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pasteliėta, kad pa-

Barstomi mokesčiu
pinigai

Illinois demokratai

ATSTOVŲ RŪMU KOMITETAS’NENORI Prezid. Carteris
vakaruose

dėmesys j krašto vidaus reika- lio premjeru sveikino meras Mi

neto nariams, kad Egipto vy
riausybę reikia pertvarkyti ir 
paruošti ją pasitarimams taikai

BEGINĄS IEŠKO PARAMOS 
PAS TURTINGESNIUS
Chicagon atskridusį Izrae-

Prez. Carteris, pasak Baltųjų 
Rūmų pranešėja, aiškins žmo
nėms savo žemės ūkio ir van
dens programą.

WASHINGTON.—- Prez. Car- 
teris, turėdamas omenyje renka 

į mus. ar perrenkamus demokra- 
;S tų kongresmanus bei savo pa- 

rinkimus,‘pasiry-’

Egiptas yra padaręs įvairių* 
pareiškimų, bet šiandien artėja 
laikas rimtai pasiruošti taikos 
pasitarimams. Prezidentas nori, 
kad būtu kreipiamas didesnis

RODEZIJOJE' VIS DAR 
NESUTARIA

SALISBURY. — JAV
Carterio administracijai

W^:n^en. n. c.
inc LITHUANIAN DAILY NEWS

Amerikos astronautai nebeskrenda į Mėnulį ar kitą planetą, bet ban
do pačias naujausias mašinas erdvėje skristi. Paveiksle matome nuolat 
apie žemę skriejančią erdvėje lab^rotoriją. o viršuje netoli jos besisuki
nėjantį Boeing bendrovės pagamintą erdvėlaivį.

Sidono uoste įvyko susirėmimai tarp 
palestiniečiu ir Sirijos kariu 1

— Antradienio popietę, tarytum pa
is vii šaus, keliose vietose įvyko susirėmimų tarp
ir taikai prižiūrėti atsiųstų Jungtiftįy Tautų fe-

AFGANISTANE UPELIAIS LIEJOSI 
KRAUJAS

Užmuštų tūkstančiais
KABUL (AP). — Afganista

no sukilėliai, kad užsitikrinus 
krašto valdymą, žudo tūkstan
čiais buvusios prezidento Moha
mmed Daoud vyriausybės šali-
ninkuS’-prezidento šeimos na
rius, gimines, prezidento sargy- 
biniųs ir t.t. ' fT

Užmuštųjų skaičius žymiai 
didesnis/ nekaip 'anksčiau buvo 
pranešta. Stelbiama, kad už
muštųjų skaičius gali siekti 10,- 
000-ar daugiau.^ - . -

^Patvirtinant'ankštesnę žinią, 
dabar manoma, fed ’Maskvos iš 
treniruoti revoliucionieriai ba
landžio 28 d- prezidencinių rū
mų aikštėje nųžatjė^ prezidentą 
Daoųi jo įbrolį Naeem, žmo
nas, prezidento visus tris sū
nūs: ir visus anūkus bei proanū- 
kūs/kurių buvo didojęas skal

Biology atradimas
Biologai surado mažą Okeano 

gyvulėlių, kuris gamina tokius 
stiprius chemikalus, jog > užmu
ša bakterijas. Mokslininkai ban 
dys tą chemikalą ar jo pakaitalą 
pritaikinti medicinoje.

Jau anksčiau buvo žinoma, 
kad medžiu kenkėjas, angliškai 
vadinamas Gribble, ėda medį ir 
vartoja chemikalą., kuris sunai
kina visus.medyje esamus mik- 
krorganlzmus.

žinių agentūros praneša, fed 
dabartinės vyriausybes' mjniste 
ris pirmininkas ir sukilėlių va- 
das Nur Mahommed Taraki yra- 
tarnavęsJAV'pa^untinybėj Af 
gžmi^ąne. Jis' buvo/pąshintiny- 
bės - vertėju, r ‘ -

; Pasak žinių^agentūra^-irūnis-

SPRIENGFIELD. — Illinois 
Atstovų Rūmams respublikonai] 
yra patiekę įstatymo projektą, Į 
kuriame numatyta, didelės bau-', 
smės biznieriams, kurie išsisuki 
nedarni nuo 'mokesčių, įteikia 
mokesčių įstaigoms suktas ir ne 
teisingas pajamų žinias.

Tačiau Illinois senato teisinis 
komitetas, kuriam vadovauja 
sen. Richard M. Daley, atsisako 
priimti ir svarstyti tokį respub 
likonų siūlomą įstatymo pro
jektą. * -

Chicago, 111.’— he’ *»<-d»enis. 3lui:>«lav Moy I. 1S)7<S
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TIKĖJĘ UŽMUŠĖ PRANCŪZU KAREIVĮ, 
SUŽEIDĖ PULKININKĄ SALVAN

BEIKI TAS. Uban 
ai isakvma 4. •*

palestiniečių 
10 jėgų.

Pirmiausia
lest i n iečiai jėga bando prasi
veržti i Libano demarkacijos 
liniją.

Jie tvindė įsimaišyti į grįžtan 
čių libaniečių tarpą ir apsigy
venti arčiau prie Izraelio.

Norvegų kariams teko tiesiog 
atskirti besiveržiančius palesti-j 
niečius ir grąžinti juos atgal į 
šiaurę.

ta: dabartinė Afganistano vy
riausybė iš 20-ties asmenų yra 
komuhistų parti jos nariai. Ko- 
munistu-partija prie prez.?Dad- 
ud veikė pogrindyje.

Revoiucibnierių taryba, vado
vaujama Taraki, visdėlto rie
šai neskelbia ir nevartoja žodį 
komunistai ar socialistai. Jie 
Afganistano plačiajai visuome
nei aiškina, kad jų galvosena 
yra demokratiniai nacionalisti
nė ir savą pagrinde turinti Isla
mo mokslą.’

Surado pagrobtąjį
BOGOTA. — Kolumbijos ka

riai ir. policija surado ir išgel
bėjo Karibų jūros pakraštyje 
vienoje haciendoj e laikomi Mek 
sikoje pagrobtąjį brangakmenų 
pirklio sūnų Gregory Striver. 
Gm^rikai iš tėvo reikalavo 700,- 
000 doL išperkamojo mokes
čio.

Kolumbijos policija pėdsakus 
susekė^ Kai vieno automobilio 
šaferis "prisipažino esąs dalyviu 
grobikų ir pasakė, kur laiko
mas pagrobtasis Striver.

prez. 
spau

džiant, baltieji ir nuosaikūs juo 
dieji kviečia paraudonavusius 
ir remiamus Maskvos juodžių 
partizanų lyderius — Joshua 
'Nikomo ir Robert Mugabe — 
•be baimės atvykti į Rodezijos 
sostinę ir geruoju prisidėtiprie 
dabar sudalytos baltųjų — juo
dųjų pereinamos vyriausybės. 
Kviečiamieji partizanų lyderiai 
iki šiol oficialiai nieko nėra at
sakę, bet viešai jie puola ir prie 
šinasi sudaromai baltųjų —juo
dųjų pereinamai vyriausybei.

Juodųjų partizanai jau šeši 
metai ,kaip veda kovą prieš mi- 
nisterio pirmiinnko Smitho va
dovaujamą baltųjų vyriausybę 
ir prieš jo pastangas taikiu bū
du išspręsti Rodezijoje gyve
nančių baltųjų ir juodųjų liki
mą.

PARDUOTI LĖKTUVŲ ARABAMS
Prezidentas Sadatas planuoja pakaitas kabinete, 

{ atnaujins taikos pasitarimus
WASHINGTON, v- Atstovų; rūmų komitetas, apsvarstę; utu savo pa-

prezidento Carteno planą parduoti naujausius karo lėktuvus Iz- .ties' būtimus J.mhuus i»51ry- 
raehui Egiptui irJSaudi Arabijai, .pasisakė 21 balsu, prieš 9. ne- žo aplankyti vakarus J Colora- 
parduoti minėtoms valstybėms ’ Amerikos naujų ir galingų ] do, California, Oregon. — ku-

|Huos jis 19/6 m. per preziden- 
įPrezidentas Carteris pareiš- ; KAIRAS. Egiptas. — Prezi-ltiniuSr rinkimus buvo prakišęs 

kė. kad lėktuvai privalės būti dentas Sadatas pareiškė kabi--’Prez-Fondui- 
parduoti visoms minėtoms vals
tybėms ar nei vienai.
Izraelio draugai prašė preziden 

tą parduoti lėktuvus t Izraeliui, 
nes jis anksčiausiai juos užsa
kė. Bet prezidentas atsisakė tai

KALENDORfiLIS

Gegužės 4: Dangun žengimas, 
Monika, Florijonas, Mintautė, 
Bertas, Gedvats.

Teka 6:45, leMžafei — 7:61,
Saulėta^ ne tok¥*bttML

Atmetė konstituci-. 
jos priedą

SPRINGFIELD. — Ilinojaus 
Atstovu Rūmai atmetė siūlomą 
priedą prie Ulinojaus konstitu
cijos.

Siūlomas konstitucijos prie
das numato suteikti galią gu
bernatoriui skirti visus teisė
jus.

Dabar teisėjai yra renkami, 
partijoms pasinius kandidatus į 
teisėjus. Dabar partijos "kandi
datus j teisėjus arba jau pa
renkamus teisėjus pristato rin
kikams iškeldami ju mMpefnus 
bei gwua darbus.

Komiteto narių dauguma pa-* 
sisakė prieš pardavimą Šių lėk
tuvų. nubalsavo ir nesiūs prezi
dento prašymo i Atstovų ru- 
Prašymas panaikintas kongreso 
komitete, sako poltikai. -

Moiše Dajanas patenkintas 
tokiu nutarimu. Jie apskaičia
vo, kad karo metu arabai galė
tų smarkiai tais lėktuvais pa
kenkti Izraeliui.

Nutarimui pritarė PascelI, 
Dervinskis

Paaiškėjo, kad šią rezoliuci
ją paruošė ir ragino kitus ją 
priimti demokratas Dante Fas- 
cell ir respublikonų vadas Ed
ward De rwi n ski.

1

šie du kongreso atstovai glan 
džiai dirba užsienio politūros 
klausimais, gerai suprantą so
vietų planus svetimoms žemėms 
grobti, jiems taip pat atrodo, 
kad jeigu prezidentas bandytų 
įtikinėti kongreso narius- apie 
reikalą priimti tokį nutarimą 
lėktuvams parduoti.. Komiteto 
nariai yra Įsitikinę, kad prezi
dentas nesudarys reikalingo at
stovų skaičiaus tokjąm nutari
mui praves ti... s

PREZIDENTAI -SADAT AS
STIKLE 9AWM

ius. '

Vyriausybė privalo kreipti 
daugiau dėmesio į Egipto vi
daus reikalus. Reikia geriau Į 
tvarkyti žemės ūkį, naujų 1 
mų statybą ir bandyti sustiprin 
ti pramonę. Egiptiečiai turėtų 
kreipti didesnį dėmesį į turiz
mą.

Prezidentas yra įsitikinęs, 
kad į Egiptą gali atvykt dau- 
gau turistų, nes Egipto praeitis 
yra įdomesnė, negu kitų valsty
bių.

chel Bilandic su didoka Chica
gos žydų veikėjų grupe.

Visiems žinoma, kad Izraelio 
ipremjeras važinėja po kraštą 

naJ Amerikos žydų nuomonei pa-
- * keisti apie jį patį.

Chicagos meras rado reikalo 
nuskubėti į O’Hare aerodromą, 
kad galėtų pasveikinti 32 va- Salvan nugabentas 
landoms į Chicagą atskridusį 
Izraelio premjerą.

Kitų valstybių atstovai kal
basi su lankomų vyriausybių at 
stovais. Tuo tarpu Izraelio prem

Į jeras kreipiasi tiesiai į krašto
> ■ i •• tf i I gywentojus,

" AilirOjl IkllDuz I Paaiškėjo, kad ne visi Ame-
TEHERANA& — Pakistano rikos žydai pritaria premjero 

ir Iranas jau būkštauja ir sako, ’ Begino taikos planams, Dido- 
kad Afganistanas, jau dabar ta- ka dalis Amerikos žydų neprita
po antrąja Kuba. Iš jo rytuose, ria Begmo planams pagrobti 
kaip iš Kubos vakaruose. Mask- kaikurias arabų žemes, kurias 
va Skleis propagandą ir siunti-Į Izraelio kariai šiandien kontro- 
nės paruoštus įvairius agen-Įliuoja.
tus. * - |

- > — ■ ___  ’ į — Washmgtonas paskelbė
— Amcrikieč»ų mafia iš Newi4<Saulės Dieną”, kad visi krašto 
York® ir Chicagos keliasi į Ka! gyventojai atkreiptų dėmesį 
liforniįą Aur j<i, atrodo, susi!į ateinančiu saulės energiją ir 
darė*gar* pajankios veiklos bandytų ją;panaudoti šildymo

WASHINGTON. — Vyžįfi!- 
1 sias sąskaitybos biuras apskai
čiavo. kad visoje Amerikoje '(li
goninės be pagrindo ;šbarsto 
beveik 66-1 mil. dol. į metus.

