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MANAGUA, N ikara gva.

bet Egipto valdovai tuo metu 
grąžino atplaukusi Izraelio lai
vą. Tuometinė Izraelio vyriau
sybė pranešė Izraeliui, kad tik-
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VYSKUPAS AGOSTINO CASAROU 
PASKIRTAS VATIKANO SEKRETORIUM

MANOMA, KAD NAUJAI PARINKTAS DVASIŠKIS 
LYDĖS POPIEŽIŲ Į LENKIJĄ

VATIKANAS, Italija. — Po
piežius Jonas Paulius II pasky
rė laikinojo valstybės sekreto
riaus pareigoms eiti vyskupą 
Agostiną Casarolį. Pastebėtina, 
kad vyskupas Casaroli paskirtas 
tik laikinai eiti valstybės sek
retoriaus pareigas. Iki šio meto 
vyskupas Casaroli prieš 12 metų 
buvo nuvykęs į Sovietų Sąjun
gą ir tarėsi su Sovietų valdžios 
atstovais.

Tada buvo pasklidęs gandas, 
kad vysk. Casaroli buvo nuolai
dų Sovietų valdžiai šalininkas.

PASIRAŠĖ HELSINKIO 
AKTUS

Vėliau vysk. Casaroli buvo 
popiežiaus paskirtas “Helsinkio 
konferencijoj atstovauti Vatika
nui”. Jis popiežiaus vardu pasi
rašė Helsinkio aktus. Lietuvių 
katalikų įsteigti laikraščiai, pa
tekę į lietuvių reikalų nesupran-

Ar nuo atomo radiacijos 
mirs 2,000 žmonių?

NEW YORK. — Nuo atomi
nės energijos radiacijos šio šimt
mečio pabaigoje — 2000 metais 
apie 2,000 amerikiečių mirs vė
žio ligomis, nusako Nacionalinės 
Mokslų Akademijos raportas.

Studija pavadinta “Rizika, 
susijusi.su atomine jėga”. Pasak 
N.Y. Times, raportas praneša 
apie radiacijos apsikrėtimui vie
tas ir sąlygas, kaip radioaktyvių 
medžiagų kasimas, tų medžiagų 
ir iš jų kuro jėgainėms paruo
šimas, atominių reaktorių ap
tarnavimas, transportavimas ir 
taip panašiai.

Prezidento planas
WASHINGTON. — Preziden

tas Carteris pįrmadięnį paskati-

JAPONIJOJE DOLERIO VERTĖ

ARABAI SVEIKINO PRAPLAUKIANTĮ 
IZRAELIO PREKYBOS LAIVA •

— į KAIRAS, Egiptas. — šiandien 
Suezo kanalą perplaukė pirmas 
Izraelio prekybos laivas. Prieš 
25 metus buvo sustabdyti Iz-

— raelio laivai, plaukusieji Suezo
Nikaragvos vyriausybė praeitą ; kanalo vandenimis. Izraelis ti- 
savaitę paskelbė, kad Esteli kėjosi gauti teisę naudotis Sue- 
miestą ir provinciją valdę maiš- zo kanalo keliais, kai buvo per- 
tininkai sumušti ir nuginkluoti, tvarkyta Suezo ir kitų Vidurže- 
Maža jų dalis pajėgė pabėgti Į , mių jūros vandenų keliais teisė, 
provincijos dykumas.

šiandien ateina žinia, kad su
kilėliai užėmė kelias strategines 
pozicijas rytinėje Nikaragvoje.
Vyriausybė siunčia nacionalinės tai taikos sutartis leis Izraeliui 
gvardijos karius ir aviaciją į naudotis Suezo kanalo vandeni- 
rytus. Kiekvienam aišku, kad mis. Izraelitai buvo priversti 
bus labai sunku valdyti kraštą,' naudoti ilgą vandens kelią, ei- 
kurio gyventojai nepatenkinti. > nantį aplinkui visą Pietų Afri- 
Be to, mūšių metu apardomas 
krašto ūkis.

II

žiaus atstovą pavadino parsida
vėliu, gavusiu Judo grašius, bet 
žinia, matyt, nepasiekė vyskupo 
Casaroli ir popiežiaus.

POPIEŽIUS RENGIASI 
Į LENKIJĄ : .

Popiežius Jonas Paulius
birželio mėnesį rengiasi dešim
ties dienų kelionėn j Lenkiją. 
Niekam ne paslaptis, kad popie
žius susitiks ne tik su katalikų 
bažnyčios atstovais, bet ir su 
komunistų. partijos pirmuoju 
sekretoriumi Edvardu. Giereku. 
Pats Gierekas asmeniškai kvie
tė popiežių atvykti į Lenkiją ir 
būti sovietinės Lenkijos svečiu. 
Popiežius sutiko pasikalbėti su 
Giereku. Niekam ne paslaptis, 
kad bus paliesti ne tik Vatika
no ir katalikiškos Lenkijos, bet 
ir santykiai su kitomis komu
nistinėmis valstybėmis.

Niekas tų santykių geriau ne
žino, negu vysk. Casaroli. Jis 
buyo ne tik Maskvoje, bet jam 
buvo leista pasimatyti su Vladi
mire buvusiais sovietų valdžios 
paskirtais ortodoksų bažnyčios 
valdovais.

Popiežius Jonas Paulius II 
pirmiausia pasimatys su Lenki
jos arkivyskupu Vyšinskiu, o 
tik vėliau kalbės su komunistų 
partijos sekretoriumi Giereku.

Lenkija, Europa ir Amerika 
labai atidžiai seks žinią apie po
piežiaus kelionę į Lenkiją ir 
pasitarimus su komunistais. Pa
sibaigus vizitui, vysk. Casaroli 
gali tapti ne laikinu, bet nuola
tiniu Vatikano valstybės sekre
toriumi.

gazolinui racipnuoti arba gaus 
rizikuoti visai ■neparuoštą šalį 
galimam gazolino trūkumui šią^ 
vasarą. O senatoriaus Edward 
M. Kennedy priekaištus, kad 
naftos agentai (“lobby”) spau
džia Administraciją, kad išleis
tų potvarkius, naftos, kompani
joms palankius, prezidentas pa
vadino “hog wash”.

Kartelio nariai nesi
laiko sutarimu

RIJADAS, Saudi Arabija. — 
Tvirtinama, kad Saudi Arabijos 
naftos pardavimo reikalus tvar
kanti ministerija ima už naftą 
daugiau, negu kartelio nutari
mas sako.

Saudi Arabijos naftos minis- 
teris buvo pajėgęs įtikinti aly
vos ir naftos pardavėjus bent 
iki liepos pradžios nepakelti 
naftos kainos, šeichas Jamani 
įtikino arabus pakelti kainas 
tik 20%, bet kitos valstybės no
rėjo gauti daugiau.

Dabar paaiškėjo, kad veik visi 
ima brangiau. Nuo šios dienos 
Saudi Arabija nesilaiko 20% 
bos, bet ima brangiau.
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KALENDORfiLIS
Gegužės 2: Atanazas, Meilė, 

Ulbė, Eimantas, Dangerutis.
Saulė teka 5:48, leidžiasi 7:18.
Oras šiltesnis, .gali lyti. ,
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Neveikė užkrėsto 
vandens pumpos

MIDDLETOWN, Pa. — Spe
cialistai nustatė, kad neveikė 
vienos atomo krosnies vandens 
pumpa. Dabar tiksliai nustaty
ta, kad iš krosnies išleidžiamas 
vanduo buvo žymiai daugiau 
užterštas, negu turėjo būti. Už
terštas vanduo pavojingas ne 
tik vandenyje esantiems auga
lams ir gyvūnams, jei neapšva
rintas patenka į geriamo van
dens šaltinius. .,

Viena krosnis jau uždaryta, 
bet kitos trys dar tebeina, nors 
užsakyta ir jas uždaryti! Užda
rymo procesas lėtas.

— Chicagoje patraukė teis
man 31 buvusį socialinės, ap
draudos tarnautoją,, padėjusį 
vogti siunčiamus čekius.

GEROKAI PAKII.O
JAPONAI STENGĖSI MOKĖTI 200 JENŲ Už DOLERI 

BET DOLERIS PAKILO IKI 224-JENŲ
t ^TOKIJO. Japonija.- - — šios / jSbnai įveže^r Ameriką labai 
savaitės pradžioje Japonijos daug automobilių, radijo ir 
biržoje gerokai pakilo dolerio elektronikos pigių mašinų. Už! 
vertė. Pirmadienį dolerio kaina gaunamas sumas japonai yra ; 
buvo 224 jenos. Ištisą mėnesį [pasiryžę užsakyti jiems reika- nės apdra: 
i a non II banlmi nnrčųtami' icloL ' linmi 4-^ ‘ hirnc oieL-ivjaponų bankai, norėdami išlai- • lingu prekių. Be to, japonai yra j 
kyti jeną tinkamoj aukštumoj, 
už dolerį temokėjo 200 jenų. 
Japonijos bankai ir vyriausybė 
norėjo išlaikyti dolerį 200 jenų 
aukštumoje. Bankai metė 
kon dideles doleriu sumas, 
nepajėgė tikslo atsiekti — 
lerio vertė pakilo.

PREZIDENTO PATA
RIMAS PADĖJO

rin- 
bet 
do-

Japonijoje dolerio vertę gero
kai pakėlė prezidento nutari
mas pasipriešinti infliacijai. 
Prezidento Carterio paskirti inf
liacijai kontroliuoti pareigūnai 
įtikinėjo Sears atstovus nekelti 
kainų aukščiau nustatytos ribos. 
Sears pareigūnus paveikė pre
zidento Carterio nutarimas tele
fonu pašaukti Sears prezidentą 
ir patarti jam sumažinti kainas. 
Nežiūrint pradėtų bylų prieš 
Sears bendrovę, vadovybė nu
tarė paklausyti prezidento ir su
mažinti prekių kainas. Sears iš-- 
siuntinėjo naujus katalogus. Di
rektoriai nutarė sumažinti kai
nas daugeliui dabar parduoda
mų prekių.

Šitas prezidento Carterio ir 
Sears direktorių nutarimas su
mažinti infliaciją paveikė finan
sinius japonų sluoksnius dolerio 
vertei pakelti. Prie šio. nutari
mo prisidėjo ir prezidento noras 
sumažinti gazolino vartojimą 
bereikalingiems tikslams. Japo- j 
nai žino, kad dolerio vertė pa
kils, jei amerikiečiai rimtai im
sis priemonių doleriui pakelti.

PREMJERAS IŠSKRIDO
• '■ ~ AMERIKON
.Naujas Japonjios premjeras 

išskrido Amerikon, kad galėtų 
su prezidentu Carteriu ir pre
kybos sekretoriumi pasitarti 
prekybos reikalais. - ..

Japonijos vyriausybė nori pa
dėti amerikiečiams - sutvarkyti 
užsienio prekybos baJansąr-Ja-

aiš-

Sukčiai sulindo 
į apdrauda

CHICAGO. Ill. — Dabar 
kėja. kad į socialinės apdraudos
įstaigą sulindo didokas sukčių, 
skaičius tarnautojams buvo ži
noma iaa procedūra, todėl jie 
organizuotai kėsinosi į pašalpai

j teikiamus pinigus

Dabartiniu ” etų 342 sociali- 
tiuos tarnautoji jau 

turės aiškintis teisme. '-e suda
rė grupę sukčių, 1-^ne išgalvo-uasirvžę pirkti didesnius kiekius i 

naujausių elektronikos mašinų. ! tais vardais prašydavo pagalbos,
Japonus teigiamai nuteikė , o kai ji ateidavo, tai čekius at- 

prezidento Carterio pastangos! siimdavo ir ruošėsi kitokiam 
Įvesti taiką Artimuose Rytuose, pasipelnymui. Suktu būdu tar- 
Amerikos pastangos siekti tai-; nautojai išviliodavo iš valdžios 
kos stabilizuoia sąlygas tarptau
tinei prekybai.

iždo milžiniškas sumas.

MAŽĖJA NAFTOS
REZERVAI

ką. Pasirašyta taikos sutartis 
atidarė Izraelio laivams trumpą 
vandens kelią į visas Rytų Vi
duržemio valstybes. Be to, plau
kimas į bet kurią valstybę taip 
pat pasidarė žymiai trumpesnis 
ir pigesnis. Anglijos, Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos uostus Iz
raelio laivai galės lengviau pa
siekti negu anksčiau. Be to, 
Prancūzija, Ispanija. Italija, Ju-

• Turkija 
Izraeliui bus lengviau pasiekia
mos, negu buvo iki šio meto.

Visa eilė arabų valstybių, pro-

Prezidentas skatina 
ieškoti nauju

WASHINGTON. — Pirmadie
nį paskelbtu naftos industrijos 
raportu skelbiama, kad nepai
sant g] 
metų, naftos rezervai 1978 me
tais nukrito apie 1.7 bilijono sta- ' 
tinių. Amerikos Petroliejaus ( 
Institutas tvirtina, kad tas re-1 testuodamos prieš Egipto pasi- 
zervų trūkumas bus išlygintas rašytą ir patvirtintą taikos su-

režimo pastangų per 19 Sos^ayia’ Graikija ir

iš žinomų rezervų pagal geolo
gines ir inžinerines datas. API 
(Amerikos Petroliejaus Institu
to) apskaičiavimais. Amerikos 
patikrinti nevalytos naftos re
zervai 1978 m. gruodžio 31 d. 
siekė 27.8 bilijono statinių, kuo
met vienais metais anksčiau bu
vo 29.5 bilijono.

