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NACIŲ MEDŽIOTOJAS TIKISI JŲ RASTI AMERIKOJE
SIMON WIESENTHAL ATVYKO J AMERIKĄ 

PAMEDŽIOTI PASISLĖPUSIŲ NACIŲ

GYVYBĖS NETEKO “NUSIKALTUSIEJIDIEVUI” VALSTYBININKAI
PREMJERAS B AZ ARGAN AS NEPAJĖGĖ 

SUSTABDYTI KRUVINŲ ŽUDYNIŲ

CHICAGO, Ill. — Simon Wie
senthal, sėkmingiausias nacių 
medžiotojas visame pasaulyje, 
atvyko į Chicago, kad amerikie- 
čių padedamas galėtų pame
džioti nacių Amerikoje.

Chicago Sun-Times reporterė, 
pasimačiusi su medžiotoju, ra
šo, kad jis tikisi rasti nacių lie
tuvių, latvių, estų ir ukrainie
čių tarpe, karo pabaigoje atvy
kusių į Ameriką ir Čia gana ge
rai įsitaisiusių.

ITALIJOJE PABĖGO 
NUO NACIŲ

Simon Wiesenthal yra Austri
jos žydas. Karo metu jis buvo 
suimtas ir išvežtas į Italiją, iš 
kur jam pavyko pabėgti. Paaiš
kėjo, kad jis, netekęs kelių šei
mos narių, pradėjo ieškoti pasi
slėpusių nacių. Pirmiausia jis 
pradėjo ieškoti nacių, žudžiusių 
žydus, pačioje .Austrijoje, vė
liau .Vokieti joje, o dar vęjiau ki
tuose pasaulio kraštuose.

Jam teberūpi stambioji žuvis, 
kuri įsakinėjo kitiems žydus 
areštuoti, juos vežti į specialiai 
paruoštas koncentracijos sto
vyklas ir ten juos žudyti. Kiti 
savu noru juos išduodavo pa
čioje Lietuvoje, tretieji su na
ciais bendradarbiauja net ir 
Amerikoje. Anksčiau.. Chicago 
Daily News,- o vėliau Chicago 
Sun-Times yra paskelbę kelių 
reporterių, besinaudojusių rusų 
klastota medžiaga, straipsnius, 
kaltino kelis, lietuvius, bet ne
girdėjome, kad bent vienas bū
tų patrauktas teisman ir išsiųs
tas iš Amerikos.

Reikia neužmiršti, kad Simon 
Wiesenthal turi daugiau patyri
mo ir naudoja komunistų klas
totos medžiagos. Wiesenthal 
naudojasi Lietuvoje gimusių ir 
nuo nacių pabėgusių Lietuvos 
žydų parodymais. Kas priklausė 
nacių partijai ir šį faktą nuslė
pė nuo Imigracijos tarnybos 
pareigūnų, turės aiškintis pro
kuratūrai ir teismui.

Wiesenthal tikisi gauti pagal
bos iš Imigracijos tarnybos pa
reigūnų, bet jis turės operuoti 
atsivežta medžiaga. Jeigu jis to
kios medžiagos neturės, tai ma
žai ką galės pešti.

Gegužės 9: Ita, Hermas, Aus
tė, Rasa, Linksminę, Džiugas, 
Gamis.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 7:49. 
šiltas, drėgnas, galt lyti.

Iki gegužės pabaigos 
gali trūkti gazolino

CHICAGO. — Aprimęs neri
mas dėl gazolino reiškia tik 
trumpą tylą prieš audrą, bet tai 
yra ženklas, kad audra artėja ir 
prasidės dar prieš Kapų Puoši
mo dieną gegužės 28-ąją, per- 

' spėja Herbert Hugo, Platto Oil
gram redaktorius. Kalifornijoje 
toks perspėjimas “jau išrašytas 
sienoje”. Tr Chicago j e trūkumas 
kai kuriose gazolino stotyse jau
čiamas, —

Gegužės mėnesiui gazolino tie
kimas sumažintas 20 nuoš., pa
lyginus koks jis' buvo 1977 ir 
1978 metais. Pardavimo. laiką 
kasdien sutrumpiname pusant
ros valandos, pasakė Arco Ser
vice Station prie 7100 S. King 
Drive savininkas Larry Ivy, ku
riam balandžio mėnesiui paskir
tas gazolino kiekis baigėsi ba‘- 
landžio mėnesio priešpaskutinę 
dieną, .

Prezidentas Carter pasiuntė 
Kongresui kai kurių pakeitimų 
gazolino racionavimo planui, 
kad gazolino norma. būtų- dides
nė tiems, kas gyvena toliau nuo 
miesto ir - kurių šeimai važinėti 
į darbus reikalinga turėti dau
giau kaip vieną automobilį, bet 
ne daugiau kaip tris.

- - ■n- . -• “ - ■ V

Carteris neleis užda
rinėti krosnių

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris pareiškė, kad 
vyriausybė neleis uždarinėti vi
same krašte veikiančių atomo 
krosnių. Silpnas ir negeras ga
lėsime tobulinti, bet jokiu būdu 
negalime uždaryti pramonei ir 
kraštui reikalingų krosnių.

Amerikoje veikiančios kros
nys naudingos, gamina pigią 
elektrą ir ją gamins toliau. Vy
riausybė imsis priemonių kros
nims tobulinti, auklės apdaires
nius prižiūrėtojus, bet krosnių 
neuždarinės.

— Pekine H. Kisingeris pasi
matė su Teng Hsiapingu.

— Norvegai pajėgia pasiga
minti kraštui reikalingų degalų.

— Tvirtinama, kad Idi Amin 
per 3 savaites neteko 30 svarų. 
Ji kankina nemiga.

Izraelio ministeris Dajanas 
pasiūlė Libąnuiir Sirijai 
,tuojau pradėti, taikos

Pietų Kalifornijoje antradienio rytą įvyko labai stiprus že
mės drebėjimas, sukrėtęs daug namų ir supleišėjęs kelius.IZRAELIS PASIŪLĖ LIBANUI IR SIRIJAI SIEKTI TAIKOS

IZRAELIO LAKŪNAI BOMBARDAVO 
LIBANO POZICIJAS

BEIRUTAS, Libanas. — Pra
nešama, kad praeitos savaitės 
pabaigoje Izraelio užsienio rei
kalų ministeris Dajanas pasiūlė 
Libano vyriausybei siekti taikos 
su Izraeliu.