Sveikatos draudimų instituto
Leidžiama grįžti tiktai tiems, suvažiavime Čikagoje, sen. H. 

kurie prieš pilietinį karą gyve- E. Talmadgev prisimindamas 
no demarkacijos zonoje.

Besi verži an tieji į pietus tvir
tina. kad jie ten gyvenę prieš; 
Izraelio įsiveržimą.

h Kruvinas .susirėm imas įvyko 
Tirės priemiestyje, prancūzams 
prižiūrėti skirtoje zonoje. Tirės 
priemiestyje, atokiau nuo lies
to, palestiniečiai turėjo savo 
partizanų dalini.

Izraelio artilerija jau pradėjo 
juos apšaudyti, rengėsi nugink
luoti ir paimti nelaisvėn, bet to 
nepadarė.

Kariuomenės štabui įsakius 
sustabdyti karo veiksmus, gru
pė palestiniečių liko savo po
zicijos^ su turimais ginklais. 
Prancūzai bandė juos įtikinti, 
kad atiduotų ginklus, bet pale
stiniečiai atsisakė tai daryti. Bu 
vo keli susirėmimai tarp pran
cūzų ir palestiniečių, bet abi pu 
sės sutarė vieni kitų neliesti.

Prancūzų sargai kartas nuo 
karto užmesdavo akį į palesti
niečių kareivines. \’idun neida
vo ,bet ateidavo visai netoli ka
reivinių.

Antradienio popietę, priartė
jus prancūzų kariams prie ara
bu laikomos vietos, i juos buvo 
paleisti kulkosvaidžio šūviai.

I^lk. Sulivan buvo sunkiai- 
sužeistas.

Šuvhis sustabdė kartu su pul
kininku Salvan važiavęs pales
tinietis ryšiam palaikyti. Pulk, 

į ligoninę, 
kur jam suteikta pirmoji pagal
ba. Jo džypas. kulkosvaidžių su 
kapotas, paliktas incidento vie
toje. į :

Tuo tarpu kelios palestiniečių^ 
mašinos priartėjo prie prancū
zų štabo, paleido į vidų kulkos
vaidžių ugnį, užmušė vieną pran 
cūzų karį ir sužeidė kitus tr>s 
Jungtinių Tautų karo vadas tu
rės spręįsti. kas toliau daryti 
su puolančiais paJestiniecaii<"

Veik tuo pačiu metu Sidono 
uoste-įvyko kruvinas susirėmi- 

! mas tarp ginkluotų palestinie
čių ir Sirijos karių, palaikančių 
taiką Sidone ir jo apylinkėse. 
Sidone susišaudymas vyko šau
tuvais kulkosvaidžiais ir buvo 
pajeisti.keli artilerijos šūviai. 
Abiejuose jnisėse buvo -užnui- 
tų.

mokesčių ^barstjnną”. pasakė: 
“Negaliu tikėti, kad tokia pini- 
gų švaistymo priešingybė gali 
būti”... . '

Tuo tarpu.krašte vis didėja 
.nepasitenkinmas ^ didėjančiais 
mokesčiais, kurių didžiausią na 
štą neša vidurinioji klasė. Tur
tingesnieji mokesčių ' įstatyme 
suranda visokių kabliukų bei iš 
imčiū nuo jų “pabėgti”.

Italai nukrypo 
link saulės

ROMA. — Italijos jėgainės ir 
bendrai visa energija remiasi 
įvežama žemės alyva — iki 80 
proc. Atominių jėgainių ateitis 
Italijoje yra. labai miglota.

Italai šjandięui Jabai daug dė
mesio skiria; sąjijė^ energijai. 
Saulės energiją^ jrengimams 
skatinti, kaikurįe., miestai, kaip 
Tuscany ir Friųlj. žymiai suiha 
žiną mokesčius. .......

Manoma, kad sulaukus 2;000, 
visoje Italijoje tik 15 proc. da
bar sunaudoj&nos energijos bus 
gaunama iš saulės. '

Pagalba ūkininkams
WASHINGTON. — Pagaliau 

JAV Atstovų, Rūmai prims "A- 
merikos ūkininkams palankų, 
pagalbos įstatymų. • Buš duoda
mos bėdos atveju 'paskolos ir, 
bendrai buk paremiama ūkinin 
kų'pajamos. \
' Daugiaitsia bus remiami tie 

ūkinTnk^:/kurie aughra grūdus, 
me'’ ir pašarus.’v

. Jungtinių Tautų sekretorius 
paklausė palest i nieęųį’vado Ja- 
sirp Arafato. aT tebevatdo 
savo karius?

Arafatas tvirtino.’ khd įsaky
siu Tautų
paliaufią-^ąlygas/^čia jo kariai 
puola JungtpfidfTautų karius. 
Arafatas nutari Wkviesti savo 
vadų VaMtarilpą ir klausimą 
dai’-kąftą apsvan^J’^.

Jeigu palestinįeciaįJr ateity
je tebepuis ‘prtfrŽflžuK, tai įsa
kyta jxfo&'nūjdnkhfctr W tik Ty- 

b^-yisame Ijba-



^ią ir atsiduoti jai save ir j^O kuo tu norėtum būti susu* i LENKIŠKAS “ŽERTAS” 
pasiimti. f K ‘ jgft 7-j»l GąnuaU tokį jmiatas

T Ji apkv^i kvatojo,.. “Pras ndcaą . ^<4 UjSb
|mė, prasmė... Pasiaukojimas? — Našiąją,'^at^io mnMy f Paryžių

1 Kančia”... ' ikinys. * v L? • -, - - . . .? 1 j7 . * , rkam I numetame nir

Ir vėl autorius paliejo kla-| 
ną žodžių be tvąrkos, be logi
kos ir be reikšmės, lyg girtoj 
sapaliojimas. Ir I^iynas.J neDUn^
M j. norėjus., kad jis vmun^ NueU. sJdrtaSj Z
perdurtų savu rankas ir pn-^ . . 7TLik, jo.les kūno. Ir

paklausęs. Paėmęs vinį, padė. Sumynęs sielvartą, paklausk 
jęs savo kairę ranką ant ka- kas\ 1 •
ladės, o dešine ranka laikyda- Ugdyti džiaugsmą tau padės? 
inas viių ir akmenį, perdaręs Arėjas tvirtas būk Vitkauskas, 
savo delną. Tada nuščiuvę pa Ir saulė tau ilgai spindėsLi

Pakilk dvąsia: tu—jaunas tvir^

ŲETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
- i. ' • ' ■ . R .-f t. L . ’

Jaunesnio magaryčių pilstytojo vyresnis padėjėjas atsiuntė 
£inių Žinovui šią modernių laikų nuotrauką — šuns būdą su cen
triniu oro vėsinimu, pritardamas dr. Adomavičiui, kad žmonėms 
reikia gužmonėti, o ne sušunėtt

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
$ Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUS

Dtmgiait ištraukų iš 
” S triply zo”

Jei tamstai, gerbiamas skai
tytojau , beskaitant šias “Srip 
ty2*o”-ištraukas kiltų noras su
keikti dėl lietuvių gramatikos 
darkymo, dėl sintaksės igno
ravimo. dėl logikos nepaisy
mo, dėl minties perkrovimo ne 
reikalingų žodžių bagažu — 
susilaikyk! Atmink, kad tą 
knygą rekomendavo pranciš
konai. išleido ateitininkai, o 
juk anie yra kandidatai į šven 
tuosius. Anų žodis galioja ne 
mažiau, kaip vyskupo. ‘ Taip
gi atsimink, kad knygą per- 
žrttrėjo ir priėmė Lietuvių Ra 
šylojų Draugija ir paskyrė Lie 
lovių Fondo tūkstantį dolerių 
Juk tai vis dideli žmonės — 
bent trim galvom didesni už 
Cicero bendruomenininkus, ku 
rie remdamiesi kito neskaičiu 
šio išvadoms, knygą pasmerkė. 
Tamsta, mielas skaitytojau, 
Būk santūresnis. Dabar tpažiū 
lėkim. ką veikia Tekis.

Tekis, palikęs besijuokianlį 
neužaugą ir džiaugdamasis 
pjįjs savo gyvybe, ėjo gatvę to- 
Ijtl PakeŲuję. ^toptelėjo ir už 
sako į bariuką — į iųažą kąm- 
harėlį, su keliais aukštais sta
liukais, bę kųdjžįų, “bę jokio 
žmogaus”. TęaL an^ lentynų 
sjbyę|ot butelį už pjekiątalio 
sėdėjo nuobodžiaujanti mergi
ng. Ič kaą patą sau pasakojo: 
•~.Ir tai fyųyo negerai, bajsjai 
negerai, nes ji buvo; pasiutų- 
šiai vieniša, ji buvo viena vi- 
a+n pasaulvje.

- - r

■3čkjs rąšo toliau:

--Jos akys buvo didelės, kaip 
migdolai ir violetinės, b gilūs 
vyzdžiai į atspindintys apva
liais mažyčiais veidrodėliais 
tūnojo ne rainelių centre, ne 
koncentriškai, o pasislinkę į 
šalį, aš tuojau pat pastebėjau 
ir dar labiau nudžiugau; ir jos 
plaukai buvo violetiniai, ir vio 
lėtinėm bangom slydo pečiais, 
ir jos lūpos buvo tos pačios 
spalvos, putlios, minkštos,, ku
rių krašteliai virpėjo.

Aprašęs mergės išvaizdą, lė
kis be prasmės prisimena se
nį ir keistus jo rūbus, bet pa
sigiria nekreipęs dėmesio į se
nį. Vėl grįžta, prie mergės ir 
sielijasi, kad užmiršo ar neži
nojo jos vardo. Tuojau pradė
jo kalbą apie Dievą. Buvę mie
la ir puiku apie Dievą kalbėli. 
O tos sultys, kurias juodu gė
rė, buvusios velniškai saldžios; 
ir jis velniškai-mylėjęs Dievą. 
Taip bekalbant apie Dievą, 
jis įsidrąsinęs leisti žvilgsnį 
mergės kūnu ž.emyn, žemyn.. 
Visa tai buvę “velnioniškai ma 
lonu”.. Ir staigiai kilęs meilės 
klausimas.

- Aš myliu tave! Myliu! My-| 
Ii u! Aš trokštu tavęs! Trokštu vietoje? 
Trokštu! Aš geidžiu tavęs! 
Geidžiu! — Ji kvatojo. Ji kya- 
lojogakvą atlošusi. Jos trukčio 
jautis juokas buvo tokios pat 
'spalvos, kaip akys, plaukai ir 
lūpos. Ji neištarė nei žodžio 

j tik purtė galvą netikėdama ari 
nenorėdama tįkėd. Ąš uorė, 

’jau prisiglausti, prįę jos, pajus 
' Ii. jos kūną — alsuojančio, vir
pančio kūno šilumą, norėjau 
įsisiurbti į ją lūpomis ir pirš-

sikalbėjiniai apie Dievą ir apie 
viską. Iš bariuko jis nuėjęs į 
kirpyklą apsišvarinti. O kai 
jis it kirpėjas viens antrą pa
matę, bėg$ priešais; pasitikti. 
Kirpykloje tuojau įsmukęs į 
minkštą kėdę, bet taip nusi
gandęs, kad negalėjęs kalbėti. 
Kirpėjas apkirpęs jį be pra
šymo. ’ ' •

Kirpėjas buvęs pasikeitęs ir 
žilas, jo rankos drebėjusios^ p 
galva krutėjusi. Juodu kalbu 
ję apie baimę mirties, o kai 
pokalbis nutrūko, jis išėjęs pas 
burtininkę.

— Ir mano akyse įsiliepsnojo, 
užsitvieskė ta pati liepsna, ku 
ri degė burtininkės akyse ir 
kurios negalėjau,© gal ir neno 
rėjau atsikratyti,'rašo Ičkas.

Burtininkė buvusi moteris.;
Jis ’‘labai trumpam. galėjęs! rankas pakėlęs į dangų dėkavo- 
nužvelgti ją rišu”. Ji vilkėjusi} jo Dievui, nedavė užei-

- keistos spalvos permatomu rū ti ant’to skarbo.
bu ir jis galėjęs matyti visą _ •_ \ L. 
in« L-r,no di- zmeiies.Jabai trokszta

gėrybių žemės. . Gėrybės žemės
' ' • * ’*• r"

Arėjas yukauskas
Kalneliškių nxĄyį{la1'I929;V.18

j ninkas padaryti vizitą — aplan-j 
kyti Clemenceau, kuris Lenkų 
vyriausybės galvą priėmė labai 
nudopiai ir sveikindamas nuo
širdžiai kalbėjo:

— Neapsakomai džiaugiuosi 
gaudamas pažinti tokį didelį for 
tepiono maestrą.

. — Ne tai, pone premjermini- 
sterį, aš dabar esu ministeris 
pirmininkas, kukliai pasigyrė 
Paderevskis. ‘ - •

į tai Cleenceau visu balsu:
— Fortepiono muzikos maes

tro ministeriu prezidentu—koks 
nuosmukis!

Baliaus nuostoliai

Buchal ten's dirba sušilęs
lis ir puryjo ant Dievo, kad vie- skaičiavimo mašinėle ir giliai 
niems per daug duoda,© lėtiems , dūsauja.