API pirmininkas Charles Di- 
Bona spėja, kad prezidento Car- 
terio programa išskirstyti fazė
mis namų produkcijos naftos 
kainų kontrolę paskatintų nau
jų naftos rezervų ieškojimą.

Didel is karo jėgų 
paradas

MASKVA. Rusija. — Raudo
nojoj aikštėj įvyko didelis so
vietų karo jėgų paradas. Pro ko
munistų partijos vyriausybės 
pareigūnų tribūną praėjo dido
kas sovietų karo jėgų įvairių 
dalinių skaičius. Maršavo ne tik 
sovietų atomo, artilerijos, tan
kų, ir pėstininkų daliniai. Mar
šalai gyrėsi, kad jie gali su
mesti bet kur galingiausias ka
ro jėgas.

Gegužės Pirmoji buvo įsteigta 
darbininkų gerbūviui, 8 darbo! kiečiams siūlo reikalą sutvar- nakties saugomos sąskaitos, ku-

At-

Leidžia ruošti 
mobilizaciją

WASHINGTON, D.C. — 
stovų Rūmų komitetas siūlys
leisti paruošti sąrašus jaunimui 
mobilizuoti. Karo vadovybė ži
no, kad be jaunimo mobiliza
cijos neįmanoma sudaryti rim
tos karo jėgos priešui įveikti ir 
užimtoms sritims administruoti.

Kongreso komitetas, išklausęs 
kelių karo vadų liudijimus, 
nutarė leisti paruošti taisykles 
ir sąrašus jaunimui suregistruo
ti. Kitos valstybės kviečia jau
nimą karo tarnybai, bet ameri-

"Didžiojo sniego" bylos
CHICAGO. — Miesto salėje 

(rotušėje) nuo balandžio 24 d.

valandoms ir pagrindinėms tei- ; kyti savanorių pagalba. Sava- 
sėms ginti, o rusai Gegužės Pir
mąją pavertė darbininkų išnau
dojimo ir karo diena.

noriai į karą neskuba.

— Iš penkių Amerikon išleis
tų žydų, du jau pasiekė Izraelį, 
o kiti užtruko pakelyje. A. Ginz
burgas priėmė ortodoksų tikė
jimą. Jis apsistojo pas Solže- 
nyciną.

—- Harold Stassen pareiškė, 
kad jis bus respublikonų parti
jos kandidatas prezidento pa
reigoms. Partija jau turi pen
kis kandidatus.

Mokslinipkai apskaičiavo, 
kad Žemė suksis apie Saulę dar 
apie šimtą bilijonų metų. Jie 
sprendžia pagal kitas žvaigždes.

, .Washington© vyriausybė

--Iš Ugandos ateinančios ži
nios sako, kad iš Kenijos gink
luoti vyrai pradėjo veržtis į Ry
tų Ugandą. Valdžia nori nusta
tyti jų tikslus.

— 'Degtinės pardavinėtojai 
rengiasi skirti pinigų girtavi
mui sumažinti. Jie bandys įti
kinti žmones, kad mažiau gertų.

rias yra pateikę apmokėjimui už 
dalyvavimą sniego iš gatvių pa
šalinimo talkos dalyviai. Beveik 
$20 milijonų siekiančioms by
loms saugoti priskirti ir specia
lūs sargai. Tikimasi, kad tų są
skaitų tarpe yra apie $500.000 
melagingų, kuriose reikalauja
ma apmokėti už sniego vežimą 
visiškai tame darbe nedalyva
vusiems. Kitos sąskaitos pateik
tos vardu kompanijų, kokių vi
siškai nėra.

— Senatorius H. Talmadge 
kaltina buvusį savo sekretorių 
bylos sufabrikavimu. Jis pata-

— JAV vyriausybė prašoma 
apmokėti atomo krosnių sužalo
tiems žmonėms gydyti. Specia
listai apskaičiuoja, kad dabartį- ria komisijai netikėti nei vienu 
niu metu yra apie 200 tokių jo pasakytu žodžiu, nes jis 
žmonių. ’ esąs melagis.

— Izraelio pirkliai nori gauti
teisę vykti į Egiptą ir siūlyti , kad būtų atleistos nuo pareigos 
savo prekes. Visa bėda, kad mokėti už sveikatos patikrini-

— Apdraudos bendrovės nori,

tarti su Izraeliu, nutraukė dip
lomatinius santykius su Egiptu. 
Nutarimą baikotuoti Egiptą 
priėmė tik kelios į Bagdadą su
važiavusios arabų valstybės, bet 
paskutiniu metu vis didesnis 
arabų valstybių skaičius paskel
bė boikotą prez. Sadato valdo
mam Egiptui, bet prez. Sadatas 
nekreipė dėmesio į arabų vals
tybių boikotą. 40 milijonų gy
ventojų Egiptas niekad neturė
jo didesnių prekybos santykių 
su arabu valstybėmis. Išskvrus 
naftą, arabai neturėjo ką par
duoti egiptiečiams. “Be naftos 
ir smėlio, arabai neturėjo, ką 
parduoti”, sakydavo arabai. Tų 
prekių buvo ir pačiame Egipte.

Arabų valstybės nutraukė dip
lomatinius santykius su Egiptu, 
bet jos užsidarė kelią per Suezą. 
Tarptautiniai pasižadėjimai įpa
reigoja praleisti laivus Suezo 
kanalu, bet Suezo vandenis 
kontrolirej-ntis Egiptas galės 
pravažiuoti nor r."us arabus ap- 
klauc’ i ir patikrinti, ką tie 
laivai veža. Jeigu arabų laivams 
tektų plaukti aplinkui Pietų Af
riką. tai arabų prekyba labiau 
nukentėtų negu Egiptas.

Izraelio spauda ir radijas la
bai atidžiai seka laivo plaukimą 
Suezo vandenimis. Izraelitus 
džiugina, kad arabai, pamatę 
Suezo kanalu plaukiant pirmą 
Izraelio prekybos laivą, sustoja, 
iškelia rankas ir šaukia “Sa
laam!” Tai reiškia, kad arabai 
sveikino plaukiančius izraelitus. 
Per paskutinius tris dešimtme
čius egiptiečiai apšaudydavo Iz
raelio laivus. Šitas įyykisjabai

teiks ^pagalbą ‘nukentėjusiems')EWtb ■ pirkliai' itetūri pinigų mą,"jeįgoi ftėrA būtino reikalo plačiai konrentbėjamaš v 
nuo pųtfymų irį’audrtj;, įmetėti až prekės-. • -’- ’rt tikrini ‘ ' « arabų valstybėse.tikrinti.' arabų valstybėse.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
DUto RIMAS NERIMĄVIČIUS

Mi

Pagal seną lietuvišką sapnininką
(Tęsinys). , ..

Kas turi daug kantrybės te
gul tą knygą perskaito ir pati
ria. kaip rašyti neskaity tinas 
knygas. Sakau "neskaitytinas”, 
nes šios knygos skaitymui rei
kia daug pasiryžimo ir kantry
bės. Mažne tiek, kaip laipioji
mui kalnais. Taip yra dėl to, 
kad knyga parašyta sunkia kal
ba ir ne dėl lietuvių. Perskai
čius keletą puslapių, pavargsta 
akys ir protas. Knygos skaitymą 
apsunkina nereikalingi svetimų 
kalbų žodžiai ir sakinių ilgu
mas. Daug sakinių sudėta iš ke
lių dalykų ir iš šimto ar daugiau 
žodžių. Tokie sakiniai neduoda 
skaitytojui progos nei atsi
kvėpti.

Knyga turi 260 puslapių.
Tiems skaitytojams, kurių 

kantrybė ribota, čia paduodu 
straipsnių ir skyrių santrauką.

1. Autoriaus prakalbą sudaro 
11 puslapių ir 4 eilutės. Čia 
gvildenama aplinkybės, iššau
kusios rašymą (kaip vieno aris
tokrato kitam mesta į veidą 
pirštinė iššaukia dvikovą.) Be to,

"čia yra pakaltinta dvidešimtojo 
amžiaus krikščioniškoji era ir 
toje eroje iškilusi niekad iki tol 
žmonijos istorijoje nežinotų eg
zistencinių pavojų ir problemų 
(cituoju autorių).

2. AD HOMINEM (Straipsnis 
panašus Į hodge-podge arba su-

tirštiną sriubą — 
šyta 11 puslapių.

3. — Pažinimo ir žinojimo šal
tiniai — 4 pusi., 5 eilutės.

4. Pasaulėžiūrų poveikis, hu
manizacijos ryšingumas su dia
lektinio racionalizmo samprota. 
(Čia reikia aiškumo. Ką reiškia 
šis paskutinis sakinys? Pasaulė
žiūros poveikis? — Ryšingumas 
su dialektinio racionalizmo sam
prota? Dialektika —- tai pasikal
bėjimo menas; išsikalbėjimo 
priemonė; logiškas samprotavi
mas ir kalbėjimas. Sudėjus tuos 
žodžius, kaip jie surašyti, gau
nam ne sakinį, bet hodge-podge.

•Sunkiai išsprendžiama mįslė:-kas bus^kai jaunoji karta suaugs?

BENDRUOMENĖS SUEIGA,

Gerbiamas Nerimavičiau:

Čia nėra , joks asmeniškumas, 
Tik blogį gydantis ryškumas! 
Alkoholis baisus, 
Nes žudo mus visus!

PAŽANGA VYSTOSI

dingo tavo priStas? — sakė atė
nietis.

— Prieteliau, aš taip darau 
tik dėlto, kad įprasti prie mal
davimų. Vėliau, kai tų pačių

Pirmas skyrius. Prieš 23 am- Į dalykų aš prašysiu iš žmonių, 
žius “mintijančio” žmogaus pa- j man nebereikės pajusti tiek ne- 
saulėvardis. žmonijos proto su-Į smagumų!

* lt *

Visi patenkinti
Praeivis sutinka gatvėje skur

džiai apsirėdžiusią moterį, kuri 
tempė verkiantį berniuką- Su
jaudintas sustoja ir klausia:

— Kas atsitiko su tuo berniu
ku?

— Pamatė lange pyragaičius. 
Kadangi aš negaliu ių nupirk
ti, tai jis verkia.

Praeivis padavė motinai bank
notą, liepė nupirkti svarą py
ragaičių, o likusius pinigus jam 
atnešti. Po kiek laiko motina ir 

joerniukas grįžta su šypsena.
= — Dabar visi būsime pasiten
kinę — tarė praeivis. — Vaiku
tis, kad turi pyragaičių, poniu- 

- tė, kad jis neverkia, o aš, kad 
atsikračiau netikro bankno
to .. . .

Kuri tvarka bebūt kūrėjų jos kilnių, 
Bet jei ji rankose be sąžinės žmonių, 
Jie visados ras išeitį, kad ir nedorą, 
Kad reikalą nulemtų pagal savo norą.

švitėjimas pirmapradžio • pašau-1 
lio tamsybėse. Graikų1 f ilo-; 
sofų įžvalgos ir vizijos. -Pirma
pradis vakarų pasaulio7' ir, visos 
žmonijos, dialektinio., judesio ir 
humanizacijos įtampų-židinys.

• Tokius dalykus aptaria-, pir
mame skyriuje. Suprask, jei esi 
gudrus, ką reiškia “Žmonijos 
dialektinio judesio ir humani-1 
'zacijos židinys”. Nesuprasi. 
Taip sugretinti žodžiai nepadaro 
sakinio.

Kitą kartą pakalbėsim apie 
kitus skyrius ir autoriaus bai
giamą žodį. J. šmots.

Paskirt avių seniūnu prašė Vilkas Liūtą.
Laputė pasistengė, kad Laūtienės 
žodelis VHkp naudai tartas būtų;
Kad kalba negerai apie Vilkus ne vienas.
Ir kad nebūtųįtarimo ■

Visų žvėrių sukviesti liaudį įsakyta
Į bendrą sueigą greitu laiku,
Kad išklausytų,
Ką gero ir ką blogo taria'dėl Vilkų.
Kaip įsakyta, taip įvyko, —
Visi tad žvėrys susirinko,
Ir sueigoj balsai išgauta iš kiekvieno, 
Bet Vilkui priešingų nebuvo net nė vieno.

SNIEGULĖS žiemą reiškia džiaugsmą ir laimę, 
neįprastu laiku — svajonių išsipildymą, braidžioti po 
sniegą: turtingiems blogai, o neturtingiems gerai.

SODAS yra vaisingumo ir gero gyvenimo simbo
lis: nevedusiems — laimingos vedybos, o vedusiems — 
graži ir sveika šeima. Vaikščioti po sodą — turtas.

SODIETĮ arba kaimietį matyti ar su juo kalbėti 
reiškia ištikimą draugystę ir turto padidėjimą, pačiam 
būti kaimiečiu — laimė, bet matyti būrį sodiečių—grei
tai prabėganti laimė. . ..

SOFĄ matyti ar ant jos sėdėti reiškia gerus laikus 
arba pasisekimą meilėje.

SOSTAS reiškia didelį pasisekimą bendruomenėje, 
o sėdėti jame — būsi išrinktas į tarybą ar valdybą.

SPĄSTUS statyti žvėrims reiškia pavojų tau, 
matyti kitus, statančius spąstus, saugokis ir gerai ap
sižiūrėk, ar nepatarnauji kokiu nors būdu savo neprie
teliams bei priešui.

