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PREZIDENTO KALBA PALIKO

SENATORIAI PRAŠYS PAREIGŪNUS
. AIŠKINTI’ SMULKMENAS

Pre-|-gali atstovauti Amerikos delega
cijai, sekančių metų atomo kon
trolės- konferencijoje, bet Brež
nevas tikrai toje konferencijoje 
nedalyvaus. Jo sveikata yra ge
rokai pašlijusi. Kas dvi valan- .

.. ' p WASHINGTON, DįC. *■
zidėnto, Carterio kalba, • pirma-

/dfėfiTiJasakyta šeiiSfbIr "atstovų 
rūmų mariams, paliko labai gilų 
įspūdį ne'tiktai. Kongreso atsto
vams,, bet -.ir krašto rgyyento- ^--- ,
janjs.. Visi atkreipia ‘ dėmesį įl dos,- jam reikia naudotis vaistu > 

. .tai,? kad prezidentas, ■, ryte posėr.
džiąvęs su atsakingais pareigū-

- ; riaiš,' vidudienyje kartu su; Leo-.
nidir - Brežnevu .pasirašė naują 
:4trategiųių atomo .gįnŲų. kon^ Maskvai duoda: teisę turėti tokį 

, trolės, sutartį, oz vakare, .8.vai.., 
pašėke'įtikinančią kalbą. Ąme-

- riklėciai- turėjo progos- pasiklau-

-ir poilsiu. Jis pats yra įsitikinęs, 
kad jis pasiekė Sovietų Sąjun
gos galios čiukurą: Jis pasirašė 
tokią sutartį' -,su JAV, kuri

bet nė viena kalbą, jnępaŠko to
kio gilaus ir rimta įspūdžio, kokį, 
paliko šį kalba. Kalbą, kelis kar
tus ilgais plojimais-buyo per
traukta, bet prezidenįas ją tęsė,/ 
kol išdėstė josios .reikšmę r jri 

< svarbą .ne tik šiai dienai, bet' ir
būsimoms kartoms^,_ „

. Kalbos • .pradžio^-prezidentas. 
nurodė, kad jis tęsia tą patį’ dar:' 
bą, -kurįpradėjo ir tęsė: kiti pre
zidentai. Jis priminė prezidento; 
J^ųiptąpo' prez. Ke^ę^gjųprez. 
/į^įhsbnbį' pagaliau -\pr.ėzi'dentų 
•Jgljsono^ir' FoiSpįyė^ajš^pasita-: 
rimus su gpvietų;’-.-^'džį&s' parėi-

^mai^pa^ra^tsuiisųt^^d-Žprą- 

pasirašymo dieną jie; /dėt ne*, 
baigti. Sutartis liečia 'kelis pą- 
•grinBiriiūs- 'klaųsimųš^'kuriuos

lĮėriiai išaiškinti, o kįtfežas klau- 
•litnatTis' aptarti - ir susiiąrti- bū-s ■ 
įiošiinm' nauja sutirtąs. Ta ;su- 
thrtistturi’-bū.ti aptdrįaCir. pa'si-> 
rašyta -yvįenerių rrię'tų' •; laiko*, 
tatpyje.

Naują sutartį pasirašė prezi
dentas Carteris ir Sovietų Są
jungos komunistų-partijos gene
ralinis sekretorius ir aukščiau
sios- tarybos. pirmininkas. Abu 
pasirašė istorinės reikšmės do
kumentą, bet nė vienas nežino
jo, ar jiedu galės pasirašyti at
einančių metų sutartį. Prezi
dentas .-Carteris turės r laimėti 
ateinančių metų rinkimus, o 
Brežnevas turės gerokai patai
syti sveikatą. Prezidentas .Carte
ris turės įtikinti demokratų par
tijos daugumą. Niekąm ne pa
slaptis, kad sen. Edward Ken
nedy-nori tapti demokratų par
tijos kandidatu. Prezidento įta
ka didelė Demokratų partijoje, 
bet niekas negali pasakyti, ku
ris laimės, kol balsai nesuskai
čiuoti. ‘Prezidentas Carteris dar

patį atomo sviedinių-kiekį, kokį 
turi amerikiečiai.' Brežnevas vi
są gyvenimą norėjo prilyginti 

; Sovietų Sąjungą Amerikos ga
liai. Visi žino, kad- Rusija yra 
gerokai atsilikusi, kaip ir da
bartinė Kinija, bet Brežnevas- 
didžiuojasi, kad Rusija atomo; 
srityje prilygo Amerikai, nors- 
magnetinių juostelių dar ir ne
moka pasigaminti.

r; Galimas daiktas, kad Brežne- 
vas,'grįžęs į Maskvą ir prane
šęs-visiems rusams apie laimė-- 
•jimųs Vienoje, pasitrauks ?įš; 
valstybės' vadovybės ir išva
žiuos sveikatos gydyti,. 4,,j

‘: 3v.ęYčorai leicio DC-1 b •
’ K* " *^. ^ *^ ■* * \

j lėktuvams ' skristi
į •ZURICH’, /Šveicarija'. — švęi- 
^ęa^ų'ąyįacijos .vadovybė, nesu
laukusi, .pranešimo- iš Amerikos. 

Upiė.DC-lO lėktuvų patikrinimą, 
ir taisymą,-įpati savo priemonė-- 
mis. patikrino sustabdytus DC- 
10 lėktuvus, nieko pavojingo^ 
juose nerado ir leido savinin
kams. vežioti* keleivius; kaip juos 
vežiojo iki šio meto.

! -Manoma, kad panašiai pasi
elgs ir kitose valstybėse. Vietos 
priemonėmis lėktuvai bus patik
rinti, atkreiptas reikalingas dė
mesys į sostus motorams pri
tvirtinti, į sraigtus ir kitas ge
ležis traukiamai jėgai laikyti. 
Jeigu metalas nebus “pavargęs”, 
tai vietinės valdžios, sekdamos 
šveicarus, leis didiesiems DC-10 
lėktuvams keleivius vežioti.

il i M

i

■Prėžidentas Carteris pirmadienį pasakė senatoriams ir atstovu rūmu nariams- svam
bią kalbą apie Vienos sutartį, p .antradienį Baltuose Rūmuose priėmė daug senatorių, 

aiškindamas sutartį.

ROMOJE SUČIUPO AKYLIAUSIA

GERAI GINKLUOTAS RAUDONOSIOS GVARDIJOS 
būrys suėmė vyskupą Marcinkų

—--------- - i ROMA. Italija. — Policijos-
15-20 mėty kalėjimo (suimti du Romos “Raudonosios 

n4 i i ‘.brigados" nariai turėjo vyskupouz i i-niecio nužudymą . °- J J r
y ■ Povilo Marcinkaus vardą ir pa-

....CHICAGO. — KrnniriaXinio varde. Policija mano, kad šie 
teismo teisėjas Fred G. Sūria banditai norėję--pagrobti- Cice- 
nute;sė du iš penkių gaujos j. roję gimusi dvasiškį. Pirma ži- 
jauniklių, dalyvavusių nužudy-, nia sakė, kad vysk. Marcinkus 
me 11-mečio/berniuko Roger, jau pagrobtas, bet dabar paaiš- 
Meyęrs. kurį 1978 m. kovo 2 d. j kėjo, kad jis laisvas ir-sveikas, 
jie pasigrobę iš jo tėvų narnų' . . _
nusivežė į Willow Springs mįš-

j kus ir ten peiliu subadė paliko, dijas pranešė, kad gerai gink- 
Jerry Kavinsky, 18 m., egze- luotas Italijos .‘-‘raudonosios bri-

ROMA, Italija. — Romos ra-

?.

į. .Choi me i n p pas kelbė
■ konstituciją

TEHERANAS, Iranas.' — Mu--

; -/ .... traukiamos visos karo jėgos
'managuai IŠLAISVINTI i

MANAGUA, Nikaragva', ri-/ 
Pranešimai'iš kovos lauko Sako, 
kad sukilėliai užėmė'visą Leo
no centrą ir pravalė miesto apy
linkes-. Dalis-Leone buvusiu na-,
cionalinės gvardijos karių pajė- la Chomeini. oasitares su “re- 
gė pabėgti į priemiesčius ir grę- Evoliucine taryba’’, vakar paskel- 
timus laukus bei’‘ miškus, bet bė . naują konstituciją Iranūi. 
sandinistai neduoda ' jiems ’ fa-j Daugelis mano, kad mula Cho- 
mybės. Gretimose pašlaitėse ir memi orasimanė naujos bėdos.

Mula įsivaizduoja, kad jis. nu
vertęs šachą, turi šacho galią ir 
gali paskelbti- Iranui naują kons
tituciją.

r ^Teisininkai.. aiškina, ’ kad mula, 
neturi teisės skelbti konstituci
jos, nes iki šio meto niekas jo 
neįgaliojo tokiam darbui. Kons
titucija privalo būti viso krašto 
piliečių patvirtinta, o ne vienos 
tikybinės sektos vado. Jis pats 
skelbiasi: “šventu žmogumi”, 
bet- niekas jam tokio titulo 
nedavė. 'A'

SEYMOUR, Ind. — Sekma
dienio lakti čia areštuotas vy
ras J- tirėy Rignall. 28 metų, iš F " •- * • i •> Chiuagos. kuris savo prie 65-to

■ ■Iplento pastatytam'- i'inobily-
. je gulėdamas r//f marijuana.
i Rignall ųupasakojo,- kaip ii' 
turėjęs porą žiaurių susi" niimų

: su John Wayne, G^ - j. masiniu 
' žudiku, lytiniu iškrypėįiu, dabar : 
laukiančiu teismo už 33 jaunuo-

kutorius, kuris berniuką subadė, gados“ teroristų būrys šiandien 
.gavo 40 metų kMėjimo; Donald -pačiupo Ciceroje gyvenusį ir 
Owens. 17 m., padėjęs Kavins-j Vatikano iždininko parteigas ei- 
kiui berniuką nulydėti į egze-! nantį vyskupą Marcinkus.

.kucijos vietą, gavo 20 metų, ir Vyskupas 'Marcinkus ' Kdėjo 
Jesus Garcia, 19. kuris savo au- _ popiežių Joną Pauliu Antrkjį į 
tomobiliu žudikus ir jų ; ’ 
vežiojo, gavo 15 metų.

Gauja atrado berniukai naktį 
atėję į jo tėvų namus apiplėšti, 
iš baimės palindusi po lova ir 
nutarė jį likviduoti,-kad vėliau 
negalėtų išduoti.'

L , i .. . ■ -'.n '__ ■

Birželio 20: Fiorentina, Silve- 
rijuš, Aiva, žinuolė, Genulis, 
Minalga.

Saule teka 5:13, leidžiasi 8:23.
Oras'Šiltas, lis. -

auką, Lenkiją. Jis visą laiką atidžiai 
I saugojo popiežių, kad Lenkijoje 
ar kelionėje koks piktas priešas 
nepasikėsintų prieš popiežiaus 
gyvybę. Be to, kelionės metu 
-vysk,. Paul Marcinkus, kvarkė 

. visas .popiežiaus kelionės,..išlai
das. Lenkai-labai gražiai sutiko 
ir priėmė lenkų kilmės popie
žių Joną Paulių Antrąjį., bet po
piežiaus kelionėje susidarydavo 
išlaidų. Popiežius buvo užimtas 

į įvairiais reikalais, susitikdamas 
su lenkais dvasiškiais ir valsty
bės vyrasi. bet piniginiais rei
kalais jis visai nesirūpino,.Visus 
tuos . ręįkalus kelionės metu 
tvarkė ^Varikano iždininkas ir 
akyliaūsias popiežiaus sargas 
vysk. Marcinkus.

. Popiežiui išvykus į Castel Gan- 
dolfo, kartu su juo pailsėti iš
vyko ir vysk. Marcinkus." Kar
tu su popiežiumi jis grįžo i Ro^ 
mą. Matyti, kad komunistų,, te
roristų grupė atidžiai sekė vys
kupo Marcinkaus judėjimą ir 
pataikė pirmą progą vyskupui 
pagrobti.

Italų; .policijai yra žinomi 
‘‘Raudonosios brigados“ teroris
tai. Ji stengiasi lokalizuoti tero
ristus, kad galėtų nustatyti vys
kupo Marcinkaus pagrobimo ii? 
slapstymo vietą. Tuo tarpu dar 
nežinia, ar teroristai komunis
tai reikalaus iš Vatikano stam* 
bios sumos pinigų.