— Ko taip'dūsaujate? — klau 
. šia jį sąskąi^nlnkČ. Buchalteris 
"^1 jai atsakė: " ?
S’-.Į— Kaip aš nędjisausiu, kaip 

nedejosiu, kad nesibalynsuoja. 
Mano žmpnos gimtadienio ba
lius kainavo du šimtu dolerių, 
a dovanų , svečiai tesunešė tik

per mažai.

— Mauk
- ą- . y 'TĄs - i ' >

- pasakė senas žmogus.

sau vidurnaktyje pinigus - na
mon vilko, patruko, apsirgo ir 
numirė.' Apie^ %gnĄ^ vagys, 
atėjo naktyje /su'peiliu, nudarė

bu ir jis galėjęs matyti visą 
jos kūną, bet matęs, tik dvi 
raukšlės ant pilvo...

Visa
vykusi
pirmą

Kitą

ši m ak ai — m a Ralienė 
Paryžiuje, spalio 
dieną.
kartą parašysiu

kitas lokio makalienes.
Juozas'Šmotelis

reikalo yra pasakyta: pinigai 
galvažudžiai. Nėr ko bagoezams 
pavydėt?: kas jdiena ir naktis 

apie? artinasi sykis į syki jų nętikė-

mėn.

(Pamokslai Iszmrities ir Tei
sybės, 1906 m. 3-čia laida)

Premijuotas anekdotas u

Medžiotojų-meškeriotbjų klu
be vienas pasakoja" tokį anek
dotą:

Du meškeriotojai nuyažiavo į į 
.Kanados šiaurę. Radę žuvingą! 
ežerą, jie nusisamdė laivelį ir 
sugavo labai daug žuvų. Žvejo
nė buvo tokia gausi, kad jie nu 
tarė palikti ženklą toje vietoje,! ' 
kad galėtų sekantį kartą ja ra

išti.

— Ar tu palikaj ženklą toje 

ant kranto. Antras atsakėt"*5 

; ~ gerai ątžym,ėjau.
kųęįda padarytas, kryžių-

• kląusė vienas; išlipus , A _x_r_ _ -t - . * į
a-MV' P r

^o ; *

— Tai yra kvailas dalykas. 0

negausi-

Psichątro kabinete

^se, apĮdaušinėją: '
:• — Jei aš tau nupjausiu 
na ausp ar tu matysi?

Ligonis:
— Matysiu.
— O jei aš tau'nupiausiu 

'kitą ausį, ar matysr?

— Ne, nematysiu.
Kodėl? ' / -

— Kepurę už^muks
akiu

Surinko Krivūlės Efebai*
t v

(Tęsinys)

Rusų ir vokiečių okupacijų metais nužudytų, ka
lintų ir nuo 1944 VII. rusų okupacijos išvežtų j Sibįrą 
Lietuvos policijos tarnautojų

Sąrašas. ... •
45. Vygantas Juozas, s. Juozo, g. 1904 m. Liepojoje, 

vokiečių ok. metais Vilniuje polic. nuov. virs, pad., vėliau 
virš., 1945-48 m. Mažeikių aps. “Žemąičių”f. Jląrtiz. apygt 
"Alkos” rinkt, vienas iš vadų, suimtas 19^ ^, tard. i£
1948. VIL 12 paskelbti boIŠ. spaudoje. . • »

46. Virkutis, ats. pusk., Tirkšliai, Mažeikiai, M^€^' 
kių aps.,- vokiečių ok. metu Lentupio polic. punkto ved., 
po karo Balėnų k., Pievąnų apyl. partizanas, okupantų 
apsuptas, rankine granata susisprogdino.

47. Zeipartas Vladas, Tdšių aps., Varnių vis., Pavan
denio m. policininkas vokiečių ok. metu, 1944-48 m. ten 
pat partizanas “šėtono” sląpyv. 1948. m. pabaigoje ar
1949. L kartu su savo partiz". žmona, slapyvarde “Ponia- 
Panelė”, suimtas. Jo tard. parod. iš-1949. L: 27 paskelbti 
bolš. spaųdoe.

MOTERYS

Visvięną artija ar žydė, 
JuodV mėlynų akių, — 
Jos visos mūs širdy sužydi, 
Tiktai nuvysta nesykiu.
Palysę, nuskliaustos, apvalios, 
Mylėtos, gimdytos/ slapčia— 
Jos visos, spindulių vualiuos 
Sugrįžta nemigo nakčia.

•7 ; Tos pačios silpnume žavingos, 
Tos pačios spindinčios valia, 
Bučiuotosjaunyste sužvingus 
Ir-nokstant rudenio gale.

Tas pat kerėjimas ir žvilgis, 
Tartum vasaros diena,
Tik tai, ko dar merginos ilgis, 
Ponioms jau užvakar gana...

KRĖVĖ

VYRIAUSYBĖS SUDARYMASe \
' 'C... ‘ -■

Iš pirmosios bolševikų okupacijos Lietuvoje 
(Naujienos Nr. 30, 1972. IL 5. ) r'

Tautininkų viešpatavimui Lietuvoje įpusėjus, didė
jant krašto nepasitenkinimui ir opozicijai. ąug^t,.yyriku 
sybės buvo paskelbtas naujas .‘Spaudos Įstatymas”, Įjū
ris galutinai užgniaužė žodžio, laisvą, ir Lietuvoje

objektyviai-informuoti 'visuomenę apie vidaus if užsie
nio svarbesnius Įvykius. "

Prasidėjus karui, spaudos laisvė buvo dar labiau su 
varayta. Įvesta tokia griežta cenzūra, jog net bolševikis*, 
kas žinių teikimas iš karo, lauko buvo neleidžiamas esą

[ar tapti Filadelfijos politikieriam ir visuomenės yeikej.u

tykiams su kovojančiomis valstybėmis? **'
Mūsų visuomenė gerai suprato, kad Lietuvos ęatįė^ 

tis nėrąsaugį, kad'vokiečių: sųsitarifliąs su Mąą£v£ įvy
ko. greičiausiai mažųjų Pąbąįtiįo vąlstyįių' s^ajtęįę

lietusi ir Lietuvos. Suprato ir-nerimavo; Bet uždėtasis 
spaudai apinasris neleido niekam nei vienu žodžiu vie
šai prasitarti visais šiais klausimais.

iKą mano, ką daro Vyri^ųsyl^ i^asi žygijlr 
kad. prašalintų, gresiančius LieUayail pąyųjųs, ląi^ę ji. 
jgi^žčiaų^oją^ę^pįyj.ę. Paprastiems WW’

Nors Į^kelbė, kad Li^y^

r Z M šunį, kad jis lodamas turėda- A6a<wry&os . .i *

t Dięiomatąs pąge^ė,^. kad 
į etiketas yra sugebėjimas' §Or 
? vauti užčiaupta burna.

vie- fe men3£ SU?B&

ir

Inu siru'oą. ....

j ■* Išmintingas aikornaš tas. 
kuris laimėjęs su žmona dispu
tus, tupjaū jos at>iprašp<

; -t. Viršininkas laikomas suma- 
jei perka savo, žmonai ir 
sekrę-torei tokius, pat kve- 

Įpalus. - 
■

★ Amerikoje pagyvenęs bent 
' šimtmetį, niatai, lead nėra taip, 
kaip būdavo. Atrodo, kad visas 
gyvenimas kitoks. Dabar nema
tyti spaudoje tokią žinių, kaip 
būdavo; -—Sugrįžk, mano bian 
gioji Palik tą, buj^Ungierių. ku 
ris tave išviliojo iš mūsų namų.

Įkytis, bet visupiųeiiė tais pa^eigkiinais neįtikėjo.

Kai, Leolįij^ tgęų, ^Įų^yta,
’plėšė ęaiklonoji ąffįįfa ^ėitu ktiku o^įciozft pą&-. 
‘keikta, kad Alaskva pasiūliusi mūsų Vyriausybei derėtis 
'dėl Vilniaus perleidimo Lietuj. m nusįatQ7no sos sn- 
ti^ sienų. Visa tai buvo atvaizduota, kaip Diet^ijs vjrT 
riau,sybėslain)ėjimąs,.tik užmiršta buvę, prąp.ęsti, kokio-, 
mis sąlygomis Maskva nori pęęlgi^i Li^tų^^-

Tik deryboms pasibaigus paaiškėjo, kad už šią dėva-s 
na vyriausybė sutiko įsileisti Lietuvon raudonosios ar
mijos įgulas. Visa Lietuvos tauta buvd tuomet pagauta 
didžiausio nerimo ir skaudausrsielvąrto, nes kiekvienas 
suprato, kad prasidėjo Lietuyęg tragedijos pirtnasis 
tas. Veltui vyriausybės oficiozai stengėsi atvaizduoti, 
tokį “Vilniaus atgavimą”, kaip politinį laimėjimą. NetVisus tavo nusidavimus dova. i

noju. Mažasis Alvidukas' siun-Hstalnungas musų-kanuoiųenes pygiawm n Vilnių, trail; 
čia tau gerus Jikėjifnus. Tavo

’laukiantis vyras Petras.

.★ Ltuastnėje mokykloje mo 
kytoja. aiškindama skyrybos 
dailykus. duoda tokį pavyzdi:— 
Vienas vyrukas, nemakantis siu

-dėl Robm Hood ar BRhda api- 
pfešgdavo tik turtinguosius^: ne 

’turtingi neturėjo pinįgų.

To{er<inta< yra jsi- 
ttftinęe/ kad nesutrrtįę^- su jo 

_nuomone," gali pa^iięti prie 
sušipretimd^ail’‘s į? .

ant

Nori įbuti našlaitis 's 
< •

J vieną Lietuvos mokyklą ab* 
einą polfCnikas ir norėdamas pa
tikrinti moktnių . i 
ima klausrneti ; f

• - -*«■. - *

- Kas yra tavo takrasis tėvas^ 
—klausia jis vieną mokinį.

— Juozapas Visarionovicius 
Stalinas,—atšauna mokinys.

Gerai! — pagįiria politru- 
kas—Ckkas l^vo nueina?, 

—. Sovietų Sąjunga.— 
mokinys. L Ky <

— laibai gerai! Iš tavęs bus

^Antanas Jret riinMa; atvy- !ką į Lietuvą, kuri* skamba taip: 
— Tarnauju pa* ūkininką. Vi
sos kiaulės išdvėsė pasiliko tak
tai vienas paršas jūsų sūnus Jo
kūbas.

■ k£s U Žemaitijos i Aręerika ir. 
ępsiskaįtęs. b. k \ • ^eŠamyju, 
pradėjo pęikft Ar- rj^lieifąme- 

VitiečhiK ir sakė Bridgeport© gy
ven tojams: “Tie &iriėriJpečiai

išrėžia?
Beždžionė stebisi, ka^ kai kurie žmonėm, vadinami bendra- 

barbiautojais ir ti Itin inkais. mato atvirkščius vaizdus, kaip ir jos 
ginttnatti# babūnas, mėgstąs kalbėti ant šakos galva žemyn... puikus sovietų armijos karys.

~ vifL. u ’ ‘

nors, ją labai 
papūgos, sa- • 

re skiemenį, ^cę^o,-

rvardės, 
kelurinv

’Sion dainoj dainelė: 
(bėriau dieną, gėriau naktį 
Pas Kaušilą plikakaktį.

, sliuotas per radiją, nepakeitė lietuvių nuotaikas. „j. 2
Raudonųjų įguloms tokių būdų, ąteirąjtįjs į^tųyojc, 

-josios vidinis gyvenimas nieku nepasikeitė, bentfirmo
mis dienomis, tik policinės priemonės bent kokiai opozici 
jai užgniaužti ir cenzūrą dar labiau pagriežtėjo. Kasdie
ninėje spaudoje nesirodė jokių žinių, kurios būto galė
jusios didinti nerangių išautos nuotaiką.

. f Kurį laiką atrodė, kad yyriausybė pasiekė sąvo.tiks, 
jlo, ir Lietuvos visuomenė aprimo pa pirmo išgąsčio 
idabar gyveno tik pasakojimais apie “pnsfaukinh® dris
kius, iš Rytų" ir jų anekdotiškais nesusiv9kųnaia..k,ųj^ri:

visur gyvena turtingai, 
ur aš mačiau okj strtSff'T Don Pilotas

dg skurde, kaip jiems buvo skelbsimą tejįiąĮ^yę.
- (Boą daugiau^ <»•<**•

v F n»yr«»
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PORNOGRAFIJA IR KITKAS
š. m. balandžio 21 d. Drauge 

Si B., aprašydamas Cleveland^ 
Bendruomenės apylinkės vaka
ronę, tarp kitko pastebi, kad 
ten buvusios karštos diskusijos 
ir <lė| “pornografijos”, žodj por
nografija -ima j kabutės. Atseit, 
tva* jokTos piirnogpafijos nėra. 
Aišku, turima galvoje “Saują 
skalikų” ir “Striptyzas”.