SPARNUS turėti yra visokiariopa sėkmė, ;bet jei
gu juos turi kas nors kitas — visokios nelaimės- ,iy 
vargas. . / • /. ' '

SPAUSTI prie savęs arba glamonėti sąvp-prietė- 
lius — apgaulė, tėvus — suvedžiojimas, su ^pąžįstd- 
mais — nauja pažintis ar kelionė, su moterių?į^jsta- 
ma ar ne — didelė laimė. ' . • • -

■ * s **

i - -i '
SPAUSTUVE reiškia apsvietą, kalbėti sąį^paustu- 

j vininku — nauda iš apšvietos. Rašomoji mašinėlė ar įi~ 
notipas reiškia apkalbas. ' .?■ ;

SPRANDAS yra tvirtas valios simbolis.- grandas 
raudonas ir tvirtas reiškia turtą, plonas;. ;ir '-ilgas 
vargą. • - f't, / •

Kiek vargo ten buvo padėta, - 
Kol tėviškė paveldėta, 
Kultūringiausiai greit pragėriau:. 
Negėręs ilgai netvėriau — 
Pavogiau sesers pinigus, 
Išgert juk reikalas svarbus!
Motiną iš namų išvijau, 
Kam ji pažangumo bijo. 
Visą šeimą kankinau, 
Kol visai sunaikinau.

Buvau aršiausias fašistas, 
Dabar pažangiausias komunis- 
Pažanga juk vystos — [tas. 
Aš vyras neskystas...

Dr. Retrum Mdliorum

j tos vietos, pastatė savo automo- 
.bilį prie “No parking” ženklo,' 
'paliko veikiantį variklį ir užki- 
' šo už lango valiklio rašteli: “Ap
važiavau šį kvartalą dešimt kar
tų ir niekur neradau vietos; jei 

! nepasinaudosiu šia, prarasiu, 
•klientą-,’. • • atleisk munis mūsų 
kaltes”.

Sugrįžęs rado baudos ir poli
cininko raštelį: “Aš vaikštinėju 
apie šį bloką jau dešimt metų. 
Jei neišrašysiu baudos, nusikal
siu savo pareigoms ... ir nevesk 
mūsų Į pagunda”. “Tž” 15 nr.

Patyręs gydytojas

Susijaudinusi moteriškė atbė
go pas gydytoją ir pasakojo:

— Mano duktė lygiai prieš še
šetą mėnesių apsivedė, o dabar 
ji jau susilaukė kūdikio.

— Dėl to tai būkite rami, — 
atsakė tas išmintingas ir paty
ręs gydytojas. — Taip atsitinka 
dažnai. Bet taip atsitinka tik 
sykį, su pirmu kūdikiu. Niekad 
su antru. Niekad su trečiu.

* * *

Taksi ir policininkas
l aksi vairuotojas, neradęs

Didelis skirtumas
Gyditojas atidžiai išegzami- 

navp naują pacientę ir su šyp
sena sakė:

— Poniute, aš turiu jums pra
nešti linksmą žinią.

— Bet aš nesu ponia, o pane
lė.

— Tokiu atveju žinia' nebus 
jums smagi.

. Premijuotas anekdotas ,

Vienas medžioto  jas. meškerio
tojų sueigoje davė tokią mįslę:

— Kas tai galėtų- Kūti ? Tūri 
dvi akis, bet nemato, turi dvi 
ausi, bet negirdi, turi keturias 
kojas, o nevaikšto, bet vienok 

■šokinėja kaip Plungės varpiny- 
1 čia.

Kai nei vienas neatspėjo, ziuo-

Išminčius ir išmalda

Vienas atėnietis pastebėjo A- 
kropolyje išminčių Diogeną, kai 
tas stovėję prie deivės Atėnos 
ptovylos ir maldavo penkių 
obuolių.

Kai sekantį rytmetį jis žing
sniavo pro tą šventyklą, tai pa
matė tą filosofą prie stovylos 
prašant duonos.

— Išminčiau, kaip tu gali ti
kėtis išmaldauti tokių gėrybių 
iš akmeninės stovylos? Juk ji 
tavęs negirdi ir nemato. Kur

mot paaiškino:
— Tai pastipęs šuo.
— Bet ar gali negyvas 

šokinėti, kaip bokštas? — 
klausė vienas.

— O ar matei tamsta,
Plungės varpinyčla šokinėtų?

ŠUO
pa-

kad

DEBESĖLIS

Debesėliai šilkasparniai 
Saulės brizgančioj šviesoje, 
Lyg ant marių baltos gulbės, 
Dangaus krištole plaukioja.

ki-

fw

• ?-

Vienybe bus. kai išmirs senoji karta (Iš laikraščių) 
Čia matome paukštį, laukiantį vienybės...

---oį

Įvesdinti į aviniuką.
O avys ką gi sueigoj kalbėjo?

s. ą. * £

Juk josids ten turėjo gauti viršų.
Deja, kad ne! Avis tai ir pamiršo, 
O jas tenai paklaust visų labiau reikėjo.

SPUOGAI ant kūno sapne, reiškia priešiiigus da
lykus gyvenime — turtą ir gerą sveikatą:

' SPYNA ant durų reiškia vagystę. Jėi/m'ękur- neuž- 
jdėta — reiškia nesveiko vyro pavyduliavimą^ . ‘ .

SPIRGINTI lašinius arba kepti mėsą reiškia/ ge 
ra gyvenimą ir meilę bei ramybę šeimoje. ..????.?

(J- A. Krylovas,-PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių rinkinys, ver-
iė J. Valaitis, kaina-$4, gaunamas Naujienose).

$3 v 3

Tyros bangos okeano
Juos pagimdė, išaugino 
Ir šilkais juos apkedeno.

Ir išleido j kelionę
Po svečias šalis lekioti, 
O pietų vėjeliui liepė 
Juos lydėti ir daboti.

Ir keliauja debesėliai, 
Kur tik nori, kur sumano, 
Ir po tyrlaukius klajoja 
Ir po plotus okeano.

Motinų rūpesčiai

—- Man nepatinka kuomet 
svetimi bučiuoja; mano dukrą
— sako pirmoji. V

— Manęs tai -vjsaį -nejaudina
— taria antroji.

— Ištikro? O kiek metų turi 
poniutės dukra? "s ' ’ "

‘—- Keturis. - ■
— Didelis skirtumas! Manoji 

jau yra šešiolikinė.- - •
* * - * J. J- : . .

Naudingas išradimas

Senas ir apkurtęs milionie- 
rius įsitaisė klausomąjį apara
tą. Po savaitės jjs užėjo pas tą 
prekybininką, kuris jam.parda- 
vė’tą aparatą. -

tri Tikiuos, kad. tamstos .šei
ma“ labai patenkinta tuo. pasi
keitimų tamstos gyvenime,.— 
atsargiai užsiminė prekybinin
kas- .

Magaryčios

SRAUNUS vanduo ar upė nieko gera j nereiškia, 
tik visokius pavojus.

į STALAS, gražiai uždengtas, reiškia turtą,-.- ^neuž
dengtas — neturtą ir skolas, sėdėti prie padengto Stalo ' 

i— didelis džiaugsmas, bet vienam prie jo sėdėti'ir val- 
į gyti ar gerti — šykštumas, su draugais — turėsi? gerų 
draugų, matyti gražų stalą — ilgas gyvenimas. ■; ’

STALIŲ matyti dirbantį reiškia gerus laikus, bū
ti pačiam staliumi — greit tapsi turtingu.

STEBUKLĄ matyti — saugokis, kad neatsitiktų 
kas nors negero, pačiam juos daryti — liga arba didelį 
negerumai. \

„ . . t . ... I STIKLAS, stiklelis ar stiklinė reiškia apgaule ire Kaimynės patarimas moti- .. .. . v .. ę
nai, gyvenai kartu su vedu-' persekiojimus. Stikline su svariu vandeniu reiškia, sek
sią dukra ir žentu: “Negerai kad mingas vedybas, o vedusioms — ilgį, ir patogi; gyveni- 
tamstos duktė išeina ir.palieka; mą, bet gerti iš jos — bus kas nors negerai.. '
savo vyrą atlikti namų ruošos ■ onv\r< a e< * i v 'i • n . ' .
darbą. Vyrai niekada neatlieka! STOGAS ženklina apgaules ir pikleš, slldliiėtl 
taip gerai, jei žmc'na neprižiūri ant jo didelis pavojus, nukristi nuo jo — didelė-nelab

1 mė artimam giminaičiui. . ... ■
•.STOVYLA moteries reiškia širdies ligą, vyro, — 

faunam
kad t reikia

p* Tik niekam nesakyk: gir
džiu gerai ir jau tris kartus pa
keičiau testamentą'.'. «• '

’ Įsimylėjusių dialogas 
Jis: — Ar aš esu pirmasis 

vyras, kurį tu bučiuoji“?.

Ji: --— Kodėl visi vyrai kiau
tai tą patį klaųsūną? Aišku, kad 
tu esi pirmasis' rž"

H? -* * \ "
i r .
y;?, penuos relikvija

— Ląbai gaila, kad pamečiau 
brangų‘laikrodį. Q galkok/nč-

a moteriškėj rtdtfąas jį pavogė, guodžiasi 
i vagfs-s;t\ o. xlrauguj, -Draugas pa'

O tu girčiausias, kokį tik klausyt' >. >
j buvo aulęsinį&,. . _it-
1 ,a* buvo labai bran-

jau nebebūsiu girtas, o tu pasi- tus./^rinios suvenyras: jį pavo- ' *-“**. 
I.l’ksi tokia, kokia tsi. ... jgė j 3

M” i ’’ ’

Ryto šypsos pasilsėję,
O paskui kaip gulbių pulkas, 
Vėl išplaukia draug su vėju.

Kur pranyksta debesėliai, 
N ekas, niekus jų nežino, — 
Ar jie tyilaukiuos sustirsta, 
Ar gelmėse vauenyno.

Kazys Binkis.
* *. * ■

Dialogas šeimoje

Vyras gūžta girtas ir žmoną 
praveda tarti- Vyras įpykęs su
šuko:

Tu kvailiam!
-tekią tik man teko matyti!

-š esu inačiuri. _
; — žinau, bei rytojaus rylą aš

I
J

J
te

► < r*

• Sunkiausiai nugalimos ne-j
laimės, kurios visai neįvyksta. jįQ(jeSi, o vaikščiojanti — nelaimę, kalbanti

• Moteris turi būti tiek iš-' yra ženklas, kad reikia mokytis,-senam
mintinga, kad patikti kvailam ‘ tokiems padėti. • -
vyrui, ir tiek kvaila, kad patik-! 
ti protingam vyrui, pareiškė vie-' 
nas senbernis!

• Nors nei vienas gyvulys ne- 
sjluokia, bet jie visvien parodo 
savo linksmumą- Išimtį sudaro 
tik asilas, kuris visuomet būna 
susiraukęs. Gal būti todėl, kad. 
jis yra asilas.,

• Kur mūsų nėra, ten veršiai 
midų geria, o kai mes ateinam, 
tą patį vandenį randam.

• Pabaigai siūlau balsu reči- 
tuoti šiuos juanius iš Antano 
Gustaičio eilėraščio apie pasku
tinės valandos minutę;
Ir paskutinę valandos sekundę 
Užmiršim dieną, mėnesį, metus, 
Kūriom valdžiom kada ir ką 

įskundę,
Sukūrę sau herojinius mitus- 
Cžiniršim giesmes, Stalinui 
•--4 •• ‘" aukotas,
Pakeltą ranką Hitleriui rudam, 
Tremties lazdas, vclneragiais j 

v v- šakotas,
Lenciūgėlius ir mikitas vadam. 
Užmiršim .vardą pavardę trečios

STRĖNOS, gražiai išlenktos, reiškia gražius : vai
kus ar anūkus, kreivos — ligą, riebios — gera sveikatą 
ir laimingą gyvenimą. <

t'jus daugiau)
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IT’S AMAŽiNG! CHICAGO .IE POSĖDŽIAVO VLIKO 
VALDYBA IR TARYBA

Vis daugiau besiplečiant Lie- visų lietuvių solidari vienybė, ■ 
tuvių Bendruomenės Reorgani
zacijai, vįs, diena,iš dienos, sa
vo teisinga įtaka veikiant lietu
viškąją visuomenę, — lygiagre
čiai auga ir stiprėja veiksniai 
prieš Reorganizaciją ir jos skel
biamas mintis.

Gerai, jeigu tie veiksmai ir 
žodžiai būtų teisingi, bet, deja, 
taip nėra. Kaip sakoma — lau
žiama iš piršto, o jeigu nė ne iš 
pirštu, tai iš pačių vadovų su
fanatizuotų galvų, nepajėgian
čių skirti tiesą nuo melo, teigia
mybes nuo neigiamybių.

Tokie, išsprukę iš vadovų ar 
“dvasios vadų”, išpuoliai pagau
nami geros valios lietuvių, dar 
pagražinami, pagaliau, perduo
dami dar toliau: staiga Reor
ganizacija tampa kažin kuo’ 
baisu, nežmoniška, griaunanti 
darbą, ardanti vienybę ir t. t.

Prašau pavyzdį, Gerbiamas 
Skaitytojau.

