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PREZ.CAR
MULA CHOMEINI NENORI LEISTI 

“ISLAMO RESPUBLIKOS” BALSUOTI
NORI SIŲSTI KARO JĖGAS Į IRANO IR IRAKO 

PASIENĮ KURDAMS IŠSKERSTI

TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini šeštadienį visam 
kraštui paskelbė, kad neleis 
krašto gyventojams balsuoti, ar 
Irano Islamo respublika bus pa
tvirtinta, .ar ne. Dabartiniu me
tu vedama propaganda apie tos 
respublikos įvedimą esanti Ira
no priešų propaganda. Irano 
gyventojų dauguma “balsavi
mo” metu pasisakė už “Islamo 
respubliką” ir to užtenka. Ją ga
lės patvirtinti Irano “revoliuci
nė taryba”, nuvertusi šachą, 
to užteks.

JAV politiką
TEL AVIVAS, Izraelis. — 

Aukštas Izraelio vyriausybės 
pareigūnas labai aštriai kriti
kuoja JAV politiką Palestinos 
reikalu.

ir

IRANIEČIAMS KLAU
SIMAS NEIŠSPRĘSTAS

“Islamo Respublikos” įvedi
mas Irano gyventojų daugumai 
nėra išspręstas. Už Islamo res
publikos įvedimą pasisakė tiktai 
balsavusių dauguma, bet didelė 
krašto gyventojų dalis visai ne
dalyvavo balsavimuose. Buvo 
surašyti tiktai tie, kurie balsavi
me- dalyvavo^ bet nebuvo sura
šyti tie, kurie balsavimuose tu
rėjo teisę balsuoti, bet nebalsa
vo. “Islamo respublikos” klau
simu nebalsavo ištisos Irano 
sritys. Kurdų apgyventa provin
cija “balsuotojų” neįsileido.

NORI SUSTIPRINTI 
IRANO PASIENĮ

Šeštadienį -mula Chomeini 
skelbė, kad būtinai reikia
stiprinti visą Irano pasienį. Mu
la esą patyręs, kad Irako valdžia 
traukia karo jėgas į Irano pa
sienį ir rengiasi įsiveržti į Ira
no teritoriją.

Šis mulos tvirtinimas nepa
remtas faktais. Kurdai yra įsiti
kinę, kad mula Chomeini nori 
atsilyginti kurdams, nepripažįs
tantiems “Islamo respublikos”. 
Joks Irano įstatymų leidimo or
ganas tokio nutarimo nepadarė.

IRAKAS NESIRENGIA
VERŽTIS Į IRANĄ

BAGDADAS, Irakas. — Irako 
vyriausybė paneigė gandus, esą 
Irako karo jėgos traukiamos į 
Irano pasienį, kad galėtų įsi
veržti į Iraną. Irako vyriausybė 
netraukia karo jėgų į Irano pa
sienį ir nesirengia įsiveržti į Ira
ną. Irano pasienyje gyvenantieji 
kurdai yra taikūs. Gandus apie 
įsiveržimą į Iraną skleidžia pa
tys iraniečiai.

JAV nori, kad premjeras Be
gin laikytųsi David stovykloje 
paskelbtų pažadų. Daugelis ne
susipratimų kilo dėl premjero 
Begin kaitaliojimo pažadų. Tas 
sukėlė triukšmo ir- nerimo. Si
rijos ir Jordanijos nenoras tuo
jau pradėti ’ pasitarimus kelia 
rūpesčių. ‘ Prezidentas Sadatas 
nutraukė santykius su Jordani
ja, kai Amano radijas pradėjo 
jį vadinti išdaviku. Sirijos pre
zidentas taip pat neatsakinėja 
Į prašymą tartis.

Naujų Izraelio kolonijų stei
gimas kairiajame Jordano upės

Islamo revol ucionieriai 
ištuštino likerių sandėlį
TEHERANAS, I anas. — Is

lamo tėvo] :ucior>'erių gvardija 
International viešbutyje sunai- 

•kino turtingus ir gausius kie- 
įkius vyno i- k’tok’u likeriu rū 
■šių, į kanalizacijos vamzdžius 
išpildami mih’jona galonų gero 
alaus, vyno ir spiritų, tame skai
čiuje ir rinktinių Prancūzuos 
šampanų. Mulos Chomeini revo
liucionieriai visą antrad’enio 
naktį ir t-ečiad:enį darbavosi, 
versdami r'kerius į kanalizaciją.

Alkoholio gėrimas yra Islamo 
religijos griežtai draudžiamas 
ir nusikalusieji žiauriai bau
džiami.

Vėžys išdeginamas 
elektra

STOCKHOLMAS.— Švedijos 
daktarai praneša/pašiėkę gėrUŠ 
rezultatus gydant kai kuriuos 
plaučių vėž'us. jucs išdeginant 
elektros adata.

Karolinska institute tyrinėto
jai šiomis dienomis paskelbė, 
kad bandomasis metodas atrodo 
daug gero žadant’s. To metodo 
procedūra; vadinama electro-

■■£* W

Prezidentas Carteris Vienoje vadovauja Amerikos 
ambasadoje vykstantiems pasitarimams su Brež- 

į nevu. rusų delegacijos pirmininku.

pa
šu

Izraelio jaunimas buvo labai ne
patenkintas JAV, kurios reika
lauja nesteigti' kolonijų arabų 
žemėse. Izraelis tvirtina, kad jie 
paima tiktai dirvonuojančias že
mes. Pat^s1 arabai didelio triukš
mo nekėlių^ jeigu tos kolonijos 
būtų ^(ąi^amos dirvonou jau
čiuose liukuose,' bet jie kelia 
protestus, -.kai. grobiama jų že
mė, už kurią-jie kiekvienais me
tais moka rręokeščius.

-•JAV yra'įsitikinusios, kad tai
ka lengviau*- būtų pasiekta, jei 
Izraelis iš viso pasitrauktų iš 
užimtų žemių o vėliau jas su
pirkinėtų. Izraeliui ši mintis 
yra svetima.

į phoretic
10 voltų elektros srove yra nu
taikoma per platinos adatėlę, 
kuri už colį yra 8 tūkstančiais 
kartų plonesnė.

Vienas iš tą. metodą išbandžiu
sių pranešė, kad pirmas bandy
mas buvo padarytas su 15 pa
cientų, kurių vėžys pripažintas 
paskutinėje stadijoje. Iš jų keli 
išgyveno dar 15 mėnesių, o vie
na moteris net į.darbą grįžo.

radijas Teherane

ir Irako tebėra 
birželio 4 dienos,

AMBASADOS RŪMUOSE
STRATEGINIŲ ATOMO GINKLŲ NESUSITARIMAI 

IŠLYGINTI PIRMAME PASITARIME

Vargas Kambcdijai
Trys prancūzų gydytojai, ku

rie po 10 dienų kelionės po 
Kambodiją grįžo į Paryžių, 
pranešė, kad ten plačiai siaučia 
badas, epidemijos ir visko stoka.

Kambodijos geriausioje ligo-

VIENA. Austrija. — JAV ir, z=r 
I Sovietų Sąjungos valstybės gal- i 
vų pasitarimai oficialiai pradėti ‘ 
šeštadienio rytą. Pasitarimai 
vyksta Amerikos ambasados rū
muose. Amerikos delegacijai 
vadovauja pats prezidentas Jim
my Carter. Artimiausieji jo pa
tarėjai yra sekretoriai Cyrus
R. Vance ir gen. Harold Brown.1 minėje jie rado tik tris gydyto- 
Sovietų delegacijai vadovauja ius- nė vieno chirurgo ir jokio 
Leonidas Brežnevas. Jį prilaiko rentgeno spindulių Įrengimo.

> Andrei Gromyka ir Sovietų ato- Pranešėjai pareiškė, 
mo karo jėgų maršalas. ' .reikalinga skubiausia tarptauti-

Pirmo susitikimo metu paaiš- .ne pagalba, 
kėjo. kad specialistų nesutarti' 
paragrafai neverti didesnių de-. 
batų. Nutarta dėl tos sutarties 
daugiau laiko negaišti ir pasira- ’• 
syti ją pirmadienį, kaip buvo > 
numatvta. It 1Prezidentas Carteris pirmon 
eilėn iškėlė tokį didelį atomo 
jėgų koncentravimą visame Ry-

kad yra

SOMOZOS LAKŪNAI TEBEPUOLA 
- GRANADA IR' APYLINKES

SUKILĖLIAI SKELBIA, KAD VISAS LEONO 
MIESTAS YRA JŲ ŽINIOJE

MANAGUA, Nikaragva. —- - —
Prezidento Somozos kontroliuo- Mergelė buvo ne vienas
iama Nikaragvos aviacija šešta
dieni vvkusiai bombardavo Gra
nados miestą ir jo apylinkes. 
Kiti lėktuvai apšaudė Masajos; 
nriemiesčiuose užsilikusius suki
lėlius.

Iš Leono radijo stoties maišti
ninkai paskelbė, kad visas Leo
no miestas jau esantis sand in is-

BERLYNAS. — Buvęs naciu

Irakas apšaudė Irano 
pasienio sritį

Irako kariški lėktuvai ketvir
tadienį apšaudė Irano pasienio

pietvakarių sritį, o jo kareiviai 
šaudė per sieną Į Irano pusę. 
Kaip Irano
penktadienį pranešė, santykiai 
tarp Irano 
įtempti nuo
kai Irako bombonešiai bombar
davo keturis kurdų kaimus, už
mušdami septynis žmones.

Ketvirtadienio bombardavime 
žmonių aukų nebuvę.

'Žiemos Baltieji Rūmai" 
dalinai nugriauti

MIAMI, Fla. — Iš dviejų rū- 
jmų. kurie Niksonui prezidentau
jant buvo skaitomi “žiemos 
Baltaisiais Rūmais”, vienas pa

rverstas griuvėsiais ir jo vietoje 
tų pasienyje. Sovietų karo vadai įKohrmbijos turtuolis pensinm- 
buvo paprašyti paaiškinti, ku- 

j riam.galui tokios-jėgos reikalin- 
’ gos Rytų pasienyje, jei rusai iš 
Į tikrųjų nesirengia pulti ir verž
tis į Vakarų Europą.

Brežnevas tuojau iškėlė pre
kybos sutarties su Amerika su-

kas Eduardo Ortega statys vie
no milijono dolerių kainos rezi
dencinius rūmus. Arti esantis 
Key Biscayne pastatas, kuriame 
buv. prezidentas Niksonas kar
tais atpsistodavo. dar tebestovi.

Niksonui prezidentaujant, vv-
darymą. JAV jau kelintą kartą j r’aus-°® 1969-74 metais į tu pa-
prekybos sutarti nori rišti su 
politinėmis koncesijomis, tuo

statų užlaikymą Įdėjo milijoną 
dolerių, praneša Sun-Times.