Libaniečiai negali suprasti Iz
raelio, kaip Izraelio karo jėgos 
gali bombarduoti Libano terito
riją ir tuo pačiu metu siekti tai
kos. Izraelitams šis klausimas 
esąs aiškus. Izraelitai bombar
duoja palestiniečius, ne libanie
čius. J ’

Izraelis žino, kad Libanas ne
pajėgs išvaryti palestiniečių, bet 
jeigu pasirašytų taiką, tai gal 
izraelitai padėtų libaniečiams 
apvalyti kraštą, nuo palestinie
čių. Izraelis tuo tarpu negavo 
Libano atsakymo siekti taikos 
tarp abiejų valstybių.-

M. DAJANAS SIŪLO 
TAIKĄ SIRIJAI

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio užsienio reikalų ministe
ris Dajanas vakar pasiūlė Siri
jos prezidentui pradėti abiejų 
valstybių pasitarimus taikai 
įgyvendinti.

Iš Damasko negautas joks 
atsakymas, bet vyrauja įsitiki
nimas, kad Sirijos taika bus 
bandoma surišti su Libano liki
mu. Sirijos kariai yra labai 
daug įdėję į Libaną, kad galėtų 
taip lengvai pasitraukti. Karas 
Libane labai pakenkė Sirijos 
ūkiui. Sirija gavo paramą iš 
kelių arabų valstybių, bet ta pa
rama, palyginus, buvo nedidelė. 
Be to, karo metu žuvo didokas 
skaičius Sirijos karių. Ligoninės 
taip pat pilnos sužalotųjų.

Sirijos prezidentas neturi ge
ros akies Arafato valdomiems 
palestiniečiams, ir jis sveikintų 
pakaitas palestiniečių; vadovy
bėje^.’

Naftos rezervai suma
žės 1993 metais

NEW YORKAS. — Du JAV 
geologai tyrinėtojai — matema
tikas David Root ir ekonomistas 
Emil • Attanasi pasakė Plastikos 
inžinierių konferencijoje New 
Orleans mieste, kad pasaulinės 
naftos atsargos nuo 1993 metų 
pradės išsekti, naujų versmių 
neberandant. “Reliatyviai ma
žai bėra neištirtu ar neužtenka
mai ištirtų vietų. Dramatiškas 
sumažėjimas ir labai padidėjęs 
pareikalavimas signalizuoja lai
ka, kuomet nebebus iš ko tuos 
pareikalavimus patenkinti”, pa
žymėjo jiedu.

Studija parodė, kad pragyve
nimo standartams gerėjant, naf
tos ir degalų pareikalavimas di
dės, nepaisant kiek tai kaštuos 
ir nežiūrint anglių ir kitokių 
energijos šaltinių. “Penkis me
tus po arabų paskelbto naftos 
embargo ir nepaisant aukštų 
kainų, nieko geresnio už naftą 
nerasta ir nesitikima berasti”, 
pareiškė abudu tyrinėtojai.

Svarbiausia problema yra, 
kad nevalvtos naftos didžiosios 
versmės yra keliose vietose Vi
durio Rytuose (arabų kraštuo
se). JAV naftos industrija naf
tos versmėms rasti ir jas pada
ryti produktyvias numato išleis
ti apie 24 bilijonus dolerių.

•— Mokslininkai tiksliai nusta
tė-, kaip senovėje žmonės nusta
tydavo tikslų laiką per akmenų 
skyles ir šešėlius.

•— šiaurės ir Pietų Korėjos 
prezidentai nutarė susitikti ir 
pasitarti apie karo veiksmų pa
baigą.

Chomeini įsakė 
valyti komitetą

TEHERANAS. Iranas.— Mula 
Chomeini antradieni Įsakė išti- 

, kimiesiems tuojau išvalyti visus 
1 partizanų sudarytus “revoliuci- 
i n:us komitetus". Ar jis išmes iš 
komitetų komunistus, ar bandys 
išmesti kariuomenės politikos 
šalininkus, paaiškės tik po va
lymo. Tvirt'nama, kad ir pats 
premjeras nežino, kas nukentės 
komitetų valymo metu.

Artimiausieji mulos bendra
darbiai tvirtina, kad pirmiausia 
iš komitetų bus pašalinti komu
nistai, bet žinovai sprendžia, 
kad Chomeini be komunistų bū
tų bejėgis ir be jų jis nieko pa
daryti negalėtų. Be to, komu
nistams reikalinga “Islamo res
publikos” idėja, kad galėtų vi
siškai suskaldyti arabus. Paver
gus Iraną, “Islamo idėjomis” ga
lės pavergti Pakistaną, nes da
bartinis diktatorius, pakoręs 
Buto, prarado gyventojų pasi
tikėjimą.

Keista liga
LONP ON, Kanada. — Buvęs 

Brucc atominės jėgainės, esan
čios T25'nfylios šiaurvakari tiese 
nuo Toronto, dar u^'ias Ho
race McInnis ’■ -Za nuo ligos, 
kurios daktarai negali dia«v-> O 
zuoti, bet jo šeima tviri: Kad 
yra apsinuodijęs raJ.uaktyyiais 
tritium izotopais dirbdamas pen
kerius metus toje įmonėje tai
sydamas vamzdžius, kur prasi
veržia radioaktyvios dujos.

Dabar jis guli London, Ont., 
ligoninėje visiško išprotėjimo 
sąlygose, visiškai netekęs atmin
ties ir nebegalįs protauti.

— Bagdade a-rabai nutarė nu
traukti diplomatinius santykius 
su Egiptu, bet įvairiose Egipto 
rinkose prekyba eina kaip ėjo 
iki šio meto. Pirkliai nekreipia 
dėmesio į diplomatus.

— New Mexico atomo kros
nių nesirengia uždaryti. Jos ne
pavojingos.

— Tel Avive paskelbtas strei
kas sustabdė susisiekimą busais. 
Beginąs bara streikuojančius 
darbininkus.

— Niksonas pasiuntė prez. 
Carteriui laišką, patardamas, 
kaip išvengti nesusipratimų su 
Kongresu.

Prezidentas Carteris pranešė de
monstrantams, kad atomo kros
nis galinta tobulinti, apifr jų. už

darymą negali būti kalbos.

TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini antradienio rytą 
įsakė sušaudyti 21 “revoliucinio 
komiteto” narį ir įtakingesnį 
valstybininką. Premjeras Ba- 
zarganas, patyręs apie pasiruo
šimą šaudyti žmones be teismo, 
bandė sustabdyti ruošiamas žu
dynes. bet jam nepavyko.

ŠĮ kartą pats Chomeini pa
skelbė, kad sušaudyti “nusikal- 
tusieji Dievui”. Tikrumoje tai 
buvo įvairūs valstybės pareigū
nai. netikėję arba suabejoję die
viškąja mulos Chomeini galia. 
Jie netikėjo, kad Chomeini būtų! 
buvęs “šventas žmogus”, kaip 
jis reikalavo jį vadinti ir visuo
met klausyti. Buvo sušaudyti 
visi tie “revoliucinio komiteto” 
nariai, kurie suabejojo dievišką
ja Chomeinio galia ir netikėjo 1 
jo įsakymų tikslingumu. Labai 
dažnai jo įsakymai vieną dieną 
buvo vienodi, o sekančią dieną 
jie buvo visai kitokie.

Iki šio meto buvo žudomi ša
cho šalininkai, užimantieji aukš
tas vietas Irano kariuomenėje,;
policijoje, krašto saugume arba j dusio 
šacho tarnyboje. Vieni buvo nu
šauti arešto metu, kiti buvo “re
voliucinio komiteto” apklausi
nėti, o tretieji buvo išvesti į ka
lėjimo kiemą ir ten be jokio 
teismo ar apklausinėjimo su-

britų kariško malūnspar
nio. Iraniečiai malūnsparnį sau
gojo, bet leido lakūnui helikop
terį prižiūrėti. Lakūnas, prisi
nešęs naftos ir alyvos, vakar ne
tikėtai pakilo iš Teherano aero
dromo ir išskrido į Egiptą.

Kinijos komunistai vėl 
"mokins" Vietnamo

Vietnamo valdžios pranešimu, 
Kinija vėl grasina Vietnamo 
valdžiai, kad Kinija ruošia nau
ją invaziją į Vietnamą ir į Viet
namo pasienius sutraukė “iki 10 
divizijų” savo kariuomenės.

Vietnamo užsienio reikalų 
viceministeris Dinh Nho Liem 
pasakė reporteriams Maniloje, 
kad Kinijos oficialūs pareigūnai 
pareiškė JAV Kongreso milita
rinio komiteto nariams, apsilan
kiusiems Pekiną, kad Pekinas 
“jau yra pasiruošęs duoti Viet
namu! antrą pamoką”. Liem tai 
pasakęs penktoje Jungt. Tautų 
konferencijoje pietų pertraukos 
metu.

šaudyti. Antradienio rytą nu
kentėjo daugiausia tie. kurie 
suabejojo mulos Chomeini “die
viškąja galia” ir griežtais mulos 
įsakymais.

Mula Chomeini pajuto, kad 
daugelis pradėjo abejoti jo ga
lia ir ‘.Trano Islamo respublikos” 
tikslingumu. Didokas iraniečių 
skaičius nebetiki mulos paskelb
tais “Islamo” dėsniais.

Mula Chomeini visą laiką 
glaudžiai bendradarbiavo su 
Irako ir kitu arabu kraštų ko
munistais. Nuo Irako tremties. 
Paryžiuje, o vėliau ir pačiame 
Irane mula vadovavosi komu
nistų patarimais, o pačiame Te
herane ir kitose Irano vietose 
juos naudojo kariuomenės ir po
licijos karininkų areštams ir žu
dymams. Reikalai pasikeitė, kai 
buvo nušautas įtakingas “revo
liucinio komiteto" “generolas” 
rusas, o praeitą savaitę buvo 
nušautas Chomeini dešinioji 
ranka visiems Islamo respubli
kos reikalams. Mula Chomeini 
pajuto, kad jo galia pradeda 
braškėti. Motahario laidotuvių 
dieną mula padarė labai svar
bius pareiškimus apie “Islamo 
respublikos” ateitį. Antradienio 
ryto skerdynės pravestos nusi
kaltėliams “prieš Dievą” nai
kinti, bet tuo tarpu nežinia, ar 
į nužudytųjų skaičių įėjo ir ko- 

(munistai, suvažiavusieji į Traną 
'iš įvairių arabų valstybių. Ma
inoma, kad Irane veikiantieji 
1 komunistai prisieks ištikimybę 
Koranui ir mulai Chomeini, kad 
tiktai galėtų tęsti “revoliuciją”'
Irane, kelti nerimą, suirutę, ba- krėtė visą Iraną.
dą. or vėfiau paimti Irano vydidelfe Šaėho -šalfmhkų'ska 
riausybę f savo rankas. _ >.,, nebuvo sušaudytas.

Popiežius lankys kon
centracijos stovyklas

I VATIKANAS, Italija. — Po
piežius Jonas Paulius Antrasis, 
birželio mėnesį nuvykęs dešim
čiai dienų į Lenkiją, bus komu- 

Į nistų partijos sekr. Edvardo Gie- 
! reko svečias ir aplankys nacių 
įsteigtą koncentracijos stovyklą 
Majdaneke. Jeigu laikas leis, 
tai popiežius užsuks ir į Oswie-

■ cino stovyklą, kurioje karo me
tu naciai nužudė daug Europos 
žydų.

Popiežius kelias dienas praleis 
su Lenkijos primų Višinskiu ir 
su kitais aukštais katalikų baž
nyčios pareigūnais. Popiežius 
taip pat planuoja bent porą 
dienų praleisti Krokuvoje ir pa
bus su Voitvlos šeima. V

Britai išvogė savo 
malūnsparnį

LONDONAS, Anglija. — Ira- 
) partizanai, užvaldę Tehera- 
> aerodroma. neišleido atskri-

— Kinijos jaunimui leidžia
mas žurnalas kelia klausimą 
apie spaudos laisvę.

Mule Chomeini laužo savo 
pasižadėjimus premjerui Bazar- 
ganui. o pastarasis negali pil
dyti Irano karo vadams duoto 
žodžio.

Vyrauja įsitikinimas, kad 
premjeras Bazarganas, kariuo
menės ir policijos padedamas, 
gali nuginkluoti mulos Chomei
ni vadovaujamus partizanus, 
bet jie dar tokio žingsnio nesi
ima. Jeigu mula veda kovą par
tizanų tarpe, tai gal ir apsimo
ka leisti jiems patiems susilp
ninti savo jėgas.