Nemanau, kad Reikėtų ant (07? 
kio žmogaus pykti. Jis lytinių 
santykių' atvaiždavinlą nelaiko 
porričgfefija? Juk ir tame pa- 
Čiamė ^Drauge redaktorius ku
nigas tGhršya savo vedamuoju
irgi “Saują .skatikų” liaupsino, ^liams prisipažinti prie Įvykusios 
rr* - • —- ... _ __ __  *_ _ . » _

mas, ar ant staklių su nuogale 
Kristaus* kančių vaizdavimų. 
Jie mato^kad ten yra išniekin. 
.tos lietuvės moterys, o tikintie
ji, net tikybinių jausmų Įžeidi
mu. Atrodo, kad nebuvo raša
lo ir liktis. Aišku šis raikalas 
jau būtų senai užmirštas, jeigu 
tas vyktų tik* tarp pasauliečitf. 
Bet kada įsimaišė-mūsų doro
vės įįrvinoralės. saugo lojai kuni
gai ir net vienuoliai, turintieji 
sava’ rankose spaudą, raikalas 
susikomplikavo. Tai ir kokios 
nors išeities’sunku rasti. Vienin
telė išeitis kunigmas vienuo-

Ten pat Bronius Kviklys “Strip- 
tyzif’ pristatė savo skaityto
jams, kaip “aukšto meiliojo ly
gu/’ veikalą Nęl ir kunigas V. 
Bagdonavičius kultūriniame 
priede “Striptyzą” giemėmis 
pa.vafllno. Tik neikia abejoti, ar 
Bronius-Kviklys, pasinatūlojęs” 
aukštor meninio lygio” veikalo 
patarimu, išmes savo lovą iš 
miegamojo ir pasištutys stakles 
ir ar kunigas V. Bagdonavičius, 
vieton giesmyno, ims naudotis 
“Striptyzo giesmynu?

Iš kitos pusės nereikėtų šir- 
šli pykti ir griebtis šmeižtų 
prieš tuos, kurie tuose premi
juotuose “veikaluose” mato vien 
šlykščią pornografiją. Jiem 
skaudu, |ęad ten atvaizduota ja-' 
u na lietuvaitė Eglė su žydu per 
savaite “kartus” skaičiuojanti- 
Jos motina atvaizduota irgi pa
leistuve. Arba “Striptyze” nuo
gos moters vyro vyliojimas 
Dievo ' motinos blauzdų glosty

j

T 
tr 
i

.... T
Čikagos įmesto* vaizdas

išytos šeimos sūnus, 
tarnavęs majoro laipsnyje 

JisSovietų slaptoje žvalgyboje, 
į JAV Įvažiavo padirbtais 
Ramentais.

f’ ompson buvo t S. Air For 
ce raštinės tarnautojas, kai jis 
buvo sugautas kopijuojant l>ei 

do-- fotografuojant slaptus kariuo
menės dokumentus.

klaidos. Tai būtų .krikščioniška 
ir ginčai baigtųsi.

• A
Bet kur tau! Vis kartr nuo 

karto tame pačiame Drauge b. 
kv. Bronius Kviklys, vienuolių 
pasamdytas pyškina: girdi rusai 
okupavę Lietuvą pirmoje eilėje 
vienuolynus uždarė, jų turtus 
konfiskavo, o juos pačius' trė
mė į Sibirą ar pūdė kalėjimuo
se. Nevien vienuolius, bei ir ki-. 
lūs lietuvius dešimtimis tūk
stančių į Sibirą vežė ir jų turtus 
konfiskavo. į

Į A. Cooper Skupas
Arba vėL savo skaitytojams j 

pasakoja, kad ir tarp lietuvių; Tie palys griovikai” 
atsiradę kažkokių ir kieno agen-\ tūkstančius vienuolynam nuka
lu ar pasamdytų agentų, kurie vę ir loliau aukoja. čia eina 
gnauna Marijonų, Jėzuitų ar [ klausimas, ne apie vienuolynų 
net Pranciškonų vienuolynus? griovinla ar vienuolių, kaip to- 
Kam tokia kvaila isteriką! Kąsnių šmeižimą, bet apie vienuo- 

____ į gyvenančius atskirus 
asmenis, aišku, neišskiriant ir 
kunigųvienuolių. Niekas nelie
čia ir gerbia tuos vienutius — 
kunigus, kurie elgiasi kaip-vie
nuoliai. Bet niekas negali. pri
versti gerbti ar tylėti apie tokį 
vienuolį, kuris elgiasi nevienuo- 
liškai.________________ 9

Januimo centro nei pikieta* 
vau, nei toje komisijoje buvau, 

; į bet perskaitęs Draugą ir Mūsų 
į j žinias, prieš kitaip galvojančius 

Į paskleistą melą, šmeižtą, pagie- 
pžos ir pikčio, tikrai nustebau.

Ir kokių ten nesąmonių buvo,

gi tuos vienuolynus griauna, artjVpUOse 
vienuolius šmeižia? Niekas tų; 
vienuolynų negriovė, negriuana 
ir negriaus.

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoj*

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA I
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paštais- f 
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina £1.50.

Knygos , bus ižsiijstos,. jei 11.50 Čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

N AUJIENOB,
i 1739 So. Halsted St, Chicago, BL 8do08

yra išgalvota,, rašant, kad ten daly
vavo komunistai, agentai naciai 

kitokie nenaudėliai.. Paskleis
ta po pasaulį foto nuotraukos 
su minėtais kaltiniais ir nemi
nint, kad ten vyko pikietavimas 
dėl komunistinų filmų demon
stravimo. Ir. B. Kvikliui nebuvo 
“žnoma” kad pikietavimas vykol 
dėl komunistiniu filmu demon-1 
stravinjo. Jam net propagandi
nis “Gimtasis Kraštas” primi
nė, kad pikietuotos tarybinės 
filmos.

Kad apšmeižtų tą patį lietu
vį, kad labiau iskadintų, naudo
tasi, net . sunkiui suvokiamos 
Pavyz jėzuitai' su Diliu tąsė 
si po Amerikos teismus.

Diliui uždraudė- Jaunimo cen
tre lankytis.-Iš " vienuolynų pa
talpų pasklido anoniminis pai

r. - jum uwi

kvil.'us. Ir tas pats Dilys, prie zirrięs 
Marijos aukštosios mokyklos 
durų platino lą paškvilį pa va- i

“Letuvyliės griovikai” ir! 
pasakojo, kad jam keliolika eg-
zempliotių davė jėzuitai plati
nimui. Na, argi derėjo lokiais 
dalykais jėzuitams užsiimėli’ 

i
Iš šalies stebini atrodo, kad i< 

vienos pusės įvyko užsispyri
mas, o iš kilos — gal «r pasikar
ščiavimas. Argi negalima buvo 
šis reikalas, ramiu budu, įkar-j 
šėiui praėjus, likviduoti. Aišku, 
buvo galima ir ta p reikėjo pa
sielgti.

Galia, bet yra, kad ir toliau 
vienuolių laidžiama spauda, 
neatsisako šmeižto ir melo prieš 
tuos pačius lietuvius, lik kitaip 
galvojančius.

Kas liečia Parnciškonus, tai 
n ekas jų nelietė, bet kuomet jų 
vienuolyno narys ir net Rašy
tojų Draugijos pirmininkas Le
onardas Andriekus siunčia sa
vo eilėraščius su geriausiais lin
kėjimais į ok. Lietuvos “Gim
tojo Krašto” redakciją ir ten jo 
eilėraščiai talpinami, tai negi 
gali kas* noų priversti lietuvį, 
posisikaičius K. B. kronikuose, 
apie kunigų ir tikinčiųjų perse
kiojimus, tylėti apie tokį vienu
olio. — kunigo elgesį.

Tegul tik vienuoliai elgiasi, 
kaip dera vienuoliams, niekas 
jų neužsikabinės ir tikrai laikys 
pagarboje. Vienuolių pareiga 
nekurstyti vienų prieš kitus, 
bet taikyti. Jeigu jie kitaip el
giasi, neturėtų vienuoliais va
dintis.

STASYS JUŠKĖNAS

Šiuo metu vyksta 
Amerikoje Naujiei

Susivienijimu Lietuviu fe-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

Pasikeičiama šni

7 Susivienijimus kviečia visus geros valios l:e‘uv;ii- ir įn draugus 
I Įsijungti į SLA narių šeimą ir pasinaudoti šio VA JAI S lengvato

mis ii- privilegijomis.
Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmėsi, kad ir 

jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti 
pridėtinė mis apdraudomis.

!)ab ri tinio Vajaus metu dilodama didelė, net 50% Nl 0- 
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių.
Apsidrausti galima iki 70 mitų amžiaus, netikrinant svei
katos.
Aplikuotai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000 
iki $5,000.
Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba 
$2,000.
Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudę planus: 
Viso Amžiaus Mokamą apdraudą (Whole Life V-l) 
Viso Ainžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payment 
Life V-2)
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowment V-3) ir 
10 Metų Taupomąją apdraudą (10 Year Endowment VX) 
Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos ap- 
draudų vertybės (Cash Surrender ir Paid-Up Value) 

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI pritaikytų 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sekrelorų. Taip pat galima kreiptis ir Į Susivieniji
mo Centrą:

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street
New York, N. Y. 10001
Tel.. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datą (mėnesį, 
dieną ir metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti ap- 
draudu mokesčiai.

★

★

*

★

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę šerną as
meniškai patino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą, 
Jlems bua Jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rfiko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus? Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RUKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susfpsfinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
tr jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE w

$36 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamerk. Miros !• 
gyventojus Ir gamta. 1,200 lle+uvlikp vlatovardživ sąr***c. Knygor 
kaine $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu.

1733 So. Halsted St, Chicago, m. 60608

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
ČU suminėtu knygų galima užsisakyti Naujienose.

Joeus Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juciai Kapačlnskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia

•truota. 900 psL Kaina 7 doL
čHLAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO. - UlETUVO^ 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiųose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pst $1 JO. Yra taip pat 
Urenta i anglų kalbą.

M teUehko SATYRINIS NOV t L SS. Genialaus rusq rašytojo

D. Kur»hH«, KELIONt Į ANAPUS GtLEŽINftS UŽDANGOS. Ao- 
nu paztabamą neapgauna Intuatato tr agitpropo propaganda bed

Pro*. F. PalarklK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psL dokumentuota istorinė stadija ąpte prtaj likimą. 
Kitas C.

< VtecAi ž^naNU. LIUBLINO UNUOf SUKAKTUS PAKAITUI.
Bl

Rta far kiti takfiatai yr® gssasnl 
NAUJIENOS^ IH? la. HALSTED CHICAGO, ILU

llHU)OMW’'WdMOĮ4®k

Pries 13 metų nuteistas ir 
patupdytas į Lewisburgo ka
lėjimą Sovietų šnipas R. G. 
Thompson,. dabar iškeičiamas į 
Rytų Vokietijos kalėjime sėdin
ti JAV studentą iš Minesotos 
Alan Van Norman. Norman i 
kalėjimą R. Vokietijoje buvo į- 
kištas pereitais metais, apkai
tinus jį. kad jis norėjęs perga
benti į vakarus vieną vokiečių 
šeimą.

Rusijos šnipas Thompson pri
sipažįsta, kad. jis yra Leipcige

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pa- senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja $2.00.

Dr. Juciai S. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos i vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garimi įsigyti, atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki a? 
piniginę perlaidu. fc

1739 South Halstad Street, Chieaje, HL Wf53

KJ»O

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naullenot* galima gavri Rvlkly knyfv, kurias papuoš M kaklą 

knvgv spintą ar lentyną.
Aleksandru PakalnUkla, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunų dienų 

atiminimai ir {vykių bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5.

A. PakalnKkla. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių priiimlnl- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, rato- 
tyti 1 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tarnas, 
žiaii viršeliais. 336 paL Kaina S&00. Minkštais ririL

Pret. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŽKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; D dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais_______________________________ ____

Henrikai Tomas — Tametavskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, j;
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymali. Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina M

P. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės ataiminlmaJ 
170 psl- ___________________________________ i

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 2» _ 
puslapiai _______ * - - - -- SUN i

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pešto ištaidomz.

NAUJIENOS,

Grass J6

u

1735 S. Existed SL, CMar«, IJL — TeL HA Ml M

Jtn kuri* talkai itapauzdiiitą Ir filima ginti kayfn rinkoj*

Alekso Aferose rayga aprašanti paskutinių W (1ML19Ū0) metų 
Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 p«L Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmu Chlcagon atvažiavęs HetuvU, ptmace 
lietuvių kolonijos. }n suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laDnraščtaL kuriu vtao buvo 121 41 teatro draugija. <8 
paiaulletiškl chorai P bažnytiniai ir 214 veiklesnių žmonių bto^rtfi- 
jos. Duoti dokumentai katalikišku, aocailistlnm, latavamanfikų ir 
kitu organizacijų atlikti darbai įsteigtos mokyklos, ikiitykJot, bo 
kai ir kt.

Norintieji Mą knygą įsigyti, prašomi parašyti fekj arba 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir polųsti:

ITŽf S®. HalfW 8L. 0L

1800 So. Hoisted St

?s» ru uupom! jUf jdalfxi Mt- 
dideliai darbus. Pirma, jie pa

deda Jums pasiekti asmeniikus j ūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda sa- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prie! 10 mėne

sio dieną, neža nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatat, kurie ne
ža iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGASVIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

JrtoLgta 1923 metais.
Ištaiko* pietuose Menai automoMilanu pastatyti.