SS daktaras A. Ferdinand HeimJtarPu Brežnevas norėtų šias dvi 
! 64 metu, kuris žmonių naikini- 

mo lageriuose masiniai žudė 
žmones, įšvirkšdamas gazoliną į j 
kraujagysles, pasirodo, nuo ka
ro pabaigos gyvenęs Baden-

: Baden, bet policijai
ieškoti, dingęs be žinios ir dėl to

sąvokas atskirti.
Antras klausimas, trukdąs ge

riems prekybos santykiams iš- 
i vystyti, yra sovietų karo jėgų 
veržimasis į pietų Afriką. Bo

i pradėjus Ang°los- sovietų karo jėgos pri-

Concorde lėktuvams 
JAV nesiseka

WASHINGTON. — Federali- 
niai inveštigatoriai pradėjo tirti, 
kokios priežastys vertė Prancū
zijos milžiną, už garsą greitesnį 
Air France lėktuvą Concorde 
grįžti į aerodromą, kada su 90 
keleivių ir įgula Dulles tarptau
tiniame aeroporte pasikeliant 
skristi į Paryžių sprogo dvi ratų 
padangos, prakiuro degalų tan
kas ir viename sparne atsirado 
plyšys. Po 20 minučių Concorde 
grižo į aerodromą ir sėkmingai 
nusileido.

metė savo valdžią Etiopijai, nu- 
žudydamos kelis karo vadus, 
siekusius demokratinės santvar
kos Abisinijoje ir laisvės pa
vergtoms tautoms. Kiekvienam 
aišku, kad JAV iškels ir Irano 
klausimą, kuriame sovietų agen
tai. iškaitant ir mula Chomeini. 
stengiasi iraniečiams primesti 
sovietinę užsienio politiką. Pre
zidentas yra pasiruošęs siekti 
taikos, bet jis negali leisti nr 

WASHINGTON. D.C. — Vi- įsigalėti pietų Afrikoje, iš 
siškos spaudos laisvės šalininkai kur sovietų karo jėgos bandys 
ir leidėjai Milwaukee žurnale jsutrukdyti laisvajam pasauliui 
aprašė, kaip sprogdinamos ato-j-ai1^ reikalingą naftą ir

! mo ir vandenilio bombos. Aišku-' Sa^us-
mui buvo panaudoti piešiniai. Pats prezidentas Carteris 
Susidarė įspūdis, kad bet kuris tadienį pasakė Bi 'ežnevui. 
sprogdintojas galėtų pasigamin >jjs reikalauja Amerikos 
ti bombą. Federalinis teisėjas. jį negajį duoti. Ji negali duo- 
apsvarstė reikalą ir uždraudė įj rusams prekybos lengvatų ir

j ilgamečių kreditų, kada Sovietų 
.Sąjunga leidžia milijonus Afri
koje. Ji gali permesti per At- 

įlantą 12 Kubos divizijų i Ango
lą, o vėliau į Etiopiją. Be to, so
vietų instruktorių vedami Je
meno tankai bandė užvaldyti 
visą Šiaurės Jemeno valstybės 
pakraštį. Visa tai kainuoja 
stambias sumas pinigų. Apmo
kėjimas mulos Chomeini karo 
jėgų rusams taip pat brangiai

tu kontrolėje. Pačiame Leone. . ’ -,nnnn, - . ■ v •• ! teismo nuteistas 310,000 markiųbuvusios gvardijos ir policijos 
jėgos nutarė iškelti rankas.

SOSTINĖJE TRŪKSTA 
MAISTO

Leonidas Brežnevas priverstas Vienoje vykstan
čioje konferencijoje aiškintis, kuriais sumetimais 

rusai traukia atomo kanuoles į Rytų pasienį. .

Ketvirtadienį ir penktadienį 
sostinės gyventojai, vengdami 
susitikimų su nacionaline gvar
dija, plėšė maisto krautuves ir 
nešėsi, ką tiktai pajėgė. Be 
maisto palikti gyventojai nega
lėjo pakęsti bado. Kariai bu
vo pasiruošę pavalgydinti išal
kusius, bet susišaudymai gat- ! 
vėje juos sulaikė. Jaučiama, kad 
ir kariuomenės, ypač aviacijos, 
amunicijos atsargos eina 
galo.

prie

— Europos Bendrosios rinkos 
parlamento socialistai pasiūlė 
krikščionims demokratams su
daryti koalicinę vyriausybę.

KALENDORfiLIS
Birželio 18: Marina, Hipati

jus, Vaiva, Suvaida, Tolvandas, 
Gimbutas.

Saulė teka 5:13, leidžiasi 8:27.
Oras vėsesnis, Iii.

Brežnevas mėgsta 
medalius

VIENA. Austrija. —r Leonidas 
Brežnevas, galingiausias Sovietų 
Sąjungos komunistas, Vienon 
atvyko pasipuošęs civiline eilu
te. Jis būtų galėjęs atvykti so
vietų maršalo uniformoj, bet jis 
to nedaro. Jo eilutė buvo civi
linė. bet abi krūtinės puses jis 
buvo papuošęs didelėmis sovie
tinėmis žvaigždėmis.

Prezidentas Carteris. buvęs 
JAV laivyno karininkas, būtų 
galėjęs savo kario uniformą pa
puošti keliais medaliais, bet jis 
neprisisegė nė vieno medalio.

— Mes čia suvažiavome ne 
karą vesti, bet taikos siekti. —- 
Vienoj tarė prez. Carteris.

Jei Heim nesugrįš ir neapmo
kės piniginę baudą. Berlyne bus 
parduotas jo apartamentinis na
mas. kurio nuomininkai, išgirdę! 
apie savo “landlordą”, atsisakė 
nuomas mokėti. i.

Neleidžia skelbti žinių 
apie bombą

<le-

šeš
ką d 

to.

Tymai sumažėjo
Federalinis Ligų Kontrolės 

Centras Atlantoje praneša. 
Jungtinėse Valstijose 1978 
tais tymais sirgo per pusę 
žiau kaip 1977 metais. Tai
siekta todėl, kad buvo plačiai 
pravesta vaikų imunizacija nuo 
tymų si k į

Per vi
Pue- 
tym.
buvo 55. 62. gi 1978 metais — 
tik 27.311.

kad
me-
ma-
pa-

žurnalui tai atspausdinti. Jis 
vadovavosi karo paslaptims ne
skelbti įstatymu ir išsprogusių I 
atomo bombų žala žmonėms. j 

Atsirado grupė panašiai gal
vojančių advokatų, kurie pasi
rašė apeliaciją, pritaikė spaudos 
laisvės įstatymus, paminėjo apie 
žurnalui daromą žalą, prašė tei
sėją panaikinti kito teisėjo 
sprendimą.

Kitas teisėjas, atidžiai per
skaitęs aukštus mokslus baigų- kainuoja. Sovietų vyriausybės 
šių advokatų peticiją, atmetė jų vadai nori paskolų ir prekybos 
prašymą ir patarė advokatams lengvatų, kada visos tos lengva- 
rūpintis rimtomis bylomis, tei
sėtumu ir teisingumu, bet ne
ginti bylų, kurios gali būti ža
lingos visai žmonijai. •

•^ais.
•\V. Guamo salą, 

.> ko ir Virgin Islands 
susirgimų 1977 metais

— Brežnevas yra galingas 
valdovas, bet jis nepajėgia val
dyti kojų raumenų, — komen
tuoja Vienos dienraščiai.

— James Schlesingeris ruošia 
kortas gazolinui racionuoti. Ži
nios apie jo atsistatydinimą 
nesančios tikros.

to® naudojamos kitoms tautoms 
pavergti.

Brežnevas turės padaryti pa
kaitų sovietų užsienio politikoje.

jeigu j s bandys gaud ilgų me
tų kreditus. Amerikos Kongre
sas tokių nuolaidų neleis prezi
dentui daryti.



VIKTORAS GALECKAS U senutė apsidžiaugė, kad turės bu kuo lietuviškai pakalbėti. Su
kėsi, jau dveji metai, kai nega

bi lint i pavaikščioti.. Kai kada at- 
Progai pasitaikius, teko ap- mo, nuėję rado vargšus indėnus važiuoja duktė iš Chrcagos ir. 

lankyti Kewanne miestelį, Illi- visre nebegyvus. Tai tokia šios kiek aptvarko. Paklausiau, 
nois. Draugas paprašė pavėžin- istorijos liūdna pabaiga apie kaip seniai gyvenenti šiame 
ti jį, nes ndrėjo nuvežti tenai paskutinius Kewanne indėnus. ■ miestelyje? Pasisakė, kad vie-Taip bešnekučiuodami priva-,nas č’a gyvenęs giminaitis, pri-( kuri va- siuntęs jai laivokartę, tai ji par dinama Bado kalnu netoli 87-to-’Prūsus r nuvažiavusi į Breme-į jo kelio. Apylinkėje matyti su- no uostą, čia atvykusi lygiai pilti aukšti kauburiai rudos že- I960 metais dar visai jauna mės. Sako, kad čia anglis bu- mergaitė. Paklausiau, kiek tu- vusi žemės paviršiuje, tik reikė-Tinti metų, pasisakė einanti 97-. davo nukasti viršutinį žemės tuosius metus. Iš tikrųjų, tai la- kloda. Dėlto matėsi ir tie ru-Įbai garbingas amžius. Pama- des žemės kauburiai. Dar toliau čiau ir Draugo laikraštį, gulintį] .................. -i ant kėdės. Sakėsi, kad akimis I

* ' . ■ 4 ikur buvo išimta anglis. Matyti,!nesiskundžianti — jos dar ge-; jos nedaug čia būta, kad kom-Jros> akinių nereikia. Laikraštį, panijoms neapsimokėjo toliau gaunanti iš klebono Bartkaus, eksploatuoti. Tos kasyklos se-;kada jis pats perskaito, tai ir jai niai užsidarė, kur nevienas ir atiduodąs, c’ ji dar perduodanti mūsų tautietis rado darbo. kaimynei. Paklausiau, kaip se-Taip nepastebimai privažia- vme kelią į Kewanne, ir netru-

I

porą vaisinių medelių prie ten turimo namo. Taipgi ten anks- žiavome ir tą vietovę, čiau gyveno ir mirė abu jo tėvai, tad jis apie tą miestelį daug žinojo visokių isterijų. Aš, kaipo pensininkas, turėdamas laiko ir pats norėjau tą miestelį pama- ty, nes ir m;:no tetc’s sesuo 1912 metais ten gyvenusi, tai galvojau — gal rasiu nors jos vaikus.- Kad ir senas mano Buickas, ta-j matyti buvo didelės lomos, čiau bėgo gerai — neuždusda- mas (kaip kad jo šeimininkas). Mano bendrakeleivis Kazys netingėjo kalbėti ir pripasakojo daug visokių istorijų bei atsitikimų.L'žsiplepėję pravažiavome įsukimą į 87-tąjį kelią: užtat teko kelio galą grįžti atgal. Kad kelionė būtų sėkminga ir nenuobodi, reikia turėti ne tik gerą mašiną, bet ir bendrakeleivį, kuris netingėtų kalbėti.Tarp kilų Kazio papasakotų istorijų ypač viena Įstrigo atmintin - tai apie Kewanne paskutinį Mohikaną (taip vadinosi viena indėnų gentis). Jie nelengvai pasidavę Amerikos kolonistams. Mažesnius kareivių dalinius iš pasalų užpuldavę ir daug jų nužudydavę. Tuomet karo vadovybė nutarė tą agresyvią gentį visiškai išnaikinti. Atjojo daug kareivių, o mohikanai besipriešindami traukėsi į vieną kalnelį ir ten Įsistiprinę gynėsi. Tuomet kareiviai tą kalneli apsupo iš visų pusių, bet indėnai nepasidavė Tik nelaimei, jiems trūko maišto, (^svarbiausia vandens. Iš vakarų pusės kalnas buvo status,- o apačioje teka upelis. Nabagai indėnai ištroškę įsitaisė virves, prie kurių pririšę indus, nakties metu leisdavo žemyn vandens iš upelio pasisemti. Be to, ir dienos buvusios labai karštos. Tačiau sargybiniai. tai pastebėję, nuplaudavo j virves, o indelius numesdavo: ša? ’ lin. Po kiek laiko kareiviai, ne-fkino, supažindino ir mane. Už- fabrikas, kuris gamina apšildy- matydami jokio pasipriešini- simezgė kalba. Sedantė raukšlė- mo pečius, tai Boyler Co. Taip'toe^ą?t2