21 žmogaus susaudymas su- 
Niekad toks 

iČius



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
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DAR APIE “MINTIJANČIO” KNYGĄ
I

Išsiaiškinę dialektų — dialek-| “periodizavimų”. tada pasirckly- 
tiką, humanizacijos ryšingumą1 sianti tikroji gėrio ir blogio 
su 
sain 
kj, egzisianvjjuiius pavojus, jei perskaityti 
tie visi žodžiai suprantami — 
p^nag. in.kim kitus skyrius.

Antr.'-is skyrius taip pat įdo
mus, kaip ir pirmasis- Ten skyrius, eikim prie “Baigiamo- 
“mintijautis” žmogus išsikalba, jo Žodžio”. Su tuo “žodžiu” au- 
kaip žmogaus pasaulėvaizdis; torius plačiai atidengia savo 
veikė po 23 amžių nuo Platone?- sielos gilmes ir poetinę viziją. 
Tuo laiku ir neužilgo po to, 
žmogus išsilaisvina iš iliuzijų, 
pastebėjo "inakrosmų” vaizdus, 
susipažino su mikrokosmais, pa
matė žemės kosmalc'ginį ir geo
grafinį vaizdus bei istorines 
"fonas”, patyrė, kaip ilgas yra 
žmogaus amžius ir kaip klosto
si palyginamoji prasmė.

Jei čia pakartotas mintis skai
tytojas suprantą — gerai, jei ne 
— tegul bus Dievui ant garbės.

Trečiame skyriuje aptaria ne 
mažiau painius dalykus, būtent: 
"mintijančio” žmogaus sąmo
nę po 23 amžių nuo platolio: 
dualizmas ir dialektinės įtam
pos būties sąrungoje; mokslinis 
ir filosofinis būties pažinimas; 
būties sąvoka; būties duabzmas 
natūralistiniame, religiniame, 
filosofiniam moksle (jei skaity
tojas sugebės tą mokslą supras
ti — J. š.). Ir dar painesni da
lykai, būtent: objektyvucjan- 
čios gyvybinė ir fizinės jėgos; 
palifilantinė gyvybės rūšių sam- 
prota; parapsichologiniai būties, 
dualizmo fenomenai; dialekti
kos samperta if- dialektinės 
įtampos bei dialektinės evoliu
cijos prižastingumas.

Ketvirtame skyriuje pasako
ja mažne tuos pat dalykus, kaip 
trečiame, tik su mažais pageri
nimais, būtent kaip veikia dia
lektinės įtampos,

dialektinio racionalizmo( sainprota
: r-.a. pasauk žiūru povei-! Kas turi kantrybės, patariu 

visas to skyriaus ar 
smulkmenas, ten ras geros me
džiagos šypsenai ir dėmesiui- j

Perkratinėję visus penkis

Jis rašo:
“Mintijančio Žmogaus Žodį 

aš stengiausi persunkti dorovi
nėmis įtampomis, kurios regi
mai buvo paveldėtos iš pirmta
kų kraujo tėkmės, iščiulptos su 
motinos pienu, ir įkvieptas ma-

OS
•••••

Kur čia dabar mes patekome: ar tik-ne į Baltuosius rūmus?

Tikra ar netikra meilė?
Karšta vasaros dieną vyras 

su žmona eina paupiu ii’ taria
si, kad nebloga būtų pasimau- 
dvti. žmonai kilo mintis pati-

ŠIUOLAIKĖ MALDA

MODERNUS SAPNININKAS
Pagal senų lietuviškų sapnininkų

; (Tęsinys)

reikia

. . . lUVti. ZiriLVliai 1V11VJ 1HU1VW
lomos gamtines aplinkos, kya-,^n(i ,neil ir paklausė 
pin miškii. ozonu dvelkiančių! __ ,ej aS mau
pušynų, spalvingų pieviį ir lau- 
kų, svaiginančių mergelių dar-j 
želių kvepėjimo, lyriškų tautos; 
dainų, vievirsių, lakštingalų ir 
gausybės kitų balsingųjų pa- 
ukščių giesmių’’, et cetera, et 
cetera . . .

Sakinio nebaigiu, nes tas saki
nys yra 107 žodžių ilgio. Toks 
yra ano rašytojo ryžtas įkyrėti j 
skaitytojui. — J. Šmots.

j — Ką tu darytum, jei aš mau- 
| dydamasi imčiau skęsti?

— Bėgčiau Į kaimą šauktis 
pagalbos.

— Ką tu? Juk į kaimą dvi 
mylios 1

— Dėl tavęs, mieloji, bėgčiau 
ir dešimt mylių.

Pagyrų puodas kalėjime
....— Kur buvai pradingęs, kad 
taip ilgai tavęs nemačiau?

— Atsitiko taip, jog buvau 
uždarytas. /

— O kaip tau ten sekėsi?
— Labai garbingai- Mane su

tiko kaip ministerių pirminin-

Kojas skečia,o akis plečia
V. Rastenis, polemizuodamas 

su Audrone, nė negalvoja kelti 
i viršų rankas. Tėviškės žiburių ka: su duona ir druska- 
18 nr. jis tarp kita ko šiuo labai] L v isvarbiu reikalu taip rašo:

-i—'Turbūt Audronė beturiu 
kalbos yra prisiklausiusi tik to
kiame Lietuvos krašte, kur gai 
tikrai tik rankos ar kojos ske-j 
čiamds. Leiskite tačiau patikin
ti: net dar ir dabar čia, svetur, 
tarp mūsų būtų įmanoma prisi
šaukti šimtus liudininkų, neuž-

dualizmas Aiiršusių, kad bent aūgštaičiai 
žmogaus būties sąrangoje }>ęį Ąai ir akis iš nustebimo išskečia, 
individų biofizinėje sąrangoje, I ar^a i ką nors itin įdėmiai žiūrė- 
.-_ —.--u-;— i/jj......’... i- {darni —išpučia, o ką nors įnir

tingai puldami — ičverčia ar 
net išsprogd na - - . 

* £ *
Tikra staigmena

Pagarsėjęs autorius, pakvies
tas Į vieną departmentinę krau
tuvę, pasirašinėjo kiekvienoje 
Savo parduofiamojc knygoje.

Vielias Vyrukas atnešė jam 
ne vien tik tą kopiją, bet dar 
dvi kitas jo knygas, anksčiau iš
leistai.