T< 421-3070

NAUJIENOS, CHICAGO 4. ILL Thursday May 4, 197S
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Vis tebereikalauja privilegiją
Senieji JAV Lietuvių Bendruomenės vadai ir jau

nesniųjų jų karta vis tebetvirtina, kad didelė Amerikos 
lietuvi ųdauguma jų nesuprantanti. Jau praėjo 25 metai 
nuo Bendruomenės įdiegimo Amerikos kontinente, bet 
iki šio meto Bendruomenės pagrindiniai dalykai neaiš
kūs ir nesuprasti. Bendruomenės vadovybėje buvo pas
tatyti aukštus mokslus baigę mokytojai, buvę ministe
rial, rašytojai, kalbininkai ir gabiausias plunksnas tu
rėjusieji Lietuvos žurnalistai, bet jie nepajėgė pagrindi 
hio dalyko išaiškinti. Atrodo, kad neišaiškinus pagrindi
nių klausimų, negalima susitarti dėl antraeilių. Nesusita 
rus dėl. antraeilių, negalima rasti bendros kalbos kasdie 
niniame organizaciniame darbe.

Mums atrodo, kad atvažiavusieji mokytojai nemokė 
jo tos pagrindinės esmės išaiškinti. Lietuviai nėra bu
kapročiai. Gero mokytojo aiškios pamokos jiems užten
ka. Amerikos lietuviai, turime galvoje senuosius trem
tinius, kad ir nebaigę aukštųjų mokyklų, Lietuvos lais
vei atliko daug svarbių darbų. Jie pajėgė išsiaiškinti 
klausimus, atskyrė pelus nuo grūdų, susitarė dėl bend
ro darbo ir sėkmingai jį dirbo. Tuo tarpų ministeriais 
buvusieji ir mokslo laipsnus aukštesnėse mokyklose įsi
gijusieji nepajėgia išaiškinti tos atneštos Bendruome
nės esmės. Jeigu tie mokytojai būtų panaudojęsenus įti
kinimo metodus, tai šiandien šio klausimo nebūtų reika
lo kelti. Gero mokytojo pareigų neatliko, todėl dar ir 
šiandien turime bereikalingus erzelius ir laiko gaišini
mą.

Didžiausių gero mokytojo klaidą padaręs Bendruo
menės garbės pirmininkas jau nebekalba tuo reikalu, bet 
jis mielu noru leidžia kitiems jo mintis dėstyti. Paskuti
niame Pasaulio Lietuvio numeryje yra buvusio mokytojo 
M. Stonio dar vienas pomirtinis rašinys, kuriame kelia
mi tie patys klausimai, kurie iki šio meto nedavė tikslaus 
paaiškinimo. Mokytojas Stonys, aiškindamas mokytojo 
Barzduko neišaiškintą dalyką ir nepajėgusio suorgani
zuoti vieningos Amerikos lietuvių Bendruomenės, šiuo 
klausimu eina prie reikalo esmės. Savo rašinį mokytojas 
Stonys pavadino “LB vis dar gretinama su kitomis or
ganizacijomis”. Mokytojas Barzdukas nonai paleido ši
tokį mok. Stonio rašinį nes jam atrodė, kad čia išaiški
namas didysis skirtumas. Mok. Stoniui buvo aišku, kad

didžiausia nesusipratimų priežastimi wfo nevykęs Lie-f ' 
tuvių Bendruomenės gretinimas su kitomis organizac. 
jomis. Jeigu JAV LB nebūtų buvusi gretinama su kito
mis' Amerikos lietuvių organizacijomis tai nebūtų kilęs 
joks nesusipratimas. Visi Amerikos lietuviai turį teises. 
Naujai atvykusieji turi tokias pačias teises, kokias tu
rėjo ir anksčiau atvažiavusieji Jiems atrodo, kad ir jų 
sukurtos organizacijos turi vienodas ir lygias teises L 
g. a s teises turinčias organizacijas galimą gretinti Amt 
rikos lietuviai taip supranta ir taip elgiasi. Jie pripažįsta 
kitoms organizacijoms tokias pačias teises, kokių nori ir 
savai organizacijai Bet klaidas padariusių mokytoją 
įdiegtai organizacijai ši mintis yra svetima. Jie pačioje 
pradžioje norėjo savai organizacijai specialių privilegi
jų. Jų organizacija galėjo neturėti pinigų, neturėti jo
kio turto, galėjo neturėti ir narių sąrašo, galėjo jokio 
rimtesnio darbo neatlikti ,bet jai iš anksto reikėjo pripia 
žin.ti privilegijas. Pripažinus privilegijas organizacijai^ 
reikia jas pripažinti ir tos organizacijos vadams.

Jeigu gyventume tokiame krašte, kur spaudą kont
roliuoja vidaus reikalų ministeris, kur Susirinkimams lei 
dimus duoda specialus krašti saugumo pareigūnas, kur 
narių nereikia įtikinti, bet jiems įsakyti, tai tokios pri
vilegijos gal būti primestos, bet mes juk. gyvename de
mokratinėje Amerikoje, kur pagrindinės žmogaus teisės 
pripažintos priš 200 metų. Ne tik pripažintos, bet ir tei
singumo pareigūnai imasi priemonių prieš tuos atsto
vus, kurie tas pagrindines teises bando tremplentt Viši 
buvo liudininkai, kai pats prezidentas verkdamas, turėjo 
išeiti iš Baltųjų Rūmų vien dėl to, kad-įstatymų nesilaikė.

Mums atrodo, kad Amerikos lietuvių dauguma sup^. 
rato nevykusių mokytojų pageidavimus, bet- prašomų 
privilegijų jiems nenorėjo duoti. Jeigu mokytojai būtų su 
tikę būti lygūs, jeigu savo organizaciją būtų sutikę pas
tatyti greta kitų lietuviškų organizacijų ir savo kalbą, 
pavyzdžiai h’ visiems suprantamais įtikūiimais bū'hj ju
kinę kitų organizacijų atstovus,, tai jokio klausimo nebū 
tų buvę. Visuomeniniame Amerikos lietuvių .'gyvenime 
nebūtų buvę jokių erzelių ir nesusipratimų. Nedavus ne- 
nusipelnusiems vadams jokių privilegijų, "jie pradėjo tryp 
ti vietoje ir šaukti, kad jų nesuprato. Nusivylusių moky
tojų mintis bene bus aiškiausiai išdėstęs njok. Stonys, 
todėl čia ir cituojame jo išdėstytą nusiskundimą:

“Minėjimų dalyvių sambūriai (Jis kalba apie šių 
metų Vas. 16-tos minėjimus N. R.) jų g^tąlbjąj ir pa

_ elgiai rodo, kad didesnjoji dalis lietuviu d#Įr ,»ėrą 
aiškiai supratusi, kas yra LB. Dar vis sakomą ir. ma
noma, kad LB yra lietuvišką organizaciją, prime-, 
nanti ateitininkus, taurininkus ar kitą patriotinę lie 
tuvių organizaciją. Tai rodo, kad ir dabar, praėjus 
25 metų sukakties šventei, reikia žodžiu ir raštu vi
somis progomis aiškinti, kad LB yra tautos dalis, 
gyvenanti svetimoje valstybėje. Kiekvienas lietuvis 
savaimė priklauso LB, be prašymų Į ją; įrašyti. Kiek 
vienas susipratęs sąmoningas lietuvis jungiasi į dir- 

. barnus darbus, padeda savo pinigų, patarimu, savo 
sugebėjimu”. (PL, 1978 m. bal. Nr., 1128 psl). -
Visi pripažįstame, kad LB yra tautos dalis, bet ko- 
LB vadovybėn Įsikabinę vadai nenori pripažint*

ALTUI, SLA, ALRKS, Tautinei Sąjungai, Socialistams 
teisės būtų lietuvių tautos dalimi? Kodėl visų lietuvių 
organizacijų nariai turi įstoti į jas, LB Įstoti nereikia? 
Kodėl kitos organizacijos savo pareigūnus tenka, o LB 
priešakyje stovi vis ta pati maža grupelė? KMėl LB 
reikia padėti savo pinigu, o ji nepaskelbia ataskaitos, ku 
riems tikslams tuos pinigus išleidžia? Visos kitos lietu 
vių organizacijos tai padaro, o LB neturi drąsos to pada 
ryti? Kodėl visos kitos organizacijos yra - registruotos

. A

J • ’ '

"Pavasaris" (tapyba)PA1L. ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ

-ti r

dėl

V. KAROSAS ' , - jduos’me sau mušti per galvą
v ’. . . Iš kitos pusės, mažiau prisi-LIETUVOS DISIDENTŲ VIZIJOS taikantieji (pagrinde ir pats 

. x < Venclova) laikosi tos pačios
(Tęsinys) konservacinės linijos. Jisai sa-

- ... ko:: “Tokie keliai, kaip karas,
Siame trumpame apibendri- elementus ir socialiai žemesnių- prievartinė revolucija, teroriz- 

nime suradome išeities tašką, i jų sluoksnių jaunuomenę, su- 
kaip raikia suprasti ir įvertinti darė Maskvai tautoje vidujinę 
Lietu vos’rezistencinio, disiden- atramą, bet su laiku visai išblė- 
tink> ir galimai revbjiucinio są- so. Tauta, po partizaninio karo, 
judžių-Mikšmė-iietilvių tautos* 
egzistencijos ir laisvės kovoje.

NERAMIOS ŽINIOS

Pagau^ pirmojo džiaugsmo^ še, rūpinasi, vien savo statuso 
Venclovos' sveikini-".išlaikymu, yra tapusi paklusniu 

raą ‘Ltetuio^:demokratinio są- Į Maskvos okupacijos įrankiu, 
judžio vardų,, netrūkūs iš tū pa-l Tauta skęsta alkoholyje, kra- 
čių sekė neramios žinios. SayOjšLe klėsti huliganizmas ir įvai

rios nešvarios kombinacijos. 
Dauguma inteligentijos virto 
heidėjine ir apolirine -mase, be
sirūpinančia’ vien savo gerbū
viu ir asmeniniais reikalais. 
Veik visi norėtų atsikratyti oku
pantų, bet įbauginti bolševiki
nio teroro bijo net savo tarpe 
diskutuoti opesniais klausimais, 
kad neikliuvus j saugumo ran
kas. Per tai krašte vyksta pro
tinis atbukimas ir negali susi
daryti bendras politinis ,ir idė
jinis nusistatymas kovoje už 
tautos likimą. Be to, būdami 
atskirti nuo la^vojo pasaulio, 
.rūksta nesuklasiatos informa
cijos apie Vakaru. Demokratijų 
padėtį ir jų politiką.

Po partizaninio karo sutriuš
kinimo, pagal A. Štromo nupa
sakojimą, susidarė sekančioji 
padėtis: “Yra Lietuvoje tokių, 
kurie vilties visai neturi. Jie sa
ko: reikia prisita’kyt,* reikia bū
ti fizižka: gyviems ir mažiau- 
sai galvokim apie kokius nors 
politinius veiksmus, nes kitaip

virtusiu pilietiniu, tapo mora
liai perblokšta ir paskendo ci
nizme. Lietuvos komunistu 
partiją virto priviligijuota kla-

mas ir 1.1, nepriimtini ne tik
tai dėl grynai moralinių sume
timų, bet ir todėl, kad lieutvių 
tautą galėtų pražudyti” (šalti
nis No4, 1977m). *

Tokios politikos - laikytasi iki 
Kalantos susideginimo ir seku. 
s*ų Kaune. Po ju krašte įvyko 
skylimas į kalautininkus ir an- 
tikalantininkus, pastarieji tvir
tino: “kad nereikia erzinti plėš
raus žvėries”. Kalantninkai su
daro mažuma tautoje, bet jie 
anot Štromo ir Venclovos:... 
“formuoja istoriją;, formuoja 
sąmonę . . .ir pristato pasauliui 
tautą, jos gyvenimą, jos nusi
teikimą” (L p.).

Kaip tuomet žvelgiama i atei
tį? A. Štromas taip aiškina: “O 
pamoka mums atrodo gana aiš
ku savo “jogomis mes nuo tary- 
binio- lottditarizmo neišsivaduo
sime . . . Nepadės mums ir Va
karai . . . Taigi išvada v'ena: 
visų kmounlstų pavergtų tau
tų, tame tarpe ir tusu tautos, 
likimas . . , spręsis viename taš
ke —Maskvoje . . Svarbu Lk 
pabrėžti, kad Tarybų Va.cL a 
žlugs totaiiškai ir žlugimo jos 
punktas bus Maskva . . . Mūsų 
uždavanys talkininkauti tam o; 
poziciniam judėjimu, kuris yrą 
visasąjunginio masto . . . Jeiįiį 
mes tame judėjime dalyvausi; 
me tai ir užsitarnausime ir sau 
laisvės dalį ir pasireikšti toj na
ujoj rusiškoje struktūroje sa
vąja tapatybe. Tai la^ai pažan
gi nuomonė. Taip sako Tanio
ms, Venclova, Jurašai, Zeak-. 
lys.” (Etinis No. 4. 1977 m).