— Labai vargingai, nes jauna kus prasidėjo miesto ribos, kurpštekėjau, ir visas mano gyveni- lentoje buvo parašyta, kad mie-!mas buvo vargingas: vyrą ga- stelis turi 1800 gyventojų. Prie-; vau »iTtuoklį, mažai jis ir te- miestis atrodė gan gražiai: daug'dū'bdavo, tad pati ėjau tarnau- naujų namų, ant didelių sklypų.Pas turtingesnius. Po to atsi- Atrodė, kaip kurortinis miestas.j Jis gana plačiai išsiplėtęs, suį - -daugybe medžių ir parkų, kur’m^e įsigijome karvę — buvo aikštelės su gimnastikos; milždavome rytą, kita vakare, rengimais. Pervažiavome ir pa-Į tį miesto centrą. Ten namai se-i r _ - - -ni, mūriniai: įvairios įstaigos?Karvę vėliau pardavėm, nes kai- apsipirkimo centrai, taip pat di-_ • - . v . -doką ir geležinkelio stotis. Gat-j° ^k niilžti.vės plačios ir švarios. Mano ben-į Tada paklausiau, ar čia buvo drakeleivis, kaip žinąs gatves,! įr lietuviškų draugių? man nurodinėjo, kur sukti —; ~ . • - — -tai į kairę, tai į dešinę.Pagaliau sustojome prie j

j rado ir šeimos — visas bumas reikėjo ir papenėti. Tada su kai- 
viena Vitas Gerulaitis

i

Tur būt, daug kas žinome, ką 
pasaulio spauda, radijas, televizija vadina lietuvišku liūtu.i Vyt. Gerulaitis tokį “pravar-1 džiavimą” jau seniai įsigijęs. Jo žaidimo staigumas ir greitumas (pasak žinovų, jis yra pasaulyje greičiausias), taip pat jo iki pečių besidraiką garbanoti plaukai> jj ir padarė “lietuvišku liūtu — Lithuanian Lion”.Tikrai malonu girdėti per te-

leviziją ar radiją jaunojo Geru
laičio tokį apibudinimąr Lithua
nian Lion. Spauda daug kartų 
yra pabrėžusi jo kilmę, o ir jis 
pats gražiai kalba lietuviškai, 
visur prisipažįsta esąs lietuvis.šiandien jaunasis tenisininkas lyg būtų pasiekęs aukščiausią savo pajėgumo laipsnį, bet jo tėvas yra pareiškęs, kad jo sūnus dar savo žaidimo viršūnės nėra pasiekęs.Baigęs 1978 metus trečiuoju pasaulyje, tuoj po Borg ir Connors, laikosi maždaug vienodai, nors kai kada ir prakiša partiją prieš daug silpnesnį. Tai jis nėra pastovus žaidėjas, yra nuomonių. Kiti tvirtina, kad per daug “vandravoja”, — kai kada į aikš-

-z

! Prisisodindavome ir daržovių,'išnyko tie linksmesni laikai ir(angliškai. Paūgėjus tėvas vedė- jnes čia beveik plyni laukai' buvę, tuo pačiu .lietuvybe.s i Karve vėliau pardavėm, nes kai- Kitą dieną važiavome apžiū- darbas buvo sunkus ir vargin- j’.nnmė" pradėjo karvės nebešerti, r®U . mirusiųjų miesto, kuris gas; viskas buvo dirbama be-si dirbti i anglių kasyklas, kur

pranta — užmiršo. Taip šitoj* parapijoj lietuviškumas išnyko.— O iš dipukų ar niekas čia ‘ neįsikūrė? — paklausiau, ir arjis negalvojus išeiti į pensiją.— Ačiū Dievui, kolei galiu pajudėti, tai noriu būti čia iki galo. Poilsiui eisiu į Chicagą, į _ tę gerokai pavargęs ateinąs... Švento Kazimiero kapines — ten i o iš tiesų, V. Gerulaitis visai turiu ir vietą užsisakęs. Mano', nevartoja alkoholio ir nerūko, vyskupas pareiškė, kad jeigu no-Į “Aš nieko negalėčiau pasiekti, riu, galiu tvarkyti parapiją, kolei tik panorėsiu.— Tai kie>k sau metų priskai- tote? — pakausiau.— Metų beveik ir neskaitau,nors jau einu 89-tuosius. Kolei! Visai teisingaiDievas laiko, tai ir krutėsiu čia,! o antra — nemėgstu priklausyti nud kitų malonės.Baigiant pokalbį, dar pasiteiravau, ar jis nežinąs, ko nors apie mano tetos seserį, kuri čia gyveno 1912 metais. Jos pavar-| tamos “nuodėmėsjtikrai yrą didesnis už gyvųjų, veik primityviškai — su ranko- 
jKiek fejr-Jofiij, Petrą; Onų, Ma- mis.. Man mokslas neblogai se-‘i rijų, ir beveik viki gHhę 19-tojo;kėsi, tad tėvai užrašė į aukštes-' ° į šimtmečio pabaigoj. Užsukome Į niąją mokyklą. Aš tarnaudavauO kaipgi, buvo Piliečių klu- įr pas įig^o^ kun. Bart-ir prie mišių klapčiuku. Kita-.Jbas ir, rodos, Mindaugo drąu-rk^ {Stirti apie mieste-(tautis kunigas, girdėdamas ma-!1°. gija- Daug buvo jaunų Žmonių, Uo praeit| pafiĮ>atMius durų no. gražius atsakinėjimus loty-: mažo name io, juris, *aip ir i kurie ruošdavo gegužines ir ba- gkaiūbutj, jas. atidarė civiliai ■ niškai, patarė tėvams leisti ma- ų,~ uvo gražiai ap a ir nu ,Jius, net dūdorių kapela buvo', ir.apsirengęs vidutinio ūgio kiekine i kunigu seminarija, žinoma,----- ----------------------------dažytas. Pirmiausia aprodė dar-, lietuviai gerokai pasiUnfemin- žiIes Pasisakėme'as irgi sutikau, nes anglie kasti b°je’ paskutiniam mo-zą, namus ir selmyn,. Tim ten davo. Tik aš neturėjau tam lai-p-asiinekėti.„ klebonu, esąttikrai ' ' ' ™simmaitL kuris, isieįies keletą !-<-> Roikčizv ™rnr»+i<s rior-k.i na- , • r.y ._ ... ..i - . n tpatvs iš Chicagos. Pasirodė, kad prižiūri ir jo nameli, mais ir vaikais. Dabar tie visiJtai būįa patleš kiebono. Tad įj.kreipėmės į jį;— Žinome, kad Jūs esant čia seniausias lietuvis kunigas, tad daug žinote ir apie miestelio praeitį.Klebonas atsisėda patogiai į

giminaitį, kuris, įsigijęs keletą ko. Reikėjo rūpintis darbu, na namų, Nors mano nekokie plaučiai, bet šokėjai ir dūdoriai ilsisi miru- tuojau pajuto švarų Orą. Pailsėję; šiųjų mieste, tik mes dar keli ir užkandę, nuėjome pavakare; užsilikę laukiame, kada ir mus aplankyti, jo motinos draugę P. pasišauks pas savuosius. O mū- Piliponis. Radome senutę sėdin-;sų vaikai nepasekė tėvų keliais, čia važiuojamo j kėdėj. Ja pri- susimaišė, išsiblaškė po * kitus žiūri, nenormaliai apsigimęs sū- miestus, nes turėjo, ieškoti dar- fotelj .ir. pradėjo pasakoti: nūs, 65 met. Draugas pasisvei-bo, kadangi čia-beliko tileviehas šhntįnečio pabaigojeir dvidešimtojo pradžioje daug

For the woman 
who's at the heart of 
her family^ finances

jeigu sėdėčiau karčiamoje”, yra išsitaręs Vytas. Jam dėl nepastovumo daromi priekaištai tikslūs, bet to nepastovumo priežas- i čių tenka ieškoti kur nors kitur, komentatoriai tvirtina (patys sau prieštaraudami), kad Gerulaitis ^niekad nepavargstąs. .. O, štai, apsisukę parašo: Gerulaitis pavargęs, per naktelę “gastroliavęs”...Iš tikrųjų, Gerulaičiui. prime- be', reikalo, dė po vyru Astrauskienė Kons-I Jo paties žodžiais: kada aš da- tancija.— Jeigu tas pats, tai jis yra geras mano kaimynas ir parapijietis, gyvenąs čia pat..Ir parodė pro langą jo namus. Atsiprašęs už sutrukdymą, atsisveikinau ir palinkėjau sveikatos ir gcros.-sėkmės Dievo tamy-: nemėgau. Seminarijoj ,^ikanui- Ji* pakvietė prie pro- mokslas irgi sekėsi, tad už ke- Sos * vėl užsuktulių metų gavau šventimus ir: Tada užėjau i ndr0<W nepradėjau dirbti Kewanne miestelyje kaipo kunigas. Jau prieš mą. Duris atidarė apie 75 metų j žilias žmogelis. Pasisakiau, kas porą metų atšvenčiau 50-ties es^s *r bo Ješkąs, o jis man ir metų auksini kunigystės jubilie- £ako ^nShškai: . j y ' i — Mano mainė buvo Kons-'Tada paėmęs albumą, aprodė tahci3a’ kažk? tei ka’bėdavo, ir tu ceremonįįu.,. nuotraukas. ka<1 tu?ėja r0^Paklausėme, ar dar laiko čia lie- A1'Sehtmoje. tuviškas pamaldas? f Tada aš kad jį Jau— Jau seniai lietuvišku pa- se!^ai »Mirasi.maldų nebūna. Po Antrojo pa-Į Tuomet jis ir sako: saulinio karo lietuviai pradėjo - Mano mama irgi mirė prieš j ■ žymiai nykti, iškeliaudami am- AntR^ k^ą.žinybėn su mano palaiminimu?r Pirmiau dar giedodavdm lietuviškai Pulkim ant kelių ir kitas giesmes, bet dabar vos keletas if; beliko, kurie dar šiaip taip ateina į pamaldas, nots lietuvių kil- I torius, tad čia pradinę greit ir mės gyventojų dar yra nemaža, baigiau, nes greitai persiėmiau Tačiau lietuviškai jie nebesu-

, ir mane tėvai atsivežė dar mažą vaiką. Vieni tada emigravo, kad nereikėtų tarnauti rusų ka- j riuonienėje kur toli Sibrie, o ki- i ti vyko šiaip sau laimės ieškoti, j nes Lietuvoje irgi vargelio netrūko. Tėvai čia laido mane Į mokyklą. Skaityti jau lietuviš- ; kai buvau praniukęs pas darak-

j lyvauju turnyre, nieko daugiau neveikiu, tik treniruojuosi, žaidžiu ir. .. miegu.Ak, kaip nemalonu supažindinti Mielą Skaitytoją su vakar dienos jo partija su Tom Gullik- son... Londono turnyre pirmajame rate mūsų žvaigždė netikėtai jam prakišoxit iškrito iš žaidynių. ,Iš tikrųjų, kur Gerulaičio nepastovumo priežastys?Gal jis, Gerulaitis, per daug rungtyniavo paskutiniu laiku? Trejetą savaičių įtemptas kiekvieną dieną. Pasigėrėtinai laimėjęs vieną iš didžiausių turnyrų Italijoje,. baigmėje supliekęs (Nukelta į šeštą puslapį)'

Ahtrąjį pasaulinį karą.Darpaklausiau, ar jas kiek suprantąs lietuviškai ? Suprasti tai kiek suprantąs, bet kalbėti jau
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by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

■M

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

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

'■ i '

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

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

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

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
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SERVING CHICAGO AND SUBŪRĘS SINCE 1905