Kol mano ausų nepasiekė, ty
lėjau. Sakiau, gal vėl kokia nors 
iškraipyta “tiesa”. Bet kada 
jau šių- žodžių reiškėjui bu
vo metama tiesiog į akis žodžiai, 
visiškai priešingi faktams, — 
nutariau reaguoti. Reaguoti, kad 
ir kiti nebūtų klaidinami. Rea
guoti, kad melas būtų paslėptas 
po jo', to melo, ,iniciatorių galvo
mis-

“Jūs, reorgai, bedieviai . . . 0 
jeigu bedieviai, tai ir bolševi
kai” . . .

štai 'tau, Jurgi, ir Devinti
nės • - .

Pirmiausia, tokie išsišokimai 
yra ne kas kita, kaip lik pačios 
Bendruomenės minties pažeidi
mas. Bendruomenės viršininkų, 
jeigu juos taip galima pavadin
ti, prieštaravimas sau pačiam. 
Juk LB ir yra savo pagrindan 
įsirašius, kad visi lietuviai, ne
žiūrint lyties, turto, pasaulėžiū
ros, religijc's ir kitų skirtumų, 
—- visi turi rasti vietą po LB 
skraiste. Taigi, ir vadinamieji 
“bedieviai”, jeigu tokių vienas 
kitas ir atsirastų.

Toks pasakymas tik dar kar
tą patvirtina tikrą teisybę: šių- 
diėniams LB’ veikėjams nerūpi

bet tik vienas trijų pirštų kom
binacijos kelias — vienas kryp
ties gatvė. Kas yra šalia los 
gatvės — lauk. Jis jau negali 
būti bendruonienininkas. Prie
šingai, Reorganizacija mielai 
priglaudžia ir lygiai vertina vi
sus lietuvius, tikrai pagal vie
nybės ir solidarume dvasią, 'l ik 
ateikit, patys pamatysi!!

Išimtis daroma tik asme
nims, palankiems okupantui ar 
einantiems prieš nepriklauso- i 
mos Lietuvos atstatymą.

Antra vertus, jeigu dirstels?' 
me į tuos “bedievius”, tai įsiti
kinsime, kad tokių ar nebus 
daugiau anoje pusėje? .-. . Man’ 
mažiau žinomos kitos lietuvių 
kolonijos, bet Marquette Par-j 
kas labai gerai. Čia gyvenu nuo 
1957 metų, čia teko priklausyrr 
valdyboms, komitetams, sam
būriams, čia teko artimiau su-į 
sipažinti ir su parapija ir su jos 
nariais. Teko ir tenka bendra-' 
darbiauti, išsiaiškinti visų vei
kėjų pažiūras, nusistatymus, pa- 
pagaliau, teko išmokti skirti 
originalias mintis,’nuo tų min
čių reiškėjų svetimomis lūpo
mis, dažnai nežinančiomis, ko- , .. , - . , . , ...i Beja, tavęs jau keleri metaidel ir kaip jos atveriamos, kodėl1 * , ,. , . , ...... nesu matęs pamaldose . . . Bet,vienoki ar kitokį žodžiai ar sa-... L . .. • • ■ , - žinoma, tu tikintis, ar ne?Kiniai pabenami. ’ ’

“Bedievis” — man užmeti-
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Nebijok, mielas ir brangus krinę, neapsižiūrėję - 
tautieti! Aš tavęs trečiųjų teis- daine kai kurių neva autoritetų 
man netrauksiu. Žinau, kad tu arba ir ne spaudimams. Kada 
suklaidintas . .. Bet toliau, šiuk- pradedame kalbėti jų lūpomis, 

•štu • . . Ir kitam tai paaiškink! suprantantiems ir nepasiduo- 
Ir, nuėjęs šventovėn pamaldų, dantiems klausovarils neskanu. 
a[)sidaiiyk! j Ir nenaudinga. Ir nusikalstama,

nes, kada apkalbamas artimas, 
susiduriama su moraliniais nuo
statais, skelbiamais per Bažny
čią. Nekalbėk netiesos - . . Die
vo įsakymas.

Ir šių žodžių rašėjui pasitai- 
. . ., ... ~ ... ... , . ko, kad būna sunku susirastipu asmens, visai neįrašyto pa- lama, niekinama. O tik <le fe., Ka. ka(J Ue_

rapijos aukotoju sąrašan. Valio, kad jos kelias tyras kaip kris- o ir(ido būla
tie kasmetiniai sąrašai: tai ge-tolas . . Jos mmtys tĄnu *end- Tokie slJsikjaidini.
niausi Įrodymai, kas -‘bedievis-’ ruomemskos, nors ka, kada ,r, d. nM
K3S ILC T” r___ - - __ y____ YYi o iT’fi Iro H oiinlrii /\i L-n -t-n-I

peržiūrėtume nuodugniau, .
lys įsitikintume, kas tie “bedie-! sunku, kad kiekvienas turi sa- 
viai” . - . Taigi, pasižiūrėkime, vo nuomonę (nekalbu apie kitų 
Mielas Skaitytojau ... Ir įsiti-!Primest^- J- v-)> kuri yra bran- 

I gintina. Primestoji nuomonė-ne 
nuomonė, nes ji, kaip matome,

Štai, turime prieš akis vieną 
mas sunkus. Vertas traukti tre-'pavyzdį, kaip neteisingai Reor- 
čiųjų teisman. Ypač, kada iš lū- ganizacija skiriaudžiama, puo-

pasiduo- galima pasitikėti, nes dažnai ji
būna labai nejautri. Dažnai gė
rio nuo blogio neatskiria.

Norėčiau patarti anos Bend
ruomenės vairuotojams: no*rs 
esu griežtai priešingas Jūsų, po
nai, ėjimams, neatitinkantiems 
LB dvasiai ir tautos reikalavi
mams, — nesiimkite darbų, kal
tinančių Jus pačius, nesiimkite 
teismų nei užgauliojimų kitiems 
broliams ir sesėms lietuviams. 
Lazda turi du galu. Antras jos 
galas — tautos istorija.

O kolkas teisybė dar eina 
rištomis akimis.

už-

Ir jeigu tuos sarašus^atyti, kad suuku, oi, sunku, to-jmiis ia .
inie nuodugniau, pa- k,ą nūn U jgyvendinb . . Del to aU.

' X______ 1 <• i • - onni/11 L’a^i ranno tuvi no 1

kinkime!
Aišku, “bedievis” ar ne-kai

kada sunkiai atskirtina, nes pa- dažnai, toli nuo..teisybės, 
sitaikoį kad ir gilesnio tikėjimo ■ .Apie nuomonės ir tiesos skir- 
žmonės turi tam tikrų kliauzu* esu Jau ne vieną kartą su 

Skaitytoju mintimis pasidalinęs 
spaudoje. Manau, buvau supras
tas.

Pats svarbiausias šiudienis 
blogis: mes nesvarstę ir nepati-

lių: negali įsipareigoti visų Baž-i 
nyčios nustatytų noTmų.-

Taigi, į žmogaus vidų neįei
sime. Net ir būtų nemalonus 
“užsiėmimas” brautis į savo ar
timo paslaptis . . .

daryti lūpas ir išmesti žodžius- 
Tokiais atsitikimais svarbiausia 
noras. Noras būti bešališkam, 
noras būti teisingam prieš save 
ir prieš kitus-

Nenorėčiau būti neteisingai 
suprastas, tad, aiškumo dėliai, 
sakau, kad kiekvienam žmogui 
leista savo mintis reikšti, bet 
tos mintys turi būti teisingos 
kitų atžvilgiu. Sąžine (atsipra
šau dvasiškijos) ne visuomet

Irano valdžiai trūksta 
doleriu

Vykdydami VLIKo 
pabrėžiame būtinybę jį tęsti ir 
stiprinti, remiant Lietuvos res
publikos diplomatinę tarnybą, 
primenant pasaulio lietuviams 
dar Antrojo Pasaulinio karo 
metais išvystytą svarbią Ame
rikos Lietuvių Tarybos veiklą 
ir VLIKo, kuris yra Lietuvių 
Chartos kūrėjas bei vykdytojas 
ir Lietuvių Bendruomenės stei
gėjas, atsakomybę ir teisę to
liau atstovauti Lietuvos politinę 
bylą pasaulyje, skatinant glau- ■ 
dų bendradarbiavimą su Pasau
lio Lietuvių Bendruomene ir 
atskirų kraštų Lietuvių Tarybo
mis ir Bendruomenėmis.'

Mes sieksime visų Lietuviškų 
Veiksnių nuoširdaus sutarimo, 
vieningo ir koordinuoto darbo.

šiame įsipareigojime rūpes
čiai mūsų Tautos kultūriniais, 
dvasiniais, medžiaginiais ir poli
tiniais reikalais suteikia galimy
bę kiekvienam patriotui lietu
viui susirasti jam tinkamiausią 
darbo dirvą, nesivaržant, bet 
susijungiant su kitais šio didelio 
ir garbingo įsipareigojimo talki- j 
ninkais. Gausybė darbų reika
lauja visų esamų jėgų suderi
nimo jų geresniam atlikimui.

Pripažindami nuomonių ir 
pažiūrų skirtumus, kaip indivi- 
duolia, būtina ir sveikintiną 
žmogaus kūrybos išraišką, mes 
džiaugiamės ieškojimu naujų 
kelių, kol jie yra reiškiami ir . 
sprendžiami viens kitam pagar
bioje dvasioje ir nekenkia bend
ram Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo siekimui.

VLIKas sveikina mūsų kovo-

(Tęsinys)

darbą, tą, linki ištvermės ir stiprybės 
nešant kruviną laisvės žibintą. 

Dėkoja Tautos Fondui, buvu
siai VLIKo Valdybai už gražų 
ir sėkmingą darbą. Dėkojame 
vis’ems, rėmusiems VLIKo už- 
sibrėžimus.

Mes tikime visų pasaulio lie
tuvių pasišventimu ir pasiauko
jimu Lietuvai ir paršome jūsų 
visų nuoširdžios pagalbos ir to
liau padėti VLIKui atlikti Tau
tos pavestą darbą.

DIRBKIME VISI. KARTU IR
i VIENINGAI — MŪSŲ LIE- 
' TU V AT!

Vyriausias Lietuvos
I Išlaisvinimo Komitetas

Pasirašė: Dr. Kazys Bobelis 
(pirm.), J. Stiklorius (sekr.), 
Elena Armanienė, Kostas R. 
Jurgėla, Jokūbas J. Stukas, Liū
tas Grinius, Jonas Balys ir J. 
Daugėla.

— Nepalio karališkoji policija 
šauna i protestuotojus, kurie ne
klauso įsakymo ir nesiskirsto.

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external - 

vaginal, rectal, and other skin’ - 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can - 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription ' 
in BiCOZENE". Use only as 
directed. The medically proven ' 
creme for 
itching. r

TEHERANAS, Iranas—Prem- Janči^’ okuPanto pavergtą tau- 
jero Bazargano vyriausybė, mu- “ 
los Cromeini patariama, nutarė Į ’ 
žymiai sumažinti valstybini biu
džetą. Karo vadoyvbei sutikus 
padėti vyriausybei palaikyti 
tvarką, mula pasiūlė sumažinti 
kariuomenės biudžetą.

Irano vyriausybė galėtų įsigy
ti reikalingu prekių, jeigu ga
lėtų įsigyti Amerikos dolerių. 
Tranui reikalingi javai ir naftai 
valyti specialistai, bet be dole
rių Iranas jų negaus. Vargu kas 
dabar norėtų grįžti i neramų 
Iraną.

I

BiCOZENE

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

a RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

R

17Sf Se. SALSTXD ST, CHICAGO, ILL. H501
ITS fcltt HaWM Stmt CMcm, HL WWS

Čekį reikia išrašyti:

Pridėti dolerį p ai to išlaidoms.

J. Ja*mfr»u, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymiu nnutykh 
iyaud, patarti ii gyvenimo. Lengvu atiliua, gyva kalba, sražfal ifletoo

Dr. Juras B. Ksnčlu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos iitorUoi 
santnuks nuo pat lenąju amžhj Ui pokario metų. Vidutinio formato, Itf 
pri., kainuoja 13.00. - —’ - Į'■ j

Dr. Jurat B. Kon«Iw, VYTAUTAS TH1 GRBAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* valstybei ir jot kaimynu Istorija 
211 peL Kaina S8.00. Kietais virieliaia S4.00.

Dangumi Bn knyga yrt tinkamos dovanot įvairiomis progomla. Jac 11

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI i ' 't
NAUJIENOSE GALIKUk GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO. > 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A J. Guzsun — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1908 , 

metų Įvykiu, Jublonakic ir Totoraičio jaunu dienu tr susi' | 
raplūtmą. ______ ____________________________ į

Dr. A. J. GuzzunDANTYS, jų priežiūra, rveikau Ir žrožl*
Kietais viršeliai*, vietoje $4.00 dabar tik ___ _______ S2.5E t
MlnkžUU viršeliai! tik ____________ ;_______________ : I

Dr. A J. Gv«*»n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES. ■
Kelionė* po štaropą Įapūdžlel. Dabar tik_______— J2.0E Į

TiMau taip pti užzizatyti Mštu, aMvntvs čeki art* į
uvtWytM ktln«a pridedant SSc. praluntMte išlrifo«M.

i

ITS* 8®. HalftM Street, Chloro, minėto IM08

iakį •* ptetai** yrloiię. t

1
tu tr kiti MdisUi yra m&uwk

_ mausimos t, ir* sk halitto rrs chucaoo, rtu mm

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

viu go’būvis, privalo susipažinti su žemiau iŠ vardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juoos Kapečlnikas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapačlmkaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Delis 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįad- 
ktrrlančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO-. .LlRTŲVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakluoae. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Veizaus rprešymai. ka ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ka tai žmonės pasakė. 98 pel. $1.50. Yra taip pat 
Išversta Į anglų kalba.