Jie gali pagrobti vysk. Mar
cinkų informacijoms gauti. Po
licija seka grobikus, o pastarieji 
dar nieko m - skelbė apie pa
grobimo tikslus/

Latin Disciples gaujai 
atėmę ginklų transportą
CHICAGO- j=p..Pįynaaę|ienj du 

policijos investigatoriai prie 65 
gatvės ir.. Western AveU paste--* 
bėjo tris įtartinus jaunuolius, 

5 kurie ^atrodė susirūpinę; stistojo 
‘ į paklausinėti ir šiems belipant iš 

-automobilio pastebėjo iš?po sė
dynės revolverio rankėriąlir pa
ieškoję automobilyje -rado dar 
du šautuvus.
.-Visi trys: Ricardo Araoz. 18 
m.. Axel Herrera. 18 m., ir WJ 
Gali, 17 m., nuvežti į nuovadą 

. ............................  , ‘ (papasakojo, kad jie 23 šaunamus Sąjungoje gimę žmones skaito- . Jv , T t.. -\ •,....... - , , • ginklus uz $900 pardavę Latin
Disciples gaujai miesto šiaur
vakarių dalyje. Padarius kratą 

Sovietų valdžia išleido mili- tų jaunuolių butuose (Allen st.) 
jonines sumas 1980 metų Mask- į rasti dar du automatiniai ir aš
voje ruošiamai olimpiadai, ti-jtuoni paprasti šautuvai. Policija 
kėjosi sulaukti tūkstančių žmo-'dabar ieško tikrųjų tos gaujos 
nių iš Amerikos, Prancūzijos ir i Valdybos narių ir tikisi rasti 
kitų kraštų, bet daugelis bijo' daugihu toš rūšies prekių, 
važiuoti. Dąųg ąusia į.olįmpia- : Visi šia proga rastieji ir kon- 
dą norėjo važiuoti jauni rusų fiskuotieji ginklai, pasirodo, bu- 
vaikai. geri sportininkai. Jie vo pavbgtl-birželio 9 d. apiplė- 
bijo. kad sovietų valdžia nepra- šiant vieną užstatų krautuvę, 
dėtų prie jų kab'nėt’s. Brežnevo 
konstitucija leidžia sovietų polL 
cijai prisikabinti prie bet kurio 
užsieniečio. Daugelis Kanados 
rusu ir ukraniečiu atsisakė va- 
žiuoti.

lių nužudymą: Už sužeidimus j 
Gacy jam atlyginęs be teismo 
Rignall areštuotas.

Rusai pakenkėmiškeliubse; rasti keli'-ljūriai na- 
cionalinėp-;§vą&įįjt)!Š d<arių, nete
kusių . automobilių., Per. laukus 
ir kalnus'jie bėga pėsti..'/'

i r' - * .- i

Sostinėje tebeina kovos tarp 
miesto .gyventojų .ir Somozos 
policijos, atidžiai bandančios ap
ginti kelią, vedantį-į miesto ae
rodromą. Nacionalinė gvardija 
jau nesikiša į priemiesčius, ku
riuos praeita savaitę užėmė 
sandinistai.

■ u- i- .r ; • "■ ■ ■

SOMOZA NEGAUNA 
PARAMOS

Prezidentas Somoza kreipėsi 
kelias Pietų Amerikos valsty

bes, prašydamas įvairios para
mos, bet jos negauna. Sbmoza 
žino, kad maištininkams padeda 
Kosta Rika ir Panama, bet jis 
.pats nieko nepajėgia prisi
prašyti.

Nacionalinės gvardijos vado
vybė patarė ieškoti išeities, bet 
bijo, kad diktatorius nepajėgs 
to padaryti. Jiems atrodo, kad. 
jis pabėgs, palikdamas karius

Į
Malaizija gaudo 

vietnamiečius 
V ’ ’ -

KUALA LUMPUR, Malaizija. 
— Paskutiniais kėliais' metais į 
įvairius Malaizijos h pakraščius 
atvyko didokas skaičius Vietna
mo tremtinių, nepajėgusių ras
ti pastovios gyvenamosios vie
tos. Pradžioje į tremtinius ne
kreiptas joks dėmesys, bet pas
kutiniu metu, kai jų dąugiau 
atsirado, tai gyventojai pradėjo {ir vadus, 
skųstis, šiomis dienomis polici
ja gaudo vietnamiečius, sodina 
į jų pačių laivelius ir išveža į 
jūrą. Buvo paleistas gandas, kad 
policija išveš į jūrą ir šaudys 
tremtinius, bet tai neteisybė. 
Vyriausybė neleistų policijai ši
taip elgtis. Policija juos išveš 
į jūrą, kad plaukiantieji Ameri
kos ar Vokietijos laivai juos iš
trauktų iš vandens ir nusivežtų.

— Sudarys bendrovę Europos 
degalams pirkti. Nepriims per
mokančių pirklių. ' .

Kas ginkluoja 
kriminalistus’?
, ’ - ' * G » ’

CHICAGO, -r Pagarsėjęs kri
minalistas Jack Louis Scott Gail 
prisipažino pardavęs pirkėjams 
tris šautuvų prietaisus, kuriuos 
vartojant Šovimai praeina be
veik be garso.

Gailo teismui paskirta rugpiū-, 
čio 8 diena. Jis. gali gauti dau
giausia $25,000 piniginės baudos< 
įr kalėti į metus., .. •< • •

■ NfeW YORK./. N. Y. — Leoni-: 
. das Brežnevas, paruošęs naują 
i konstituciją, kurioje Sovietų

Lu Brežnevas vrsus 
nustebino bučkiu

VIENA, Austrija.—Sovietu S-n • 
jungos įtakingiausias komunis- j 
tas, pasirašęs strateginių atomo 
ginklu kontrolės sutartį, priėjo 
prie Carterio, paspaudė jam de
šinę. jį priglaudė ir pabučiavo 
į -veidą. Brežnevas pasakė, kad 
pasirašytas svarbiausias žmoni
jos dokumentas.

Liudininkai pradėjo klausinė
ti. ką komunisto pabučiavimas 
reiškia? Ar bučinys yra komu
nistinis antspaudas? Kaip ko- 
mun’stas gali viešai bučiuoti 
kapitalizmo atstovą?

Mula pakenkė 
diplomatams

LONDONAS. Anglija. — Ga
na įtakingas Irano diplomatas, 
važiuodamas iš Irano į Ameri
ką, buvo sustojęs Londono vieš
butyje^ Iki šio metu niekas ne
klausinėdavo p r a v a žiuojantį 
diplomatą, bet šį kartą prie , jo 
prisistatė du ^mandagus vyrai ir

mi sovietų piliečiais, pakenkė 
sovietų turizmui:

prieš palestiniečius
'Izraelio sprausminlai lėktuvai 

pirmadienį vėl skraidė visur, 
kur žinojo palestiniečių buvei
nes. ypač bazes Libano vakari-— Į Washington vyksta sunk

vežimių savininkai. Jie nori! nėję dalyje, bombarduodami be 
gauti pigesnę dizelinę naftą ir J skirtumo, nepaisydami JAV ge- 
leidimą greitkeliuose važiuoti irų norų ir perspėjimų, 
iki 70 mylių greičiu į valandą.

c(ou m j 
pradėjo klausinėtų kur jis ren
giasi važiuoti. Jis atsisakė su 
jais kalbėti, bet jų neatsikratė. 
Jie norėjo išaiškinti, kodėl jis 
nenorėjo kalbėti.

Galų gale jis buvo paklaustas, 
ar kartais nėra diplomatas, siun
čiamas šacho užmušti. Iranietis 
tiek įsižeidė, kad nutarė ne tik 
patį viešbučio savininką, bet ir 
klausinėtojūs traukti teisman už 
tokį žiaurų įtariflėjitną.’ • *’

Bėirnto radijas pirmadienį pa
skelbė. kad Izraelio puldinėji
muose vien pirmadienį mažiau
sia 10 palestiniečių užmušta ar
ba sunkiai sužeista. Nepaisant 
derybų ir draudimų kolonizuoti 
žydais Jordano upė^ vakarinį 
krantą, pirmadienį izraelitai pa

skubomis pradėjo steigti antrą 
koloniją, kuriai paruošb jau pa
rinkta 30 žvdu seimu

I -

Scctt bus teisiamas 
Chicagoįe

lllinojaus generalinio proku-? 
roro William J. Scott teismas 
privalo būti Chicagoįe. 
Springfielde, pasakė 
teismo teisėjas John 
Crowley, atmesdamas 
ro pageidavimą, kad 
būtų Springfielde. III.

Scott praeito balandžio 
buvo apkaltintas, kad nuo 
iki 1975 metų jsisukmėjęs 
savo pajamų tikrųjų sumų
nešimo, sumažindamas savo pa
jamas ir tuo būdų nusukdamas 
^47.000 mokesčių.

o ne
Distrikto 

Powers 
p rok u ro- 

teismas

9 d.
1971

pra-1
: — Nėra piliulių, kurios suma

žintų svorį- Išeitis.viena: reikia 
mažiau valgyti. * *'• *



LIŪDNAS BLUSELĖS GALAS
(Piktiems ir pikti nepadeda)

Lituanistinėje mokykloje

| Mokytojas ašikino apie daik- 
, tvardžius, būdvardžius bei kitas 
'kalbos dalis ir klausė, kokia 
’kalbos dalis yra kiaušinis?

(mat, d.cną karštis prikuteno gereką: kailį menką jo, ir bandą naginė namo, o ptos — ką reikia — nusimovė n — pliumpt! — sau j srove . . .) Kol džiaugėsi piemud veša, išlipusi vikri blusa.. iš marškinėlių jo iššoko ir ligi krūmo ten toloko nė nepamatė, kaip nuvyko — net rūbai iš akių išnyko . ..Ir ką piemuo? ... Jis blusos kai nerado nusidžiaugė: mažiau tebadoir mažina kasytis norą . ..‘ .(Čia įgalima ir,pastebėti, kad vien tiktai pasibiaurėti. dėl nešvarumo žmogus-gali, bętį .eiklumą tą j šalį-■ o numetus, reikia pasakyti, • : kad'Bėra kaip kitaip rašyti . • .) Piemuo nuėjo sau, —■ bluselė, palūžusi skaudžiai kojelę, (be atsargumo šokinėjo pp. smilgas,. krypstancias nuo' vėjo) į norėjo vėl j-marškinėlius sugrįžti -. . . Vienus pėdsakėlius piemens maitintojo terado
• . -J .2 N. .. 'ir issigandusi, be žado,

; ri,;Į Nevėžį Įsirito 
/■/gorėjo -rėkti — neįstengė,

/= z pririjo ji’vandens ties krantu .. . 
y/tyą^ąs,įkjek noriu, nesuprantu — 

kodėl belaipiojančio voro, .

pagalbos ranką jai paduoti,
• ' ė ’' ' k * r - . Inud pražuvimo-išvaduoti,' / bluselę — gražią tokią, juodą: kiti pagalbos ranką duoda! ? . . . 'Lyg tarė tyčia dar Nevėžis blušelėi:'“Niekis! Pasfvėžys . . —ir vežti blusą "tyliai ėmė, ■ kol- visą kažin kur apsėmė '.■ Blusa, teisybė, toks nedoras gyvūnas, kad mažiausias noras nekyla taip labai jau jtfs gailėtis, nes ji ne dirbti, d ilsėtis, vien kraują siurbdama temėgo, Įšokusi kur Į sermėgą, ■ - ■ -zar marškinius, ar šiaip sau vietą sau odą rasdama nekietą — bet, štai, kas yra čia Įdomu: juk kitą gyvūnėlį ramų-- '< Kas nors, (tą galima juk spręsti) neleidęs būtų tyliai skęsti — ’ o blusą tinginę žinojo net už Nevėžio, ir sustojo kiekvienas jeigu l>ent žiūrėti, tačiau ne šokti ir padėti . . . « • «Manau, gailėjosi gyvūnas neminta iš išgerto kraujo, liet šio skenduolio tokio naujo galėjo toks ir pats bijoti: įkąs. — kas gali tą žinoti!

*

MODERNUS SAPMNEVKAS
Pagal seną lietuvišką sapnininką

(Tęsinys)VABALAS nieko gero nereiškia, tik nuostolius ir blogas žinias, jį užmušti — išvengsi nemalonumų.VADU arba vadovu būti reiškia didelį nemalonumą visuomenėje ar bendruomenėje, matyti jį — įvairūs nepasisekimai, bet būti kariuomenės vadu yra didelė garbė. Jei sutiksi plėšikų vadą — garbė, mušti ar užmušti jį — pavojus, būti plėšikų ar vagių vadu reiškia, kad tavo gyvenimas yra doras.VARGŠU būti sapne reiškia priešingumą gyvenime — turtingumą.VAGIU būti ar ką nors apąogti reiškia, kad pats būsi apvogtas ar apgautas.VAIKAS arba kūdikis reikia merginų arba moterų suvedžiojimą, jei jis žinda — sunki liga, jei.būsimai motinai sapnuojasi berniukas, tai sekanti bus mergaitė ar kokia nors gimdymo nelaimė. Matyti daug vaikų reiškia daug vargo, jei jie riebūs — bus geri metai ir bus daugiau vaikų. Matyti vaikus mirusius reiškia priešingą dalyką — džiaugsmą. Vaikas verkiantis neištiks, kad aš ore, o Alachas ateis ne manęs, o piloto. ?

