pensus pndėti 2 bus 29. Kur dingo vie- __ J. ±
nas doleris? iNaUJU Metų dovan'* “* Prldurė:

____________ — štai, galėsi išsigerti už ma-
— Visas Idi Amino dvaras no ‘ I

perduotas Ugando valstybei, ne: 1 ~ fjP’f**’ .kodėl H 
C . . . . \ nas taip blogai atrodai, — atsius buvo pastatytas nusavintai: K ;T. y, . dusėio daržininkas. ’krašto pinigais. - • J

>

Siuntini*! I Lietuvą
Ir kitus kraštus

P. NEDZ1 NEKAS, 40*5 Archer Av.
Chicago, III. 10*32. TeL YA 7-5980

Netary F*Wto 
INCOME TAX SIRVICI

TUj pat darosi virtimi, ElMlrdn 
Iškvietimai pildomi pilietybės pra- 

šymai Ir kitokį blankai. I

HOMEOWNERS POLICY

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

F. Zapolis, Agent 
3208‘/z W. 95th St. 
Everg. Park, IH._ 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Con.par.?

Don't give them 
the chance... use

ASergeants
ffye i

e t§79 MJfter-Mnftof! Comoartv a subskfžiy Cf
A H Rob»ns Co . Richmond, Vuflirua 23230

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL 4 A**ocl«tn 

2649 W»*t 63rd Strset, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė veiki* jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.

moving 
Apdraudė* perkrautfymaa 

U (vairiv «t*tumg.
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-599*

NAUJUNOt, CHKAOO I, iu. W*dn^*d*y, Jųna 6, 1879