M Zott*nlro SATYRINES NOVtLtS. Genialaus rasų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 196 pusL kaina $3. ,

D. Kuralffe, KELIONE j ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna IntuMsto ir agltpropo propaganda bd 
aksuakarlmaL Abi knygos parašytos lengvo, grašiu rtiUuml.

Pr«4. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pal dokumentuota Istorinė studija apie prūsų likim*. 
Kaina SX

Vincas žern.ttls. LIURLINO UNIJOS SUKAKTIRl PARAJTEJB,

POEZLTOS VEIKALAI
Poerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti snieca liepia 

lazdynui Sskleistl mažuti deimantu spindintį Žiedą, apkaišo medžiu Žakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda 1 gamtos vaizdu ir garsą ste
buklui Dramatiškai besikeičiančiuAse gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu Ir oiinfių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. Autustaltyt* - ValJlOnHni, tVAIGtDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato. 126 psl. Kaina tl.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, 2EMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 pel. Kaina S2.00.
3. Butkv EfLtRAiČIAI IR RAITAI. 155 psl S1.50
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEINIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 198 

psl. Kslna S3.00.
B. Klsopas Jurga II on Is, GLODI • LIODI. Lyrikos eilės. 108 nsl. £2.00.
8. Anatolllus Kairys, AUKSINt StJA. Eilėraščiai. 88 psl. S2.0v.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŽVENTR. Eiliuoti pasakojimai apie 

S Išvietlntas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis S5.0O.
8. Madas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŽČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščio Šilelis", vertimas. 42 psl. £2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 pel. £1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psL. £3.00
H. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURt, 5-11 lyrikos knyga. 152 psl. £2.80
12. Petras Sagataa, SAULRLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Hal. 92 pat. $1,00.
1$ Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. £1.00
14' Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 P*l, £1.00.
Iff' Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 pKL £2B0
18. Alfonsas Tyrvellt. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. £3.00
17 Jenas Valaitis, SENOVEI LIETUVIŲ DIEVAI. Mltolo^^ oosmat 

58 psl $100
18. Adoniai Jaeae, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3 0n.

Norėdami Įsigyti H*a ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 pd ... ^10.30

v. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir U dalis,

Minkšti viršeliai 910.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai 315.0d

A. Šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

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

$10.00
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Rinkimų tikslas
Pradėta tyliu ir nekaltu tonu LB rinkiminė kampa-

nija paskutinėmis dienomis išryškino savo siekius. Vis. 
garsiau ir plačiau imta aiškinti, kad reikia siekti visų ! 
veiksnių konsolidacijos Bendruomenės vadobyvėje ir ta 
pačia proga imta vis drąsiau žeminti ir niekinti ALTą. 
Esą ALTa, pradžioje atlikusi didelius darbus Lietuvos 
laisvės siekime, dabar pasenusi, idėjiniai ir politiniai iš
sekusi, turi užleisti savo vietą naujoms jėgoms, pilnoms 
jaunatviško idealizmo ir politinės išminties.

Pirma atsakymo pažvelkime į frontininkų rekor
dus, kurie nuo pat atvykimo Amerikon vadovavo ALTos 
griovimo akcijai. Pradžioje, iš frontininkų eilių, iškilo 
Leonardas Valiukas su savo garsiąja rezoliucija, reika
laujant iškelti Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose.

Dr. P. Grigaitis, teisindamas ALTos užimtą pozici
ją, sukritikavo Valiuko politinį ėjimą, nes esamomis są
lygomis byla būtų pralaimėta ir Pabaltijo okupacija tap
tų įteisinta. Vietoje rimtų debatų, dr. Grigaitis, kaip, 
ir visa ALTa, sulaukė piktų išpuolių, šmeižtų ir kai-' 
tinimų, kad neva sabotuoja Lietuvos išlaisvinimą. Tai 
vano išmetimas iš Jungtinių Tautų 
priėmimas nariu kiel^ųprablaivino frontininkų protus, 

bet neilgam.
Priėmus Helsinkio nutarimus,

ir Raud.

dr. Bobelis

Kinijos

paskel-

Ir štai, akivaizdoje šių faktų LB rinkiminėje kam
panijoje, frontininkai pakartotinai išvystė savo neigia
mą akciją prieš ALTą, siekdami ją politiniai, ekonomi
niai ir moraliai sužlugdyti, pajungiant, vardan savo iš
galvotos veiksnių konsolidacijos, PLB padaliniu. Šito 
tikslo tikimasi pasiekti per šituos rinkimus, surenkant 

: triuškinančią balsų daugumą. ,h
I JAV LB bent turi išėmusi charter} Connecticut val
stijoj, ir tai tik kultūrinei veiklai, bet apie PLB char-( 
terį nieko negirdėti. Kokiu būdu “globolinė” Bendruo
menė be jokių teisinių pagrindų, be pripažinto statuso, 

i bent iš vienos laisvojo pasaulio valstybės, gali vadovau
ti Lietuvos laisvės bylai? Bendruomenė tegal taikiniu-: 
kauti esamiems pripažintiems veiksniams, kaip Lietu
vos diplomatinei tarnybai, VLIKui ir Amerikos ALTai.

Žvelgiant į tolimesnę praeitį, frantininkai planavo 
su Hitlerio pagalba atstatyti Lietuvos nepriklausomy- j 
bę, tuo įrodydami savo dangiško masto naivumą, nuo 
kurio neišsigydė po šiai < 
ir neturi rimtų intelektualinių pajėgų, sumanių politi
kų ir net sugebėjimo įsigyventi į Vakarų demokratinį 
pasaulį. x

Neužtenka pažvelgti į frontininkų praeitį ar į jų 
darbų rekordus, pagal kuriuos turėsime daryti savo 
sprendimus. Šiuo atveju dalyvauti LB rinkimuose ar 
ne, o jei rinkti, tai ką rinkti.

Nemažiau svarbu savo sprendimuose vadovautis 
dabartimi ir bent dalinai numatoma ateitimi. Vakarų 
demokratijų politika, jau nuo ilgesnio laiko, vengdama 
karinės konfrontacijos su Sovietais, stengiasi užbaigti 
šaltąjį karą ir eiti prie šaltosios taikos sudarymo, kas 
sudaro detentės politikos esmę. Niekas’ negali numatyti 
ar detentės politikos uždaviniai bus pasiekti ar susidū
rus, su įvairiais konfliktais įvairiose pasaulio dalyse, 
bus sužlugdyta. Tuomet tektų vakariečiams sugrįžti 
prie šaltojo karo politikos.

Jei detentės politika laimėtų, tai galima laukti Ry
tų Euroops egzilinių veiksnių likvidacijos. Priešingu 
atveju — tų pačių egzilinių veiksnių atgaivinimo ir jų 
veiklos sustiprinimo. Turint omenyje šias dvi galimybes, 
kalbėti ar i 
šia nesąmonė, nes išeivija neturi mažiausios įtakos į pa-’ 
saulinės politikos sprendimus.

Su detentės politikos laimėjimu (labai vaizdus Raud. 
Kinijos ir Taivano atvejąs) reikėtų laukti lietuviškų eg- 

. zilinių veiksnių likvidavimo, arba liktų valdžios organų 
•ignoruojami, kaip cariniai emigrantai.

- - f®
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dienai. Frontininkai neturėjo JAV (R) LB Vidurio Vakarų Apygardos
Tarybos suvažiavimas

’ š. m. balandžio 28 d. šaulių 
namuose įvyko JAV (R) Lietu
vių Bendruomenės Vakarų Apy
gardos Tarybos suvažiavimas.

Suvažiavimą atidarė Stasys 
Pranskevičius- Inž. Stasys Du
bauskas pasveikino svečius ir

uprmimv. xuimv urnoje nas Petrauskas, Eugenijus Smil-
siekti visų veiksmų apjungimo, butų didząu-j^ ir Kazys Sekre.

ALTa, kap Amerikos lietuvių išeivijos demokrati
nių jėgų apjungėja ir pirmoji pasukus detentės politi
kos linkme, išliktų, kaip buvo nuo pat pradžios, vienin-'

bė A T Tos vardu tų nutarimų interpretaciją, kuri bu- teliu ir pagrindiniu veiksniu Lietuvos laisvės kovoje.
2 _/ J Turint tai omenyje, reikia atmesti visų griežtumu

batų šiuo svarbiu klausimu, kas yra priimta ir būtina j vykdomą per LB rinkiminę kompaniją ALTos niekini-
vo skirtinga nuo VLIKo ir Bendruomenės. Vietoje de- Turint tai omenyje, reikia atmesti visų griežtumu

Reagan moka vesti 
propagandą

WASHINGTON, D.C. — Visi 
pripažįsta, kad buvęs kino artis
tas Ronald Reagan moka ganaria Reorganizuotai L. Bendruo

menei. Linkėjo augti, stiprėti ir ■ gerai vesti rinkiminę propagan- 
neįsileisti į jokius bendradarbia- dą, bet neturi pakankami patir- 
vimus su c'kupantu ar jo pasių- ties įtikinti politikus, kad jis 
stais
du - Mikas Šileikis ragino viso-; moka išaiškinti, kodėl jis, orga- 
mis

pakalikais. Dailininkų var- laimės. Blogiausia, kad jis ne-

priemonėmis griauti gele- nizuodamas kino artistų uniją,
narius, ragino daugiau pašiau- žinę uždangą, linkėjo vienybės buvo toks radikalus. Jis mokėjo 
koti Lietuvos laisvinimo’ vei- ir kovoti už šviesą ir tiesą. . vaidinti, bet neįtikinti. Nuošir- 
klai. Sakė, tėvynėje mūsų sesės! Dr. Zenonas Danilevičius ragi- džiai neatsakęs į minėtą klau- 
ir broliai neša sunkią okupantų^ no remti mūsų veiksnius Altą ir simą, jis praranda politikų pa- 
atneštą vergijos naštą.

Amerikos himną sugiedojo p. nybės, džiaugsmo ir ramybės. 
Petrauskienė. Į prezidiumą pa- Baigė sveikinimą - “Aš su Ju* 
kviesti: dr. Z. Danilevičius, dr.jniis”. Andrius Juškevičius lin- 
V. Dargis, inž. D- Adomaitis, kėjo dar daugiau reikštis Tėvy- 
dail- M. Šileikis, A. Juškevičius, nės išlaisvinimo darbuose o dr. 
M. Pranevičius, kun. V. Zaka- į Vytautas Dargis-būti tvirtais: 
rauskas ir Sibiro kankinys J.! savo nusistatyme, remti-Altą ir 
Kreivėnas.

Pirmininkauti pakviesti: Ig-

Vliką, o savo tarpe linkėjo vie- ramos.
Rimčiausiu respublikonų kan

didatu, atrodo, bus Texas banki
ninkas John Connally. Jis buvo 
sužeistas, kai buvo gubernato
rius ir važiavo su prezidentu 
John Kennedy.

kiekvienoje demokratinėje visuomenėje, ant dr. 
lio galvos, kaip ir ant RLTos, pasipylė šmeižtų, 
nimų ir kaltinimų srautas.

Tuo tarpu, kaip VLIKo memorandumai ir 
protestai prieš Helsinkio nutarimus ir detentės 
ką nedavė jokių rezultatų, dr. Bobelis dalyvavo

Bobe- mą ir visokias šnektas apie veiksnių konsolidacijas. Tai 
nieki-1 būtų, amerikietiškai tariant, pagrindinės rinkimų 

snes” dėk kurių turėtų pasisakyti rinkėjai.
Bet kaip rinkėjas gali pasisakyti šiais svarbiaisPLB _

politi- klausimais, jei sąrašuose neegzistuoja opozicija, kuri 
Belg-! pasisako prieš frontininkų vedamą akciją prieš ALTą 

rado konferencijoje, kur buvo iškelta-ir Lietuvos by-, 
la. Tai buvo didelės reikšmės diplomatinis laimėjimas, 
kuris buvo papildytas Amerikos Kongreso priimtomis 
rezoliucijomis, kuriose pakartotinai buvo patvirtinąs 
Pabaltijo tautų okupacijos nepripažinimas. Visa tai bu
vo pasiekta vien ALTos pastangomis ir sumanumu.

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
(Tęsinys)

Kariškų sunkvežimių kasdien pro Varėną 
pravažiuodavo daug. Sunkvežimių šoferių kabi
nose sėdėdavo šoferiai ir jų padėjėjai. Miestelių 
vertelgos supirkinėdavo pas šoferius benziną ir 
įj perleisdavo vietiniam autobusui bei sunkveži
miui. Rusų įgulos niekur nepaženklindavo savo 
judėjimo kelių, dažnai šoferiai klaidžiodavo po 
miestelį.

Kartkartėmis kariškių sunkvežimių kelei
viai (ligoninių bei ūkio dalies personalas) vyrai 
ir moterys sustodavo I Varėnoje, pripildydavo 
vieną kitą įdubimą prie šaligatvio benzinu ir jį 
uždegę dainuodavo “katiušas” ir šokdavo ”ka- 
začką” prie improvizuotų benzininių laužų. Bet 
tas vietiniams gyventojams nedarydavo įspū
džio, o gal tik neigiamą.

Alytaus raudonosios armijos įgulas aprūpin
davo fiiė^a Kauno skerdyklos “Maistas”, o kita 
veždavosi su kvežimiais iš Lydos.