(Bus daug.au)

dialoge su A. Štrėmu, įvykusi
ame EuropiJs 'Lietuvių Studijų 
Savaitėje, Londone, jis .pasakė: 
“Aš nesu nacionalistais- ■ Esu 
Uėfavoje vieniu tslls neuaciona- 
listas. Aiclaikau save demokra
tu, liberalu (kitur pabrėžė,- kad 
HLerališkumas jam raiškia- de- 
mokratišk-umą. Red.), bet ne- 
naeiojiaUstu, nors,, žinoma, lie
tuvių tautos raikalai man rupi 
daugiau,.' negu kitų tautų raika
lai” (šaltinis, No 5, 1977-m.).

O kur .Lietuvos demokratinis 
sąjūdis, kuriuo vardu šveikin* 
ije’viją? Jo kaip ii nėra. Tėra 
kelios intelektualinės asmeny
bės, pasireiškiusios lietuvių 
Helsinkio grupėje, neturinčios 
savo spaudos organo ir jokio 
užnugario tautos masėje.

Tai daugiau negu liūdna ži
nia. •

Įsiskaičius į abejų disidentų 
praneš:mus ir jų paskelbtus ra
šinius, gaunamas nejaukus vai
zdas. Komunistinės idėjos, pa
kavusios pradžioje ~ kairijųjų

keliose vąfetijose, o LB užregistruota rik- vienoje vals
tijoje?-

Kai Gečia vadovaujama LB atsisakys specialių privi
legijų ir stos dirbti kartu su kitomis organizacijomis, tai 
erzeliams bus pabaiga, nes lietuviai specialių privilegijų jam'paruošė ^kretori'S Kisin 
nepatikimiems vadams niekad nedavė ir neduos.

— Naujai paruoštoje knygoje 
prezidentas Niksonas pasako 
ja apie kelionę į Kiniją, kurią

gėris.

Senelio Anupro atsiminimai

1 Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas.
Iš Andriaus Ryliškio knygos “Fragmentai iš

2 eities miglų”

pra-

(Tęsinys)
Gavau štabo raštinėje raštą į miesto būti: skyrių. 

Ten gavau kambarį tabako augintojo rezidencijoje.

Atvykus į namus, pasirodo mano kambario rak
tas yra pas apatinio aukšto gyventoją Ekaterinoda- 
ro universiteto istorijos profesorių (pavardės dabar 
bebeprisimenu). Išėjęs į kiemą pastebėjau, kad buvu
sioje tabako džiovykloje ir sandelyje yra apgjvendin- 
ta raudonarmiečių kuopa. Užsukau pas tos kuopos 
yadą ir paprašiau, kokios ttors ten tin in ės lovelės ir 
šiaudų čiužiniui. Jis mielai sutiko patenkinti mano 
kuklius pageidavimus. Tuomet nuskubėjau tramvajum 
į geležinkelio stotį ir iš ten nešinąs lagaminu atsi
radau vėt kieme. Išėmęs iš lagamino čiužiniui niaišj 
įdaviau jį kuopos vadui. Kareiviai greit prikimšo čiu
žinį šiaudų ir dabar keletas jų su čiužiniu, love fe ir la 
gaminu atsiradome prie mano kambario durų.

Netrukus atsirado abu profesoriai: jis senovės 
o ji biologijos. Profesorius paskaitęs butu 

tą paklausė: kokios aš esąs tautybės? Al- 
,lietuvis, profesorius pio dantis prakoši

Profesorius pasakė, kad yra senos lietuviškos kil
ties vardas “jotvingiai^, “jatvaga”, “jatviec” ir lotyniš 

‘ kai vokiškomis raidėmis “gettarum”, o prūsiškai “ge

sikėlė į antrą aukštą ir atrakino duris. dėjo klausinėti, kodėl taip, o ne kitaip skamba žodžių
Tai buvo antrojo aukšto buto erdvus prieškam- galūnės. Atsakiau, kad aš ne kalbininkas ir kalboty- 

baris ir jame gyveno profesoriaussūnus. Prie kairės roję nenusimanau. Pabrėžiau, kad šiek tiek nusimanau 
sienos stovėjo mažas stalelis, kėdė ir kambario vidų- gyvoje dabartinėje kalboje ir mielai atsakysiu, 
ryje gera geležinė krosnis su skardiniu dūmtraukiu. 
Profesorius liepė naudotis kambario daiktais ir išeida
mas kvietė juos lankyti.

Susitvarkęs su lova ir daiktais pastebėjau ant sta tuae”, “gertwes”. Atsakiau, kad 1917 m. vasario mėn. 
lo mažų raktu ryšulėlį. Dvejetą valandų palaukęs nu- pradžioje važiuojant iš Černovicų ligoninės sanitariniu 
nešiau raktus į profesorių butą. Duris atidarė profe- traukiniu į sveikstančiųjų kuopą, vienas buvęs ligonis 
šorius, Jis, pamatęs mano ištiestoje rankoje raktus ap-J (peršauna ranka), privažiavus Kamenec-Podolską, 
sidžiaugė, kad dabai* tiirėsiąs darbo visam vakarui ir pradėjo raginti smelksiančiuosius, kad akimis ieškotų 
primygtinai kvietė užeiti į kambarį. Jie turėjo butą is jo nurodyta kryptimi, balto akmens bokšto, kurį pa- 
dviejų kambarių Ir mažos virtuv’ėk's. Atsisėdus prie statęs Podolijos kunigaikštis 12 amžiuje sargyboms, o 
stJlo ponia pastatėTirbatos stiklinę, padėjo lėkštelę su visnš lietuvius — Jatvaga suvaręs i girias Žiauriau 
liesu pyragėliu ir žemuogių konfitiūrais ant lėkštelės, bokšto ir tas girias pavadinęs "Betovežskaja Pušča*. 
Profesorius, atrakinęs mano atneštais raktais rašam o kas lietuvių kalboje reikštų “Baltojo bokšto giria”, o 
jo stalo stalčių, išėmė juodais viršeliais storą sąsiuvi- sanitarinio traukinio puskarininkis, gudas nuo Bali
nį ir pradėjo klausinėti:/ ( stogėa, pasakotoją ruselį pataisęs sakydamas ne “jat-

-i • - u i a. i - i, , ’vaga”, bet “jatva”, nes juo^ Lietuvos Didysis kuni-i , - ”d'S fia, " -da; SaSU Vytauta pakėlęs »12 >i>. i Sūduvą. Atseit,
b.rtm.Įe heta,, Mbo). ta. sūduviam es.
Ką reiškia žodis lalva ? Atsakiau, kad lokio žodžio |- 
negirdėjau ir jo reikšmės nežinau. Tjiomet jis patarė *' Profesorius pradėjo aiškinti, kad profesoriam is- 
tą žodį laikyti vienos tautos vardu ir nuo jo padaryti! torikam per paskaitas dažnai susidaro keblumų aiš- 
vienos moters ir vieno vyro pavadinimą. Pasakiau, kad kinkhf ^studentams jvairfų tBįptų kitčkųfygfcinA'Tarpc 
būtų “latvė” ir “lahTs”. Tai kaip vadintųsi jų valsty- tų vardų, yra lietuvių kiHiesįyardas^jatvag|L Ją var- 
bė? Atsakiau, kad Latvija. Tai kaip vadinasi lihin dą pirmas Rusijoj metraštininkas NESTOR^Jž (1056- 
genties vienas vyras ir moteris. »1114} Kijevo vienuolis, gyvenęs Kijevo Pešiotos vie-

Atsakiau kad vadinasi “lietuvis* ir “lietuvė”, n nuolyue, užrašė savo metraštyje. Tie metraščiai par
vakarienės, o profesorius nešinas kambario raktu pa- jų valstybė vadinasi Lietuva. Dabar profesorius pra- karas sudegK išliko-tikslios-tų metraščių kopijos,

-jikvri.uis r;
sakius, kad
kad turėsiąs šu“ manim pokalbį. Ponia nuėjo

Kijevo Pečioros vienuolyne. Kadangi tų metraščių nuo
rašai daryti sėniai ant pergamentų, tai jie atviniojant 
trupa , bet archyvaras yra kantras ir moka garais juos 
sudrėkinti bei atvynioti, bet jis lai daro keletui ^as
menų iš anksto pareiškus norą tuos metraščius skaily 
ti. Ne tai 1913, ne tai 1914 m. vasarą atostogų proga 
mūsų istorikų susirinko iš 9 universitetų. Kadangi 'tų 
pergamentų užrašai yra išleisti atskira knyga, tai par- 
gamentUs skaitydami žymėjomės knygoje įvairias pa
stabas. Visų dėmesį atkreipė žodis “jatvaga\ kad jis 
prieštaravo lietuviškajam žodžiui “jotvingiai’’, bet po 
ranka turėjome prancūzų kalboje senovės istorijos kny 
gas- Kadangi istoriniuose šaltiniuose aptikome daugelį 
Hetuviškų istorinių žodžjių, tai jų patikrinimas mums 
islorokams buvo svarbus gyvu žodžiu. Pripuolamai su 
žinojome, kad Kijeve vieši pas savo pažįstamus Petra
pilio uftiversrtetą baigęs istorikas Augustinas Volde
maras, svarbiausia buvo tas, kad.jis lietuvis, mokąs 
savo gimtąją kalbą. , 1‘

Mes visi pakvięjeme jį į viešbutį, kuriame buvome 
apsistoję. Jis atvyko, bet jis savo tautos proistorės 
nežinojo, o naudojosi proistorės veikalu prancūzų kal
ba. Mes istorikai tą veikalą skaitėme ir net jį larėjome, 
bet jis toli gražu buvo netikslus.

Augustinas Voldemaras išaiškino daug lietuviškų 
žodžių; bet dėl žodžio “Jotvingiai” ir “Jat\ agjį“ 4nūsų 
nuomonės su jo išvedžiojimais nesutiko ir iisiskvrė- 
mę. Nes lietuviškas naujadaras reiškia “joti vwįįais”, 
o “jatvaga” reiškia kilties /rardą/utsit^duią; tdda ta 
kiltis dar neturėjo ir nepažinojo arklių.

(Bus daugiau i

daug.au
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NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

DR. K G. BALUKAS 
4KVSKKUA IR MOTERŲ LIGOb 
GINRKOLOGLHA CHIRURGAI A 

M4f Sk PyįMlg Rd. (Crowford 
l|rilgįną)v %Į lu 5-6444 
ponius pagal susitarimą.

Je- ae'-ailiepia, skambinti 374-8004

PRIEŠ 50 METŲ

INKSTŲ ią JLAPUMO TAKŲ 
- CHUiURGjJA 
T.IH, 695-0533 

*o* v.ll.y Medictl Center 
860 SUMMIT STRMT 

*OUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OR. PAUL V. DAKGL- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Modidncu direktorių*

-?38 s. Hanheim Rd., Westchester, U
/ALA’ DOS: 3—9 darbo dienomis v 

kai antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tel: 561-2727 arba 562-2728 

_ ; i' ~

T6I------ BE 3-5893
į@E 1 IĮ fui L H 'i‘1 ! W

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
\ SPECIALYBE AKIUI LIGOS 

3907 West 103rd StreO 
Vahindot pagal simtanma.

OR. FRANK PLECKAS 
O^TOMETRIŠTAS

KALBA UEHIVTSKAT 
2418 W. 71 Si. ^tL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenkes”*

V *■*■*•- G a '

V^. agal susitarimą. Uždaryta tree

GR.IJĖONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS ^ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST ^rd STREET

ketvirtd. 5—7 vaL4 vak
Ofiso telef.: 776-2880\_ 

Rezi^encįįos telef.:. 448-5545

DĘ. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS

Bandža praktika, spec. MOTERĄ lino-

1930 m. visa Lietuva ir užsie- čiūno sukurta7 Vytauto malda. 
! iyje guvynantieji lietuviai pla- Toliau buvo parašai ir ąntspa- 

riai minėjo Vytauto Didžiojo -uidai įstaigų ir organizacijų, ku- 
500 m. mirties sukakti. Ypatin- rios lydėjo atvaizdą. * 
gai didelės iškilmės, vyko Ka- Liepos 15 d. gavau "įsakymą 
une, kurių dauguma dar gerai surinkti psalę visus laisvus nuo 
atsimenu, nes tuomet tarnavau tarnybos štabo komandos kareL 
kariuomenėje. Dabar mūsų spa- vius. Atvykęs kpt. Z. šalkaus- 

UNION PER, MICH.
.x * Balandžio. I'lcC susirinkę gi-

udoje yra pasiūlymų 1980 m. kas apibudino tos dienos raik-[minės, <ž^ugirir kaimynai pa
minėti Vytauto D. 550 m. mir- šmęi. Vėliau gabesnieji ta temai

skaitė Siiaipsnms is karines - - ■<

" f el. PR8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad 
ir penkt. 2^4 ir 6-8 vai vak. š^tadie 
aiais 2-4 vai popiet ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

f. ffl.KI.KIS, 0. P. >
' >RrHOFED AS-PROTEZIST A.‘ 

jį Aparatai - Protezai Med. twi 
jfc ctežaL Speciali pagalbs Ljjom* 
r> iArch SbppdrL^ ir t t.

iiSC We$t63rd SK, Chiaag^ ftl. 6067 
T«ia£: PRospact 4-5084

• ■■■ n ,

Lsidraai — ^iina sparaude
ŽEMĄ KAINA ' 

R. i. E RĖKIĄS 
Tai. WA 5-8063

Gėlės visoms progoms 
8EVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443;WESV63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833, ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiyi

• - ‘ krautuvė.
THE DAFSY STORE 

9918 SouihwasVHwy Oak Lawn 
TeT. 499-13K.v 7- ■ ■ —

, PERKRAUSTYMAl

minėti Vytauto D. 550 m. mir
ties sukaktį. Ypatingai tuo rū
pinasi niūsų karinės organiza- spaudos. Kai pasigirdo artileri- ■ 
rijos. Tai sveikintinas ir gra- jos šūviai, tai komanda nuve- 
:us sunianynias. Tą proga mą- dziau ir išrikiavau prie karn. A.1 
lonu žyilgtęrėti į praeitį ir pri- Juozapavičiaus gatvės. Suko-J 
riniinti, ka:p tą sukaktį minė-1 maudavau ir ramiai praleidome i 
iome Lietuvoje prieš 50 metų. J ilgą kelionę nešamą atvaizdą, i 
>iud kariu noriu paliesti Vy
tauto Didžiojo atvaizdo kelio- 
iė^ pradžią.