— Mano žmona mėgsta skai
tyti jūsų veikalus, todėl aš nu
tariau įteikti šias knygas kaip 
dovaną ginitadieniūi.

— Ar tai bus jai siurpryzas? 
— paklausė autorius.

— Ir dar koks! —- patvirtino 
anas. — Ji inanc:, kad aš jai nu
pliksiu naują mašiną . . .

ir socialiniuose judesiuose. Yra 
dar keletas dalvkėliu, 
toja tuos pat žodžius, 
ir dialektines įtampas.

Penktame skyriuje 
nia riba tarp gėrio ir blogio dia
lektikų. Tie du priešingi veik
sniai, esą egzistuoja ir juda ša
lia viens kito ir, taip judėdami, 
susimeta į žmogaus . sąmonę. 
Vienoje pusėje kiūksa dangiš
kas gėris, kitoje -- požemių blo
gis. Taip pamažu atsiranda de
magoginiai ir religiniai prati
mai. Bet gėrio ir blc'gio supra
timas neduoda tikro tu dalyku 
vaizdo’. Tikro vaizdo sudarymui 
reikia vartoti “atpažinimo kri- 
terijas ir individų junginius’’. 
Prie kriterijų dar reikia pridėti 
“pasaulio unifikacijas ir pace- 
fikacijos vizijas Jiei istorinį

bet kar- 
judesius

praveda-

Senimas tvelfii į ateitą, o jaunimai tik į dabarų

*5U.; -A X*.A v r-** '•'■* "

*
Reikia tik palaukti

Įsikaušės pilietis vidurmies- 
tyje prieina prie vieno kiemo 
vartų, išsitraukia raktą ir, įsi
kibęs į vartus, linguodamas kal
ba:

— Ne tas, ne tas, ne tas . . .
— Ką čia tamsta taip skai

čiuoji? v— klausia priėjęs poli
cininkas.

-L- Ką? Namus. Visi taip’šii- 
kasi . . . Ko man eiti! Storiu ir 
laukiu. Prilėks manasis — atsi
rakinsiu ir į vidų.* * *

— Kur taip skubiniesi, drau
guži ? O

— Skubinuos namo. Tarnaitė 
išėjo', namie viena žmona.

— Puiki mintis1. Tai ir aš ei
siu namo. Mano žmona išėjo, o 
tarnaitė viena rain e liko.

Sąžlningas
Teisėjas klausia įtariamojo:

suotumei už rcpiiblikonus?
— Taip, ponas teisėjau!
— Paskui gavai 2d dolerių, 

kad balsuotume! už demokra
tus?

:— Taip, ponas teisėjau!
—- Už ka tu balsavai?
— Aš esu padorus pilietis ir 

balsavau pagal savo srp nės bai
sa . ...

Politikierius ir tabakas

Sykį Mark T\van, važiuo- 
I damas traukiniu, peslebėjo gra- 
fžiai apsirėdžiusi, senyvą vyriš- 
sį, kuris kramtė laboką. Nusi
stebėjęs Mark Twain paklausė:

Atsiprašau jūsų, bet ar 
tamsta visad kramtai tobaką?

— Tiktai tuomet, kai esu blo
goje kompanijoje, atsakė tas.

O ar galima paklausti, kuo- 
jūs užsiimate?

— LsU Jungtinių Amerikos 
Valstybių senatorius — išdidžiai 
pa reiškė senyvas politikierius.

Tokiu atveju tamsta, lur 
būt. suvaitoji šimtus svarų to-

Markkio's tabako — pastebėjo 
Twain nusišypsodamas.

Tarybiniame pašte
Tai yra ne|>akenčiamas 

dalykas! • • sakė pilieti-, sto- 
v&htntš pašte prie Inngiv.ko:

— langelis atviras, o ponas 
valdininkas ramiausiai sau mie-

O Viešpatie, jei tu esi danguos,
Apsaugok mus nuo mūsų amžiaus triukšmo, 
Kuris visur tiesiog be atvangos, 
Jau baigia iš vidaus mus triuškinti.

Apsaugok nuo' mašinų įvairių, 
Nuo to dūzgimo kaip nuo pikto maro. 
Jau viskas tapo baisiai įkyru:
Apsaugok nuo girtų gitarų.

Apsaugok nuo transistorių pliaže, 
Pušyne, gatvės, jaukioj kavinėje, ✓ 
Kad mes galėtum būtim gražia, 
Taip pasidžiaugti, kaip laukiniai.

Tad Viešpatie, jei tu ką nors gali, 
šią maldą išklausyk, nenusigręžk Tu.
Mums bitės švelnų dūzgesį palik, 
Ir gulbės sparno mostą grakštų.

Palik mums šventą tylą po darbų,
O vietoj tų visų trankių mašinų,
Palik varinį skambesį varpų, 
ir j ūrose — bangų ošimą.

Palik garsus, kuriais taksens geniai, 
Šlamėjimą — javam, žolėm ir medžiam.

V- Rudokas

STRĖLČIUS arba medžiotojas reiškia, 
būti atsargiam.

STRUTIS arba strausas reiškia greitą geidulių iš
sipildymą, vaikyti jį — apgaulingas viltis, pagauti jį— 
gera sėkmė, užmušti — neapykanta.

STRYTKARIAI arba konkės reiškia skubų reika
lą reformoms susisiekime ir kitur, važiuoti juo — ra
mybė ir atsipalaidavimas nuo kasdieninių rūpesčių, jei 
važiuoji kartu su moterimi — svajonių išsipildymas.

STUDENTAS yra šviesos ir pažangos simbolis, 
tik jei jis su ilgais plaukais ir apžėlęs barzda — saugo^ 
kis apgaulės, pačiam būti studentu — gera sėkmė.

STULA ant kunigo kaklo reiškia tvirtą tikėjimą, 
iir tvirtesnį, jei ji būna ant kanauninko kaklo, ries reiš
kia nuoširdžiai tikinčiųjų pergalę. Pačiam užsidėti.stu
lą ant kaklo reiškia visišką pralaimėjimą.

STULPAS yra puikybės simbolis, užlipti ant jo 
viršūnės — nelaimė, išversti jį — laimė, bet matyti nu
verstą stulpą — mirtis šeimoje ar giminėje.

STIRNA reiškia meilę ir džiaugsmą taip pat tur
tą, stirnų šeima su mažais vaikais — geras gyvenimas, 
baitos stirnos — laimė, juodos — nelaimė.