; — Daiktavardis,-atsakę unisonu visa klasė.
i - .— O kokios-giminės? — vėl i klausė mokytojas. Mokiniai, kaip ,toje Bendruomenėje, suskilo į i 2 dalis: vieni sakė, kad moteriškos giminės, o kiti — vyriškos.Tik guvus Vincukas neprisidėjo nė prie vienų ir,galvojo. Pagaliau jis pakėlė ranką, atsistojo ir pasakė: ■ t ,

— Priklauso nuo to, . kas^-iš 
kiaušinio išsiris: vištytė ąf" gai
dukas ... ’

RYTŲ HUMORAS

Kelionė lėktuvu visiškai 
nepavojinga. Ko gi tu bijai ? 
Kuomet ateis tavo valanda, Ala
chas suras tave/nežiūrint, kur 
tu būsi — žemėje ar ore.: — Tai tiesa. Bet staiga atsi-

į;----- Tegul bus pagarbintas! ... jo toks stiprus snaudulys ir abuAr čia pons.Šmots? — energin- užmigov. Aš sapnavau, kad magai pabeldęs duris prakalbėjo no galvoje atsirado toks mažy- paveiksle matytas Tėvas, o jau- tis žmogiukas su šluota ir iššla- nasis. asmuo -taip pat matytas vė Vsas svetimų kalbų šiukšlės.paveiksle, mandagiai nulenkė galvą. Jis nekalbėjo, tik žvalgėsi aukštyn ir žemyn, tartum nepasitikėdamas namu, tartum bijodamas, kad Šmoto namas grius, . - ■/Paaiškėjus, jog svečiai patai- • kė kur norėjo, pokalbis nukrypo prie Tėvo kalbos — ji buvo ne tokia', kokia esam pratę gir-

Kai pabudau, pats negalėjau su-

/ ' . f. į dėti. Jo kalboje nebuvo žargono“šiukšlių” anot Sonios Pipi- raitėš. Jis kalbėjo visai ne taip, kriip kalbėdavo Bostone. Kas atsitiko?— Stebuklas, broleli Stebuk- las. Aš pats, sau betikiu, bet . man ir Baiki ui kelionėje iš Bos-

kia džiaugsmą, žaidžiantis— liūdesį. ! /VAIKŲ VEŽIMĖLĮ matyti yra negerai: jei tuščias — rūpesčiai, jei su vaiku — didesni rūpesčiai j jei vežimėlį stumia - moterisvargai. Dirbti vaikų vežimėlius yra lairifė.VAIKŠČIOTI medinėmis 'kojomis arba ant kojokų (reiškia politinę permainą, eiti tvirtu žingsniu — tvir- tatyinus, kad svetimų valstybiųįas jr teisingas įsitikinimas, eiti atbulam — neteisin- ^’gas. kelias, vaikščioti po akmenis — sunkus darbas sū vaikai gimė Amerikoje. Kai nej mažu pelnu, žengti du žingsnius pirmyn, o vieną atgal gali,svetimų kraštų pavergti, tai| pateksi nė į tą bendruomenę. ' nors žmones bando laikyti savo'. VAINIKAS yra garbės ir ištikimybės simbolis, jei gimę kituose kraštuose, čia . ir nešiojamas ant galvos.y Vainikaiant . krutules; ^ nelai- vra šuniukas pakastas: jiemsl tnė ar net mirtis. Vainikas iš ąžuolo lapų —— didelė gar-- rūpi užsienyje, gyvenančių, žmo- j bė ir turtas, taip pat laimingos vedybos. PPačiain bet ko- nių turtas, — palikimai, kad ga-ĮĮą vaihiką nešioti yra negerai, nės reiškią Šavųneilę, lėtų kibti, tariamai, kaip pne; nėreikalingus darbus, bendruomenėje, ir'' smulkias ne- “savo” piliečiu palikimo. Kitas L .
x : t, x . j |*21T'nPQ -V r. ; . ■. 4 •; i A. . -t. L , r_; ,dalykas tai tas: Į Lietuvą nuva- ; - ' ’ '*žiavęs gali JkJiūti ir nesugrįžti, VAISIAI jei pinokę — laimę,.nėprinokę — liga,"sU- nes nuo s. nr. liepos 1 d. būsi so-į pesg|aį rojaus — išmintis . ir sėkmė/.jneilėje,-i rūkštūs — muovargis, saldūs-VAISTUS naudoti pačiam reiškia nuostolius, parduoti ■ kitam -=— 'pelnas, jei'Vaištūosįė 'yTaJJnųodU — tikė- kiš nemalonumų iš' saver draugų."-'’”’*”*- pH VAKARĄ sapnuoti reiškia ramybę ir geras atmaij-; nas,- vakarinė ^šviesa i reiškia artėjančius, y.^ęrėsniuši laikus? M 1 K M / h

Nuostabūs modernaus 
gyveninio faktai

'' g’ AIaskva išleido naujus įs-prasti savo pirmesnės kalbos.-ra Sovietų piliečiai, Maikis pradėjo girti tremtinius Je^u Lietuvoje, ,0 jų

tono įvyko stebuklas. Mudu su Maikiu .Inersiniainėm. Esu skaitęs ŠvęntamHrašte, kad “Tabor” kalne įvyko panašus persimam ymas, bet netikėjau, kad i tas gali-atsitikti mum.. Vienok atsitiko. . _— Taigi . . . Mudviem važiuojant Pennsylvanijos keliais, ūžė- Gerai.

ir frontininkus.— Tremtiniai, Tėve, yra už ką girti . . Jie mokytį .... . 'nė tokie, kaip tavo gentkartės žemaičiai, — Maikis pradėjo girti tremtinius.— Tremtinių, Maiki, aš nepeikiu. .Man jų draugystė patinka. Atsimenu' Sonią Pipirai tę, nors ji mane užgaudavo, bet su 'ja būdavo linksma praleiti valandėles. Ir kiti tremtiniai 'mari patinka ... • i— Tai kas bloga, Tėve, kad aš .frontininkus giriu?— Aš ir frontininkų, Maiki, nepeikiu, tik viena bėda su jais, kad jų frontas eina ne lietuviška kryptimi. Lietuviai nenori, kad rusai juos kairiandiruolų ... Savas už savo, Maiki. Bet apie tai kitą kartą, dabar pasikalbėkim su ponu šmotu. Gerai? —

vietų “pilietis-’. Ir, jeigu būsi jiems “nekošer”, tai gali atsi-į durti Sibire arba psichiatrinėje- ligoninėje., Būsi pkupųpjas. kar- ’ tu. siu Lietuva. .Mes,-, mylėdami., savo' gimines Lietuvoje, siunčia-1 me dovanas ir iš mūsų nulupa baisiausius muitus, ir to rusams dar negana? Tiktai komu-.nistai gali taip daryti. j į i' j ’.įį yįį- į• 1’0 16 metų Hamburgo san-j VAKARIENĘ* valgytu -vienam šykštumas,vitis kainuos--$1.60, kai dabar draugais — diplomatija'ir geras pasisekimąs, 'valgyti/ tik 28c. Kai 1960 metais namas ją su priešu — apgaulė.
z Įkainavo $24,000, tai 1989. kai-Į nuos netoli $20Q,000. AutomobiJ

turtas.

-Asū<
VALDTL ką nora reiškia -pasekmę jr'^nuostolius,, lis, kurį dabar galima pirkti už būti "kieno nors valdomu — klaidinga viltas. $5-6 tūkstančius, reikės mokėti; ,. • . *2 /ty . .$30,000 irCt. apskaičiuoja eko-i VALGYTI reiškia apgaulę. Jei .valgai ..kaimiškus; nomistai. Tik- nepasako, iš'kur valgius —į gera sveikata, o -jei kepsnius— nauda. ValsH

Dėkui, ponas. Gražios gėlės. 
Bet jau, vysta nabagėlės.. .

O tie, kurie vien kraują geria ; -ir nemažai iš viso sveria, w.tuojau pažino tą skenduolį ir būtų dar meiliai varguolį paspaudę Į Nevėžio srovę arba, dar gyvą jį, nukovę — nes jų jausmai, kaip akmenėlio. -ir baisūs ryklūs snukutėliai ... ...
❖ * JfcŽiauriai žiaurieji nepadėjo, ir niekas net nepaminėjo bluselės liūdną tą žuvimą ... ...Piktuosius vis taip galas ima! ...

Arėjas' Vitkauskas

Gerb. Nerimavičiau!Jei skaudulį slėpti norėsi —
Kentėsi, kol padvėsi-
Blogio negalima slėpti:
Keikia rėkti, rėkti, rėkti.
Kai motyvai atsirado,
Siunčiu VILNIAUS KUBSISTRS CREDO: 

šalin visi prietarai,
Atgyvenos, niekalai:

Dorybė, nekaltybė, katalikybė
Musų laikam tik juokinga kvailybė! . t r

Jeigu tėvai varžo laisvę, 
bėgi iš namų turiu teisę! . . . 
Hipių gauja manęs laukia, 
pažangiausiai manę Šaukia ...

Dr. RcrrumAIalięrHm

nomistai. Tik- nepasako, 'iš: kur' valgius —t gera sveikata, o jei kepsnius— nauda. Val^ žmonės gaus tiek pinigų tokiems gyti daržoves — ilgai gyvensi, bet valgyti visokius ska-t “bargenams” pirkti. “ j numynus ir juos užgerti gerais gėrimais Reiškia ligą ir?• Danijoj operuojant pacien-' kitokias nelaimes. Matyti gražiai apkrautą valgių sta-įtą, įvyko sprogimas ligonio vi- lą — nuostoliai. «į,durtuose, kai elektra įkaitintas' operacinis peilis padegė virški-* nimo Iraktą. Aiškinimą, J karštas peilis padegė dujas. j• Kai rusams atsibodo gerti vodką, tai sugalvojo Ameri-. toje pirkti apynius alui paska ninti, nes jų alus labai prastos, lūšies. j• Kenijos Sabina religinės'sektos “pranašas” Įtikino savo pasekėjus, kad gruodžio mėnesi' būsianti pasaulio jiabaiga. “Pra-I našas” sušaukė savo 150 ištiki-* iriųjų ir pasakė, kad pinigai, kn-! riuose jūs turite, danguje nebus reikalingi, atiduokite man. Sek-’ tos nariai nematė nė pasa’ūlio pabaigos, ne “pranašo” su pinigais. r' J ■ ; "
’■» » > • i ~ , i.w H . ' ■- fa J- :• Nėge ręst i dalykai dedasi ir civilfeiKrianie pasaulyje. Vienos parapijos klebonas Čikagoje gavo iš Ohureli Youngbrandt & Collins tokį raštą:— Čikagą ištiks didžiausias kelnės drebėjimas, didžiausias žmonijos istorijoje. Būsią išnaikinta — sulyginta su žeme virs dviejų trečdalių Čikagos 30 mylių radijusu. Iš Miclrigano ežero |>akils 150 pėdų liangos ir už

ties miestą. Tai įvyks Š. m. liepos 5 d. 12 vai. vidudienį . . .
' ’ Dan 1 rijo tas

VALTIS plaukianti,, reiškia jšsigeĮbėjinįą^iųp vi.-, kad šokių negerumų, bet jei ji skęsta — turėsi nuostolių.VALYZAS arba čemodanas f’jei pilnas reiškia tauL pumą, jei tuščias — gausi netikėtų pinigu.\3ūs daugiau)

2 naujienos, Chicago &, u, u Wednesday, June. 20/1979

yv



'4
i

Ar nebūtų prasmingiau ir naudingiau tokius abiturientų renginius ruošti savose salėse, Į ypatingai Jaunimo Centre, kur1 Ptuanistinės mokyklos ir peda-j gogin’s institutas savo abiturientams rengia? Jaunimas ten pripratęs buvoti ir gausiau atsilankytų (Chicagoje ir apylinkėse lietuvių, baigusių gimnaziją, apie porą šimtų, o atsilankė tik 46). Be to, tėvams būtų mažiau išlaidų, paremtų lietuvių sales ir neduotų restoranams uždirbti. Žinoma, svečiams (jų susirinko virš trijų šimtų) maloniau pasilinksminti tokiose gražiose salėse, bet šis renginys ruošiamas nesųaugusiems ir ne gausiam jų skaičiui, taipgi ir ne Fe- narė J. Kęrelienė kiekvienam1 deracijos pelnui, bet jaunimui ir ranką paclavė ir pasveikino. Tas ! jų tėvams ’’praleisti malonioj

LMF Chicagos Klubas jau šeštus metus suruošia baigusiems gimnaziją abiturientams pristatymo ir susipažinimo pokylį. ■Šių metu gegužės. 20 d. pokylis įvyko Beverly Country Club, Evergreen Park. Maršą grojant į salę įžygiavo 46 abiturientai ir užėmė jiems paskirtas vietas. Valdybos p’rmininkė M. Marcinkienė, alfabeto tvarka, kiekvieną pristatė ir apibūdino ku-j rią gimnaziją ir lituanistinę mo- ' kyklą baigė, .kokioj organizacijoj ar ansambly priklauso ir kokį tolesnį mokslą numato siekti. Motinų komiteto pirmininkė S; Bacevičienė mergaitėms įteikė po rožę, berniukams prisegė po gvazdiką. Valdybos.
žestas tėvus nustebino ir'nebuvo jaukioj lietuviškoj aplinkoj, reikalingas, nebent ji būtų buvusi kokios gimnazijos ar litua-I gelis tėvų, ir Federacijos Klubas nistinės mokyklos įgaliota pa- , turėtų tai pasvarstyti ir imti dė- sveikinti.Abiturientams susėdus prie -stalo,. L. Vaičekauskaitė (abitu- 1 ■ Yierttė, neseniai atvykusi iš Lietuvos) paskambino Mendelsono ( sonatą. Praeitų metų abiturientų vardu A. Pemkus pasveikino ir palinkėjo šįmetiniams abiturientams išlikti gerais lietuviais, dirbti ir išlikti aktyviais lietuviais studentais. Šių metų abiturientė S. Kerelytė dėkojo baliaus rengėjoms už suteiktą progą šią šventę švęsti. Po vaka* Jewish Committee 73-ąjĮ meti- rienės, užgrojus Vyčių orkestrui,]ni suvažiavimą gegužės mėnesį sūnūs išvedė mamytes, dukros tėvelius. pirmam šokiui.Tokios tradicinės abiturientų šventės primena ir mums tėvynėje baigusiems' gimnaziją.Šiaip viskas buvo pravesta sklandžiai, tik gal kiek per ilgai užtruko. Prasidėjus šokiams, mažai , jaunimo šoko, gal jie varžėsi aplinkumos, ar gausių svečių, ir neužilgo jų stalai pa* tuštėjo.