1929 metų jražiomis popietėmis pavakariais 
eidavome su vai tininku Jonu Dablkūm paplente

toriauti - Antanas Pleškys ir 
Adolfina Tričienė. Jautria invo- 
kaciją-maldą sukalbėjo kun. 
Vaclovas Zakarauskas. Mirusie* 
ji nariai pagerbti ’minutės atsi
stojimu. .

Raštu sveikiną; Ralfo pirmi
ninkė pchia Marija Rudienė ir iš 
Detroito Antanas Sukauskas su 
20 dol. auka, žodžiu, Alto var
du, Mykolas Pranevičius, sakė, 
kad Bendruomenė neardytą, bet 
veiktų bendrai su kitais veiks
niais. Varpo redaktorius Anta
nas Kučys savo kalboje paste- kiu bus ištisai, paskelbta spau- 

lS-ibGJO’ kad Varpą redaguodamas doje.
iš gaunamų daugumos laiškų, 
įsitikino, kad dauguma tylio- 

isios lietuvių visuomenės prita-

Vliką- Spaudos klubo vardu An
tanas Marma-gyviau reikštis 
veikloje.

Sudarytos šios komisijos: re- , . . _ •
gistracija - Antanina Repšienė,. didelių žudynių Ugandoje. 
Stasys 'Pranskevičius Jr Anta- Užvakar Keniją buvo pasiekusi 
nas Abraitis, rezoliucijų - kun. ^inia apie Ugandos karių pate- 

'Vaclovas Zakarauskas, inž. Do-;^111^ šiaurią ^tarpukalnę, iš 
mas Adomaitis, Ignas Petraus-! ^anos vargu ^pajėgs išlikti gyvi 
kas ir Kazys Čiurinskas, man
datų — Jonas Kreivėnas, Kava
liauskas ir Stasys Dagys.

Bijo didelių žudynių
Ugandoje 4 v

NAIROBI, Kenija. — Bijoma

apsupti kariai.
z Nepatyrę . Ugandos kąriai, nę- 

_ _ _ " spėję susiorganizuoti, iš Jinjbš 
Praeito' suvažiavimo protoko- m^es^° dideliame būryje žygia- 

lą perskaitė Zuzana Juškevi-!VG i *aur^ karo vadas
čienė. Protokolas priimtas be bu^ neleidęs 700. karių traukti 
pataisų. Paskaitą skaitė Bronė Į.s^.au^\žingsniavo, tais pa- 
Motušienė. Paskaita tikrai įdo
mi ir aktuali šiems laikams, li

ir bendrai prieš Amerikos pasaulinę politiką. Telieka 
dvi galimybės —arba visai susilaikyti nuo balsavimo ir 
tuomi pareikšti savo protestą, arba balsuojant iš sąra
šų išbraukti ALTos griovėjus ir išrinkti demokratinio 
nusistatymo atstovus, kurie sudarytų valdybą be fron- 
tinnkų ir ALTos griovėjų. Deja, vargu ar tas kelias

pasivaikščioti. Du kartu teko matyti tokį 
vaizdą.

Šoferis, pasiklojęs milinę po sunkvežimiu, 
kažką atsuktuvu rankose krapštinėjo, o jo padė
jėjas, jaunas gudas kareivis, • apstojusiems pa
augliams dalino po kepaliuką kariškos ruginės 
duonos. Kepaliukai apvalūs, kilograminio svorio. 
Prisiartinus mums, vaikai pačiupę apvalius ke-' 
paliukus, metė kaip futbolo sviedinius ir jie visi 
bėgo į gretimą futbolo aikštę. Ruselis gudiškai 
maloniu išmėtinėjančiu balsu sakė:

— Vaikučiai, juk tai gryna ruginė duona, la
bai vertingas maistas, kaip jūs jos nebran
ginate. ■

Mums pareinant, kareivis tarė į mus--
— Mums, kareiviams, politrukas visuomet 

sako, kad lietuviai labai vargingai, pusbadžiai 
gyvena, o čia paaugliai matai ką išdarinėja su 
rugine duona. ' i

Mes jam paaiškinome, kad žemės čia tikrai 
nederlingos, žmonės mažai turi pajamų. Bet ba
do čia nėra ir pavalgyti visi turi. Jei tamsta tą 
dieną būtum davęs jų motinoms, tai jos būtų ją 
pavalgydinę šeimas, o paaugliams rūpi žaidimai 
ir siautėjimai. Parodėme tam ruseliui į Piliaus 
namus ir tarėme:

— Tamstos būkite atsargūs prie anų namų 
I langų, nes Ui jūsiškės NKVD (saugumo) akjs 
ir ausys.

Stasys Juškėnas 
(Bus daugiau)

čiais keliais, kuriais bėga Idi 
! Amino karo policijos dalinys.
Manoma, kad visi šiaurėn žy
giuojantieji kariai buvo apsupti 
ir kulkosvaidžiais išžudyti. Iš jų 
žinios nebegirdima.

įmanomas, nes pagal “demokratinį” LB rinkimų būdą, 
kaip sąrašai, taip rinkiminės komisijos yra sudaromi 
tų pačių “bendruomeninnkų”. Be to nėra jokios garan
tijos (nėra nešališkų rinkimų stebėtojų), kad nevyktų 
įvairios balsavimo suktybės, kurios buvo praktikuoja
mos praeityje.

— Dėkui, kad mums Ui pasakėte ir įspėjote. 
Mes girdėjome įspėjimą jau iš vaikų, — atsakė 
kareivis.

Šoferis, po sunkvežimiu nusikeikęs matuš- 
komis, tarė:

— Automašina su dideliu svoriu prabėgusi 
80 km. įkaito, užspringo, Ui ir sustojome pa
taisyti.

Raudonosios armijos įgulos nesitenkino ra
stais. pastaUis Alytuje. Armijos daliniai plėtė 
sUtybas, kurias pagal jų planus vykdė Lietuvos 

i technikai ir darbininkai. Vykdė karininkų bei 
Ipuskarininkų šeimoms medinių namų, garažų, 
sandėlių ir kitų paskirčių sUtybas. Darbinin
kams mokėjo Lietuvos valdžios komisija. SUty- 
bininkų streikai ten vyko nuolatos, komunistų 
kurstomi, nors Lietuvos rinkos kainų ir įsUty- 
tų požiūriu atlyginimai buvo geri. Rusai darė 
tam, kad Lietuvos sUtybininkai laiku netesėtų 
atlikti‘suUrčių, o pas darbininkus sovietai norė
jo turėti kreditus (kaip visų proleUrų globėjai). 
Toks . susidarė įspūdis, išsikalbėjus autobuse 
važiuojant iš AlyUus į Varėną su varėniečių dai
lide Saučenka (gudu), kuris dirbo prie tų sta
tybų ,o sūnus pogrindininkas komunistas Vįtka 
irgi ten dirbo. - •
. Sovietai tiek privežė kareivių į Alytų 

1939 — 1940 m. žiemą, kad jie neišsitekdavo net 
Mviejų aukštų kareivinių naruose ir jų dalis po

— Atleista iš Kalifornijos 
kolegijos dėstytojos pareigų 
Angela Davis gavo Lenino tai
kos premiją.

— Policija suėmė nepatenkin
tą protestuotoją D. Elsberg, ku
ris savo laiku paskelbė pagrob
tus slaptus dokumentus apie 
apsiginklavimą.

vakarienės išeidavo į naktinius pratimus.. Bai
gus pratimus, tie kariai užsigrūdinimui nakvo
davo laukuose tam tyčia iškastose duobėse 
ant ir po egliašakiais. Žiema buvo labai 
šalta.

Prie vokiečių daugelis lietuvių klausė, kaip 
rusai sugebėjo privežti tiek daug karių į Aly
tų? Kadangi aš gyvenau Varėnoje, tai matyda
vau didelius sunkvežimius dengtus brezentais; 
Daugelis varėniečių žinojo, kad po brezentais 
ne prekės, bet žmonės. Pagal įgulų įvedimo su
tartį niekas neturėjo teisės tų sunkvežimių 
tikrinti.

. Varėnos šaulių namuose būrio lėšomis į- 
rengta ir veikė vieša būrio skaitykla. Visi lietu
viški spausdiniai, išeiną Kaune, viešai buvo 
gaunami šaulių skaitykloje ir joje veikė 5 lem
pų radijo imtuvas. Buvo kelių šimtų knygų bib
liotekėlė.

Užėjau į šaulių skaityklą 1940 m. vasario 
mėn. 2 d. apie 9 vai. vakaro peržiūrėti “Romu
vos”. Radau jaunuolį Juozą Kaziulionį iš Nau- 
jalyčios kaimo. Apie 19 vai. vakaro įėjo į skai
tyklą Vincas Lapiniauskas su draugu A. L. 
Atėjusieji vyrukai buvo sujaudintais veidais ir 
pradėjo tryse šnabždėtis. Tas mane blaškė ir as 
įsijungiau į jų pokalbį, prašydamas papasakoti 
naujienas. Vincas L. tarė: ' . « v w

(Bus daugiau)
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Izraelitai Suezo kanale

Mažeika Evans

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

YArds 7-3401

Ml

TeL: OLympic 2-1003

Tel: LAfayette 3-3572
Programos vadifa

YArds 7-1138 -1135
htened by the frwh apples 
pace main dish at your tab

Direktorių
Asociacijos

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulukl Rd. (Crawford 
Madical Building) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 874-8004

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GENITO-URINARY SURGERY 
BNDD No. AS 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-4200

‘Lietuvos Aidaf 
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii {vairiu arfstumv.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

— Doleris gerai pakilo, bet 
amerikiečių akcijos nukrito.

-Jt|' finui* aamenu
į metuuzftūakyti Naujinus, išra
šome atsiųsti jų adresu*. Me» 
penia siusime Naujienas dvi «a-

ROMA. — N.Y. Times prane
ša, kad dabartinis popiežius Jo
nas Paulius II savo kalboje Šv. 
Petro aikštėje ryžtingai pasisa
kė už žmogaus teisę laisvai pa
sirinkti. tikėjimą ar netikėjimą, 
pabrėždamas, .kad tikėjimo jo
kiu būdu negulima skiepyti pri- 
verstinaįl j"-.'j;-*'* . . '

1 “Tikėjimo, aktas,.. pasakė po
piežius, 'basirėrndainaš Vatikano

Kasdien nuo pirmadienio iki 
' penktadienio 9 vaL vak. 

šeštadieniais 7—8 vaL vak. 
Visos laidos iš W0PA stoties.

- .banga 1490 AM.
Št Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street
Chicago, Illinois 60629 

TeleL 778-5374

/ UBTBOPEDa^PROTEZISTAŠ 
r Aparatai - Protezai. M«L baa- 

MJR T dažai. Speciali pagalba tujoms. 
,*r . ■ Aren Suxwona) ir t t 
vaį; i-^ijir 6—B. .ĄęHądieniaia 9—1 
ifit- Wnt 6į3rd,SL, Chicago. If L 60629 
,■ Taiof.:-PRespact 4-5084

sulation within w>Bk ajxi-cell
ing as well as in earthen bėra* 
around the foundation, orian- 
tation to seasonal Ftm atti
tudes, energy-savlnf appli
ances and fireplace*.

Tbe two Heatilator Ftro- 
places re-circulate heated air 
back into the room- This tor- 
ture alone reverses the usU%t 
heat loss characteristic of root 
fireplaces, according to the da- 
Bigners of "Ocntenergy "K5 -

rhe fireplacet wer# 
by Home Cna/to, Zwc„ Flnml 
Park, Neir Turk- Heatilatcr 
Fireplace. A DitMoo of Veę«i 
Industries, Inc^ located to ML 
PtoaMtU. Zoea, 
a compUto Mae of toritt-tou

<>< waH-
Moaafed Xreplacw

Pirmą laiką nuo
- Izraelio valstybės judėti 
mėlyna-balta Izrae

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

Upytės Draugiškas Klubas turės 
susirinkimą penktadienį, gegužės 4 d., 
Anelės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Pradžia 1 vaL popiet.

Kviečiami visi įtariai atsilankyti, 
nes turime daug reikalu^aptartį.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

The home pictured above 
doesn’t appear ranch different 
than any typical suburban 
home. But It incorporates en- 
eryy-sarin gr features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
seeds by up to 5S percent. It 
haw two heaUeirculatlnr 
Heat! la tor Fireplaces (rlffht), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the

t mis pasimatyti ir pasikalbėti su 
1 Leonidu B r e ž nevu, Sovietų 
Aukščiausiosios tarybos pirmi- 
.ninku, tvirtina, kad Brežnevo 
sveikata pastarosiomis savaitė
mis gerokai pablogėjo.

Brežnevas gali klausyti, gali 
diskutuoti, bet jis negali laisvai 

Aiškiai nustatyta, kad 
jis nevaldo savo kūno raumenų. 
Labiausiai yra susilpnėję kojų 
raumenys. Sėdinčio Brežnevo 
jie nepajėgia ant kojų pastatyti, 
o kai pastato, tai nepajėgia sta
čio išlaikyti.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos Ii WOPA, 
; / 1490 IdL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio IK penktadienio 3.-00 
—3:30 vaL popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
raL ryto.