Nors ir suradau, ko ieškojau, tačiau čiagimiai dažniausiai ne-j nori sukti galvos apie savo kil-j kaiimę. Manau, kad tai yra cba-j rakteringa mažuose miesteliuose, kur lietuvybė išnyksta kartu su į tėvais, nes jau vaikai ir anūkai yra paskendo kitataučių masėje. Ir taip lietuviškumas pamažu sunyksta, kaip kamparas iš į atkimštos bonkutės. Pats miestelis nenkysta, o progresuoja.i šia savo kelione buvau patenkintas, aplankęs tą gyvą seno- įVėje lietuvių apgyventą mieste-
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PETRAS TARVYDAS

siekti Stepas Kairys

kokiu sulau-
turėjo, deino- valdo-

pasipriešinimą sveti- ir

ŠIMTAS METŲ NUO STEPONO
KAIRIO GIMIMOSteponas Kains priklauso ypatingai lietuvių kariai. Galėtum pasakyti kad jis buvo laimingas, gavęs iš savo likimo nepaprastai kilnią dovaną gyventi reikšmingiausioje lietuvių tautos istorinėje epochoje, kada, kaip jis pats savo gyvenimo pabaigoje parašė-“Lietuva Budo”, kada jo akyse vyko tikras stebuklas, kada šimtmečiais skriaudžiama, paniekinta, svetimoje priespaudoje būdama lietuvių tauta atgimė, išugdė stcigiai savo jėgas, stojo į kovą ir tą kovą laimėjo, tapdama vėl laisva nepriklausoma.Steponas Kairys kaip tik buvo vienas žymiausiųjų bundančios Lietuvos veikėjų, kurie skatino ir stiprino lietuvių atgimstantį veržlumą. Steponas Kairys pats sunkiai dirbdamas ir pakeldamas neišpasakytai daug vargo savo veikloje, savo akimis matė tuos laimėjimus, kurie džiugino visus Lietuvą mylinčius jos vaikus.Tačiau jis, greta to, savo ilgame gyvenime matė ir tas gausias negeroves, kurių sulaukė Lietuva savo istoriniame ke- lyje į laisvą gyvenimą. Juk jis buvo vienas iš tų darbuotojų, kurie žinojo ir numatė kokios būtent Lietuvos jis trokšta, kokia turi būti dideliu vargu prikeltoji naujam gyvenimui jo numylėtoji Lietuva. Juk jis iš pačių savo jaunųjų dienų surišo savo gyvenimą su didžiule organizacija ir pagaliau politine partija, kuri troško laisvės ir lygybės visiems lietuviams. Dar tais laikais, kai daugeliui net ir nuoširdžių lietuvių patriotų ateities Lietuvos tvarka dar atrodė dažnai miglotai, u Steponui Kairiui ir gausiems jo

draugams busimoji Lietuva jau anksty yaisia is laikaisaiškų vaizdą-ji turi būti kratinė, laisvų lietuvių ma.Tad nesunku suprasti skaudžių išgyvenimų jis kė, kai Lietuvoje demokratiniai' pagrindai buvo negailestingai ‘ paniekinti. O jau tolimesnės j Lietuvos gyvenimo nelaimės] ypatingai tragiškai paveikė į jo nuotaikas. Tiktai anie kata-: strofiško Pobūdžio įvykiai jo- neparbloškė. Jis buvo pirmasis,' kuris laikui atėjus kreipėsi Į svarbiųjų politinių organizacijų veikėjus, kviesdamas juos organizuoti miems užpuolikams Lietuvai laisvės.Deja, laikai atėjo lai žiaurūs, Lietuvos buvo pakankamos, kad tie teisingi ir taurūs troškimai galėtų būti greitai įvykdomi. Jam pačiam buvo lemta tėvynę apleisti ir baigti savo gyvenimo dienas tolimoje Amerikoje. Bet jis niekada nenustodavo' vilties ir iki paskutinei savo gyvenimo valandai jis nesiliovė planuoti ateičiai ir rengtis vėl atstatyti laisvą Lietuvą, kurios vaizdą jis iš pat jaunystės dienų nešiojo savo širdyje.

nepapras- jėgo's ne-

KOMUNISTAI NEPAKENČIA 
TEISYBĖS APIE SAVEKKaip žmonijos istorija moka Neseniai rytų Vokietijos val- ir patirtis rodo, visos diktatu- dovai ros pamina žmogui įgimtas teises, įklampina jį i dvasinį ir medžiaginį skurdą, kitaip galvojan- jčitis bei veikiančius kankina ir

saulinės diktatūros Įvedimui, v * £Nespėjus vakarų Vokietijai atsiĮieikėti nuo užčiaupimo burnos žurnalistams, tie patys rylų Vokietijos valdovai buvo atsisakę per Sekmines įk-idinėii vakaru Berlyno gyventojus į rytų Berlyną, nes tuo metu įvyks sąskry-net fiziškai naikina. Bet savo apimtimi visas jas bus pralen- Ktisios komunistinės diktatūros. Taip pastarųjų pirmiauja bolševikinė Musija, kuri nuo 1917 m. vvkdo 20 a. žmogui neįsivaizduojamai žiaurią tironiją. Bet visa tai jos slepia nuo savųjų ir svetimųjų ir nemėgsta, jei apie jas ir kiti nasako ar parašo teisybę. Jos nemėgsta teisybės apie save, nes ji būna visada priešinga propogandai, kuria rengiama dirva savo diktatūros Įvedimui ir tikusiame pasaulyje.

Šiauliuose 1894-96 metais gy-i venau dr. J. Šalkauskio namuose ir buvau jo abiejų sūnų Kazio ir Stasio repetitorius. Mano sumanymu buvo sukurta moki-

Mūsų žymusis politikos veikė- Ten 1897 melų pradžioje ilaly- jas turėjo neabejotiną rašytojo va va u “Šiaulių istorijoj”, kai talentą ir rašydavo vaizdžiai mokiniai katalikai, rusų popui bei patraukliai, šiandien turbūt'pradėjus savas pamaldas, išėjo nedaugelis žino, kad sultingi ir iš salės. Pedagogų laiyba buvo pilni sąmojaus, o dažnai ir sar- nutarusi mane iš gimnazijos pa- kastiški feljetonai, pasirašyti1 šalinti, bet Vilniaus mokslo ku- Raulo Kemeklio vardu, priklau-, ratorius šio nutarimo nepalvir- s<> Stepono Kairio pluksnai. Ta- tino ir aš galėjau gimnaziją baigčiau, tenka pažymėti, kad jis ti 1898 metais. Besimokydamas rašydamas apie save visada būdavo ypatingai santūrus ir tik šykščiai suminėdavo savo gyvenimo faktus, štai pasilikusiuosSteponas Kairys gimė 1878 jo negausiuos užrašuose randa-metų gruodžio 20 dieną Užne- me tik tokias pastabas apie sa- nių kuopelė, buvo skaitomi lie- vėžių kaime, Kurklių valsčiuje, ve: I tuviški raštai -ir kalbininko Jau-netoli Utenos. Jis gimė sėkmin-) “Pradėjau mokytis skaityti niaus lietuviška gramatika bu- gai ūkininkavusio Kairio šei- prie ratelio, būdamas tik šeše-jvo mūsų pastangomis hekto- moje. Reikia pažymėti, kad tik rių metų. 1886-1887 m. lankiau’ Stepono tėvas turėjo Kairio pa-(Kurklių valsčiaus rusišką mo- vardę, o kiti jo broliai ir gimi- kyklą. “Daraktorius” mane panes priklausė gausiai Tumaso- ruošė gimnazijon ir 1889 metų nių šeimai. Stepono Kairio ar- rudenį nuvykau į Palangos protinių giminių yra ir Amerikoje 'gimnaziją ir baigęs koturias kla- Tumasonių pavardėmis. Į -

Nors komunistinės diktatūros ir labai slepia esančius iškraipymus pas save-bei daromus žiaurumus savo pavergtiesiems, gi propaganda visaip meluoja, bet įleisti laisvųjų kraštų žurnalistai sugeba kaiką nusiųsti ir savo atstovaujamai spaudai- Pagal mūsų liaudį, teisybė visada akis bado. Kad ji nebadytų, komunistinės diktatūros yra ive- dusio's ir laisvų kraštų žurnalistams tam tikrus suvaržymus žinių rinkimui, jų persiuntimui ir pan., nors, pagal visokias deklaracijas bei susitarimus, viso to neturėtų būti.
grafuojama, dauginama. (Pirmąjį kartą savo gyvenime 1898 metų pavasarį išklijavau lietuviškas proklamacijas ant telegrafo stulpų tarp Gubernijos ir . Šiaulių.

būti dėkingi jaunam Kairiui. Kada jis sako “išklijavau lietuviškas proklamacijas”, tai reikia suprasti, kad čia slepiasi jau konkreti politinė akcija, kuri reikalavo nemaža parengiamųjų darbų ir tam tikros organizacijos. Proklamacija, žinoma, buvo nukreipta prieš rusų caro vaizdžią. Ir toji proklamacija greičiausiai buvo atsiliepimas i ak-

pagriežtino suvaržymus pas save veikiantiems vakariečiams žurnalistams. Suvaržymas palietė ypač vakarų Vokietijos'komunistinio jaunimo žurnalistus, kuri tenai bene bus dis. Norėjo užkirsti k daugiausia nusiuntusi. Jie už- mk ms susitikimams jaunimo su draudė jiems išvykti iš rytų Berlyno be valdžios leidimo, susitikinėti su vietos žmonėmis, daryti su jais pasikalbėjimus ir pan. Girdi, tai padalyta apsaugojimui gyventojų nuo diskriminacijos, prievartavimo, už- kabinėjimų ir t |. .Vakarų Vokietijos Vyriausybė protestavo' prieš tokius suvaržymus. Sako, tai priešinga Helsinky pasirašytai deklaracijai ir tarp abiejų Vokietijų padarytiems susitarimams, rytų Vokietijos valdovai nekreipia į tai jokio dėmesio.Kaip seniau, taip ir dabar, ojiozicija vėl prikišu savo vyriausybei dėl jos padarytų nevykusių susitarimų su rytų Vokietija ir siūlė daugybę priemonių sutramdymui susitarimų laužytoją. Bet vy-riausybė, .vykdydama savo pradėtą atoslūgio politiką, atrodo', nedalys jokių represi-į ir kabinetams. Be to, nežinia, ar jų, nes tai būtų grįžimas į šaltąjį karą. Be to, atrodo, ji bene ibus jau įsitikinusi, jog priversti rytų Vokietijos vaJdovus pildyti apsiėmimus tebūtų galima pirmiausia jėga. Betgi šiuo metu pastarąją teturi tik jos, komunistinės diktatūrds. Juk ir JAV pradėjo savo amžių ilginti susitarimais su Maskva, nors, atrodo, ir gerai žino, kad pastaroji nesilaikė jų seniau, nesilai- ok dabar, nesilaikys ir ateityje, jei jos nepadės proletariato pa-

vakariečiais. Pasirodo, jie netiki dar savo jaunimo komunistiniu sąmoningumu. Bet sekančią dieną ir be vakarų Vokietijos protestų sutiko vėl leisti sena tvarka.Taigi, komunistinės diktatūros pirmiausia nemėgsta tiesos apie save. Todėl ir mes bene turėtumėm šitą aplinkybę dar plačiau panaudoti informavimui tų kraštų visuomenės, tarp kuriosBet1 gyvenam bei su kuria susitinkam. Informavimui jos labai tiktų dalinimas atatinkamų lapelių, ant kurių būtų keletas mums svarbiausių faktų, išrašytų juose aiškia bei paprasta kalba. Trūkstant bendradarbių svetimoje spaudoje, tokius lapelius būtų galima ir kaikuriems laikraščiams siuntinėti- Knygos tetinka pirmiausia bbiliotekomsir ten bus jos kieno nors bei kada nors skaitomos. Plačioji visuomenė tikrai neskaitys jų. Betgi ji yra lemiamasis veiksnys, o ypač demokratiškuose kraštuose. Todėl, atrodo, mūsų bylos dar didesniam iš populiarinimui bene reikėtų daugiau bei plačiau suintensyvinti lepa- linį kovos būdą.
J. Kairys• Geltonas žmogelis žalia barzdele? (Morka)

NAUJIENŲ
sės, įstojau į Šiaulių gimnaziją | Tik tokie pačios ankstyvosios jo jaunystės likd"tiesioginiai at-—" siminimai. Juose daug nutylėji- įalfu?mų. Tarp ko kito, reikia paste- parašė Kairio išklijuotas prokla- beti, kad nuvykęs į Palangą,macijas, jis nutyli, bet, kaip iš Kairys ten rado besimokantį ir];vėiesnės praktikos žinome, grei- 

ą t^^se sa čiausiai tai buvo jo paties dar-pastabose jis pažymėjo, kad, suj įas> Ir dr. Šalkauskis, žymiųjų Smetona buvau pažįstamas iki sūnų tėvas, pasirinkdamas tol, kol jis pasidarė “Tautos va- jaunuolių repetitorium Kairį, ži- du”, tada “atsipažinau”. Bet|^pj0) jog daro gerą pasirinkimą.

macijas, jis nutyli, bet, kaip iš
JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL
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2530 BLUE ISLAND AVENUE
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ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d.