Į SUKANDŽIOTU būti piktų šunų ar vilkų reiškia 
{pavydą ir rūpesčius. ‘
| SULA yra geros sveikatos simbolis.

j SUNKENYBĘ kilnoti ar matyti kilnojant reiškia 
sunkų gyvenimą.

SUOLĄ matyti ar ant jo sėdėti reiškia ramų ir tai
kų gyvenimą.

SŪPUOKLES matyti reiškia abejotiną ląiinę, sup
tis pačiam — nuostoliai, supti kitą — apgaulė.

SŪRIS reiškia draugystę ir giminystę,., valgyti švie
V • y "■ J -zią sūri —nauda ir visokį gerumai, seną — apgaulė.

Į

SUSIGRŪDIMAS arba miriia žmonių reiškią ben
druomenę ir nuolatinius pasitarimus be jokių niV 
tarimų.

i SURIŠTU būti — saugokis, kad nepakliūtūm Į 
priešo žabangas ar neužsikabytum ant jo .rhėškėfres

i
1 X

Bendruomenės vadas moko registruotąją Bendruo
menę solidarumo ir paklusnumo.

— 0 ko čia tamsta šūkauji — 
atsiliepė antras klientas. — Gal 
gydytojas įsakė jam miegoti 
prie atviro lango?

fv’agaryčios

© Kas turi daug ko rimto-pa
sakyti, tas niekad, ilgai nekal
bės. — F. P. Dunne. •

• Vienoje Vilniaus valgyklo
je sėdi du vyrukai.-Negalėdami 
sulaukti užsakytos porcijos, jie 
pasiskundė vedėjui. Pastarasis 
nubėga į virtuvę, ir visu balsu 
surinka: “Kokie čia paibeliai! 
Negalite ką- nors paruošti dviem 
ten sėdintiems kvailiams, o kas 
buS kuomet daugiau-jų ateis?“

©Draugo luti nr. Vladas Ra
mojus savo Skiltyje ‘THejucse 
iiofiaontūnse” tarp kita taip ra
šo:

"Bet nies to d at ris negatitn 
įsisąmoninti. Pas mus mūsų tau
tinėse šventėse katilėli ris dar 
kvicėmmi šio krašto politikai, v 
tuot -tarpu, kad prabiltų koks 
j menki c ii j didt«nid ar utofc^s-

1 kabliuko.

nio dienraščio redaktorius, ži
lumas kolumnistas, TV komen
tatorius ar didesnį vardą turįs 
šios šalies mokslininkas, dar 
labai ir labai retas įvykis. Pana
šiai ir su lietuviais kalbėtojais- 
Sulinku su A- 1'. Antanaičio vie
šai “Akiračiuose” paskelbta 
nuomone, kad š; m. Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimuose taikliausią žodį pasa
kęs nė kas kitas, kaip poetas H. 
Nagys,” Pritardami Ramojaus 
mintims, duodame L. žitkevi-.
čiaus eilėraštį “Atsisveikinimo 
žiedas’’:

Segė žiedą man sesuo -— 
Aš beveik verkiau.
Slaugė v-estilas ir šuo, 
Ir kas kart klaikiau.

Atsisėdau ant akmens 
Tolimam krašte.
Dingo pasaka piemens, 
Likę tik rašte.

Liko žiedas, kaip faiirda, 
(riiuntoj širdies.
Niekas niekur niekada
Taip uebeiydės. . x’ ’ ♦

, Sigutė Pašilytė

SUSIEDAS arba kaimynas nieko gero nefeiškiaj . 
tik apkalbas ir niekam nevertas kalbas.

SUŠALIMĄ arba šaltas kojas sapnuoti reiškia pa* 
ieistuvingus geidulius ir silpną valią.

SUŽEISTĄ matyti reiškia liūdesy kalbėti ar guos
ti ji — geras darbas.

SUŽEISTAS durtuvu reiškia gerą garbę, būti su
žeistu su basliu — vargas, sužeisti priešą—garbė.

i SUŽIEDUOTINIUS matyti yra. blogai tavo dukrai 
ar žmonai, jei jie guli — liga, jei jie stovi prieš vienas 
kitą—bus greitai vestuvės.

SVARSTYKLĖS reiškia teismą, bet nebūtinai tei
singumą, sverūs — teisingumą šeimos gyvenime ir . 
sveikata. ... . . •.

SVEČIĄ priimti į savo namus —neapykanta, daug 
svečių — pavydas ir barniai, tik pačiam būti sVėčiri yria 
gerai.

SVEIKINTI pažįstamus ir saviškius reiškia sari* 
taiką ir gražų sugyvenimą, būti kitų sveikiriariltu—” 
pavydas, f

SVETIMOJE žemėje gyventi reiškia ligą A tarpu
savio barnius.

Gus daugiau)
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Detroito naujienos j
DETROITO LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS CENTRO ALTOS PA-' 

DALINIO METINIS ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

tikslu išvaduoti iš sovietinių ka- j 
Įėjimų politinius kalinius.

Nemažai rūpesčio sukėlė LB 
Apylinkės valdyba, reikalauda
ma lygių teisių ruošti Vasario 
16-osios minėjimą, kurį DLOC ‘ 
ruošė per 35 metus.

Minimu reikalu buvo sukvies
ti DLOC atstovai pasitarimui. 
Po to pasipylė spaudoje protes
tų laiškai, kas privertė LB apsi
raminti.

Pernai lapkričio mėn. 11 die
ną buvo atšvęsta Bronze Wille 
puošnioje salėje DLOC 35 metų 
jubiliejinė sukaktis su akademi-

Metinis atstovų susirinkimas 
įvyko š.m. balandžio mėn. 29 d. 
šv. Antano parapijos patalpose. 
Susirinkimą pradėjo pirm. adv. 
Raymondas S. Sakis. Perskaitė 
tos dienos darbotvarkę ir pa
kvietė Į darbo prezidiumą vice
pirm. dr. Algį Barauską ir sek
retorių teis. Stasį šimoliūną.

Atsistojimu buvo pagerbti mi
rusieji DLOC nariai. Prisimin
ta neseniai mirusi ilgametė 
DIZ)C valdybos vicepirm., Ame- 
r:kos Lietuvių Tarybos narė 
Elzbieta Paurazienė. Apie velio
nės nuve:ktus darbus apibūdino
DLOC valdybos sekretorius Sta- ja ir menine dalimi. Ta proga 
sys Šimoliūnas.