Tokios nuomonės yra ir dau-
mesin. D. Katkauskienė

Skaitytoju Balsai
SU DAMOKLO KARDU Į GALVĄ!Prie Karoso rašinio dėl “Po Damoklo Kardu” knygos galiu pridėti tokį fakteli:Per šių metų The American

Niujorko Waldorf-Astoria viešbutyje. prie spaudos stalo per pagerbimo pietus, gana maloni žydų laikraščio korespondentė ėmė mane “šukuoti”, kad lietuvių tauta, ne atskiri asmenys, yra žydų žudytojai. Ji žinanti Vilniaus pogromą, žinanti “viską”. .. štai, tik reikėjo, kad ji būtų jau turėjusi tą mūsų pseu- dopatriotų “skubiai ruošiamą” anglišką “Po Damoklo Kardu”

Jonas Paukštis išrinktas De La Šalie instituto Alumnų Draugijos pirmininku. Jis yra aktyvus Amerikos Legiono Dariaus- Girėno posto narys, ne kartą sėkmingai vadovavęs specialiems komitetams bei programoms.
PETRAS TARVYDAS

KAIRIO GIMIMO(Tęsinys)švie- Treskino muzikos mokyklos saVii- lė ir susirinkoir išatsi-

.būdama>pareigose, dėl konflikto su ver vle-.kų kariniu aparatu, buvo priverstas pasitraukti iš darbo.Kaip tik čiuc laikotarpiu jo i ąv\tninie įvyksta tam tikras
yiesniuju inžinieriaus suraukdamas, savo £ygį vi- piju ir juos pa^klefcli. Tačiau su rimtumu moty^ajrttv*‘ k autas Tarvlia surado priemo- sos c pozicijos pavedimu, para* šė laišku l arvbos sekrete riui di. Jurgiui šauliui. Savo atsiminimuose S. Kairys (nors laiškaslūž s-ateina metas, kada jis vi- ir d.ngo gan keistoku būru), jo sas savo jėgas yra priverstas turinį šitaip nusako: □kirti jau mvnai politiniam dar- ,, , . _r.. . . ..J .5 i . 1 ■ nadanm \ n uaus konferen-jui Jo ::ts. mmiinuosc skhho- .. ", ,« ,ci|a. sudarydama Jautos larv-m : i. .r . . , ...bą, paveda jai kovoti uz nepriklausomą demos, utinę L’etuvos Respubliką, tai Tautos Ttirybos nariai nutardami kviesti (Ta.lia Lietuvos Karalium, yra pasielgę priešingai Vilniaus Konferenci-

“D.’.lyvnvcu Vilnių *e su: kū-'iislame lietuvių komitete, kuris[•'įunfsi L’e'.uvos reikalais. Artimai veikiau 1917 metais šio kemiteio suk vestoje konferen-•ijcje. būdamas jos prezidiume, jes nutarimui. Tcdėl, mes ketu-.Aca-erencijos šrinktoje Tautos taryboje dirbau kariu su opozicine grupe, kuriai priklausė M. ri Tarybos nariai prieš tai pro-į testuodami iš Tarybos pas įraukėme ir save laikome vieninteliais lojaliais Vilniaus Konferencijos nutarimams. Toliau dariau logišką išvadą, kad Tarybos nariai, balsuodami už Ura- nete.ika Konferen- „imo ir nepateisina gautų įgaliojimų ...Kaip žinoma istoriniai įvy-

“labai daug” žmonių. Tokio lietuviu inteli- genty susirinkimo dar nebuvo Vilnius matęs. Suskaityta 70 žmonių. Daug buvo iš toliau atvažiavusių”. '

ropos spaudai ir plomatinėrus ištaigoms, t t“Toliau įvyki:*.i riedėjo nepaprastu staigumu. Vokiečių armija revoliucinėje kaižtligėje pakrinka ir traukia.il i Fater- landą, Vilnių užima Pilsudskio legionicr.ai. Jau pradėjęs veikti Lietuvos ininisterių kabinetas buvo priverstas trauktis į Kauną. Mykolo Šleževičiaus, tuolaikinio ministerio pirmininko, šaukimu sukyla savanoriai savo krašto ginti. Jau Kaune 2*1. Sleževičiaus ministeriu kabinę-A.I te matome Steponą Kairį atsakingose Tiek’mo ir Maitinimo ministerio pareigose. Tik prisimindami anų laikų visos Lietuvos gvvenimą ir lietuviu karino- menės veikimo sąlygas, galime suprasti kokios tai sunkios ir atsakingos jo buvo pareigos.Nuo to laiko S. Kairys nuoširdžiu pasiaukojimu dirba politinį darbą. Greitai Įvyksta Lie tuvoš Steigiamojo Seimo rinkimai. Tai Įvykis dėl kurio jis visą savo sąmoningą amžių sielojosi. Išsipildė jo senieji troškimai, bet prasidėjo atskirų sro-

leisis r aš pats, ši grupė gynė Us'škcs Lietuvos nepriklausomybės idėją, priešines Tarybos vokiečiams pažadėtų koncesijų, chą-karalių, pagal 1917 metų gruodžio 11 d cijos pasitikėji susitari m ą, įgyvendinimui; ši kova dėl vokiečių išreikalautų konvencijų, pasižymėjo dramati- kiai galima sakyti “pataisė” Taniais momentais, kai niinėtęji rybos suktą vingį ir jau sugrą- opjzicijos gi’upė laikinai buyo.(žino laisvą- kelią iš frybos pasitraukusi. 0 tada, Nepriklausomybės poskelbimą. kai Taryba nutarė kviesti Lie- Kaip žinoma ir patį Nepriklau- tuvai karalium' hercogą Urachą; somybės poskelbimo aktą parašė ne kas kitas, tik Steponas] vių varžybos, kova buvo kieta
O koks plonytis lietuviu suomenės sludksnis buvo niuje, galima spręsti nors tokio Sofijos Čiurlionienėsminimuose aprašomo Vinco Kudirkos minėjimo Vilniuje. Taigi, ji rašė: “buvo pasamdyta.

— === ===== =3= - Į Steponas Kairys nuo pirmojodar studentavimo laikais atsi- lankynio Vilniuje pasiliko giliai ištikimas šiam jo numylėtamI miestui. Jeigu, jis ir išvažiuodavo kur kitur,, tai grįždamas Į Lietuvą sustodavo > tik Vilniuje, ne kur kitur..Rusu caro valdžiai 1905 metu
• r • 1A - wrevoliucijos poslinkius numalši-

į Lietuvos

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
“ ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

. (26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo S. Western Avenue)

— ir ji būtų man telkšųsi per galvą su .tuo tomu, uždarydama mano burną galutinai, nes mano visas patyrimas su pasauline angliška spauda jau nebeįstengė ir taip jau pajudinti jos prieš- lietuvišką nusistatymą.
Arėjus Vitkauskas Inus, atėjo juodosios reakcijos laikotarpis. Visi revoliuciniuose žygiuose dalyvavę asmenys buvo persekiojami, tremiami į Si

protesto ženklą n visai iš Tarybos pasitraukiau.opozicinės grupės nusistatymams Taryba, paveikta ano meto Įvykių (Vokietijos revoliucijai prasidėjus, liovėsi priešintis. Ir pagaliau atėjo laikas, kai Tautos Taryba, visiems jos nariams dalyvaujant, vieningai paskelbė 1918 metų Vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.”Šitaip santūriai ir suglaustai Steponas Kairys kalba apie tą reikšmingo savo paties ir visos mūsų visuomenės gyvenimo mo- j mentą. Pats Steponas Kairys kartu su visa opozicine grupe dėjo dideles pastangas sulaikyti Tarybą nuo politinių avantiūrų. kurios galėjo būti žalingos ’ Lietuvos žmonėms. Jeigu kas ir 1 bando Tarybos svyravimus pa- ! teisinti, tai vis tik visi turim pripažinti, kad Stepono Kairio i ir visos opozicinės Taryboje pa-

Tik vėliau Kairys.Nepriklausomybės akto paskelbimas juk buvo išimtinai drąsus politinis žygis. Vilniuje ir visoje Lietuvoje dar viešpatavo Vokiečių militarinė v
ir dažnai nedėkinga.(Bus daugiau)— - Kelionių agentūros tvirtina, kad turizmo srityje nebus pakaitų, bet kai kurie keleiviaiaidžia. I nOri patirti, ką sovietų muitinin- Tuo metu Vilniuje išleidžiamam kai darys po liepos 1 dienos. .lietuvių dienraštyje “Lietuvos Aide” buvo mėginta ši aktą pas- > kelbti, bet laikraštis vokiečių cenzūros buvo konfliktuotas ir apie tai nedaug kas patyrė. Juo-J zas Pajaujis, dirbęs tuo metu, dienraštyje, sugebėjo “išvogti”} tam tikrą skaičių Laikraščio ko-

birą ar sodinami į kalėjimą. Lie-Į Sjrei§kiisios grupės giliai princi- tuvos socialdemokratai nuėjo ij pūliai nusistatymai visai Nepri- pbgrindį, nesiliovė veikę, bet to- klausomvbės paskelbimo akcijai ji ,jti vėikla jau buvo slapta, buvo svarbūs ir naudingi. Tary-, grynai konspiracinė. Lietuvos bai paskelbus Urachą Lietuvos socialdemokratų aktyvumo vie-, karalium> Steponas Kairys sunas požymių, tai jų nuolatinisl dalyvavimas tarptautiniuose so-j cialistiniuose suvažiavimuose ir konferencijose. Dažniausiai savo organizacijai atstovaudavo Steponas Kairys. Ypatingai minėtinas Stepono Kairio dalyvavimas Londono socialistu kon- cgrėsė, kur dalyvavd patys žy-j miausi socialdemokratų lydė riai, vėliau suvaidinusieji svar-j bu vaidmenį Europos politinia-! me gyvenime. iSteponas Kairys Vilniuje buvo miesto valdybos pakviestas 1711 metais kaip inžinierius kanalizacijos darbams, šioje srityje jis dirbo iki pat pirmojo pasaulinio karo pradžios. Savo užrašuose mini, kad pirmasis šios rūšies darbas buvo atliktas Vilniaus Didžiojoje gatvėje. Bet vokiečiams Vilnių okupavus, jis
ENERGY 
WISE .

.F

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSAtdara šiokiadieniais nuoSekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.........................  $10.00

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

Minkšti viršeliai ____$10.00

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.
Tmsror I

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

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai $10.00

Limit use of diswasber 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don't be a Bom Lo**ri 
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tartų ir patvirtintų.
Ryte radijas pranešė, kad prezidentas Carteris už 

valandos ruošiasi pasirašyti strateginių atomo ginklų 
kontrolės sutartį ,o tos pačios dienos vakare jau girdėjo
me patį prezidentą, sakantį senato ir atstovų rūmų ben- 
dam posėdy susirinkusiems atstovams kalbą. Ji buvo 
tvarsliuojama didesnių radijo ir televizijų stočių, ku
rios Amerikai ir visam pasauliui parodė iš tos jo kelio
nės grįžusį prezidentą. Tai bene buvo viena iš svarbiau-1 
siu prezidnto Carterio kalbą. Jis kalbėjo aiškiai, ne
skubėdamas, leisdamas žmonėms jį sekti ir svarbiausias j 
mintis lengvai suprasti.

Prezidentas Carteris kalboje pabrėžė, kad jis ir ki
ti atsakingi Amerikos pareigūnai besitardami su sovie- 

$34001 tų atstovais, žinojo, kad JAV yra galingesnės už Sovietų >

Naujienom eina kasdien, ižatbriant 
sekmadienius. Leidiia Naujiem) Ben
drovė, 1739 So. Halstėd St, Chicago, 
HL 80808. Telet <21-8100. >

-1
Pinigus reikia aioatt pešta Money

NAUjikNŲ raštinė atdara kasdien, išakyma aekmadieniua, noe 
D vii. ryto iki 5 vai. vikaro, žeštadieniiii — iki. U yiL Dail. J. Pautienius ‘‘Restorane

r y t rv
» v 

» 
j t f 

i u
« 

h 
b i 

» 
s « * 

s 11 t >it 
s 

> t 1
4 i 

« 
t i i 

* 
» 

» 
i 

» 
i 

• 
• 

i 
' 

• 
» ' 

• 
i i 

• 
i

Prezidentas Jimmy Carteris, pirmadienio vidudienį 
Vienoje pasirašė strateginių atomo ginklų sutartį su 
Sovietų Sąjunga, o pirmadienio vakare bendrame JAV 
senato ir atstovų rūmų posėdyje pasakė tą sutartį lie
čiančią kalbą papasakodamas apie tos sutarties svarbą 
ne tik mūsų gyvenimui, Bet ir ateinančioms-kartoms.