Vytautę. Didžioj o komitetas 
priėmė pasiūlymą apnešti Vy
tauto IX atvaizde apkalu visą 
Lietuvą ir organizavo jo neši
ną, Š’ta^ ą^yalzda^ huyo 
Vytauto D. medalionas. įstaty- 

.;as ' ąžuoliniuose rėmuose. ’ Jo 
viršuję karališkos karypos žęn- 
idas ir įrašas “1430- 1930J. An- 
eroje ęUsėję. įrašas “Vytautas 
Didysis, VIL ’IS - IN. Į^. šięs 
ikaiŲįnės raiškė paveikslo išne- 
;inąo ir grįžimo dataA- ^rie pa
grindinio koto dar buvo pritai
sytos dvi ilgos pagalbinės ran-« 

<enos. Todėl paveikia kartu ga-jr parengimo kuts
Įėjo nešti tęy% įmonės. Karlu1 klausytoj^ Šąnėiuose-kareiviai 
buvo nešauna k raportų knyga, Į ir nu<> kino ‘‘iyros^— šauliai. 
-;u įrašu “Vytauto Didžiojo gąr Iki Viliamjjo^s b^jo gusani 
jei’C Jos pirmame puslapyje orkestras, į kariūną garbės sar- 

Hbųyo, patalpintą, poeto Vai- gyba. Iš Kauno gusarai ir šau-

MOVING
Apdraustas perkraustymas 
/ ii įvairių atstutny.

ANTANAS VILIMAS
Į Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
«ĄDUO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos Ii WOPA, 

1490 kil. A. M.

Liftuviv kafba: kasdien nuo pir 
madienid penkiadienio 1:00 
-—S:3p vai popiet Šeštadieniai 

“ idieniai^ HUo 8-30 ikiir _ 
*al ryto. ' *

Vcdė|« Aldona Davkus

T«Mt: H^mlęck ^2413,

7159 So. MAPLEWOOD AVE
CHICAGO. (Et ^9

Atvaizdas buvo išneštas iš ka- ’ 
rininku kuršy, A. Panemunėj. J 
Kariuomenės, orkestrai sugrojo * Į 
Tautos himną ir-pasigirdo arti
lerijos šūviai. Pirmieji atvaizdu j 
išnešė švietimo min. Šakenis, 
Valstybės tarybos pirm. S. ši
lingas ir kun. J. Tumas — Vai-’ 
žgantas. Iš jų perėmė karinė' 
vadovybė: pik. B. Giedraitis, 
gen. P. Kubiįiųuas ir: pik. Itn. 
J. Barauskas. Toliau Dėšė karo 
mokykla ir kariuomenės daliy 
vadai. Prie Panemunės-tilto at
vaizdą perėmė miesto 'buriniu 
tras J. Vileišis,* šauliai ir kitos 
organzacijos. Panemunėje špa- 
ieria:s buvo išstatyti kariūnai 
’ • kariško parengimo kursų 

iriai

Prepare mix m directed on peckage, vteg 1% topfl
water. Oently press toto a greased 4-eup ring meM; keep wm, 
Metinptnptoe peas a< dtroeted on package: keep vena

A ĘA KDCG WTTB 8CUFF1MG MNG 
ĮyrfragB OtML) ehietaea

and PLEĄSĘ

more oaratoJ

Anything less than a ao-poafld tarkey would be an toaolt to 
your mother** bebday feast. With two favorite couples eomtag 
tor dinner thte weekend, be grateful for her girt package of teffe» 
•ver turkey. Stove Top chicken flavor stufltaar mfr farms a rtnr 
mold and creamy turkey a » king surrounds it Birds Kye S- 
adnute rweet <reen peas and a bottle of chilled vine art a* XM 

(!•«*. meh)

sveikino ir palinkėjo geriausios 
sveikatos ir ištvermės Zigmui 
Mišauskui — šrvenčkiant jo 72 
mėty gimtadienį.

šeimininkės Mišauskienės pa 
ruoštas lietuviškų valgių stalas 
skendo patiekalais* Svečių bu
vo gausu, net ir iš Cicero. Nega
lėję atvykti jo pasveikinti, iš 
tolesnių vietovių, asmeniškai— 
sveikino telefonu. Jam sudainuo 
ta ilgiausių ir geriausių metų.

Besivystanti gimtadienio pro 
blema paaiškėjo, kad <yra ir jų 
48' metų vedybinio gyvenimo su 
kaktis. Nekiekvienas tokių gra-

"Visa darykite be murmėjimy ir svyravimy, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo vaikai, nebartlni sugedusios ir iikrypusios gimines 
tarpe. Jy tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje’4. — Pil. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi
skųsti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri- 
xrų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikytoją.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. BeT «ur yra mi
rusieji? j tą k1 susimą atsako knygutė "Villis po mirties'’, kurią gausite ne- 

Žiu vedybinių metų sukaktį F. ZaV^ST^3715 W.*l 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629. 

švenčia. Jiedu gerai pnsimenė tv raito TYRINĖTOJAI.

Susirinkusieji pakilią nuotaiką 
sugiedojo- ilgiausių metų ir pa
linkėjo sulaukti ir atšvęsti auk 
sinį vedybų jubiliejųų...... J. G.

liaį atvaizdu lydėjo į Raudonį- 
vaiį. O iš ten- jis Nemunų iš
plaukė į Zapyškį. Ir prasidėjo 
atvaizdo kelionė po visa Lietu
vą. ? 1:

V. VYTENIETIŠ.

Paleidžiamas Izrae
lio pilotas

Rytu Vokietijos patarėjas Mo 
zambike įtikino Mozambiko pa
reigūnus paleisti į laisvę Izrae
li lakūną Maron Marcus, kuris 
buvo įkišt? s aštuoniolikai mėne
sių j kalėjimą.

SUSIRINKIMU
P R ANE Š IMA 1

UPYTES Draugiško. Klubo susirin
kimas įvyks penktadienį, gegužes 5 
•d.,‘4500 So. Talma i Ave., 1:00 vai 
popiet Visi' nariai kviečiami atsilan
kyti. Po susirinkimą - bus. vaišes.

A. Kalys

Liūdnas Prisiminimas

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-
TURIMI 

KOPLYČIAS 
VISOSE. MIESTO 

DALYSE

4M8ULANCI 
PATARNAVO

MAS DIENA 
ir NAjęfj;

JUOZO NAUJOKAIČIO 

.. .^Tręjiį Metų Mirties Progą
1975 nū gegčžės 6 d. sulaukės ; 

j -74rip- a;/sry <3oząs Naujokaitis 
persiskyrė su šiuo pasauliu. Jis

[ įuyo; ginies Lietuvoje, švarp ųj. 
Šakiu apskr. Amerikoje f 

t išgyveno”^ metui 

Palaidotas sv. Kazimiero He-V 
i tuvūj’ kapinėse '' - ? - y

f- Paliko nuliūdę: žmona Ona.^ 
; sūn:xs- -Albnvs. -marti Mikalina.
i lūįtė Elena’Y ženįas Kazys 
[■ drnškau' sesi aukai, * ir daugel;& 
; giminių draugų^įr ’.pažįstant

Lietuvoj liko: 3 seserys—Ona 
' Antanina ir Marcelė su seimo - įv 
į rn% 2 broliai:''Jonas ir Vincas^

Naujokaičiai 'su~ šeimomis ir££ 
f :daug*fcfturartimį giminių. * t*' 
k *- A * . .. W
r A. a. Juozo sielos intencija; / 

trejų metų m'rties minėjimas 
f bus atnašaujamos šv. Mišios 
r gegužės 6 d. 9 SaT. ryto šv. Pa< 
į uliaus bažnyčioje; New Lisbon. 

J b

A. a. JUOZO giminės, draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti 
bei prisiminti vekonį savo maldose ir geru žodžiu savo kalbose.

Po ilgos, sunkos kovos — Šioje ašarų pakalnėje, te šviečia į o 
5 vėlei — šviesa amžina.

Mes Tavęs, mūsų brangiausias, niekuomet neužmirsime. Tu pas 
mus jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas. Tave nueisime.

Tefeūna, JuozeH, Tau lengva ši žemelė. 
Liūdinti:

Žmona Ona, duktė sūnus, seserys, broliai, anūkai ir giminės.

Z"

In today* Mott-yourselT the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, la tursins? increasingly to 

tw architectural ^ixxfles as they're lotown to. the 
trade—to provide tonovatiVe and ima^nsttve tooebea to the 
home. . *

Architectural apindles—yes, 
theyTe the came products 
which to be known as 
balustrades to staircases—now 
are atMHBtoTh ir variety of 
aizes and ttylas. But the sky's 
4be litoii When it comes to 
the* deeoratiwe uses to which 
they’re now beta< put

Architect^ totaKtoe derignen 
and *d- VJIMTtifrtM* find 
the spin ,sęylfeb

toe 
character te < 
fcdonrs or OWL

candle boktei « lamp baaęa 
m room divldto^ abribem toad.

mounted on 'rails and doors 
its decorstive elemente, t»ed 
n plant bolder* or at yrtDe 
elements.

E. A. Nord Oo^ Everett. 
Wasiu the world's toryeto 
manufacturer ot architectural 
spk^les, produces these dee- 
orator items In nine different 
style*, three different t2ddk~ 
nesaes and in heights from Tft 
Inches totfgfafBeL

TTie spindle* art mada of 
•etedHd western wooda, turned 
on hopper-fed lathea. aanded 
to a arnooto flniah then shrink 
▼rapped in etear, prot^ttee 
plartki A brochure on spindle 
ebarnctertottea and ideas tor 
vtnr to ertftotop

5VENT0 RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

T

Mažeika S'Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios
• Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSU laidojimo įstaigą

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

4330-34 ŠO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS, .
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef. 476-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-9

UJEIft MftWWIISW KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VARIAI:
Ckica^ot
Uttovių
Laidotuvių 
Direktorių
Asaociacijos

LNTANAS M PHILLIPS
.OMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAI 

»307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArdi 7-340J

60. SOth Avė., Cicero, £11. Phone: OLyropie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetle 3-3573

GEORGE F. RUDMLNAS
SSlfc So. LITUANICA ĄVE. Td,: YAnĮe M13§-U3t

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIOT

*424 WE31 69tn STRJfeE? 2 121/
2314 WEST 23rd PLaCE Vlithda 7-6675
imSOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hilk, 1T. 974-4W

P. J. RIDIKAS
<KA8o. RALoTED STREET Pb<^e: T Arde 7-l»U

NAŲJUmo*. CHICAGO *, IU.Thursday May 4, 1978
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— Jonas Bartkus, laikęs sve
tainę Bridgeport© apylinkėje, 
pablogėjus sveikatai, išvyko i 
Brigton 
Ądackus 
rių grįžo 
kę.

—Dail,

Parką, Ponia Julija 
iš Chicagos pietvaka-' 
į Bridgeport© apylin-

Vytautas Ignas, Cle-. 
veland. Ohio, ruošia savo kury-Į 
bos parodą gegužės 19 27 
Jaunimo centre' Čikagoj ei

— Sandaros piknikas įvyks 
gegužės 21 d. Vyčių salėje ir so 
delyje. Bus jaunimo talentų 
konkursas,'SLA prėz. ir Sanda
ros centro valdybos pirm. Povi
las P. Dargis įteiks pažymėji
mus šiai organizacijai ir laikra
ščiui nusipelniusiems veikė
jams. veiksi laimės šulinys, bus 
gausios vaišės ir šokiai. Ren
gėjų komitetą-sudaro Jonas G. 
Evans,Milda ir Julius Kuzas Jr.,

Algirdą* Brazis, Aldona OHenė, 
/Teodora Kuzienė. Irena Sauku- 
' tė. Eduardas Boreiša. Algiš Mo
destas. Stanlei Molis ir kiti. Kon 

į kurso dalyvius registruoja H.
Kuziens. skambipti telef. $33- 
1121 arba WA 8-8303.

— Toronto LSK Vytis ruošia ’ 
Į krepšininkų kursus — —stovyk 
i lą rugpjūčio 19—26 d. Wasagos 
' vasarvietėje. Treneriais bus 
į šio sporto specialistai iš JAV ir 
, Kanados. Kursantus registruo- 
I ja Algis Eižinas. Stovyklos mo
kestis yra S95 asmeniui, bet re
gistruojantis 5 ar- didesnei gru
pei kainuoja 585 asmeniui.