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

| — mAuiBNOC, CaiCĄOO a, H.L, >įond*y, Jwn* i8>1878
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du”, tada svarbiausia reikia nurodyti, kad; čia suminėtas Kairio Šiauliuose] buvimo laikotarpis buvo jo gyvenime ypatingai reikšmingas. Tais laikais Šiauliai buvo didelis kultūros : centras. Čia gyveno daug inteligentijos, jaunimo, čia buvo ir gausi darbininkija, kurios tarpe jaunieji inteligentai skleidė radikalaus pobūdžio politines idėjas. Šiauliuose gyveno kai kurie gabūs jaunuoliai, kurie vėliau padarė žymesnę karjerą Rusijos spaudoje ir politiniame veikime, kaip pavyzdžiui Ganfmanas ir kiti,Steponas Kairys labai daug skaitė, studijavo istoriją ir ekonomiją. Visoje šioje aplinkoje jis subrendo tolimesniam politiniam darbui. Jeigu lietuviai moksleiviai buvo aktyvūs politinėje srityje, be abejonės turim
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Jeigu nuvažiavęs turistas Vilniuje turi giminių, 
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Turistams lengvatų nėra

mokėti už pietus ar nakvynę. Jeigu kuris paklausia, 
kodėl jis privalo mokėti už maistą, kurio nesinaudoja ir 
net neužsakė, tai anksčiau restorano šeimininkė atsa
kydavo, kad mokestis eina “Stalino garbei”, o dabar at
sakoma, kad reiki pagerbti Brežnevui, paruošusiam vi
sai Sovietų Sąjungai, įskaitant ir pavergtą Lietuvą, 
Brežnevinę konstituciją. Jeigu turistas pasikviečia ko
kį giminaitį ar atsitiktinai sutiktą pažįstamą ar nepa
žįstamą, tai privalo mokėti specialią kainą. Nuo turisto 
lupa kiekviena pasitaikusia proga. Jeigu kuris nugeria 
stikliuką daugiau, negu turėtų, tai privalo mokėti ne 
tik už degtinę, bet ir už teisę išgerti daugiau, negu 
pakelia... ! ' K

Jeigu turistai žvilgteria, kokią didelę pažangą eko
nominė sovietų sistema praeitais metais padarė, tai 
reikia pasakyti, kad jokios. Duonos yra, bulvių galima 
gauti, galima nusipirkti kopūstų ir morkų. Beje, gali
ma nusipirkti ir obuolį. Ne obuolių, bet obuolį. Ne da
bar, bet rudenį. Jeigu kas nori nusipirkti mėsos, tai tu
ri laukti eilėje prie krautuvės. Turi prie krautuvės at
sistoti anksti, kad nepražiopsotų. Mėsa atvežama į 
krautuves, bet tokiais mikroskopiškais kiekiais, kad iš

M. Šileikis Gėlynuose

Rusų pavergton ir komunistų išnaudojamon Lietu
von jau buvo nuvažiavusios kelios Amerikos lietuviij 
turistų grupės,pasirodė gimtinėms,pasikalbėjo su keliais 
ir laimingai sugrįžo Amerikon. Vieni ten nuvykę pra
eitais metais, o kiti apsistoję “Gintaro” viešbutyje pir
mą kartą. Jie turi nuomonę, kas dabartinėje ietuvoje 
darosi, matė visas priemones turistams išnaudoti ir tu
rėjo patirti, kad komunistinėje santvarkoje išnaudoji
mas nesumažėjo dešimtmečiams slenkant.

i Mums teko išsikalbėti su turistais, buvusiais po 
penkias dienas Vilniuje. Sakome su “turistais”, nes taip

. jie vad. Vilniuj, nežiūrint kad gimė ir augo ietuvoj, kad 
ten buvo palikę savo tėvą ir motiną, kad gimtinis kraš-

' tas jiems ir šiandien brangus, nors jie jau praleido už- 
: sienyje po 20, 30 ir net 40 metų. Vilniun nuvažiavęs A- 

merikos lietuvis, šiandien skaitomas ne lietuviu, bet 
užsieniečiu, kelioms dienoms atvažiavusiu pasižiūrėti, 
kaip atrodo tas gluosnis, kuris stovėjo šalia tvarto. Gi
minių dauguma jau išmirusi, užaugę naujieji žmonės, j

. o tvarto gale stovėjusio gluosnio jau seniai nėra.
- Lietuviai moka -stambią sumą pinigų, bet Lietu

voje jie gali pabūti tik penkias dienas. Vieną dieną pri
valo praleisti Maskvoje, prieš išskrendant į Lietuvą, o 
kitą dieną privalo ten praleisti prieš skrendant atgal. Vi
siems rusai leidžia pabūti po dešimt dienų, bet lietuviai 
užlaikomi tik penkias dienas. Jeigu neskaityti pirmos 
atvykimo dienos, kurioje reikia sutvarkyti dokumen
tus, susitikti su sveikintojais ir nuvažiuoti į “Gintaro” 
viešbutį, tai jau lieka tik keturios dienos. O jeigu dar 
atskaitysi paskutinę išvažiavimo dieną, tai pavergtoje 
Lietuvoje nuvažiavęs Amerikos lietuvis pabūna tik tris

krautuvės ji dingsta kaip kamparas. "
Mėsos pardavinėtojai pirmiausia privalo atpiauti 

geriausią gabalą sekretoriaus žmonai, kuri negali tuo 
pačiu metu būti lovoj ir laukti prie krautuvės. Jai lauk
ti eilės nereikia, nes paruoštas mėsos gabalas jos laukia. 
Šeimininkės, norinčios paruošti pietus dirbančiai šei
mai, privalo stovėti prie kelių maisto krautuvių, kad 

gautų reikalingą mėsos gabalėlį, riebalų ar prie
skonio.

Pastebėtiną, kad panašus nepriteklius yra ir su 
knygomis. Kaip tik pasirodo kuri nors vertingesnė 
knyga, tai paprastas mirtingasis jos nesulaukia. Jis 
vaikščioja į knygų pardayimo krautuvę, laukdamas 
knygos, o kai baigta spausdinti knyga, tai vistiek jos: 
negali nusipirkti. Iki pietų jos dar neatveža į parduotu
vę, o kai nueina jos ieškoti, tai knyga jau ‘išparduota”. 
Oficialus pranešimas sako, kad tokis vertimas iš anglų 
ar prancūzų jau parduotas. Tvirtinama, kad knygų ti
ražas labai didelis, kad į kiekvieną krautuvę privalo 
būti pristatytas nurodytas knygų kiekis, bet jis pasa
kiškai mažas. Jis parduodamas pirma, negu knyga pa
siekia krautuvę.

Tikrovė yra truputį kitokia, negu oficialiai skel
biama. Tarybinėje Lietuvoje knygų paruošia žymiai 
mažiau, negu skelbiama. Kiekvienos geresnės knygos 
tiražas skelbiama 30,000 egzempliorių,bet atspausdinama 
ne daugiau tūkstanties ar pusantro tūkstančio egzem
pliorių.

Jeigu sovietų tarnautojų ir privilegijuotų komuni
stų skaičius būtų mažesnis, tai didelė jų dalis galėtų 
dirbti naudingą darbą. Tada krašte būtų ne tik dau-

K. STREVA

“TĖVIŠKĖS” DRAUGIJA DIDŽIUOJASI

(Tęsinys)

Bet dar grįžtant prie “Rodi-, dėstymas, nei pamaldų lanky- 
nos” draugijos “laimėjimų” jausmas. Katalikų Bažnyčios vyriau- 
nimo tarpe, reik pasakyti, kad, syjos dėstymas, nei pamaldų 
yra tokių ženklų, kurie rodo ir! lankymas. Katalikų Bažnyčios 

Gimtasis vyriausybei labai rūpi vaidmai-
1979 m. bal. mėn. 26 niška politika, o ne altorius.

Ar tam reikia dar kokių ko

dienas. Prieš išvažiuojant jam reikia gimines dar į giau mėsos ir galėtų dingti eilės prie krautuvių.
didesnę krautuvę nuvesti, kurioje prekių neužsakysi i Eilės ilgos, nes nėra kam priauginti reikalingą 
taip, kaų . Amerikoje gali padaryti, bet teks praleisti kiaulių kiekį. Knygų trūksta, nes spaustuvės neturi 
valandų valandas, kol giminės pasirenka gražiausius popieriaus. Lietuvoje gamintas popierius išvežamas į 
kilimus, už kuriuos iš Lietuvoje gyvenančių Katiušų Rusijos gilumą. . . .
galės gauti daugiau rublių. Dolerinėje krautuvėje Nesikeičia tiktai Hanonas Zymanas. Kaip jis skun- 
kombinuoja ne tik paprasti krašto vergai, bet ir įta- dė rusams lietuvius, įskaitant ir komunistius, Stalino-

kyklai kompromitacija. Aišku, 
kad okupanto samdiniai Vilniu
je ryžosi šią moyklą kompro
mituoti. Bet faktas, kad už šios 
gimnazijos sienų yra tdkių, ku
rie jiems patarnauja. Tai kelia 
laisvųjų lietuvių tarpe didelį su
sirūpinimą. Ar nėra kartais šio
je gimnazijoje komunistai susu
kę lizdelį, kurį remia kaž kas 
iš šalies. Jei taip, tai jau laikas 
išardyti, kol dar nevėlu.

Hlinoįus nenori tapti 
pusgyviu" atomų kapais 
SPRINGFIELD, Hl. — Vals- 

ne-

jos laimėjimus. Štai, 
kraštas” 
dienos laidoje atspausdino Va
sario 16-sids gimnazijos moki- mentarų? traipsnis parašytas 
nių parašytą rašinį pavadintą: tokiu stiliumi, kaip okupanto
“Veidmainiška jų politika” ku- samdiniams yra įprasta rašyti tijos legislatūroje (seime) ' 
rį, neva parašė nusivylęs jau-apie ateizmą prieš Bažnyčią . ir praėjo. bilius, kuriuo buvo sie- 
nimas. Redakcija rašo, kad -ji;jos vadovus. Sunku patikėti,:kiama neleisti, kad į Illinois 
atspausdino Hiutenfeldo (VFR),|kad šicfe mokyklos mokiniai bū-:būtų gabenamos “laidoti 
nerašo Vasario 16 sios, gimna- tų jau tapę samdiniais, Mask • • j L ‘ _______
zijos mokinių parašytą rašinį. ■ vos ateistinės propagandos sklei- uraniumo ir kitų branduolinių

Rašinyje žiauriausiai yra puo- dėja-is- Bet iš kitos pusės jau, medžiagų liekanos, kurios kar- 
lamas gimnazijos kapelionas. 
Pikčiausiu sarkazmu puolami 
ir niekinami kat. Bažnvčios tar
nai, kurie būk paskendę kituo 
se dalykuose, kuriem neo^skuti- 
hėje vietoje ir politika ir viso
kie kitokie žemiški reikalai. 
Užuot, rūpinęsi dvasiškais rei
kalais tarp savo ganomųjų, ku
nigėliai plačia burna šaukia 
apie religijos padėti, ten kur jie 
nė būti nėra buvę. Jie mėgina 
rimtais veidais aiškinti apie ti
kinčiųjų reikalus tėvų žemėje. 
Hiutenfeldo gimnazijoje krikš
čionybės vardą seniai reikėjo 
išbraukti iš statuto, šiam jau
nimui s ę n a i ne reikalingos klaida. Tokie faktai yra šiai mo-

rodosi ir ekskursijų vykstančią 
į okupuota Lietuvą ir globoja
mų “Rodinos” draugijos vaisių 
pradžia. ....... i.

Įdomu, kodėl dėl xto, nesigir
di jokios reakcijos iš gimnazi
jos vadovybės. Kodėl tie patys

” ato
minėse jėgainėse išnaudotos

tą jėgainių reaktoriams išnau
dotos, atomų kurui nebetinka, 
bet dar pavojingai turi radiaci
jos ir dėl to turi būti “amžinai 
palaidotos” specialiai parinkto
se žemės gelmių kavernose.

Opozicija studijuoja kitas
gimnazijos mokiniai nepareis-1 Pr^emones’ kad Illinois nebūtų 
kia protesto, jei tai ne tiesa. Bū-'Pavers^as kitų valstijų dump- 
tų gera proga jiems atskleisti Png ground vieta, kur lau- 
tnkins hianrinc Al-unanM' Vėc.'žas ar šiukšles suverčiamos.tokius biaurius okupanto kės
lus sukompromituoti gimnazi
ją. Gimnazijos vadovybė tyli, 
greičiausiai galvoja, kad jos 
reakcija nieko nepagelbės, o 
kompromitacija savaime lįau 

'sis. Jei taip galvojama tai jos

laikais, taip jis tebeskundžia juos ir Brežnevui. Tai 
pats biauriausias sutvėrimas, išaugęs- Lietuvos žemėje. 
Jis rusams skundžia ir žydus, kurie sunkiausiais oku
pacijos metais lietuvių buvo slapstomi.