Vodija Aldana Dau km

Teistu HEmfocfc 4-2413

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 60629

Brežnevo sveikata 
silpnėja

UR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

193S S, Menheūn RdM WestcMeter, ik
VALANDOS; 3—8 cUrbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
TeL: 542-2727 srb* 562-2728

' Gyv. .6558 S. Artesian, Chicago, Ill.
Mirė 1979 m. balandžio 30 d., 10:40 ai. vak. sulaukęs 73 metų am

žiaus. Gimęs Lietuvoj, Ukmergės aps., Siesikų parap.
Amerikoje išgyveho 29 metus.
Paliko nuliūdę: - pusseserės vaikai - Vytautas 'Vintartas, jo žmona 

AngeLna su šeima, Aldona Labokas, jos vyras Vacys, Danutė Macijaus-1 
sas, jos vyras Adomas su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami, i

Vietoj gėlių aukoti Lietuvos Dukterų Draugijai.
Priklausė įLetuvių Social-Demokratų Sąjungai, Lietuvių Teisinin

kų Drougijai, jr buvo Lietuvių Policijos Klubo Krivulę garbės narys, j
Trečiadienį, 5:00 vai. p.p. kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans 

koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Penktadienį, gegužės 4 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Šv. P- Marijos Gimimo parapijas bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų’ bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse. !

Visi a. a. Jono Talalos giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą' 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės ir draugai.

Laidotuvių Direktoriai Jonas G. Evans, Jr. ir Stasys Evans.
Tel. 737-8600.

The more etMttve use of 
energy-saririR design, materi
al and appliques am well 
savę up to one half the cost of 
heeting and cooling our homes. 
This claim k being proven by 
New York^ Long Island Sav
ings Bank. Iti “Ontenergy 
’TB'* house was built to demon
strate the many practical wayi 
of conserving energy. The to
tal additional coat of these 
improvements waa approxi
mately $4,000 . ,, projected to 
be amortised within 4 to S 
year* through I Mnced ex* 
WMQW4. Saa$9<Wtf^ *pa£ bl**

perkraustymai

■ MOVING
Leldhnat' — Pilna apdraudė

• ŽEMA KAINA
• - X ŠERĖNAS

, Tel. WA 5-8063

Chicagos Lietuvių Taryba šaukia 
metinę konferenciją gegukės mėn, 
6d. 2vai. po pietų Lietuvos Šaulių 
Sąjungos namuose (2417 W. 43rd. 
Street. Chicagoje). Lietuviu visuo- 
rtiėne matomai kviečiama joje daly
vauti.

pound bulk sausage \ k 
cup chopped fresh - į 
onion *

teaspoon dried leaf 
thyme

Red Delicious apples, 
pared, cored and cut 
into 1/2-inch cubes 
(11/2 cups)

r Brighton .Parkb -Lietuviu Moterų 
klubo susirinkimas i>uš ketvirtadie
nį, gegužės 3 . d.\/7.«yal. vak. Anelės 
salėje, 4500 S- Talman'Aye. Kviečia
mos visos nares- ląlyvauti,_ nes yra 

Antrojo’ "Susiriiikimo nutariinais I daug, svarbių <reikalų. yPo ,susirinki- 
•* - ’’ £4 t • 1 mo bus vaisęs. - ’ vis 1965 savaime yra lais- j ■:. E. Strūnos, rast.

"Viskg d-rykite su meile". — 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis, šventajame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė i pasauli 
savo vienginų Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9. 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

DR.LEONAS SĘIBUTl 
r) • \WK$tų, ęijSLĖS ir 
'PROSTATOS CHIRURGIJA 
’■ 2656;'W6ST 63rd STREET

- . Vali: antrad.. 1—4 popiet,
• •'t ketvirta. - 5—7 vai. vak.

> - Ofuu teJef.: 776-2880
. : RtzMeceijos tulef.: 448-5545

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ

TEL. — BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 W»t 103 rd StrMt 

Valandos pagal gusi tarimu

• u ii. V IT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR OHIRURUAS

i«ndra praktika, sp«& MOTERŲ Ilges.
Ofisas 2652. WEST 5tth S'iSGET

' tai. PR 8-1223
JiTSO VAU: pirm., antrad., trečiad. 
r penkti' 2-4 ir 6-8 vaL rak. Sfežtadie- 
dais 2-4 vaL popiet ir kitu latru 
;. ' " rssal susitarimą.

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill.

SUEZ. • 
1948 metų 
įkūrimo — 
lio vėliava pasirodė Suezo ka
nalo vandenyse. Plevėsavo stie
be laivo “Ashdod”, kuris 34 lai
vų konvojuje septintu iš eilės 
nuplaukė kanalu iš pietų į šiau
rę. Laivas jokių prekių neturė
jo, plaukė tik parodymui, kad 
tarp Egipto ir Izraelio jau ga
lioja taika.

Kanalo pakraščiais susirinkę 
žmonės sveikindami laivą šaukė 
Shalom, shalom, Suez”. Izrae
litai atsiliepė tradiciniais arabų 
sveikinimo žodžiais “Salaam 
aleikom!”

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

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

Telef. 476-2345

niįo Vyslos (Vistula) gyveną gi- 
tapai; sulonai, frugundijonai, fi
nai,' galindai, igiljonai, sudynai, 
stavanai ir kt. Vyslos žemupio 
srftyje gyveno venedai.

pel gitonų mokslininkų nuo
monės skiriasi — nesutariama, 
ar> jie laikytini gotais, ar kuria 
ndrs kita tauta. Nesutariama 
dėl to, nes dar prieš Tacitą, be 
žiąių apie pietini Pabaltijį, se
nųjų keliautojų kalbama apie 
taptą, kuri gyveno prie “Ginta
rei pakrantės”, iš kur Vidurže
mio jūros kraštai gaudavo 
“elektroną” gintarą. Pirma 
Stjrabonas (1 a. pr. Kr.), vėliau 
Pririjus Vyresnysis (I a. po Kr.) 
rėdėsi užrašais Pitėjo iš Mar
selio, kuris IV a. pr. Kr. pasie
kus Gintaro, pakrantę, prie Bal
tijos jūros- Pitėjas šios jūros pa
kriautės gyventojus vadina “gut- 
tajs”, mini McT iinorusos salą ir 
sumini kai kurias upes. Plinijus 
Vyresnysis pats buvo nuvykęs 
į šiaurės ryty teritorijas, kurias 
taęia buvo užėmusios germanų 
gailys. Pagal savo paties surink-

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

Klaudijus Ptolemėjas savo dėl moksliškas ptolemėjiškų 
veikale “Geografija” išvardina šaltinių panaudojimas yra be 
eilę europinės Sarmatijos geir galo skurdus ir kiekvienas jo 

’čių ir tautų, kurios gyveno prie etninių ir geografinių pavadini- 
| Sarmatijos vadenyno- Kaip ma- mų aiškinimas mokslininkų tąr; 
jtyti iš Ptolemėjo žemėlapio, to pe sukelia ginčus. 
Į senojo geografo žinios apie Bal- 
itijos pajūrį buvo labai miglo- 
Įtos. Žinių tikslumui kliudė pats 
{žemėlapio sudarymas, kuris ati
tiko Ftolemėjo pažiūrą į žemės 
formą

i neproporcingo žemės

Orchard-fresh h the perfect description for the Red and 
Golden Delicious apples from North Carolina, because that’s 
exactly what they are. These Soithern gems are the first of the 
year's really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will Serve you well in- a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet..................... ‘
the dish. Try this tor a change

Fresh Carolina Apple Quiche
f 1 tablespoon fresh lemon 

U - juice. . ' . . .
1 tablespoon sugar
H cup (2 ounces) shredded 

į , Cheddar cheese
4 eggs, beaten

’ 2 cups light cream or milk 
Pastry for single-crust 

94«ch pie
In large skillet cook sausage, onion and thyme until sausage 

H browned and onion Is tender, about 10,minutes. Remove 
from heal; drain oft excess fat. In bowl toes apples with lemon 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese, 
eggs and cream; mix well. Line a 9-inch quiche dish or pie 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 350 F. 
oven 40 to 45 minutes, or unįtl custard is <eL Let stand 10 
minutes before cutting to sarrej. 
Makes: 6 serving. , . , F

DR. FRANK PLECKAS
- > OPTQ/AETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
-2618 Wa 7Į St. TeL 737-514J

Ukrinų aki*. ’ Pritaiko akinius ir 
' . V^>Dtact leases’”

VąL hgir- susitarimą. Uždaryta tree.

tas žinias Ir Pitėju užrašus, Pli-į vės aktas, kuriuo religijos sri- 
nijus sumini iš eilės (iš rytų į tyje neleidžiama daryti Į žmogų 
vakarus) upes, kurios įieka j bet kokio spaudimo”.
Baltijos jūrą:'Guttalus, Vhtil- 
lus, Albis, Vizirgūs, Amizius, Be
nus, Moza. Guttalus laikoma vie
ta, kur gyveno Pitėjo vadinami 
“gultai*’. Kadangi Plinijus šitą) MASKVA, Rusija. — Diplo- 
upę nurodė j rytus nuo Vysids, matai ir užsienio atstovai, turė- 
ji gali būti Prieglius, Nemunas j? progos paskutinėmis dieno- 
arba Dauguva. Prie vienos iš 
šių upių ir buvo ta “Gintaro 
pakrantė”.

(Bus daugiau)

Ptolemėjas davė sąrašą gen
čių, kurios gyveno' prie Sarma
tijos vandenyno. Kadangi mus 
šiuo atveju domina ne visas 
vandenyno pakraštys,.bet tik jo 

todėl- ir privedė jį prie pietrytinė dalis,: tai ribosimės 
platumų- vsų-dų sąrašu, liečiančių šią teri- 

žymtųimo. Rytinių Sarmatijos topją. Sąraše nurodyti į rytus 
vandenyne' (Baltijos jūros) pa
kraščių kontūrai Ptolemėjo že-. 
mėlapyje nubrėžti visai netikro- 

| viškai, net apytikriai neparody- 
: tos didžiųjų įlankų apybraižos, 
duodama tik “Venedų; įlanka”, 
— gal būt dabartinė. Vyslos įlan- 
,ka. Nieko nepadeda orientacijai 

s ir pavadinimai upių, įtekančių 
į Sarmatijos vandenyną, išsky
rus Vyslą (Vistula); tapatinti 
Chroną su Prieglium Rudoną su 
Nemunu, Turtintą su Venta ir 
Chesiną su Vakarų Dauguva, 
kaip kad savivališkai daro kai 
kurie mokslininkai, nėra jokio 
pagrindo. Graikiškoji transkrip
cija diek iškreipi vietinį ištari
mų, kad ptolemėjiškų pavadink 
mų iššsiftavimas priveda dau
giau prie spėliojimų, negu prie 
moksliškai — lingvistinės ana
lizės. ‘-f.

Ptolemėjo žinios nebuvo ti
kros ir apie Sarmatijos vande- 
nynd pakrantės gyventojus: iš 
jo duotų genčių pavadinimų tik
tai kai kurie vėliau paminėti ki
tų geografų ir keliautojų. To-

- - ■ ■ ■ ■ - ..<• j.” . i. r

ŠVINTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
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JAV (R) LB-nės Vidurio Vokory apygardos dtstovy 
1979 itl. balandžio 28 dr-suvažiovimo

Apygardos Atstovų Suvažia-tir bando kalbėli jos kaip ir ki- 
pranešimus, tų organizacijoje nedalyvaujan-vilnas, išklausęs 

konstatuoja:
1. Vadinamoji JAV L. B-nė,! 

n*g struota tik Connecticut vals-’ 
lybėje, nelegaliai skelbia ir vyk
do rinkimus visose kitose šio 
krašto valstybėse;

2. 1'cji organizacija, neturė
dama savo narių sąrašo, suda-| 
rė sąlygas joje Įsigalėti tam tik
rų siekių grupei, kuri šią orga
nizaciją naudoja griauti lega
liai veikiančias šio krašto lietu
vių organizacijas ir tuo sąmo
ningai ar nesąmoningai talkinin
kauja Lietuvos okupante agen
tams;
3. JAV L. B-nę perėmusi gru
pė, visiems leisdama nesukon
troliuojamą balsavimą paštu, 
stengiasi išpūsti balsuojančių : 
skaičių ir tuo “padidinti savo 1 
mandatą“; i

4. Senoji, pagrindinė išeivi
jos dalis JAV L. B-nėje nedaly
vauja, tačiau tos organizacijos ] 
vadovai tariasi jai atstovaują :

C1Ų vardu.
Tokios padėties 

akivaizdoje
Suvažiavimas pataria Apy

gardos ir viso krašlo lieluviams:
1. nedalyvauti nelegaliuose 

rinkiniuose ir tuo išvengti ga
limas atsakomybės prieš, šio 
krašto įstatymus;

2. savo balsais neprisidėti Į 
prie bendrųjų lietuvių organiza-. 
cijų — Vl.IKO ir ALTos — silp-. 
nininio ir jų griovimo;

3. bendruomeniniam darbui i 
jungtis j legaliąją. Reformuotos 
L. B-nės organizaciją-

» » » ‘
Suvažiavimas sveikina naują

sias VLIKo ir ALTds vadovybes, 
linki sėkmės ir ištvermės, ir pa
sižada remti jų darbus.