Leonidas Brežnevas, įtakingiausias komunistas pa
saulyje, kartu su prez. Carteriu posėdžiavo Vienoje, bet 
grįžęs Į Maskvą tokios kalbos nepakako.’"Tokios kalbos 
jis negalėjo pasakyti, nes ją nebuvo paruošę rusiškai 
Brežnevo kalbų-rašytojai. Tą kalbą ..turėjo paruošti keli 
Br. patarėjai, nes pats Brežnevas buvo konferencijos 
išvargintas,-kad apie panašios kalbos ruošimą ir kalbos 
negalėjo būti. ., •

Iš Vienos -Brežnevui buvo daug arčiau pasiekti ’Mas
kvą. Brežnevas, pasiekęs Austrijos sieną, tuojau pate
ko į spvietų valdomas sritis, o ųž poros valandų pasiekė 
Maskvą. Maskvoje buvo su saule, kalbą galėjo paruošti 
ir pasakyti, bet jam’šitas dalykas visai ųerūpėjo.tJ'is ži-t 

-- no, kad sovietų-aukščiausioji taryba •'ir'•'kelios žemes
nės tarybos narių- nuomonės jam , neturi jokios 
svarbos. Kaip jis tą sutartį padarytai ■ ji-tarybos; na
riams turi būti gera Jeigu kuris , tarybos narys norėtų 
savo nuomonę pareikšti arba paprašyti Brežnevo kokio 
paaiškinimo, tai Brežnevui nepatiktų.. Tokį tarybos na-’, 
rį jis išbrauktų iš tarybos ir sekantį kartą jį neįtrauktų 
į tarybos narius...

Tuo tarpu prez. Carteriui'labai rūpi kongreso narių 
nuomonės apie pasirašytą-Vienoje sutartįL Jeigu senato 
nariai šios sutarties nesupranta, Jeigu’jcijė-bus keli ne
aiškūs dalykai, tai pasisakys prieš Vienoš^sutartį ir nie
kais’ pavers visą diplomatų’ rūpestingai vestą 7-nių -metų 
darbą. j .Į

Brežnevas gali nieko apie pasirašytą •’sutartį ; nesa
kyti. Jis gali liepti tarybai sutartį patvirtinti ir ji . taps

Sąjungą; kad Amerikos atomo pajėgumas yraf galin
gesnis negu Sovietų Sąjungos, ir kad Sovietų atomo 
ginklų negalima prilyginti Amerikos atomo ginklams. 
Jis nurodė, kad visuomet geriau vesti bet kokias dery
bos, kai derybos eina iš stiprios pozicijos.

Pirmadienį pasirašytoji sutartis skiriasi nuo anks
čiau buvusių ta prasme, kad abi valstybės Nutiko aprėžti 
pagamintų atomo sviedinių kiekį.Pradžioj did. jų skačių 
pasigamino JAV, o vėliau Sovietų Sąjunga leido milži
niškas sumas raketoms gaminti. Abiejų valstybių eks
pertai sutiko apržėžti atomo raketų skąičių.Abi valstybės 
sutiko sunaikinti tas atomo raketas, kurios prašoks nu
statytą skaičių. ,

Kiekviena valstybė, einant nauju susitarimu, turės 
teisę turėti po 520 šaunamųjų raketų, po 1,200 sviedžia-,1 
mųjų, po 1,320 lėktuvais nešamųjų ir po 2,250 mažesnių 
raketų, kurios bus trumpesnėms distancijoms.' Kas yra 
pasigaminęs daugiau negu sutartyje nustatytas skai
čius, tai turės jas sunaikinti. Specialistai apskaičiavo, 
kad karo metu toks skaičius turi būti pakankamas prie
šui sunaikinti. Abi pusės pasižadėjo atomo bombų ne-' 
vartoti, bet jeigu viena pusė drįstų pradėti atominį ka
rą,'tai ji turėtų pakankamai atominių sviedinių priešui 
-visai., sunaikinti. .

Derybos buvusios gana sunkios. Jos tęsėsi ^septyne7 
ris-metus, bet-abi pusės patenkintos,,-kad pavyko sutarti 
dėl pagrindinių klausimų ir numatyta nauja sutartis vi
siems kitiems neaiškiems klausimams aiškiiitiį ir su- - j -i,-* v ' į • ‘ - -

sitarti. ' '
Prezidentas Carteris, pačią geriausią savo politinės 

veiklos kalbą pasakęs,, prašė kongreso atstovus patvir
tinti pąsirąšyte sutartį, nekelti bereikalingų debatų. Pre
zidentas nurodė, kad JAV kaijo vadovybė, kraštjo apsau- 

i 
sutarties projektui ir pataria pasirašyti ir susitarimo 
laikytis; Idėjai pritaria iš §iaurės senatoriai.. J U

Sovietų maršalai, pabijoję treciojo pasaulinio karo^
\ r. - 7 ' _ K,a’ KaCl LOK5 H11" IIIVLIUIČĮ. ±L Ii V1OV, JVO.XXX gx, uv

mui skaldyti ir atomo bomboms gammtĮ' Rusai butų ga- fniausia prasme netiesos skleidė- aišku, jei dabartinis Naujienų 
Įėję išgriauti Kinijos dirbtuves, išnaikinti Kinijčs atomo 
specialistus, bet jie būtų netekę pačių, svarbiausių savo kurstytojas. Man rodos, kad Br.
atomo centrų. Baimė netekti - 'savo pajėgumo, - privertė VaH
rusus nesiveržti į Kiniją. ’ i

A. SVILONIS’

AR JAV YRA TIK 8360 ŠAMO 
NINGŲ LIETUVIŲ?

(Tęsinys)
Paskaičius šias jo pikčiausios 

demagogijos eilutes, klausi sa
ve, nejaugi “Draugo” modera
torius’ - vienuolis marijonas 
galėjo"aprobuoti tokią b.kv. ra
šomą netiesą, taip suniekinan
čią lietuvišką išeiviją. Juk toks 
jo rašinys yra ne kas kita, kaip 
pylimas pamazgėlių ant visos *UJ
marijonų vienuolijos. Nejaugi 
marijonų vienuolijos tėvai gali 
toleruoti, kad samdytasai jų 
laikraštyje rašytų tdkią netiesą.

Skaičiau Naujienų dienraštyje 
mūsų žymaus visuomenininko 
parašytą vedamąjį, kuriame jis 
ragino eiti balsuoti tiems, kurie 

- tok'ai LB-nės įsisavintai linijai 
-į pritaria. Bet neversti tų, kurie 

J su ja nesutinka. Taigi, ar toks

riams žodžio netarus. . - - , 5
Tuo tarpu prezidentui Carateriui svarbu, kac( kon

greso nariai ne tik pasisakytų apie sutarti, .bet jaį, pri-

“Po Damoklo kardu” V. Karoso 
komentaru komentarai

į šį klausimą ats’akytf/ 'Visuo
menė šio paklausimo neužmiršo, 
ji vis dar laukia atsakymo. Bet 

i nesutaūkdama, * ji ^daro labai 
(nepalankius Br. Kviklio asmens 
! atžvilgiu spėliojimus. Taigi,

i -d^+ užuot apšaukus atentatininkais,jam pavyko. Bet i ’
redaktorius nebuvo (teroristais, komunistų agentais
priešingai, suniekiu-ikitus- teiktųs būti paoąm atvr 

(rarri ir pasisakyti - savo riuode- 
mes, o ne jas .skaičiuoti kituose.

(Pabaiga),

Supjudyti 
Naujienų 
suėstas, o 
tas prof. A. Voldemaras, iške
liant aikštėn jo asmenines silp
nybes, jo nedemokratiškus už
mojus. B r? Kvikliui pavyko tuo
Įnešti nemažai neapykantos į 
mūsų visuomenę. Gaila, kad 
Voldemaro gerbėjai nesuprato 
Br. Kviklio paslėptos klastos. 
Juk jis ją pradėjo “Drauge” at
spausdinęs p. Virbicko pasisa
kymą. šiandien jie ginasi nai
viais, koliojančiais rašinėliais, 
bet Br. Kviklys tyli ir jiems 
pagalbon neskuba.

Šį kartą rinkimų nesėkme 
pjudo ir RLB-nės veikėjus, va
dindamas juos atentatininko se
kėjais. Bet šiuokart jam nepa
vyks nei Naujienų redaktoriaus,

. - . - -. ■ ■ * r'

— Aukščiausias teismas už
draudė pardavinėti. Laetrile 
vaistus, nes-- vėžio jie negydo. 
Tai- žmonių • apgaudinėjimas.

— Savaitės gale bus racio- 
nuotas gazolinas . keliošę._ Rytų 
pakraščių valstijose:

—Chicago j nukritusio fr sude
gusio lėktuvo DC’LO.-keleivių ap- 
draudos sukėlė didelių rūpesčių 
kelioms apdraudos bendrovėms.

Jį 1 - ■ * & 1 ' • • • OU. JCL lit L>U lUllXO.. a. U.X V J ’ '■* J •*■ '■'■*• - " 7

gas sekrėtorilis ir visų karo jėgų viršininkas, : pritaria lpasįsakymas trukdymas ir nei Naujienų dienraščio šunie-

atsisakė bombarduoti Kinijos’ dirbtuves,' paruoštas ato-

nedemokratiškas? Iš viso, ar 
galima kaltinti bendrybėmis ne
pateikus nemeluotų faktų? Kal
tinimas be konkrečių faktų reiš
kia, kad toks rašėjas yra pil-

kinti, nes jos atskleidžia oku
panto daromus mūsų tautai 
tautžudystės nusikaltimus. Taip 
pat ir kai kurių mūsųsjų pasi
metimą. Ir iš viso, kam gi, ne-

jas, skaldytojas, visuomenės

Kviklys turėtų tiek žinoti, kad 
demokratijoje yra leista, net ir 
pageidaujama opozicijai pasisa-

— Bonos vyriausybė sutinka 
pagerinti prekybos santykius šu 
Sovietų Sąjunga, kai pasirašys 
Europos taikos sutartį.

— Prezidentas Carteris išsive
žė labai sunkų įspūdį iš Vienos. 
Anie taiką ir'prekybą1 kalbos ne
gali-būti. ' ■ / ■redaktorius nebūtų Naujienų 

redaktorium, jei jo vedamieji 
neatskleistų pavergtosios tautos 
kančių ir jei jos. tylėtų, dėl mū
sų bendradarbiautojų su oku- 

, tai ir Br. 
Kviklys ir kiti jo neliestų, jo

Baime, kad amenkieciai išnaikins • soVietii pramonės spaudoje, ruošti mitingus, panto sanidiniais, 
■nWXTAVC'fl’ rl cho v+1 T"» 111C ll/Fri C»lrVTnC? "tTČl IrlriVYTTTC* t , . _____ '.•»>' rtl-i  --

nepradėti atominio karo, nors jiems ir-labai-rūpėtų pir-j Br. Kvikliui rūpi ne deniokra- j nepultų.
..................  ‘ '■ ’ 1 Baigdamas šias eilutes, noriu

■ visuomenę, kad ji kitaip galvo- Br. Kvikliui priminti, kad prieš
■ jančius apspjaudytų^ Jam jau kiek laiko spaudoje jis buvo

.................. . payyko sukurstyti voldemari- kieno tai užklaustas, ką jis veikė
geriau susitarti, kad galėtų pasiruošti mūšiui ir karui. ninkus. Kuris siekė, kad būtų bolševikams okupavus Lietuva? 
jis žino, kad Rusija negalės laimėti karo prieš JAV. suėstas Naujienų redaktorius. Deja, iki šiol jis dar nesiteikė

centrus, gali priversti dabartinius Maskvos . valdomus :net ir žodžiais pasisvaidyti.

ma visą pasaulį įveikti, o vėliau ;pau‘'primesti sa-Jinė dvasia. Jain rūpi supjudyti
vo valia. . ’ . ' . a : r’ • . 'L

Brežnevas nenori pralaimėti mūšio- ar karo. Jam

— Nustatyta grupė mulos 
Cbomemi šalininkų, norėjusi 
pasiekti Meksiką ’ir'" nužudyti 
ten apsigyvenušj-trano šachą.

— Meksikos policija atidžiai 
seka užsieniečius, kad nesikė
sintų prieš šacho šeimą. ,

— Libijos diktatorius paskel
bė, kad jis nesirengia kelti ga
zolino kainu.