JAV trūksta daktarų
Pagal New England Journal 

of Medicine straipsnį, arti 20% 
daugiau amerikiečių gauna svei
katai pagalbą iš specialistų, ne
gu iš bendros praktikos gydy
tojų. Atrodo, kad medicinai tiek 
suspecialėjus, visuomenėje jau
čiama stoka bendros praktikos, 
šeimų gydytojų. Galvojama, 
kad tas trūkumas nebus tinka- 

1 mai atitaisytas iki 1985 metų.

ANDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
(Tęsinys)

Po dviejų dienų internuotieji lietuviai ka
riai apsisprendė stoti į apsaugos dalinius, bet ne
būti belaisviais. Nes tarnaudami savisaugos da- 

: liniuose daugeliu atveju tie kariai prilygo vokie-
- ųių kariams.

Pirmos karo dienos vakare (1941 m. birželio 
mėn. 22 d.) prasidėjo lietuvių sukilimas prieš 
okupantus rusus Kaune ir birželio mėn. 23 d.

- — Vilniuje, Kauno sukilime dalyvavo lietuvių 
: visiuomenė ir plačiai reiškėsi jaunimas. Sukilė- 
’ lių gretas Vilniuje sudarė pagrindiniai atsipa- 
* laidavę nuo rusų lietuviai kariai. Abu sukilimai

buvo veiksmingi. Kauno sukilėliai paskelbė per 
radiją 1941 m. birželio mėn. 23 d. nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimą ir Laikinosios Vyriau
sybės sąstatą. Tą pranešimą palydėjo iš mikrofo
no Lietuvos himnas.

Vokiečiai, pagal savo strategijos planą, o 
gal ir kitais sumetimais, užėmė Kauną birželio 
mėn. 24 d., o Vilnių — 25 d. Abu miestai buvo lie
tuvių ''nkose, laisvi nuo okupantų rusų ir vo
kiečiai neturto aukų juos užimdami.

Nustebau, kai Kauno radijas pranešė, kad 
vokie’iai užėmė 3algudijos sostinę Minską bir

želio mėn. 26 d. Dingtelėjo mintis,kodėl vokiečiai 
taip skubėjo į Minską?

Pasirodo, kad Minskas Sovietų Sąjungos už
sienių špionaže ir diversijoje vaidino svarbų, pa
grindinį vaidmenį ir vokiečiai tai žinojo.

Sovietų užsienio špionažo reikalams centri
nė įstaiga buvo Maskvoje ir ji tarnavo tik i-y- 
šiams su centru bei nurodymams, bet agentų ap
mokymai ir siuntimai, agentų verbavimai ir vyk 
domų diversijų aktai ėjo iš Minsko. Miestas bu
vo pagrindinai pertvarkytas, sukurta pramonė, 
išplėstos statybos. Kadangi Minskas radosi 30 
kilometrų atstume nuo Lenkijos sienos, tSi jam, 
kaip pasienio miestui buvo taikomi griežtesni 
drausmės nuostatai. Baltgudijos sostinėje Mins
ke žmonių judėjimas buvo didesnis nei provinci
jos bet kokiame mieste, todėl paskiri pašaliniai 
užsieniečiai žmonės taip ryškiai nekrisdavo vie
tiniams žmonėms į akis.

Vokiečiai, netikėtai, užėmę miestą, rado vi
sus sovietinių Įstaigų archyvus. Jie kruopščiai 
surinko SSR agentų sąrašus. Vokiečių gestapas, 
vokiečių kariuomenės užimtose teritorijose are
štavo Sovietų šnipus ir juos sunaikino.

Birželio mėn. 27 d. atvažiavo į Alytų I Va
rėnos visuomenės delegacija pas Alytaus apsk
rities viršininką. Ją sudarė: Dabkus Jonas, Ka- 
liūnas Petras ir Poškus Petras. Delegacija susi
tiko su manimi ir aš kartu su ja lankiausi pas

apskrities viršininką. Pastarasis patarė Kaliū- 
uui Petrui, kaip senam viršaičiui,'imtis organi
zuoti I Varėnos valsčiaus savivaldybę.

Kadangi sirgau inkstų akmenimis, tai į Va
rėną sunkvežimiu nevažiavau, nes buvau apsi
sprendęs vykti į Kauno Raudonojo Kryžiaus li
goninę.

Birželio mėn. 28 d. provincijos pažįstamas 
tarnautojas susirado mane mieste ir prašė būti
nai su juo eiti pas lietuvį saugumo viršininką. 
Nors tos misijos nenorėjau ir aiškinau, kad aš jį 
tik vieną kartą mačiau, bet tas “seksotas” buvo 
neperkalbamas. Galiausiai sutikau tą ‘seksotą” 
(jo bylą mačiau NKVD archyve) palydėti į sau
gumo viršininko kabinetą. Užėjome pas saugu
mo viršininką į jo kabinetą apie 2 vai. dienos. Su
pažindinus pasitraukiau į laukiamąjį kambarį. 
Po dviejų mėnesių tas tarnautojas “seksotas” iš
sikėlė į kitą vietą.

Pagaliau per p. Matulionio protekciją, prie 
progos, liepos mėn. 2 d. aplankiau I Varėną. Mat, 
Alytaus apskrities kelių ruožo viršininkas va
žiavo tarnybos reikalais į II Varėną ir sutiko 
mane pavėžinti.

Varėnos miestelio aplinka ,sukėlė prislėgtą 
nuotaiką. Visi miestelio žydai su geltonomis Še
šiakampėmis žvaigždėmis ant pečių, neramūs 

i slankiojo gatvėmis, vaikščioti šaligatviais jiems 
buvo draudžiama. Toks Alytaus vermachto ko

mendanto įsakymas. Pinigų niekas nevertino. 
Krautuvių lentynos buvo tuščios. Žmonės vienas 
kito atžvilgiu kažkaip priešiškai nusiteikę ir įta- 
ringi. Įsikalbėjus su žydais, jie pradžioje manė, 
kad juos veš darbams Vokietijon, o tuomet, ma
tyt, žinojo savo likimą.

Liepos mėn. 3 dieną prieš išvykimą, užėjau 
atsisveikinti į vaistinę, atsiradę ten žydai siūlė 
man baltinių ir kitokių dovanų, bet aš atsisakiau 
nuo bet kokių dovanų, gerai žinojau, kad tiems 
žmonėms niekuo padėti negaliu. Mat, jų likimą 
sprendžia Berlynas, o mes lietuviai savo krašte 
esame tik kampininkai, bet ne šeimininkai.

Pagaliau agronomo Matulionio pastangomis 
Seirijų pieninės sunkvežimiu pasiekiau Kauną. 
Užėjau į Laikinosios Lietuvos vyriausybės atkur
tą švietimo ministeriją. Nuotaika pas visus su
jaukta ir prislėgta. Mat, atvyko iš Vokietijos 
hitlerininkai administracijos pareigoms. Lietu
vos Laikinąją Vyriausybę vokiečiai paleido ir 
rinkosi tik lietuvius ryšininkus - patarėjus. Lie
tuvių visuomenė įkalbinėjo kai kuriuos žymes
nius lietuvius sutikti eiti vokiškųjų įstaigų pata
rėjų pareigas ,o buvusį generolą Kubiliūną įkal
binėjo būti lyg tarėjų pirmininku.

Vokiečiai propagavo Naują Europa bet kaž 
kaip miglotai.

(Bus daugiau) *
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. PulMki Rd. (Crawford 
Medical Building) Tai. LU 54446 ( 
Priima ligonius pagal susitarimą. • 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 ,

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 5. Manheim Rd., Westchester, Ik
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 We»t 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

I ..'ii

Laivai pajūryjeJONAS TRIČYS

vaizdai būtų buvę, j:e nebuvo , 
garbinimo objektai, liet tik vė
lybojo periodo liaudie? legendos 
atvaizdai. Ginčytinas lieka ir 
StryjkBwskio pasakojimas apie 

.t'i, kad 1321 metais Gediminas 
/{pastatęs Vilniuje Perkūno stabą 

! ir liepęs prie jo deginti “amži
nąją” ugnį.

(Bus daugiau'

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. FRANK PLECKAS, 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W 71 St. Tel. 737-514$ 

Tikriną akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta treč.

MYKOLAS PRANEVIČIUS PAGERBIA

Plėšikai pasigrobė 

milijoną doieriy
BRIUSELIS, Belgija. — Pen

ki maskuoti ir gerai ginkluoti 
į plėšikai užklupę prie pašto įstai
gos pakrovimų doko pašto 
sunkvež:mį, nušovė vieną pašti
ninką ir pas’grobę vieną mili

joną dolerių pabėgo.
Į Ataka įvyko pašto šarvuočiui 
i privažiavus prie pašto įstaigos. 
Du paštininkai pradėjo iškrauti 
maišus pin:tu, atvežtu pesinin- 
ku agoros išmokėti. Tada plėši
kai prisistatė.

"Nes širdimi tikima, o burna išpažįstama, ir taip įgyjamas išga
nymas". — Rom. 10:10.
čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tinkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

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

Mažeika Evans

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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

Ofiso telef.: 776-2880
Rezidendjoc telef.: 448-5545

Laidotuvių Direktoriaii senas pagonybės tradicijas ir 
I nieko bendro neturi su krikščio
nybe. Bet ką fįi vaizduoja šie iš
drožinėti skydų paminklai, ko
kia jų reikšmė? Į šį klausimą 
Basanavičius atsako tik iš da
lies; jo manymu išdrožinėtieji 
skydų kontūrai atvaizduoja sli-' 
lizudtas žmonių figūras, šios te
zės pagrindan jis dėjo savo as- giotė Eve Postell už žmogaus 
menišką patyrimo impulsą. Bet apiplėšimą ir užmušimą apygar- 
tų paminklą figūros, abvaizduo- dos teisme nubausta 114 metų 
tos įvairiose variacijose, dau- kalėjimo. Ji iš 85 metų amžiaus 
giau panašios į kažkokias odas pensininko atėmė S660 ir, ka- 
at roplius, negu į žmogų; Jeigu dangi daugiau negavo, jį užrau
tai, pagal Basanaviių būtų žmp- šė. Teisėjas J. Gordon, paskelb
tus, tai ką jis vaizduoja? Die- damas teismo sprendimą, pasa- 
vybę ar palaidotą žmogų? To 
Basanavičius nepaaiškino. Nėra 
reikalo dėl spėliojimų paneigi
mo arba jų pasitvirtinimų gin
čytis, ar senieji - lietuviai turėjo 
antropomorfinius stabus (“ido- 
ly”). 1 (1) Savo nuodugniame 
veikale “Remove” A. Mierzyns- 
ki (1899) įrodinėjo, kad senieji 
lietuviai neturėję jokių stabų1 
ir kad legendą apie stambeldys- 
tę buvusi vienuolio Grunau su-

Mykolas Pranevičius, Amerikos Lietuvių Socalistų Demokratų 
Sąjungos pirmininkas, šių metų gegužės 27 dieną Jaunimo 
Centre suruoštoje akademijoje skaitė šią paskaitą apie prof. 
Steponą Kairį ir Kiprą Bielinį, Naujienoms duotą birželio 14 d. 
Spausdiname paskaitos tekstą. N. Red.