__ Rochesterio Lietuvių Etni 1 
nis muziejus ir PLJ S-gos sky
rius pakvietė gatrolėms kompdz. 
A. Mikulskio vadovaujamą čiur 
lionio ansambli. Koncertas bus 
gegužės 6 d. Nazareto, kolegi
joj, 4245 East Avė. Gegužės 7 
d. ansamblis giedos šv.- Jurgio 
bažnyčios 70 m. sukakties pa^ 
maldose, šiems įvykiams yra su 
darytas 15 asmenų, komitetas.

priimti savaitgalaii 
a t vyk? takius svečius.

f. •

mC>vįt^ J.

- JC

AndrioŠkevi- 
«še£crię mot* i

AtSILANKYKlME I SUSIDE- 
(.LNUSIVJV MINĖJIMĄ

- Š m. ge^ jžės 7 jjienn, 11 val. 
4o m.n M*i ••qiRtte Par£o šv. 
Margelės Qimimo lietuviu pa
rapijos s^lejė (G812 S Wash- 
teuaw Ave.). LB Marque’te Par
ku Apyl. v-ba (R) ruošia , K i
bintos, Stonio ?r 
či aS minėj.mą
tra.<;ško«: iri r ties sukakties pro- 
ge 'Minėjimo programą : uorga- 
niz :vo mckvtęia Teodora Sera
pinienė iriped. Ienas Se.^piir^. 
Pritaikyto/, dainos, dellamac:- 

i jos, I. Serajinę trumpa paskai
ta Dainiui i.kams akon panuos 
jaunosios lijrtos kylanti pianis- 

; tė Kristina Grm;ūtė.
j VsilankyGaiYH minėjimaji, pa
gerbsime i;c tik susidegievsiuo- 

. sius, bet ir \isus kitus laatos d> 
dvylius, žu us:us iiž Lietuy s 
laisvę.
Vėliavos •-.ckyklps kieme bas 

kehcinos prieš ?amald;s, 10 v 
Į15 mm, o :r pačios pauaMcs 
Į skiriamos 'ž ivu^iems.

i

te

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJTMATS^^ 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. ‘ 1

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prea’dentas ,< t-j . ,
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. - Virginia 7-7147

TAUPYKITE PIRKDAMI IŠFABRIKO” SANDĖLIU
SEKMADIENI, GEGUŽĖS 7 D. NUO 9 RYTO IKI 4 VAL. POPIT 

Pirkite dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams

SPECL4LIAI: 15 yardų 108 colių pločio nylono medžiaga tik $5; 
elastingos, juostos tik 2, 3 ar 5 centai už verdą.

Didžiausias už bet kada buvusi išpardavimus Philmaid .Lingerie 
pižamoš, suknios, darbo apranga namuose, pilno ir pusės dydžių apatinu
kai. Įvairūs gabalai medžiagos, apsiuvinėjimai, elastikos juostos. Nailono, 
satino, trikotažo ir kitokie drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio.
SPECIALUS ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS GABALŲ MAIŠELIS TIK 50 c. iki $1.
Tai tik labai maža dalis krautuvių kainos. Specialus chalatų išpardavimas. 

Douglas ”L” sustoja prie Racine ir Morgan stočių.

1022 W. VAN BUREN STREET’'
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS} 

Didelė automobiliams aikštė veltui

J
1

GINTARĖLĖ IRENA ANGELIKA MAJAUSKAITe, Virginijos 
Irenos ir Broniaus Majauskų dukra, Westmont, HL, dabar lanko 
Elmhurst Kolegiją — Westmont aukštesniąją mokyklą, kur yra 
skirstomojo lavinimo organizacijos pirmininkė. Apdovanota Ame
rikos Legijono atžymėjimu bei kasmetniais Westmont mokylos 
garbės atzymėjimais. Aktyvi teatro klubo narė. Puikiai kalba lie
tuviškai ir ispaniškai, žaidžia tenisą, groja vargonais; Apdova
nota pažymėjimais bėgimo ir tinklinio sportuose. Yra “Grandies” 
tautinių šokių grupės, lietuvių skaučių, LSS — Lietuvių Jaunimo 
organizacijos narė. Tolimesnėms studijoms nori pasirinkti biznio 
ar teisių mokslus. Irena Angelika Majauskaitė bus pristatyta Gin
taro baliuje, birželio 10 d.

1

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Grazi,;. lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, HL 60629

Juozo šmotelioNAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija, kreipiasi i 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo* pasekti knygnešių bei lietuviškos spap." 
dos pirmūnų ■pavyzdžiais, pladąant^sį seniausią Amerikos lietuvių dienrašti, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, . tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų ret 
kalų renesanso. y

VIS- PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI J.

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dieną atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos. būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink mus ir mūsą namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurią vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike.

I

— Rūta Jusytė ir Marijus Gu 
dinskas iš Hamiltono baigė pe
dagogikos mokslus bakalauro 
laipsniais. Dalia Milerytė įgijo 
vaistinirikystes specialybę, Kę
stutis Kaminskas — geografo, 
Raimundas Butkevičius — pre
kybininko.

— Joana Kuraitė, baigusi tei
sės mokslus Toronto universi
tete, pakviesta teisiniių patari
mų įstaigos direktore Hamilto
no mieste. Juozas Chrolavičius, 
baigęs teisių,’ mokslus Guelph 
universitete, atlikęs advokato 
praktiką Otavoje, atidarė, savo 
kabinetą Hamiltone.

—LIETUVIŲ Moterų Piliečių 
lygos' susirinkimas įvyks sekina

dieni; gegužės 7 d.; 1 vai. po
piet ponios Zdpienės namuose; 
3554 S. Halstedį Bus visos ^mo
čiutės pagerbtos. Narės prašo
mos dalyvauti laiku. Po susirin 
kimo bus vaišės.

E. MęNamee, nut. rast..

AR JAU PASUJARErE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, ‘‘Sūduvos*’ išleista 
knyga —

, KAIP SUDAROMI
parapijos choras ruošiasi daly
vauti JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų šventėje Toronto mies
te. Lėšoms telkti choras rengia 
banketą su gera vakariene, pro 
tgrama ir šokiais gegužės 20 d.
7:30 vai. vak. parapijos sa-j^g^ & Su legaIii^ 
teie- j ' -mis formomis — S3 JO. *

— Marija Lengvinienė jau iš Užsakymus su Money orde- 
vyko j Union Ker, Mich., vasar- nu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
vietes paruošti-vasarotojams vi- Kalsted St, Chicago IIL 60608

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna 

ma •Naujienų’ administracijoj

mis formomis — S3.50.

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, bei galimą skaitytoją reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

' • Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede--------  dol ____

Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------------------

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ dol
I
Pavardė ir jardas---------------------------------

kuris

Naujienoms reikalingas
Rusifikaciia Kaukaze

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu: ‘ £>^.4136

HA 1-6100.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA N0REEKIEN1

KOS Wert SL, Chicago, ID. 80629 • Tri. Wa 5-7787 
DM,11, Mslrinkhnn »»rM rMtac tvalriv 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIU.

BRIGHTON PARKE: ' 21 buto mū
rinis namas, gazu šildomas 
giau kaip $36,000 metiniu 
mų, kaina — 5 metu pajamos,
MARQUETTE PARKE: didelis 

rinis bungalow, gazu šildomas. Ireng 
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, S37,500i

TURIME PIRKĖJŲ, trūksta namų. 
25 m. kaip be pertraukos tarnaujame 
lietuviams ir jų draugams

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-787h

dau- 
paja-

mū-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkan 
nuomininkus

4243 W. 63rd St„ Chlctga 
TeL 767-0600.

RIMTAS NAŠIU ” \ 
PARDAVIMAS-

4 VIENETŲ mūras ir garažas: Nau
jas gazu šildymą^. Našlė atiduoda už 
S38,800. \

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas sei- 
mai žavingai gyventi. Arti 73-cios ir 
Kedzie. $39,800. -
5 KAMBARIŲ naujo tipo-biuro namas 
;r garažas. Centrinis oro. Šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuo j _ pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette PJc

MODERNUS 15 metu mūro mainas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ųfb 
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė, žema 
kaina. ~

GRAŽUS SKLYPAS’ir garažas Mšr- 
ąuette Parke. -

TVIRTAS 2 aukštą mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas.. Savininkas nusileido iki $38.500.

DIDELIS ir patvarus namas Mar
quette Parke gabiam ■ ir tvarkingam 
žmogui. Pigus — $16300. -

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero did&is 
namas ir 3 akrai žemės. Daug -geru 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45.000.

HELP WANTED — MALte 
Darbininku Reikia

GRINDERS

Job shop experience. Top wages. 
Must read, write, speak English

COLUMBIA TOOL & GAGE
1921 Pickwick Lane 

GLENVIEW. ILL.
Call in English 729-4900 -

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street ; 
TeL 737-7200 arba 737-8334

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

TOOL MAKERS
Job shop experience. Top Wages. 
Must read, write, speak English

1921 Pickwick Lane
^COLUMBIA TOOL & GAGE

1921 Pickwkick Lane 
Glenview, III.

Call in English 729-4900

ELECTROS ĮRENGIMAI,
- PATAISYMAI

Turiu Chk«go» miesto leidimu, 
Dirbu Ir užmlMŽIuose greit, f«- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

MAINTENANCE-SAFETY MAN
Small Manufacturing Firm needs ex
perienced person to take Full Charge 

. of. Maintenance of Machinery & Safe- 
Ity Program. Must be able to handle 
I Mechanical & Electrical Maintenance 

of Welders & Presses. Maintenance 
Dept, will be built around, this man. 
Full Company Benefits & 4 days work 
week

Call For Appointment 
AMERICAN STAIR CORP.

839-5882
WILLOW SPRINGS, ILL.

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonnotii 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS .V

Naujienose jau . buvo rašyta 
apie Kaukazo tautų demonstra
cija prieš varomą jose rusifi- 
kacij ą. Dabar y Azerbeidžano 
laikraštis “Bakijskij Rabočyj” 
rašo, kad Azerbeidžane, nežiū
rint demonstracijų ir protestų, 
konstitucija yra pakeista ta 
prasme, jog rusu kalba pripa
žinta valstybine. Tuo būdu rusų 
kalba komunistų pavergtoj Azer 
baidžano tautoje turės būti var 
tojama. visur ir visada. ,

MACHINE MECHANICS
Experineced machinery mechanics. 
Must have stable background in me
chanics and electrics or machinery. 
Packaging 
plus. Top 
suburb.

CALL

B—K M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tlltttl $9t po«nwa»l •vtomoMU* '

Liability apdraudimai' panti rtinkww
Kreiptu G -

A. LAURAITIS ;
4445 X. ASHLAND AVB. ‘ 

S2M779

machinery knowledge a 
pay, new plant, northwest

MR. GRUENWALD 
595-4655

Adresas

i

Adresas

IAdresas

adresas

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doLf M * —
Pavardė ir vardas--------------------------------------------------------------- -  - -

Adresas
•c-

ir vardas

Pavardė ir vardas

Pavardė ir vardas

— j

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQURTTB GIFT PARGILS IVtVICa 
uei W. 69tti Chlofo, IIL 90629. — TM. WA W71> 

JW ta. Hakfef Chle»*», IIL 6O6OA _ TU SS4-33N

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa 
vaites nemokamai.

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimą.

Pavardė LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—frh00 p. m.
WLNR 106.3 FM SaL ai 8^)0—10:00 .p. m.

2646 W. 71 tt Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pu vtaitatelį 
liatavj kailiainką 

Chioagoje ------

BURSTEINĄ

: (ptaifoa) ir 
677-S4S9

OFFSET 
PRESSMAN

2-nd shift. HeideL 40 4-C and 2-C. 
Experience necessary. Full or part 
time. Good working conditions. All 
benefits. < -

CALL FOR APPOINTMENT
.. 663-5429 .

HELP WANTED — FEMALE 
*, Darbininkių Reikia

TY FIST-NORTHWEST SIDE

No shorthand. Assist secretary in a 
variety of duties, including process
ing fa-ris arrJ Pght orders. Wi’’ Irain 
*ng forms and light orders. Will train* 
ant surroundings Jn a small manage-^ 
ment firm.

PHONE 763-7350 i

'CLERK RECEPTIONIST

Well groomed person with pleasing 
personality to work in small pleas
ant airconditioned 2 girl office. Pre
fer a mature person who has a good 
figure aptitude and type 45 wpm. 
Job has a variety of interesting du
ties. Paid medical and life insurance 
plus other benefits. Good starting 
sialary. 1 f -

DREIER MFG. CO. **
7301 S. Woodlawn Ava.

CHeago, III. 60619
667460R

i

LAIKRODŽIAI Ir BRAMGENYBtJ

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69tii STREET

T»Mj RRpvWk 7-1*41

M. i I M K U S ' 
Notary PvMIc

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai-

Siuntiniai į Lietuvi . 
ir kitus kraštus 

p. NEDZINSKAS, 4065 Archvr Av, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE

1^11 Frank Z*poll« 
DMh W.V5ft> U

GA 4-S654

run jum

X.

««
BIZNIERiAL KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIĄ 
PASISEKIMa BIZNY J t