į sušaudymo vietą, autorius per mažai paskyrė 
orumo ir simpatijos pareiškimų. Bet jis visiškai 
nesitrukdo pastatyti klausimą: kiek žydai, padėję 
rusams suiminėti, kankinti ir tremti į Sibirą lie
tuvius, tiems nelaimingiesiems paskyrė orunio ir 
simpatijos pareiškimų. : J

v V. Karosui atrodo, kad net prieš vokiečių 
okupaciją kraujo aukomis atkurta Lietuvos vy
riausybė turėjo ne savo krašto ir tautos gelbėjimu 
iš okupacijos rūpintis, bet visą dėmesį sukaupti 
lį įlietuvoje gyvenančių svetimtaučių — žydų ma- 
kžūtaą. Jis rašo: “Laikinoji vyriausybė atstatė Lie
tuvos valstybinį aparatą, kuris netrukus pateko 
naujų okupantų kontrolėm Apie atkurto valsty
binio aparato rolę žydų tragedijoje autorius ap
eina tylomis.” Jeigu Karosui yra žinoma, kad toji 
vyriausybė tuoj pat pateko Lietuvą okupavusių 
vokiečių kontrolėn — buvo išardyta ir kai kurie 
jos nariai išvežti į Vokietijos kacetus, tai ar lo
giška kalbėti apie tokio daugiau jau neegzistuo
jančio valstybinio aparato rolę žydų tragedijoje? 
Kodėl patys žydai, gyvenantys užsienyje, ypa< 
Amerikoje, būdami daug turtingesni ir galingesni 
už tų pačių Vokietijos nacių okupuotus lietuvius, 
savo tautiečių žydų negelbėjo ir neišgelbėjo, ir 

|kodėl dėl to žydai žydams nedaro priekaištų? Žy-

V. Karosas skaitė ne tik pačioje knygoje, bet tokia, kokios autorius norėjo, bet nesugebėjo pa
ir mano kritikoje įrodymus su nemažu kiekiu ci- rašyti. Be to, Karosas užmiršo, kad jau vien žo-

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

Į “Naujienose” atspausdintą (1979 m. gegužės 
9-18 d.) Kairio “Po Damoklo Kardu” mano lite
ratūrinę kritiką labai skubiai atsiliepė V. Karo
sas. Tame pačiame laikraštyje savais žodžiais su
trauktai pakartojęs didelę dalį jos minčių, pasi
sakė duodąs savus komentarus. Ypač pritariamai 
pacitavęs tas mano kritikos vietas, kur aš tuos 
keturis lietuvius veikėjus aptariau kaip žydų pad
laižius, perdėtus pataikūnus, pats Karosas dabar 
prakalba tų keturių judofilų kalba. Savuose ko
mentaruose pirmiausiai V. Karosas įrodo tą patį 
.ką aš įrodžiau, kad romane lietuviai patys apsi- 
kaltina žydų žudymu, paduodamas net mano kri
tikoje necituotą citatą: “Algirdas matė vokiečių 
elgesį su žydais. Girdėjo, kad ir lietuviai vienur 
kitur dalyvavo vokiečių barbariškuose veiksmuo
se.” Ir šį lietuvių apsikaltinimą V. Karosas net 
papildo: “Taip trumpai autorius Algirdo užimta 
pozicija nusakė Lietuvos žydų tragediją, be jokios 
užuojautos ir apgailestavimo.” Bet kodėl Karosas 
toje knyg ;e nepasigenda užuojautos ir apgailės- , . v x„
tavimo'žydo Gordono nužudytiems lietuviams? |<lamS nei šilta, ne; salta del Lietuvos ir lietuvy 
Juk aš tą patį ki rasimą stačiau ir savo kritikoje, itragedijos, o tai kittle lietuyisVdel žydų tngtt 
Karosas nepatenkintas, kad žydams, varomiems dijos tiesiog is kelnių nenaši...

,.tatų dėl žydo Gordono metamų kaltinimų ir pa- džio “išpažintis” prasmė pasako, kad joje negali 
būti jokio lietuvių gynimo, tik nusikaltimo išpa
žinimas. Bė to, jeigu tie du lietuviai per išpažintį 
apgynė lietuvius, tai kodėl kun. Radvila jiems pa
skyrė atgailą? Dėl to, kad lietuvių gynimas nuo 
jai primetamų kaltinimų yra nusikaltimas — nuo
dėmė?

Štai tos V. Karoso pacituotos vietos, kurios,

ėių lietuvių apsikaltinimų, vietoje atkirčių — pri
tarimus ir net pats pacitavęs iš romano paimtą 
apsikaltinimą, o ne pavyzdį apsigynimo, staiga 
Išeina visai priešingu teigimu. Cituoju: “Autorius 
prieš akis turėjo visai kitą tikslą — jam rūpėjo 
išteisinti lietuvių tautą prieš metamus kaltinimus 
už dalyvavimą žydų žudyme.” Šitą savo teigimą 
Karosas mėgina paremti dviejų asmenų išpažin- I jo nuomotie, išteisina lietuvių tautą prieš meta- 
timi. Iškrapštęs iš nereikšmingiausio temos už
kampio2 du verkšlenančius žydbernius, lyg skęs- 
tantis griebdamasis už britvos, V. Karosas išeina 
sutriuškinti mano gausiai citatomis įrodytą tei
gimą, kad autorius, prieš kaltinimais gerai ap
ginkluotą žydą Gordoną, į kovos areną išvedė 
visiškai beginklius lietuvius, kurie Gordotio smar
kių kaltinimų ne tik niekuo neatrėmė, net neprie- 
kaistavo, bet dar su užuojauta pritarė. Pacitavęs 
tų dviejų “išpažintį” ir net nenagrinėjęs padaro 
sprendimą: “šiais savo samprotavimais autorius 
išteisina lietuvių tautą nuo jai primetamų kalti
nimų dėl įvykusios Lietuvos žydų tragedijos mū
sų žemėje.” Išpažinti^ ar samprotavimai? . ,

Pirmiausia, literatūrinei kritikai visai nėra 
svarbu kas autoriui rūpėjo ar nerūpėjo, ir ką 
autorius turėjo prieš akis. Knyga turi būti kri
tikuojama tokia, kokia ji yra parašyta, bet ne

mus jai kaltinimus už dalyvavimą žydų žudyrrte. 
Pirmojo išpažintis: “Kaip, mano f)ieve, lietuviai 
galėjo padėti žydams, kad lygiai tuo pačiu metu 
jie patys šimtais ešelonų riedėjo į mirties šaltą 
glėbį? Bet kodėl mano siela verkia, kodėl mano 
sąžinė nerami, kodėl, Viešpatie.. ? štai, antrojo 
išpažintis: ''Nusikaltimas yra, bet mano siela nesi
jaučia kalta. Negalėjome jų išgelbėti.. Tokių 
herojų, kurie geriau mirė negu šaudė, aš vienas 
žinau daugiau kaip 50, o jų yra daug daugiau-.. 
Tai mūsų tautos papuošalai, mūsų garbės vyrai... 
Kas kaltas, kas nekaltas — tesprendžia Visaga
lis... •. Kas papildė nuodėmę, tas ir kaltas. O mano 
tauta negali būti kaltinamą tuo, ką padarė komu
nistai ar ' nariai mūšų sverteje žemelėje prieš 
mūsų pačių valią.”

(Bus daugiau)
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AKUiKRIJA |R MOTBRŲ LIGOS 
GINKKOLOGINt CHIRURGIJA 

6+49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
wedkal Building) Tol. LU 5-6446 
Pwuma ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-800+

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS M CHIRURGAS 

Wtftdtemr Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. MonhoHn Rd., Westcnw^wrf IL.
VALANDOS: 3—9 (Urbo dienomis ir

Tai.: 562-2727 arba 562-2728

TE1____BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYŠĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street 
Valaados pagal susitarimg.

DR. FRANK PLECKAS
OPTQMET RISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2614 W. 71 St. Tel. 737-514$

TiVriniį Pritaiko kinins ir
“contact leases’”

VaL agai susi tar, mą. Uždaryti tree.

antkapLUŲ ^auAinkių p>.vyzdžių, nių paminklų Gilijoje Ir Macgi- 
kurie patvirtina jų kilmę p&gai riuose, palyg nus su antkapiais 
ištemptas aukojamų gyvulių’ Katyčiuose, Nidoje, šakiuo’se ir 
odas. Buldurų ir Ašarų kapuose, Smukiuose, parodo jų gilią seno- 
Slokos valsčiaus, Salos, P i ma
lės ir Baldonės kapuose yra kc-lse, špukiuosc išliko daug tradi- 
lios dešimtys antkapių, kurie •CVU> turinčių ryšio su tolimos 
pagal savo formą panašūs į Ka-praeities leto-lietirvių religiniais 
tyčių antkapius ir medyje turi papročiais. Gilijoje ir Macgi- 
ištemptų odų formas, šie pa- riuose ta tradicija išstumiama

-Ivę. Katyčiuose, Nidoje, šakiuo-
- V i LFl i 4” MF* J’t

ir pakvičiania naujomis įtaigo
mis, kylančiomis iš kitos etni
nės aplinkos. Šios įtikos atsilie
pia vaizdaxime širdies, o taip 
pat ir balandžių, tupinčių ant 
laidojimo urnų. Tiesa, dėl 
paukščių kyla abejonių, ar tai 
balandžiai, ar kokie kiti paukš
čiai.

širdies atvaizdavimas anka- 
piuose Gilijoje ir Macgiriuose 
rodo neabejotiną katalikybės 
|taką. Katalikų simbolikoje -- 
tai kraujuojanti Kristaus širdis.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 

. VaL antrad. 1—4 popiet,

P. KUŠNER10 SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

Ofiso talef.: 776-2880
Rezidoftdio* talofu 448-5545

r . "Stulė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę jis suteikia. VieJ- 
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11, 
Mūsų tekstai suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sauli ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nik viso, kas galčtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
ft myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

minkhi išlikę iš praeito šimt
mečio vidurio. Tų antkapių nuo
traukos paskelbtos laivių trijų 
teinu “Latvju Raksti” leidiny
je.

Panašių antkapių paminklų 
buvimas pas lietuvius ir latvius 
rodo, kad paprotys ištempti au
kojamų gyvulių odas kapuose 
ant karčių buvo bendras visoms 
leto-lietuvių gentims ir kilo iš 
laikotarpio prieš susidarymą tų 
dviejų atskirų latvių ir lietuvių 
tautų. Baldonėje latxnu antka
piuose ši tadicija labiausiai iš- G toks išaiškinimas kilo1, tur 
silaikė ištempta oda iš šalių pri- 'būt, daug vėliau po šių antkapių 
spausta medinėmis lentelėmis, 
kurios ant kai kurių paminklų 
sudaro kaip ir dvišali stogeli. 
Vėliau oda pamainoma medine 
lenta panašios formos. Tolimes
nė transforiiiacija eina dviem 
keliais: Mažojoje Lietuvoje, pro- 
testantinėje ‘. (pagal gyventoj iį

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

Mažeika & Evans
> Laidotuvių Direktoriai
' 6845 SOUTH WESTERN A/E.atsiradimo, ir buvo mėginta 

šiuos pagoniškus papročius pa
grįsti bažnytiniais kanonais, tei
kiant jiems krikščioniškos pras
mės. Iš tikrųjų, tai yra prieš- 
krikščionybės laikų kančios sim- 
Įx)liš. Taip aiškina šį paprotį J. 
Basanavičius, kuris laiko tai 

eligijį)/. skydo, .įcpntūras _prieškrikščionyl|ės ’laikų : kan- 
palaipsjiiili stilhjaižbši, if-prie jo Ji theilėą simboliu, šių ir 
buvo prijUngiąma įvairus įnė- panyčių .antkapių atvaizdų' pa
niniai ir šiįiEoliniai' priedai. Di- pUtinias taip platuš, kad priskir- 
džiojojė LilįtuVėję-(katihkų)'iš-a vienai kuriai nors tautai ne
sivystė -k^tąlikiš|ta ^'ihibplika galima- ■ •— y., a . •. : . .. (gus Jaugįaily

Rudenį gimęs, vasarą au-

Įų1 Trys Modemiškos Koplyčios 
p1 Mašinoms Vieta

S Tel. 737-8600
Tel. 737-8601(Tęsinys)

APIE MEDINIUS ANTKAPIUS IR KAI KURIUOS 
KITUS LAIDOJIMO PAMINKLUS PIETRYČIŲ 

PABALTIJO TERITORIJOJE

Aprašydamas lietuvių Joninių] mo gale prie javų lauko. Aplink 
_ __ _ TA.- A X ~ _ -Z wvAl vs. w i 4 I »■ n z 4 T r*i 1 4'1 f* x tm rlr ftoišventę, Pretorius ir vėl pažymi- tą kartį per dvi naktis vyko žai- 

} aukštos karties reikšmę, prieDK. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*«ndra praktika, *pa&. MOTERŲ Ilgei, i 
Ofisą* 2652 WEST ŠVth S1RGET

Tai. PR *-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečisd.] 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai- Sįįtadie- ; šventės minėjimo išvaka- 
uai*' 2-4 v&L popiet ir Irto liisuiiėse: seimininkai siunčia savo

ūBgsl susitarimu.

dimai, kuriuose dalyvavo tik (Kristaus, su’dįs, kty'žiuš su'hu-f - • ;
] kurios buvo pririšta įvairiu mergaitės, o dienos metu ber-kryžiupf u‘Kristų riti),' ktiri' pa-- - 

niokai inscenizuodavo tos kar- gafiau Usfiįtaė aukojimą odą, . • 
ties pagrobimą. Panaši kartis bet išlaikė antkapyje dvišalį sto- ? 
buvo statomą dirvoje prieš sė- gelį.. ' X..-1- . J
ją, ir. jos aukštis siekdavo ke
letą sieksnių (A. Mierzynski, 
1899; psl, 430—131). .