Mandatus patikrino S. Šimo- Spalio mėn. 15 dieną Kultūros 
liūnas. Visuotiniame susirinki
me dalyvavo 22 organizacijos 
su 39 atstovais. Praeitų metų 
metimo v’suotinio susirinkimo 
protokolą perskaitė Povilas čeč- 
kus. Iš met’nės veiklos praneši
mus padarė pirm. R. S. Sakis, 
vicepirm. dr. A. Barauskas, fin. 
sekret. Ant. Vaitėnas. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė Anta
nas Norus. Iš metinės veiklos 
ilgesnį pranešimą padarė pirm. 
R. S. Sakis, trumpais bruožais 
perbėgdamas kas per praeitus 
metus buvo atlikta. Pabaltiečių 
komitetui vadovavo inž. Saulius 
Kaunelis ir dr. A. Barauskas.

Minėjimas gerai pavyko, be 
priekaištų. Su kitomis tautybė
mis buvo suruoštas festivalis, 
kuriam vadovavo Stasys šimo
liūnas ir Antanas Sukauskas, o 
talkino Elbieta Paurazienė, An
tanas Vaitėnas, Romas Macio
nis, Juozas Lesčinskas, Angelė 
Šukienė, Vincas Rinkevičius ir 
kiti. Festivalis pavyko gerai, tu
rėta ir gražaus pelno. Festivalio 
metu buvo suorganizuotos mal
dos, kurias sukalbėjo 14 Įvairių 
tautybių dvasiškiai už pavergtas 
tautas.

Festivalyje buvo Įrengtas kul
tūrinis lietuvių namelis, kuriam 
vadovavo Stefanija Kaunelienė 
su būriu talkininkių. Politiniam 
nameliui vadovavo Algirdas 
Vąitekaitis. Per visus metus 
buvo rašomi protesto laiškai

buvo išleistas 8 lapų leidinys.

centre DLOC suruošė simpoziu
mą, kuriame pranešimus padarė 
iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklos pirm. dr. Kazys Bobe- 
l':s, dr. Kazys Šidlauskas, Teodo
ras Blinstrubas ir dr. Leonas 
K^aučeliūnas.

Vaizdas iš Vasario 16-osios minėjimo Detroite. (K. Srag'ausko nuotrauka)

apie etninių grupių veiklą ir j tas: dr. Algis Barauskas, adv. l etuviai. 
festivalį, kuris įvyks biržel.o . Raymondas S. Sakis, inž. Alfas 
mėn. 15, 16 ir 17 dienomis Det-
oito vidur mies’yje.-- Ffhansų 

sekretorius Antanas Vaitėnas
šiais metais vasario 11 d. Kul-j pranešė apie kasos stovį. Dabar- 

tūriniame centre buvo suruošta j tiniu metu kasoje yra 1184 dol. 
Vasario 16osios iškilminga šven- { 
tė — minėjimas su akademija 
ir menine dalimi, šiai šventei 
kalbėtojai buvo pakviesti: Var
po redaktorius teisininkas An
tanas Kučys iš Čikagos ir ame
rikietis kongresmanas James J. 
Blanchard.

Vasario 16osios proga DLOC 
už geriausius rašinius laimėju
sius konkurse apdovanojo pini
ginėmis dovanomis Aušros ir 
žiburio mokyklų mokinius. Nu
matoma apdovanoti ir sekan
čiais metais. Konkurso apdova
nojimo reikalu yra įsteigtas 
fondas. Jam vadovauja DLOC 
valdyba.

Ne paslaptis, kad yra ir opo
zicija iš LB, kuri savo propa
ganda ir veiksmais DLOC dar
bus menkina, veržiasi į Vasa-- 
rio 16-osios iškilmingo minėjimo 
salę ir partizaniniai renka au
kas. Tokie veiksmai erzina vi
suomenę ir skaldo lietuvių tar
pe vieningumą. Kam gi tuo pa
tarnauja?

Išsamų pranešimą padarė 
vicepirm. dr. Algis Barauskas

Revizijos komisijos aktą per
skaitė Antanas Norus. Po pra- j 
nešimų vyko diskusijos.

Viena iš Detroito Lietuvių 
Centro organizacijų kasmet pa-: 
skiria nepritariantį DLOC veik
iai atstovą, kuris, įlindęs į kam- 
oą, kramtydamas pypkės cibu- 
ka. įvairiais niekuo nepagrįstais 
klausimais kabinėjasi: girdi, 
valdyba renkama perdidelė, ne
geras buvo pakviestas Vasario 
16-osios minėjimui lietuvis kal
bėtojas. Tada viena atstovė pa
klausė: Norėtum, ponas, kad 
oakviestumėm iš pavergtos Lie
tuvos Kazakevičių? Tuo ir užsi
baigė diskusijos.

i Sumanymuose ir pasiūlymuo
se svečio teisėmis buvo pasiū
lyta ir lietuviams įsiregistruoti 
į International Amnesty orga
nizaciją Detroite. Pasiūlymas 
buvo palankiai priimtas. Mini
moj organizacijoj yra įsiregist
ravęs tik vienas S. Šimoliūnas. 
Kviečiame ir kitus įsiregistruoti.

VALDYBOS IR REVIZIJOS 
KOMISIJOS RINKIMAI

Šukys. te;s. Stasys šimoliūnas. 
Antanas Sukauskas. Antanas ’ 
Vai ienas, Angelė Šukienė, inž. ; 
Bernardas Brizgys, inž. Povilas 
ėečkus, muzikas Vytautas Pet
rauskas, dr. Arūnas Vaitekaitis, 
inž. Saulius Kaunelis, Romas 
Macionis, Gražina Vaškelytė, 
Birutė Janulevičiūtė, Vitalija' 
Vaškelytė, Algirdas Vaitekaitis, 
Aldona Petrauskaitė, česys Ša- 
deika ir Vincas Rinkevičius.

Revizijos komisija: Antanas 
Norus, Petras Bliūdžius, Vincas 
Tamošiūnas ir teis. Marijonas 
šnapštys. Pareigų pasiskirsty
mas įvyks antradienį, gegužės 
mėn. 22 d., 12 vai. Šv. Antano 
parapijos patalpose. Kviečiami 
visi nariai dalyvauti.