Gerbiamieji, i
Amerikos Lietuvių Socialde-. 

j mokratų Sąjungos vardu svei-j 
kinu visus Jus, čia susirinkusius, 
kartu dėkodamas Jums už atsi
lankymą Tautinėse Kapinėse 

j atidengiant paminklus mūsų 
* •» i rO i 1 -i c> 1 w-> r- 11 ZA .
tuviams socialdemokratams — 
prof. S. Kairiui ir Kiprui Bie-

i

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ llgce. į tauriems ir nusipelniusiems lie-
OfiMi 2652 WEST 59th SY R5ET

Tai. PR S-1223
OFISO VAU: pirm., antrad., treciad. Įįnįuj 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. šežtadie-: 
oiaia 2-4 vaL popiet ir kitu laiKUi 

oagal iusiurimą.
Aš, gerbiamieji, n e 1 i e s i u 

Jums prof. Kairio ir K. Bielinio 
atliktų darbų ir jų veiklos, tai 

\ padarys inž. J. Valaitis ir Pijus, 
QRTHOPEDA.'vPROTF.ZfSTAS j Venclova.
Aparatai - Protezai. M4S. ban- 
dažaL Speciali pagalba Ljjomi. 
u^rcn Supports) ir t t.

5*4

Norėčiau tik pažymėti, kad 
tiek velionis prof. Kairys, tiek

I kiai man esant tiek Vokietijoje, 
i tiek čia Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Vieną, ką turėčiau 
pažymėti, kad tiek velionis prof. 
Kairys, tiek K. Bielinis visą sa
go gyvenimą pašventė kovai dėl 
Lietuvos laisvės ir demokrati
nės santvarkos įkūrimo Lietu
voje. Toji kova buvo jų tęsia
ma iki jų gyvybės užgeso.

Baigsiu prof. St. Kairio pasi
sakymu iš jo knygos “Tau Lie
tuva’’ :

“Esu tvirtai Įsitikinęs, kad 
dabar globaliniu mastu vykstan
čiose rungtynėse tarp Rytų ir 
Vakarų laimės ne komunizmas, 
bet laisvas pasaulis.

Vii.; 9 4 ir 6 8. Šeštadieniais 8 1 Kipras Bielinis, su kuriais man
63rd St, Chicago. IfL W6» tekQ arčiau dirbti dar nepriklau- 

Talaf.: PRcsp^t S-5G84 T . x □ j .______ į somoje Lietuvoje pradedant
j 1930 m., man esant Laisvųjų FLORIDA j Profesinių S-gų gen. sekretoriu-
Į mi, daug padėjo. Ypač daug

- - Į naudingų patarimų gaudavau iš
velionies K. Bielinio, kuris dau- (lankymą šiame parengime, tikė- 
giausia savo veikloje buvo su-. k.ime, kad lietuviškoji išeivija 
rištas su eiliniais piliečiais ir jų i vien’ngai, nepailstamai, ir toliau 
kasdieniniais reikalais. į tęs š a sunkią kovą dėl Lietu-

Taip pat nenutrūko tie santy- vos laisvės.

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Ave.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

Programom vxU|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Trvl’kametė mergiotė 
nuteista 114 mėty

MIAMI. — Trylikametė mer-

kė. kad nuteistoji Eve Postell 
neturi teisės prašyti bausmės 
pakeitimo — sutrumpinimo ar iš 
kalėjimo paleidimo, kol neatsė
dės vieną bausmės trečdalį.

— Užtruks žymiai ilgiau pa
taisyti sugedusius DC-10 lėktu
vų motorų sostus. Trumpiau 
skraidžiusieji turi gerus ir stip
rius sostus.

Bot prieš mus stovi dar ir kiti, kurta. Grunau kronika yra rin-Į 
savi, labai svaroūs ir sunkūs už
daviniai — iškovoti laisvą Lie
tuvą, atkuriant ją demokratijos 
ir nedviprasmiško socialinio tei- 
s ngiimo pradais.”

Taigi, dar karta dėkodamas 
i visiems čia ' esantiems už atsi-

APIE PABALTIJO TAUTAS
(Tęsinys)

APIE MEDINIUS ANTKAPIUS IR KAI KURIUOS 
KITUS LAIDOJIMO PAMINKLUS PIETRYČIŲ 

PABALTIJO TERITORIJOJE

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

— Illinois gubernatorius J. 
Thompson įsakė neleisti auto
mobilistams važiuoti greičiau 
55 mylių greičiu į valandą. Sku- : 
biau vairuojantieji bus vedami 
į teismą.

kinys daugelio neteisingų, jo 
paties sugalvotų pranešimų. Kri
tiška Mierzyhskip tos “grunau- 
iškos” literatūros apžvalga tą 
teigimą kaip ir patvirtina. Mier- 
zynskio išvadų nepaneigia A. 
Botticher kuris remiasi Roggė), 
kad Darkiemio mieste esąs su
pūtas kalnas vadinamas Po- 
triinpo kalnu, kur stovėjusi 
smuklė “Dieviškoji Trejybė” ir 
virš įėjimo stovėję mediniai tri
jų dievų atvaizdai (Perkūnas, 
Podtrimpas; Pikcdas). šitie at- — Irano premjeras nepriėmė 
vaizdai neva buvę .pei-nešti į lie- naftos gamybos direktorių atsi- 
tuvių bažnyčią Karaliaučiuje ir statydinimą ir patarė nekreipti

.ten dingę (?). Jeigu tokie ai- dėmesio į Chomeini pyktį.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Mula Chomeini nedrįso su
imti Irano naftos gamybos di
rekcijos pirmininko. Prie jo ir 
kitų direktorių namu stovi ka
ro sargyba.

Fisherman’s Pie
Nets Cheers For The Cook

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Forging Fuel Economy

Lietuviai kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Devin* 
Talef.: Hlmlock 4-2413 

7159 S*. MAPLEWOOD AVI
CHICAGO, ILL. 60427

SOPHIE BARČUS s
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Vfcoa progremee Iš WOPA,

£ “Lietuvos Aidaf 
* KAZĖ BRAZDŽIONYTš

PERKRAUSTYMAi

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Prieš 40 metų lietuvių tauto
sakininkas J. Ba-sanavičius at- (Lietuvių kryžiai, Vilnius 1912). 
kreipė dėmesį į savitas Rylų Jis priėjo išvadą, kad dauguma 
Prūsijos lietuvių antkapių for- šio tipo paminklų atvaizduoja

mas ir bandė juos paaiškinti

!

1
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Tender Pink salmon, a protein-rich bounty from the sea, 
catches compliments and savings for the budget-minded cook.

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

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

Fisherman’s Pie
1

3 B

Visos laidos iš WOPA stotie*, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71*t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant In Detroit 
Is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by HazeUa Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of m pel mcwtKuw 36 milDon cable 
fartaycax-JuasandL 1 11 ------------

1/3
1/4

can (15 1/2 oz.) 
Libby’* Pink Salmon 

efts
cup cheese cracker 

crumbs
cup chili taucr 
Cūp milk 4

jar (2 1/2 oz.) slicM 
mushrooms, drained 
(optional)

tablespoon instant 
minced onion

Salt and pepper to taste 
slices American cheese, 

cut into strips
Lemon wedges, garnish

Preheat oven to 375°F. Drain and flake salmon. In medium 
bowl, thoroughly combine eggs, crumbs, chili sauce, milk, 
mushrooms, onions, salt and pepper; stir in salmon. Pour into 
greased 8*ifrch pie {Mate; heat 30 minutes or until heated 
through. Arrange cheese on top of pie; heat an additional 
5 minutes or until cheese is partially melted. Cut into wedges. 
Yields about 6 servings.

Chicagos
Lietuviu fe

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANSO
PATARNAVIMAS

TURiME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVĖ. Tel.: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayettt 3-3512

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138 -1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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LIETUVIŠKAS LIŪTAS 
NESILPNĖJA!
(Atkelta iš 2 psl.)

ar ba gmę — ir tenka kapiti 
liuoti prieš vieną ar kitą. Palir 
kėk'me jam daugiau pasitikėj 
mo savimi ir drąsos: tikėkime

šiais meta’S Gerulaitis yr 
nugalėjęs visas garsenybes iš v 
so pasaulio. Mayer, Gotfrie 
Nastase. Ramirez, Orantes. Si 
lomom Panatta, Fibak ir eilė k 
tų. ne šlaikiusių mūsų jauno; 
reprezentanto rankos. Kiti ja 
sukluno po keletą kartų.

WCT (Pasaulio Teniso Pi 
buvo rungiama

garsųjį argentinietį G. Vilas, kad kada nors ir tuodu vilk; 
pusbaigmėje E. Dibbs. Prisiine- bus parklupdyti.
nant, kad Gerulaičio laimėjimas 
prieš Vilas buvo pirmasis (anks
čiau niekad Gerulaitis prieš jį 
nebuvo laimėjęs), reikėtų tarti, 
kad mūsų liūtas geros formos. 
O dar pridėkime ir tai, kad Vi
las 1977 metais buvo pripažin
tas pirmuoju pasaulyje, o tik 
po jo Connors ir Borg.

Dibbs laikomas tuoj po Geru-1 menybėse) 
laičio, šiandien Įrašyto pašau- kiekvieno su kiekvienu, 
lyje penktuoju. Mat. atsirado je vietoje, Puerto Rico, j 
nauja teniso žvaigždė, J. McEn
roe, dar tik dvidešimtmetis, 
prieš kurį Gerulaitis paskutinia
me turnyre turėjo pusbaigmėje 
pasiduoti, nors prieš tai yra lai
mėjęs visus susitikimus su juo.

Laimėjęs Italijoj, Gerulaitis 
nuvyko Prancūzijon didelin 
dviejų savaičių tumyran, kuria
me dalyvavo apie 128 rinktiniai 
pasaulio žaidėjai, čia puikiausiai 
laimėjo penkis ratus, pateko

• -pusiaubaigmėn, bet... deja, 
prieš B. Borg jam dar sunku lai-

. mėti. Tiesa, buvo laikas, kada 
Gerulaitis nebuvo iš dešimties 
susitikimų su Borgu laimėjęs nė 
vieno, tik ne per seniai pralaužė 
ledus, įveikdamas iš eilės net 
tris kartus: Tel Avive, Šveica
rijoje ir okupuotoje Estijoje, 
Taline. Taip ir neaišku, kokiu 
būdu Gerulaitis su Borgu ten 
buvo patekę, kieno parėdymu 
jie ten buvo atsidūrę...

Amžinas vargas Gerulaičiui 
'su abiem pirmasiais: Connors ir 
Borgu. Žiūrėk, priėjo turnyre 
lietuviškasis liūtas pusbaigmę

Vytas sutriuškino visus, bet pi 
kišo prieš Connors, turėdam 
pastienkinti antrąja vieta 
“tik” 40,000 dol. sumele.

Beje, o kur laimėjimas bai 
mėje su Nastase ir 50,000 dol 
riu premija?

Tačiau šįmet Gerulaitis y 
mažiau uždirbęs negu pern 
šiuo metu, 
buvo 
davo 
kišti.

Su
limesnių Gerulaičio pasirodymų. 
Jų svarbiausi turėtų būti Wim- 
bledonas (Anglija) ir Amerikos 
Open. Praeitais metais Gerulai
tis buvo pasiekęs pusbaigmę paskutines nesėkmes ir turnyre
viename ir kitame turnyre, ir Prancūzijoje iškrito tik ketvirt- 
tik prieš tuos du “nenugalimuo-j baigmėje, užimdama vietą tarp 
sius” teko pasiduoti. j 5-°s ir 8-os.

nes, nelaimei, kaip 
aukščiau minėta, vis tek- 
dažnai pusbaigmėje p pa

Kanklių studiją Klevelande bai
gė Auksė Bankaitytė, Aldona 
Johansonaitė ir Lana.Vyšniony- 
tė. Jos gavo kanklių solisčių bei 
orkestro vadovių pažymėjimus. 
Studija veikia nuo 1965 metų.

— A.a. Juozas Kulbokas, 
Ruthven, Ont., Canada, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas - sava
noris, mirė gegužės 11 d., sulau
kęs 81 metų amžiaus. Liūdėti 
liko žmona Augustė, dukterys 
Gerda, Vanda ir Elvyra, taip pat 
žentai ir anūkai. Už ypatingą 
drąsą ir sumanumą nepriklauso
mybės kovose buvo apdovano
tas Vyčio kryžiumi.

— Severiną ir Ignas Petraus
kai iš Marquette Parko šią sa
vaitę išskrenda dviems savai- 

I tems į Havajų salas.