■ javų puokštė: aplink tą kartį šo
ko rateliu ir vyko iškilmės. Jis 
nurodė dar vieną paprotį Joni-

EUDEIKIS
šeimininkai siunčia savo

berniokus ir mergaites Į laukus, 
kad parinktų jonažolių (tur būti Jeigu prisiminti tas ritualines 
vadinamų Jono žolynų arbata), kartis, siekiančias keletą sieks-

^vynh.Lbytdi^’ ^jėną ke-
■dėyt?; guba)

Ijį<THOPROas-protf.^istąs! kurių puokstriius pagal žmonių nių, su prie jų ištiestais gyvul'.ų 
Aparatai - Protezai. Mda. bau-] skaičių kaišiojo po balkiais prie kailiais ir pririštais kuokštais

■ luljų, į plyšius sienoje ir laukėj duoninių javų, .papuoštų gėlė-

Usv W*»t 63rd St, Chic*p«. if L 60629 > no puokštelis nęsužydo, tai tais ma išaiškinti ir tas antkapines 
PRoipect 6-50*4 j reiškė, kad susirgs arba numirs.' paminklų figūras, negu tai darė

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

. 5025 CENTRAL AVĖ.
Si. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

[reiškė, kad susirgs arba numirs.' paminklų figūras, negu tai darė
- Likusias žoles rišdavo į kuokš

telius ir pakabindavo ant ilgos 
karties, ją statydavo pas vartus

_ j arba prie kūlyklos, kur suvežą
” ‘ javus. Tokia kartis su žolių 

kuokštu vadinosi Kupole (rusiš
kai — “Kupala”), o šventė — 
Kupolis (A. Mierzynski, 1899, 
psl. 430).

Pagal Schultzo lietuvių pa
pročių aprašymą Viliūnų, Šir-

Paveikto sudėtingumas ir de ! •
talių išdirbinio būdas antkapi-j .

i

J medį ihpą? TAp^hj^..^. •
I \ ——. - ~ '

. ♦. žalia žoliį, bet, ne želė, su
uodegą. įet ne pelė? (Bulvė)

• Viršuj medžio duona rūg
stą? (Obuolys) •

GAIDAS-DAIMID
: SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ENERGY 
WISE

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

DR. A. MlUUS
Moterų ligos, chirurgija. 

. 5037 Central Ave.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

Basanavičius, lai ne žmonių fi
gūros, bet paaukotų gyvulių 
odos. Katyčių (Koadjuten) ir 
Nidos kapų antkapiai neduoda 
jokio pagrindo kitaip aiškinti šį 
klausimą; juose visai realiai at
vaizduotos įvairių gyvulių odos 
— daugiausia smulkiųjų raguo
čių. Kai kurie antkapiai turi ra
guotų galvų atvaizdus. Net ii 
Gilijoje (Gilgė) ir Macgiriuose 

vintų, Šilėnų, Būdviečių ir Vieš-| (Matzgirren), labiau už kitus 
vilės parapijose .XIX šįint. tris- nutolusios nuo pirminių primi- 
dešimtųjų metų, Joninių dieną tyvių formų, laidojimo urnose 
mergaitės papuošdavo ramunė- išliko įvairūs gyvulių kūnų ele
mis ir kitomis laukų gėlėmis mentai.
ilgą karti, vadinamą Kupc'lis, ir 
su dainomis pastatydavo ją kai* rasti

Latvijos teritorijoje galima 
dar labiau stebinančiu

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
JL ŠEktNAS 
T»l. WA 5-8063

Vienna ’Summertime Salad’

SOPHIE BARČUS
RADJJO ŠEIMOS VALANDOS
ViMt program** II WOPA,

LUtuvly k*tb«: kasdien nuo pir
madienio Iki penktadienio 3:00 
—3;30 vaL popiet Šeštadieniai* 
ir sekmadienui* nuo 8:30 iki 9:30 
ral. ryto.

Vadėj* Alden*.D*vku*
T*l*fa HEmtock 4-24lt

715T So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 60629

■ ... ui*

and juicy Vienna Sausage, teamed with a creamy

A “Lietuvos Aidaf.
S 1KAŽĖ BRAZDtlONYTfi

Prognmoi v>d<|i

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

Visos laidos iš WOPA stotie*, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71«t Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeleL 778-5374

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

Vienna'd Macaroni Salad 
cup mayonnaise 
tablespoons cider 

vinegar 
teaspoons salt 
teaspoon Dijon mustard 
teaspoon pepper 
Extra Vienna Sausage 

and Deviled Eggs, 
garnish

1

1
1

package (8 oz.) elbow 
macaroni or small 
macaroni shells

can (5 oz.) Libby’s 
Vienna Sausage thinly 
sliced

cup shopped celery
cup chopped sweet 

pickles
cup minced onion

i
2

m
1

%

14 cup minced onion
i Cook macaroni in salted, boiling water just until tender. 
1 Drain and cover with cold water. Then drain again, thoroughly.

Combine macaroni with thinly sliced Vienna Sausages, celery, 
aweet pickles, and onion. Blend mayonnaise with cider vinegar, 
salt, Dijon mustard and pepper. Add to macaroni mixture. Mix 

i gently. Chill. Yields 6 to 3 servings.
| Arrangement: Spoon Vienna'd Macaroni Salad onto a large 

serving plate, gently rounding the top. Arrange extra Libby's 
I Vienna Sausages over salad. Garnish with a border of deviled 
I egg halves, if desired.______ _ , T n

Buy 1 car no larger or 
more powerful than you

Don't a Bom LMorl

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI ,

Chicagos- Liet. Suvalkiečių Drau- 
gijos pa’rių pusmetinis susirinkimas 

; įvyks . penktadienį, birželio 22 d., 
.7 vai. vak., Vy&ų salėje, 2455 W. 
j 47th St Nariai prašomi atsilankyti. 
:Hes yra daug svarbių reikalų aptarti.
Bus ir vaišės. E. Strungys, rast į

, ■ ~ "■ ~~ . ■■ ■■ ■ ■ .——

Žemaičiu Kultūros klubo pusme- 
i tmis nariu susirinkimas įvyks ket- 
’ virtadienį, birželio 21 do į vai. po
piet Anelės salėje, 4500 S. Talman 
Avenue. Nariai prašomi atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti. Pri
menama kad jau laikas užsimokėti 
duokles. Po šio susirinkimo bus dvie
jų mėnesiu atostogos j

Po susirinkime bus vaišės. -
• ? ' Rožė Didžgalvis, rast.

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.

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.

ELIZABETH MIKELAITIS
Gyv. 5431 So. Mozart St, Chicago, 111.

Mire 1979 m', .birželio 17 d.. 5:40 popiet sulaukusi 66 metų ami 
ziaus. Gifflilsi Lietuvoje, Raseinių apskr., Jui barko vaisė. I

Amerikoje tegyveno 23 metus. • . I
Paliko nuliūdę: vyras Johh, duktė Eila McDonald, žentas Terence,| 

s nūs Alaus marti Patricia. 3 ahūkai - Craig, Michael ir Steven bei I 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. I

Priklausė Tėvtekėš parapijos Moterų draugijai. r i 
Vietoj gėlių prašoma aukoti Liet Ev. Liuteronų Tėviškės parapi-l 

Kūnas pašarvotas Stepono C. Lack-Lackawicz laidotuvių kop-i 
lycioje. 2424 W, 69 st Trečiadieni, 5 vai. vak.. kūnas bus perkeltas i| 
Liet Ev. Tėviškės bažnyčia, kuridj 7 vai. vak. įvyks budėtuvės. I

Ketvirtadienį, balandžio 21 dieną 10:00 'ai. ryto po pamaldų busi 
lydimą, j Bethaftta kapines. '

.Y**. a ,a‘. Mikeialtienės giminės, draugai ir pažįstami*
nuoširdžiai kvečlaipi dalyvauti laidotuvėse ii suteikti jai paskutinį! 
patarnavimą ir atsisveikinimą. į

• j ' Nuliūdę fieka; i
Vyta*. duktė, sūnus, giminės. |

laidotuvių Direktorius Steponas C. I^ack, Tel. 737-1213.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

V1’/ 2533 W. 71st Street
> A •'. 1410 So. 50th Ave., Cicero
’ If Telef. 476-2345
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuviut

Laidotuvių
• • Direktorių <

Asociacijos

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayettfc 3-35Y2

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 -1131

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DI. 974-4410 I

. - - P. J. RIDIKAS
33S4’So. HA1STED STREET TeL YArds 7-1911

i — NAUJIINOS.,CHICAGO-», ILL, Wednesday. .iunc 1979
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'JONAS A. ŠARKUS, Ph. D.

Neraliuota propaganda prieš gom buvo kovoti renkanti Ųei 
Naujienas ir prieš jose dirbam,sudarant Vyriausio Lietuvos iš 
č |is mane parkalino alnaujin- lui vinimo Komiteto vadovybę, 
i. šią skiltį. i Keletas pseildcpclitikicrių, esąn:

Kadaise rašiau, kad kultūrinė!čių svcliinųjų įtakoje, nepakiu- 
rc-vcliucija lietuvių išeivijoj vi- so savo crgąnizacijų centro ka
su šim ų procentų pavyko. Tik. ni tolanis. Jie sudarė sau palai!-, 
prisiminkime Striptizą, Saują kius centro komitetus ir iš jų: 

ų ir kitus premijuotus atsiuntė VLIKo konferencijon 
, poezijos bei užsakytus ’de egutus. Tikrumoje nei vier ' 

nūs, nei kilus, jie neąįstovąująĮi 
jų centro komitetai yra Virgoj 
nia valstijoje. Difibar bardbmį 
sndaryf pelitini komitetą

prozos 
muzikos veikalus, kurių nerei
kia suprasti, o tik 
prasti.

Taip pat rašiau, 
tūrinės revoliucijos 
revoliucija. Ji jau buvo, bet vi
siškai nepavyko, lik paliko ran
dus, kuriuos laikas pagydys. 
Amerikos Lietuvių Tarybon bu
vo specialiai deleguoti keletas 
atstovų perimti šios politinės 
institucijos vadovybę, bet pama
tę, kad jie yra mažumoje, su 
labai juokingu trukšineliu pasi
traukė, o kiti apsiramino ir pri
sideda prie pozityvaus darbo.

Daug sunkiau patriotinėm jė-

prie jų pri-

kad po kal
bus politinė Pasaulio Lietuvių Bendruoi*į< 

nės. - •
Savo nesekmėš*priėžasfis pš<į- 

udopolitikieriai ir- juos- paiaiL 
kančios jėgos bando suvers^: .. 
Naujienoms ir jų yyr? redakto-j 
riui M. Gudeliui. Jie nutarė: pir
ma suniekinti redakt. M. Gude
lį ir Naujienas, o tik vėliau pe-s 
rimti ALTą ir VLIKą. Siekiant 
šių tikslų jiems visos priemo
nės yra geros: bolševikų sufa-> 
brikuoti šmeižtai, šantažas', ap-

cher Parke, 4901 S. Kilboum 
A VE.

. S/eikūnaS išrinktas Ameri
kos Lietuvių Tautinės S-gos Los 
Angeles skyriaus pirmininku, J. 
Petronis — vicepirm., R. Šakie
nė sekr., Ii. Bužėnas - ižd., A. 
Gricius — valdybos nariu.Mūsų spaudoje

KAM GARBĖ, O KAM 
. 11N1GAI?

EAL ESTATE
Namai, Žarna — Pirda^knyį 
REAL ESTATE FOR ULE

————— «■— . ...............................

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

Namai, Žemė —. Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Lenkijoje, pasaulinės krizės 
metu, vienas ūkininkas, vardu 
I/pinski, bankrutavo. Jis pa-

: liko savo ūki ir šėjo į miestą 
ieškoti laimės. Išeidamas prika-

, lė ant vartų lentelę su tokiu,už- 
irašų: . ,

Gaspadorej panie Božę,
! Ba Lipinski jusz nemože

Tėviškės Žiburių 21 nr., visai’ražas, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir

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

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

' Du butai, medinis su skiepu ir ga-

nesusipažinęs su ūkininkavimo 
sąlygomis JAV bei Kanadoje,

i “Svar-to,kalbos, mas-klaidingos-.Hi-’ visuomenėje,' 'patriotinės span- Gimantas straipsniu X" - • • JL • 1 1 I • 1 • 1- _ 1 • • T *| * • I ."F tformacijos tikslu sukąinpromi-t dcs ir bendrųjų darbų rėmėjas.! blausia profesija’’ duoda garbę 
tuoti, informacijoj netpikįmaB,j staiga susirgo. Gydosi Christ; ūkininkams pagal prieškarienę 
kad’vėliau galėtų kaltinti Igne- " " J' ’’
ravimu, leidi m aš- įvairių ’paska
lų žodžiu, fsūaktyvinimas-*■ ano
niminio paskalio platinimo ir 
1.1. Labai apga ilės tautinį kad 
dalį-šiųkdarijebų jau-atlieka fha'- 

|riai.organizacij ų; - -besąlyginiai 
_ Įio^ojąn^ių - už-- Lietuvos 5 laisvę.
A-American Travel Service .Bureau l^udoppfitjkięriąi, atrodo, jau 
* -~“~9727T5. WfiMtrn Ave., Chicago, Ill. 60643 . lyra ne tik įkišę koją Į tai^xluri, 

, , Telęf, 312 238-9787 ? »bet jau ?vidfe-y’ra'įėję/
Bėlgi: kas čia ■■ dabar- tikrumo- ruų icrmsesj, viesoucių ir automouiuų uuuhuiviuio rezervacijas; rarauoųa-į,, - . v .

me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k-aštus; r?6 baros. Kas slepiasi įizTos be
sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir-teikiame infer- jįprotiškos skaldymo skirstymo 
maciias visais kelionių reikalais i '.'.Zmaujas visais u e . . | nesan£ukų bęį nepašitikėjimo

’ iėlimio ’?«kbijoš^įJTik'' Sl<aityki- 
fy6f. ;me:- JAV- vadžia’pa'škyfė '2 mi- 
TT lijonus: -dolerių .‘aiškinti husikal- 
. 'ijtimanĮsipries- žydus rytų Euro- 

?pos kraštpę^e.. / .