Vm
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— M. Bilandic prarado nomi
naciją mero vietai, bet po to su
rado darbo dar 493 žmonėms.

vergtais tautiečiais. Gal, kaip 
nelabai senai, kai lankėsi vienas 
iš pavergėjui tarnaujančių par
sidavėlių, “draugas” Kazakevi- 

jčius. Mūsų inteligentijos viršū
nės, vieni su kitais varžėsi, kad 
kaip nors jį į savo -namus pasi- 

Į kvietus ir. pavaišinus, kaip labai 
Pata^.1IltOj garbingą svetį. Arba, kai perei- 

.-..’|tais metais, Tėvynėje lankėsi 
įvykusio Vasario 16 d. minėji-Į vjenas mūsų žinomų dailinin- 

. ’ Hrišdr^susio pasirašyti įr pQ «‘Gimtajanie
— /ardu, korespondento *te” pasirc’-dė, liaupsinant dabar

tinį “rojaus” gyvenimą, nesą- 
ne' nionių pilnas straipsnis- Įdomu, 

mato “Pavergtos Lietuvos”, bet kodėl tas “ponas”, jeigu jau ten vi T 1 1 — 1

“Santykiavimas su Lietuva 
pagal gilesni padėties 

supratimą ir apgalvojimą” 

šitaip, keistai skambanti eita- 
ta, paimta iš š. m. vasario mėn- 
26 d- “Drauge”
straipsnio, apie Los Angelėje,

mą ir neišdrysusio pasirašyti- 
savo v 
“Dalyvio”.

Pirmiausiai, tas “dalyvis

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu įstaigą:

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik r eisią rezervuoti vietas 
Įš anksto — prieš 43 - 60 dienų.

rašo lyg dabartinė Lietuva bū- 
■ tų laisva ir suvereninė valstybė.

Net, prieš antrą Pasaulinį karą, 
i kai dar Lietuva buvo laisva, 
daugelis Amerikos lietuvių lai
kraščių pridėdavo “diktatūrinė” 
ar “fašistinė”. Dabar, net jau 
daugiau kaip po 30 metų vergi
jos, bijoma daiktus, vadinti tik- 

įriniais vardai. Kodės neparašy
ti, kad ji yra “Pavergta Lietu
va”. Kažin ar tai nėra, pataika
vimas, o gal bijoma kad paver
gėjas gali supykti ir neleis jos 
aplankyti?

Toliau tam “dalyviui” už
kliuvo, teisininko Vytauto Ab-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus žomlsiia kreipiaM Į visus KfccT 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo, pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, raičio paskaitoje paminėtas ben-
3U juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- , - „ - conkri-iotrim^štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos sravimas ir santykiavimas^ su 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis pavergėjo siunčiamais parsida- 
Ėekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reJ. 1 '
kalų renesanso. ;

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Nauilenas, afSrado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiem* skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbufis. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, teL 813—391-9733, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $30 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų pikniką. ' "

Visai Ir visus kviečiame 1 didžiąja talką.

Prenumeratos pratesimo, nžsakynų, bei salinu skaitytojų iririirtF 
jrašoma pasinaudoti Žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTID FT. 
CHICAGO, IL «0ėM

» U inksto be rajialse pratętrt aro prensmaritą, tapydamas laiką Ir 
msžindimai foalniinėjlmo Išlaidas. Priede ■ , - tol.

Famrdė Ir vardai

Adrem

» Užsakau.' Naujienai kaip dovaną aavc 
yra naujas skaitytojaa Priede ------------ i

Pavardė ir vardai —---------------------------

Adresu

SpoDSorlaus pavardė, vardas ir vietovė

, tarti

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangų, prašau jas siuntinėti už pridedamai  dol.

Pavardė ir vardai

Adreau

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites raipc. 
tinimui nemokamai M jokių Įsipareigojimų.

Pavardė ir vardai

Adresu

Pavardė ir vardai

Adresu

Pirardė ir vardu

i irem*

kauskai ir šimtai, ir tųkękančiaj 
tautiečių. lęeHėjaiM'ayt tav
uose ir “gulaguose". į
i' Atrodo, kad “dalyvis” šitų 
Patriotų nemato, ar sulyg pa
vergėjo nustatyta linija neturi 
matyti, turi juos smelkti ir nie
kinti. Turi ieškoti ir propaguoti

, “gilesnį padėties supratimą ’r1 
^apgalvojimą”.

Manau, kad dar jis ar jam pa
našūs, nesulauks tos’dienos, kad 
mūsų tautiečiai pradėtų garbin-^ 
ti mus apiplėšus’ plėšiką arba jo

i Įgaliotinius.’
Tokiai vilčiai mus skatina, 

į vien tik Los Angeles kolonijoje, 
sudėtų virš 8000. — dolerių 
laisvinimo reikalams, aukų 
kis.

Lietuviai Amerikos 
Vakaruose Nr. 4.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 'SSIMOKEJ1MA1S 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-774?

kie-
Registruokite savo namus, 

biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878 

’i__________________________r

— Antanina Repšienė, LB 
(R) Melrose Parko Apyl. pirmi
ninkė, atsiuntė $25 auką ir tokįt 
raštą: “Jūsų redaguojamo dien-ij 
raščio Naujienos 65 metų sukak-y 
ties proga, Melrose Parko (R) b 
LB apylinkės valdyba nuošir-| 
džiai sveikina ir linki sėkmės ir h 
ištvermės sunkiame darbe ir, g 
pagal išgalę, stengsis palengvin-į 
ti dienraščio sunkumų naštą”. 
Dėkui valdybai ir visiems tos 
apylinkės nariams.

— LB (R) Marquette Parko 
apylinkė pasveikino Naujienas 
65 m. sukakties proga ir įteikė 
per valdybos vykdomąjį vice- 
pirm. Juozą Bagdžių $25 auką 
kartu su nuoširdžiausiais linkė
jimais. Dėkui valdybai ir vi
siems to apylinkės nariams.

— Jozefina Kriščiūnienė iš 
Beverly Shores, Ind., anksčiau 
baigė savo atostogas Floridoje, 
kad galėtų dalyvauti Naujienų 
bankete. Ji buvo patenkinta la
bai gražia banketo tvarka, kul
tūringa svečių laikysena, nepa
prastu visų nuoširdumu ir drau
giškumu. Linkėdama Naujie
noms ilgiausių metų, ji parėmė 
jų leidimą penkiasdešimt dole-

Gausus namų pasirinkimas

DAR SENA KAINA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas tr 

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

2 AUKŠTO mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41.800.

MODERNUS 15 metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so natalna. Dpiią nriedu. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $30,000.

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

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.

toks geras gyvenimas dailinin
kams, gmo atgal į tokį kraštą, 
kur jų niekas, neįvertina.

Atrodo,, kaitas “dalyvis”, ku
ris rašė apie vasario 16 dienos 
minėjimą visiškai neturi jokio 
supratimo apie kaninkokį giles
nį ar net paviršutiniško galvoji
mo bendradarbiavima .su mūsų 
pavergtais tautiečiais.

Koks gali būti oficialus bend
radarbiavimas su pavergėjo; 
įgaliotiniais, kai žinai, kad jie 
negali nieko be “didžiojo brolio” 
palaiminipio savarankiškai sa
kyti, o mažiausiai dalyti. Gal, 
kaikufie iš jų yra ir tikri “pa
triotai lietuviai”, aip daugelis 
iš “tiltų”, statytojų kad sako, 
bet jie vistiek .negali viešai sa
vo nuomonės pareikšti, arba pa
sipriešinti pavergėjo - įsakymui. 
Tie visi, valdančios kastos na
riai, nors jie. saVe pristato “pa
triotai lietuviai”, 'kaip daugelis 
vergėjo iškamšos ir jų ginkla
nešiai. Tikrieji Patriotai yra tie, 
kurie nepardavė savd Tautos už I VU kz v* a a Al
“gardaus valgio šaukštą”- Tai]riu auka ^kuL 
risi 40,000 žuvusių partizanų.}
Kalantos, Sadūnaitės, Tamulio-j — Marquette Parko BALFo

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

vėliais. Matyt, “dalyvis” norė
damas atsilyginti, ar įsiteikti 
“redinc's-tėviškės”. sąjungos vy
riausiems '■ “džanitarams” už 
priėmimą ir vaišes i‘Pavergtoje 
Tėvynėje, arba ruošdamas dir
vą jos aplankymui; surado nau
ją “pažangų” terminą, “gilesnį 
padėties supratimą' ir .apgaįvbji- 
mą”. Įdomų, koks tas “gilesnis 
supratimas ir apgalvojimas” 
būtų, jbehdradarbiaųjant/’su'/pa-Lniai, Kazlauritaip.Pėtkai, Truš-j 5-to Skyriaus Valdyba kviečia 

visuotiną metinį narių ir pri-i 
jaučiančių susirinkimą, kuris 
įvyks š.m. gegužės 6 d., 11:30 
vai., tuoj po pamaldų, švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
sporto: salėje. Bus Centro Val
dybos pirm. M. Rudienės žodis, 
valdybos, revizijos komisijos 
pranešimai, naujos valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai.

— Gertrūda ir Povilas P. Dar- 
gis, Pittsburgh, Pa., visuomenės 
veikėjai ir lietuviškos radijo va
landėlės vedėjai, sveikindami 
Naujienas 65 m. sukakties pro
ga ir linkėdami joms ilgiausiu 
metų, Įteikė du šimtus doleriu 
auką. P. Dargis buvo pagrindi
niu Naujienų banketo kalbė
toju. Dėkui.

— Naujienų banketo proga iš
leista graži programos knygelė 
Jos išleidimui po $100 aukojo: 

: Tąlman Federal Savings and 
i Loan Association, Lietuvių Pre
kybos Rūmai, 13-to Wardo De- 

: mokratų organizacija — John 
S. Madržyk pirmininkas ir Mi
chael J. Madigan kongreso at
stovas, Jonas G. Evans Jr. ir 

J Stasys P. Evans, ir Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje.

j — Valerija čepukaitė-Cherie- 
nė, Naujienų rėmėja, gyv. mies
to šiaurinėje apylinkėje, daly
vavo Naujienų bankete ir buvo 
juo sužavėta. Ta proga ji įteikė 
$20 auką ir palinkėjo Naujie
noms ilgiausių metų. • Dėkui.

— Eržvilko Draugiško klub 
priešnietinis susirinkimas įvyk 
trečiadienį, gegužės 2 d., 7 va 
vak. Anelės salėje, 4500 So. Tai 
man. Po susirinkimo' bus vai 
šės. <

Bemice Žemgulis, rašt.

,3»

; : \SĮUM "
MARIJANOREIKIENE

2608 West .6 9th St,. Chicago,; DI. 60629 * Tel ,WA 5-2787
• .. :. - - / .. . .jį, ; L < • ’

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ‘ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. 4 A

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

-4 ** k.* ’ ~ '

SLA — vaikus apdraudžia pigia tennfnuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.iF *■

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

Galit* kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: v.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ’ų-
New Yotir, H. Y. 10001 . * t

307 W. 30th St.
T*i. (212) 563-2210

y

u

>

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
laruošta, — teisėjo Alphonsi 
V e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos* 
šleista knyga su legališkomis 
brmomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
739 South Halsted St., Chica 

go, ILL. 6060$. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

ATSMN1MV j

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
' 523-8775

Graži, lengvai skaitoma h 
domi 250 puslapių knyga su. 
rauta autoriau? troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

kirsnelių mėgėjai, prašomi at ’ 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
yvenantieji prašomi užsisa- 
vti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

Tuozo šmotelio
— Lietuvių Tauragės klubas: 

kviečia visus į š. m- gegužės 
mėn. 5 d. rengiamą Motinų pa
gerbimo banketą, įvykstantį 
'saulių salėje, 2417 W. 43 St- 
3us trumpa programa, šalta ir 
karšta vakarienė, gros Ramonio 
orkestras. Pradžia 7:30 vai. vak. 
įėjimas 89. Rezervacijoms tel. 
[76'8417. (Pr).

— Lietuvos Dukterų Draugi' 
los Pavasario tradicinis balius 
vyks gegužės 5 d. 7:30 vai. 
žak- Jaunimo centre. Programą 
špildys sol. Vanda Stankienė, 
ikcTnpanuojant Ąžuolo Stelmo- 
<o orkestrui. Tas pats orkestras ■ 
p-os šokiams- Brangių ir smul
kių dovanų laimėjimai, šalta ir 
nitą vakarienė, paruošta p- A- 
itropienės- Auka $10. Stalus re- 

‘ ervuoti ir bilietus įrigyti drau
gijos patalpose, 2735 W. 71 St. 
Budima kasdien nuo 10 ryto ikiį] 
7 vai. vak. Tel. 925'3211 arba 
kambinti O. Vaičaitienei 582- 
•784. (Pr).

— Horoscopes or Astrologies 
’arot Card Readings. Saturday 
1 to 5 no appointment neces, 
ary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
1TATE St., Rm. 1717. Mes kal- 
"25-8392. Professional Member 
American Federation of Astro- 
ogers. (Pr)

— Kelionių į Vilnių 1979 m 
au paruoštas. Klanus Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 6rih Street 
Tel. REpublic 7-1941

F
Siuntiniai I Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4043 Arehar Av. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980 

į

Nrtory Public
INCOM1 TAX IIRVICI

CW f. Mapleweed. Te!. 154-7434
Taip pat darosi rertiaaL giltinių 
iškvietimai, pildomi pilfrrtybėe pn- i • 

šymai ir kitokį blankai. /

BEST THINGS IN LIFE

>0 Frank Zapelh

<*A 4-M54

JTATT FAtM

IMSUtANC

' State Fanh Life Insurance Company į

— —. —— - 1

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL A A»od*t*« 

2649 West 63rd Street. .

T*l. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.
____________ —--- 1 1

TheDi-Gel'

S:

>• Di-Gel. .
The Anti-Gas Antacid.
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