Namai, Žema — Pardavimo! 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavlmv! 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

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

nekantrumu laukiame to:

las, 5. Gerulaitis, 6. Solomon, 
7. Tanner, 8. Ashe, 9. Dibbs, 
10. Gottfried, 11. Orantes, 12. 
Nastase ir 1.1. Po paskutinių 
žaidynių ir Gerulaičio gerų duo
menų, jis bus vėl pakilęs aukš
tyn, o Vilas užėmęs jo vietą.

Vyto sesuo Rūta peržengė

WCT — Gerulaitis balandžio 
14 dienos sprendime buvo pri
pažintas ketvirtuoju pasaulyje.

Vertėtų parodyti mūsa j am 
liūtui daugiau susidomėjimo. 
Prisimename, kaip džiaugdavo
mės Europos krepšinio pirme
nybėmis 1937 ir 1939 metais, kur

Paskutinis (birželio mėn.} 
mėnesinis žurnalas “Tennis”' 
skelbia balandžio 2 dienos Te
niso Sąjungos žaidėjų eilę, nu
statytą, remiantis turnyre su
rinktų taškų vidurkiu: 1. Con
nors, 2. Borg, 3. McEnroe, 4. Vi

ii Lietuva išplėšė pirmąją vietą.
■į Kada jaunas lietuvis eina per 

_ | pasauli savo gražia lietuviška
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi t visas tka! ,-x

Jytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span- Pavarde, pernelyg lietuviška is- 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, vaizda, — lietuvio vardui kelti 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- t r.aTrariVa
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos ^au ir 10 156*- aar Pn
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgom!* 1 sideda komentatoriai, žurnalis- 
tiekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rd •_ reklamuotojai

Daug sėkmės Tau, lietuviška
sis liūte! J. Vaičiūnas

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
tytojns ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau-

8u juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti Ir platinti Naujienra, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Ha 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems įkaityti]*™*,

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio riešbuSc 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9788, paskyrė 
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 įrengimai*.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų numūri' 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiai’ 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos Ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visu Ir vista kviečiame 1 didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei f alinu tiultytojv teixaiaxi 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

MADJIBNO9 
1739 K, HAL5TID IT. 
CHICAGO, IL M6M

1
— Pranas Markuza sveiksta 

Regent Plaza Slaugymo centre, 
901 So. Austin Blvd., Chicago, 
Ill. 60644. Jis priklauso Šaulių 
organizacijai. Tos- organizacijos 
narė Regina Lątožienė, rūpinda
masi jo gerove, užsakė , j am Nau
jienas. Dėkojant, linkime Pra
nui Markuzai pasveikti ir grįžti 
prie lietuvybės bei lietuvišku
mo darbu. .....

v 3 anksto be raginime pntęalt savo prenumerata, taupydami* laiku ir 
aa£ndai*as loainilnėjlmo Išlaidą*. Priede ■ dol

Pavardė & vardai

Adre—»

v Utafcia- Haujlaua kaip dūriną nvo 
yra naujai įkaitytoji*. Priede  d

Pavardė Ir vardai — -___ _ _________ —

koala

Adresą*

Spootorlatu pavardė, vardai Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviški ipaudą ir Naujienų 
paitangas. prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė Ir vardai

Adreaaa

• Platinimo vajaus proga, 
tinimui nemokamai ix jot

prašau siuntinėti Niujienaa dvi atraite* ruilpą. 
U Įsipareigojimu.

Pavardė Ir vardai

Adresai

Pavardė tr vardai

Adresu

Pavardė Ir vardu

— Praeitą savaitę skaitytojus 
pasiekė Skautų Aido balandžio 
numeris. Vadovybė daro pastan
gas Įeiti į normalias laiko vėžes. 
Šis numeris yra įdomus ne tik 

bet ir visam jauni- 
I mui. Vyr. redakt. Juozas Toliu-1 
Į šis, rikiuojanti redaktorė ir ad- 
j ministratorė Malvina Jonikienė, 
; 6346 So. Washtenaw Ave., Chi

cago, IL 60629. Numerio kaina 
50 centų, metams $5. Redakcinę

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj jstai 
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

~ # J

— Juozas Šalkauskas, Wauke- -j s^autams> 
gan, III., siųsdamas metinę pre-; 
numeratą, pd’sveikino Naujienas j 
65 m. sukakties proga ir palin- j 
kėjo atkakliai tęsti kovą už Lie- I 
tuvos nepriklausomybę ir jos 
žmonių laisvę. Dėkui už laišką 
ir už vienuolikos dolerių auką.

— Antanina Liorentaitė, bu
vusi Lietuvos civilinės aviacijos 
pirmoji lakūnė, kiekviena proga 
paremia Naujienų leidimą. Dė-:l įr 
kui už ankstyvą prenumeratos Įnimui,

— Kazys Mačiukas, SLA ista- Įvairi apdrauda —INSURANCE 
tų komisijos narys ir SLA 6-tos. BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
apskrities pirmininkas, su žmo
na Kaze rengiasi vykti į SLA

Notary Public
Insurance, Income Tax

>u centų, meianib ę>J.
kiltį sudaro: Antanas Dundzi-J 29al W- 63rd St TeL 436’78'8

la, Alė Namikienė, kun. Antanas 
Saulaitis, Juozas Toliušis, Balys 
Vosylius ir Bronius Žalys. 
Skautų Aidą galima tik pagirti 

rekomenduoti visam jau-

pratęsimą ir už $7 auką.

— Martynas Ališauskas iš 
Carol Gables, Fla., atsiuntė tokį 
laišką: “Siunčiu metinę prenu
meratą, kurią žadėjau pratęsti] seimą Clevelande. 
nelaukdamas raginimo. Kadangi ’ 
pavėlavau, tai įdedu dar $5 au--

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba

rių mūro namas ant 37 pėdų sklypo. 
Nauji Jangai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką.

LABAI SVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 būtai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingų priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie S6.000 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 Euksus ofi
so patalpa. Daug nriedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

— Čikagos lietuviai pensinin-
ką. Linkiu Jums ir Naujienoms ^uvo nuvykę į Skripkų ūkį 
kuo geriausios sėkmės”. Dėkui ‘ žemuogauti, bet uogos dar ne- 
už laišką ir už auką. 1 Panokusios.

— Arėjo Vitkausko World-1

Wide News Bureau pasaulinė 
skiltis “American Scene” mini' 
lietuvį Rimą Vainorių svarbioj 
filmų darbo vietoj. Jis įrašytas 
antrojo vieneto režisieriumi 
Paramount Pictures filme “Lo
šikai”. .- ;

— Marquette Parko lituanis-;

— Į Cleveland© ruošiamą SLA 
seimą iš Čikagos išvažiuos apie] 
20 atstovu. :

— Vasarą į Clevelande ruo-J 
šiamą ALTos konferenciją ren
giasi išvažiuoti du dideli kelei
viniai busai. Paruošiamieji dar
bai jau pradėti.

— Elena čižauskienė atsto- 
tinę mokyklą baigė: Audra Avi- j vaus SLA Moterų 134 kuopai
žienytė, Alfredas Degutis, Dana: 
Dirkytė, Jurgis Drunga, Karolis 
Drunga, Alvyde Eitutytė, Da- 
rius Garbenis, Danutė Juraitytė,. 
■Tomas Kubilius, Vitas Lukošiū
nas, Darius Matonis, Darius Po
vilionis, Dalia Polikaitytė, Pau
lius Sandas ir Liudas Stankaitis.1 
Mokyklos vedėjas yra Pranas. 
Razminas, išleidžiamos klasės 
auklėtoja Rūta Jautokienė.
— Muz. Onos Mikulskienės

Cleveland© seime.

— Clevelandan išvažiuos SLA 
iždo globėja Kristina Austin ir 
jos motina Josefina Kriščiū- 
nienė.

— SLA iždininkė Euphrosine 
Mikužiūtė i Clevelandą išvyks
ta anksčiau.

KAIP TOLI NUEISIME 
SU RASIZMU?

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

SAVININKAS parduoda 8 butų1 
po 4 kamb. mūrinį, 18 metų se
numo, su įrengtu rūsiu ir 3 ma
šinų garažais, prie Kedzie ir 
71-mos. Savininkas gali duoti 
morgičius. Tel. 778-4690

LEMONT, ILL.

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

all conveniences.
WOLSKI REALTY 

257-2234 or 257-2jl5

Savininkas parduoda 7 kamb. 23 
metų švarų mūr. bung, prie 72 ir 
Richmond. Įruoštas^ skiepas. 2 auto 
gar; Galima tuoj užimti. - 776-2191.

6 kamb. didelis mūr. bung, prie 63 
ir California. 2 auto mūr. gar. Ga 
Įima tuoj užimti $35,900.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose g^eit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

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

h Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. J 
523-8775

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENfi

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629__ Tel. WA 5-2737

FURNITURE REFINISHERS
& CABINET MAKERS*

Full time positions available for experienced, individuals. 0
Apply to the Personnel Offices at the following locations:

#1 Goldblatts Home Furnishing Center
400 S. Kedzie - Building ^2 /
Chicago, Illinois {

OR į

5^2 Goldblatts Home Furnishing Center
1213 Butterfield Rd. 4

Downers Grove, DI. 4

Šį kartą užkliuvo “Snieguolė 
(Snow White) ir 7 nykštukai”. 
Kai kam užkliuvo žodis “White”. 
Atrodo, kad žodis “Baltas” pasi
darys nevartotinas, paniekos žo
dis. Ir ta pasakų karalaitė pa
kliuvo į “rasistų” grupę, žurna
listas Bob Green rašo, kad Bro
lių Grimų sukurta apysaka apie 
Snieguolę, kuri džiugino visame 
pasaulyje vaikų širdis, nebus 
pageidaujama Amerikoje. Jau 
dabar turtingo Chicagos prie
miesčio Lincoln Park mokyklo
je, pavadintoje Francis W. 
Parker, apysakos pavadinimas 
turėjo būti pakeistas. Ši privati 
mokykla garsi savo liberalinė
mis pažiūromis.

Šiais metais 8-to skyriaus mo- į 
kiniai nutarė suvaidinti tą 
“Snow White”. Du mokytojai, 
kurie prižiūrėjo tą vaidinimą, 
nutarė, kad žodis “White” kve
pia rasizmu ir tą vaidinimą pa
vadino “Miško Princesė”, “Prin-, 
cess in the Woods”. Visi žodžiai ■ 
“Snow White”, vaidinime buvo į 
išbraukti. Vaidinime ji buvo 
vadinama tiesiog “princesė”. 
Vienas mokytojas pasiteisinda-! 
mas pasakė, kad jis įtariamas 

1 rasistu, kam jis parinko tą vai- 1 
dinimą. Į

Kaip toli nueisime glostydami 
tą katę, kuri, juo daugiau glos
tai, juo aukščiau nugarą riečia.

GOOD INCOME PROPERTY
2 flat brick. 2-5% room anartments. 
Electric heat, electric kitchen. Full 
basement and enclosed rear porches. 
2 car garage including adjoining va
cant lot.. Carpets and appliances. % 
block from grammar and high 
schools. Vicinity 56th and Maplewood. 

Priced in low 50-s. - 476-7548.

HELP WANTED — FEMALE 
Dirblninklų Rtlkli

SECRETARY
Dependable typist and stenographer 
loop office with 3 attorneys.

Phone 263-6397

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Išnuomojamas 4 kambariu 
butas 2-me aukšte, 7254 S. Fair 
field Ave. Kreiptis į savininką.

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills for 

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

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

— Italijos* komunistų vadai 
kritikuojami už rinkimų išpro- 
vokavimą. Komunistai neteko 
30 atstovų. m .

Siuntiniai i Uetuva 
Ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieaso, III. 60631. Tel. YA 7-5980

Netary PvVta 
INCOME TAX MtVICi

Yafa put dtrual rertiBUd, tiltinių 
likrietimal. pildomi pilietybė! pr»- !

tymai ir kitokį blankai. J

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208*4 W. 95th St. 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Awochtei 

2649 Wist 63rd Str»«t 
TH. 776-5162 

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

40 metą, patarnaudama klientams.

MOVING
Apdrausta* perkraustymat 

Ii |v«irip etstumy, 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
------------------------ ' •< - ->

> -_NAUJIINO«, CHICAGO B, IU, lįtndiy, rMW