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

> L Nemokamas* patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu laivų keMo- ; 
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-r

8 Taupykite skrisdąmi Chartered lėktuvais, tik reisu rezervuoti vietas 
B anksto'^’įmes 43,-®9.,di®nj.‘ .•?,NAUJŲ; SKAITYTOJŲ VAJUS

Conimunity .ligoninėje. Gausūs| jjei soviėtiAę* iriadą ir pabaigoje 
draugai ir artimieji jam siuųciaįfaip apgailestauja? 
geriausius linkėjimus — kuo-; 
■greičiausiai pasveikti. 1 
» • į.

—r Chicago Lietuvių Choras 
^Pirmyn ’, kviečia . visus- choro 
narius^ dalyvauti Joninių, gegų- 
žihėje-piknike birželio 24 d.:p. 
Snaskių sodyboje. Dėl infonua-j 
pijų teirautis skambinant Zinai] tautiečio. Ir ar. tik ne
Poci’enei; tel. 960-0291.

— Jortąs Karpis Toronto LSK išvengiamas 6 pėdų gilunKOį.Jor 
Vytis jaunių B klasės krepšinin- pas .ramybės, slėnyje

Gaila, itin gaila, Tkad. lietuvio' 
tradicija ir ryšys su duoną jam 

j teikiančia žeme eniigracinia- 
teikiančią žeme emigraciniame

• - -.i? ’ _-.<o i

“Neskaitant mažų išimčių (ne
bent'tabako ūkininkai Kanado
je), išeivijoje būdingo lietuvio 
ūkininko profilio neturime. Ato 
rodo, nesuviliojo derlinga ir na-, 
šį šip kontinento, žemelė gimto
jo, krašto juodžemio ar smilčių

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 WL.63rd.St- Tel. 436-7878

] vienintelis ar.timas ir tiesioginis, 
išeivio ryšys su žeme lieką.ne-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose ’,

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus “ 
4243 W. 63rdSU Chicago

Tel. 767-0600. į

DAR SENA KAINĄ ,
* ‘ e -i ’ Y -į t , f * * if -

Parduodamas žema kaina 4'kamba
rių mūro namas ant 37 pėdų sklypo. 
Nauji Jangai, nauja* išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parka. • . - / ; • !

LABAI ŠVARUS 2 butų namas tr 
garažas, elektrinės durys, atskiri , ga- 
zu šildymat' Brighton PatkC. $37j000-
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante- Daug 
vertiftgų priedų.. -įn T X

2 AUKŠTŲ mūro namas ir. 2’auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų.'gau
jas stogas, gažu Šildymas: ~’£fps&uga 
nuo potvynių, aluminum’ langai, ga
lite pirkti už $41,800. L

MODERNUS .15 metų mūro namu. 
'2 butai ir profesionalui Luksus .nn- 
so patalpa. Daug priedų. Marquette 
Parke, aukšta kokybė; $60,000. ■■
' MODERNUS 2 fiukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke. f

VALDIS.
. REAL ESTATE ,

2625 West. 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

Naujienų vadovybė Ir PlatiniEip vajaui krelplug i reaguoją
tytojus ir į visus lietuvius, Ir prašo pasekti knygnešių bei lisMfca šRaū-Tlietuviai? Jie yra pasipiktinę ir 
dcs pirmūnų pavyzdžiais, platinant Šį ąeęianrią Amerikos, lįpiįvbj i -i/į." ‘ -
sa juo susipa^stant ir jį užsiprenumeruojant, .t&sln saSSyti nenutrūk- PriSinjena^§^na.• u.- 
štamą grandisę ne tik. lietuviškos spaudos klestėjimui, bet Ir zviŠM SfeMjos .? — Iš tavo burnos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei,' bendromis Jėgomi* 
tiekiant Lietuvos nepriklausomybės "atstatymo ir risuotiao lieteriftųret B » . •_
kalu renesanso. ; ‘ - -•

skaityti ir platinti Nauilenra, atsirado mecenatu,.kurie prisidėjo prie Ha- 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis fiatijlėma rtaltytclmne. '' ’ ■

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Beridentihfo viėŠfačfc. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33709, tel. 813—3&1-9TO, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Lafminglėji “turės.. progos WL 
svečiais puikiame motelyje' prie pat pajūrib,' naudotis .privąčftr paplūdįmftr 
žaidimų kambariu, TV, telefonų’ Įr Atifih 'ih<tfernlais’įf^

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties ^Aplink-fans
autorė M Miškinytė- paskyrė <-$56 premija Be ab^e; atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir. paskirstytos rude 
niniame Naujienų piknike.-- .į. .x. -įv

tytojus . . _ . . .
dcs pirmūnu pavyzdžiais, platinant

įsai ir. vis uą k v Lečisme I didžiąją, ^alkė* to r * £**7'-*-*»r**< **.•■* v.»
.... '-V;'. ..'į-'" r >. A

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytoje reikalams 
snioma pasinaudoti žemiau eeani^mis atkarpemia. .5^ Ų»tį;>;x.4 •

NAUJIENOS 
1739 JO. HALFTED JT. 
CHICAGO, IL 686M

* S inksto be
filsldas Priedą’

i

Firardė ir vardas .—

Adrem

v Užsekam Nanjienaa kaip dovana aavo 
yra nauju skaitytoju. Priede 2_ - t

Pavardė Ir vardaa -------- .. . —

Adresu

Sponsoring pavardė, vardas ir vietovė

ant tavo'-

— y lĮmaus., Kramto,, ,Eietuvių
.'«• l»J .. ‘Je-1.■ "v;-!*>*V t*__ *•

Iželio' "SI dtopj
:Orit.', 'Kanadoje;

,įg;-ix- iVytąulšfe ^Ripsldį;: ^^ver- 
-iiettivių

Tt.i,.

kuria4 J

• PJatinlmo vajaus proga, palaukdamas Uetuviiką apauda Ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinet! už pridedamai  dol.

Pavardė Jr vardas

Adresu

• Platinimo vajaua proga, 
tintam! nemokamai be jot

Pavardė ir vardu

Adresas

Pavardė ir vardas

Adreeai

Pavardė ir vardas

i trtau

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites ndp*. 
U Įsipareigojimu.

kas, pakviestas'šią vasarą mies
to krepšinio aikštelių-instrukto
rium.-

— Raimondas Tamošiūnas ir. , . t .
Raimondas J? Kirštehia$ baigėt gYveiinhiekaip ii* nutruko. Nie- 
Rbchesterio lituanistinę iriokyk- k^s iš mūsiškių nekreipia giles- 2.-fiat brick. 2-5% room apartments 
la. Mokyklos veaeju yra BrJ ~ -----  ------- ------ ------
Krokys. Joje šiemet mokėsimiir, ^arbin^iausitj ProfesW — 

r’ * ' ' '
lėnais,'/inteligentais (nebūtinai frorn^ 
intelektualais) ir senokai nuši- 
kraiėme gimtosios žemės dul-į 
kių, sodžiaus kvapo, Visai nesun
kiai .persiimdami “Pepsi” ar 
“Coca - Cola” pernelyg saldžia 
kultūra ? .c’

Manytina, kad Al. Gimantui 
nereikėjo rašyti'apie tai; ko ne- 

- Į žino. Vieton to, jis galėjo para- 
U‘1 syti apie seniausią' profesiją.

K. Pettbkaitis /

mio dėmesio vienai-svarbiausiu

mokiniai, juos, mokė kurto-T.J.

teįnieffliė, K. ^Miškinienėj RrTa- 
mošiųnaą^^GzT.-'Famošiūnienė, i Gi 
Skučienė ir V. Žmuidzinas. Tė- 
Vii komiteto .pirm, ^rą V, .L&lis. 
; |jnr; Gi ■■ Damašius išrinktas LB 
Wapkegano aprimkės pirmimn- 
:kuj. V.:,Sužiedėlienė ir J. šliterrs 
j-T-j^yicepirmų-. P.. Pętroliūnas ?—■ 
š^kTj, j,Q.'Ąlaskoliūnienėtoa--' įždJ 
; .. 'člSea^ l’arici, ptoįklfe 

irabsia fleilę nemokamu kpncęrtu 
įvaH;iuo&’ parkfrdse. Liepos 5 
d. 7ivdh'vak. koncertas bus Af-

26Č8 West 69th’ St, (įiicago, ni. 60629 ; • TeL-WA .5-2787
. . ,T\J J —T 2 ■■ >.*• t <_ •__ _ ■•v* • •• t •

r L’ (EUROPOS

Cosmos Parcels Express Corp.
' MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501' W. 69th St., Chicago, HL 60629. — Tel WA 5-2737
V. • VALANT IN AS

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

ir kitiems, kurie tuosSLA— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti 
, ;jdarbus dirba.

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
natas.patarnetlja tik savišalpos pagrindu.
,£jėkvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susiviepijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdrausta 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.

y - . »' '’3HR7
SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 

į savo apylinkės SLA kuopii veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti . '

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

M7 W. $Oth St.
- Tel. (211) 563-2210

GOOD INCOME PROPERTY

Electric heat, electric kitchen. Full 
basement and . enclosed rear porches. 
2: Car; garage-including adjoining va-į 

ūkininkavimui, Tapome 'mieste* cant lot. Carpets and ^appliances. ¥2 
bl_ L L--_ grammar and high’
schools. Vicinity 56th and Maplewood.

Priced in lew 50-s. 1- 476-7548.

KAIP SUDAROMU TESTAMENTAI-
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teięininko Prano šulo 
paruošta, -r teisėjo Alphonst 
W e l l s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomij 
formomis. . ■

v Knyga su termomis gauna 
ma Nauj ienų , administracij oje 
1739 South Halsted St, Chica 
gOj ILL. 60608. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

n

Juozo šmotelioATSIMINIMŲ SKIRSNELIAI
Graži,, lengvai skaitoma

įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu, 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu. . >

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 ’ Campbell Avė., 
Chicag. IL. 60629.

♦>'

TheDi-Ger 
Difference 
AnttaG8S medicine 
Di^addstoits 
IXMrtlbiUS 
Antacids.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

Full •-•time.- Experience preferred. 
Good working conditions. Must have 
own transportation. Hospitalization. 
Paid vacations. Good pay. Must speak 
English. Northbrook. ■ to . / i

.- 272-6446 ■■■ ' .... .

HELP WANTED — FEMALE 
r- f Darbininkių R«lk1» r ■

. -----------SECRETARY............. - •

Dependable typist and stenographer 
loop office with -3 attorneys... <■. :-

Phone 263 6397
r f W — * * - -

■ $'? PAYROLL CLERKS 1 IF ' - y - * - • - r: - - . t - . t : .
, 1 . 1 .* i •* - - - ė

English-speaking with some payroll 
experience. We pay competitive wa-- 
ges with excellent fringe benefits. 
We- are - located near...convenient 
transportation.

CONTACT MR. HUBEK — »■ 
TEL. 826-0800 

!. AMERICAN SPRING & 
WIRE SPECIALTY 

816 ;N. SPAULDING; CHICAGO, ILL.'

RENTING IN GENERAL"
< Nuomos

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

Arthritis Sufferers! į-
e Now. Get relief 9 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, į 
PATAISYMAI^.. ... 

Turiu Chieagos.miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS i 

4358 So. Washtenaw-Ave?^* 
. Tel,.927-3N9 ;... .

62-80 M. A^IAUES?VAIRUOTOJAi 

Tiktai $9f pusmečiui 
Liability apdraudimas pen*minxam« 
' - j Kreiptis:. /'<;W

A. LAURAITIS, ' 
4645 Soi ASHLAND AVĖ.'-o 

-....... 523-8775

Kuklus ministeris

Garsus prancūzų chemikas A. 
Bertelot buvo nepaprastai kuk-t 
lūs. Kai 1897 metais jis tapo j 
paskirtas švietimo ministeriu,’ 
tai tuo jis visai nepasfididžiavo.i

Pirmą sykį jam einant į mi"J 
nistro kabineto kabinetą, sar
gas jam pastebėjo: J

— Negaliu jūsų įsileisti, nes> 
pono ministro dar nėra.

— Atsiprašau! — pareiškė 
Martelot. — Aš ateisiu kitą sy
kį.

• Mažas puodeliukas — gar-’ 
di košelė? (Riešutas)

a K- -V - *' -Jt-*

Pardavinihš ‘Paisynias r
2646West W* 
TeU REpub^

Siuntiniai i Uetuva- ■ x v — -• - /-■ “ *“ -»

P. NEDZINSKAS, «« Archer Av, 
Chicago, III. 6D6M. TeL YA 7-NM

_mm.———

(L ~f I Ift K O 1 v- 
IMary PvM1« 

INCOME TAX «<VIC»

IžkviettaaL Pr<’
tymai ir klioki blififr**" J

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

State Farm Fire and Casualv r |

ADVOKATAS I
CHARLES P. KAL & Auodatea ' 

2649 West 63rd Strwt,

Tai. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. j 

Raštinė veikia jau daugiau kaip j
40 metu, patarnaudama klientams. J

f M* ‘Į1 —

MOVING,
Apdrausta* perkrauctymaa 

ii (vairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-lttJ arba 37M996

S — NAUJliNOt, CHICAGO t, ILL Wednesday, Jus® 20, 19?>-