SUKAKTUVINIS 
“ŠILAINĖS” BALIUS

Detroito Lietuviu Tautiniu 
šokių grupės “šilainė” 30 metų 
sukaktuvinis balius Įvyks gegu
žės mėn. 19 d., šeštadienį, Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje, 7:00 
vai. vakaro. Bus sveikinimai ir 
šoks trijų kartų tautinius šokius.

J. jMmlnu, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotyki?

Dr. Juem B. Kenflm, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pat aenųjįj amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 141 
piL, kainuoja 83.06. I •

Dr. Jotttt B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Išoriniai DLK Vy 
tinto bruožai, paliečiant to laiko Lletuvoa valstybei ir jot aaimynų Istorija 
211 psL Kaina S3.00. Kietai* ririeliaia $4.00.

Dauguma 
kitu knygy 
piniginę peria

knygą yrt tinkamos dovanot įvairiomis progomis. Jas b 
na įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar

n» Mtt HalMM Street, CMc»f e, BBL WW8

PoesLĮa — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui ifekleirti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausrftu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
L J. Autuafalfyt* • ValčIOnlan*, tVAIGIDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgia Baltrušaitis, 2EMSS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina 82.00.
J. Butkų Jv»/ EILPRAičIAI IR RASTAI. 155 psl ’1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDtJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 18K 

psl. Kaina S3.00.
B. Kloopas Jurgallonls, GLODI . LlODI. Lyrikos eilės, 105 nsl. J3.0O.
8. AnatollĮus Kairys, AUKSIN* S*JA. Eilėraščiai, 88 psl. 82.0o.
7. Nadas Rastanls, TRIJŲ ROŽIŲ SVENT*. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis 85.00.
8. Nsd»s Rastanls, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. 82.00.
9. Balys R u Ha, UGNIES PARDAV*JAS. Eilės, 95 psL S1.00.
10. Statys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL. 83.00
11 Statys Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 pat 82.50
12. Petras Sagstės, SAUC*LElt>ŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, SI,00.
1S Petrst Sapafas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. S1.00
14 RupenlĮus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., SI.00.
15 We«« Tumlenė, KARALIAI IR iVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL 82.50
18. Affooeet Tyrvolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. 83.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mltologlj/MĮ pomtl, 

” Ti. AdSias Jasaa, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. 83.00.

Norėdami Įsigyti Mas ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 
Įtinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi-

NAUJIENOS,
1739 So. Halited Street. Chkngo, minėta IMW..

Seka DLOC valdybos sąsta-

ROCKFORDO NAUJIENOS 513 ™ Ave• Chicago, Ind.
Tautybių pasirodymas prasi

dės gegužės mėn. 11 d. 5:30 vai. 
popiet. 6 valandą solistė L. Ruz- 
gaitė dainuos ir gros gitara.

Gegužės 12 d. pradžia 11 va
landą ryto. F. ZapoFo vadovau
jama Vyčių tautinių šokių gru
pė pasirodys scenoje 3 vai. p.p.

Tautybių pasirodyme bus iš- 
, statytos ir senienos, atvežtos iš 
Balzeko muziejaus. Taip pat bus

Pernai pavykę Naujienoms 
s paremti pietūs paskatino Nau
jienų skaitytojus ir šįmet su
rengti tokius pietus. Šiais me
tais pietūs įvyko balandžio 22 d. 
Oras buvo puikus. Gausus sve- 

jč’u atsilankymas Įrodo, kad lie- 
Į tuviai supranta sunkią išeivijos 
! spaudos dalią ir kiek gali ją 

remia. :

Salvgoms leidžiant. Rockfordo rodomas jr fj]mas _ skaidrės 
Naujienų skaitytojai bandys pa- 

| daryti tai kasmetine tradicija 
ir norėtų, kad ir kitos apylinkės 
pasektų jų pavyzdžiu.

šiais metais buvo numatyta 
rengti “kaldūnų” pietus.

| Didelė padėka priklauso p-niai 
j I. šernienei, kuri pati viena, su 
vyrų pagalba, padarė virš 1,000 
“kaldūnų”. Pietų rengėjai taip 
pat dėkoja p-niai A. Tikuišienei 
ir p-niai D. Bubelienei už talką 
virtuvėje. Pietų metu buvo ren
kamos aukos Naujienoms. Iš 
viso gauta pelno su aukomis 
500 dol. suma, kuri buvo įteik-

} ta Naujienų-Redakcijai 65 me-- 
352 kuopos gegužinė Į įų jubiliejaus bankete.

apie Lietuvos kančias. Įėjimas 
veltui. Visi kviečiami.
Rengėjai

SUSIVIENIJIMO
352 KP. GEGUŽINĖ

Įvyks birželio mėn. 17 d. Pra
džia 12 vai. Vyks Jūrų Šaulių Š. m. gegužės 13 d., sekma-
kuopos stovykloje “Pilėnai” prie dienj, 2 vai. popiet, Reg. Bend 
Mančesterio miestelio, šalia Aus- ruomenės Rockfordo apylinkė

rengia Motinos Dienos minėji- 
;mą. Programą atliks vietos jau
nimas. Veiks virtuvė su šiltais 
užkandžiais ir baras. Visi vietos 
ir apylinkių lietuviai prašomi 

WASHINGTON. — Baltieji kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Rūmai paskelbė, kad preziden
tas Carter, susipažinęs su Uli- 
nojaus potvyniais ir jų padaryta 
žala Įvairiose Ilinojaus srityse, 
pripažino, kad tai yra dielė ne
laimė ir prižadėjo pagalbą iš 
prezidento turimo nelaimės iš
tiktoms valstijoms fondo. Fede-, • 7
ralinė parama numatyta ne vien j ^autybių pasirodymui East Chi- 
nuo nelaimės nukentėjusiems į caS°3e Salvation Army patalpo- 
asmenims, bet taip pataisymui ~ 
sugadintų pastatų arba naujų Į 
pastatymui — duos paskolas su a 

mažais nuošimčiais per Smul-j^į 
kaus biznio administraciją ir per j įi 
Farmerių administraciją. >!

Šios Ulinojaus apskritys gavo »

tis kelio, netoli Dainavos.
Ant. Sukauskas

Illinojus gaus paramos

Stasys iš Rockfordo

EAST CHICAGO, INDIANA
ALTos - vietinis skyrius vado

vauja, o visos gyvosios East 
Chicagos organizacijos talkina

Po vaišių, šokiams gros Neo- paramą kaip nukentėjusios nuo 
lituanų orkestras iš Čikagos. Sta- i 
lūs galima užsisakyti pas ren-! 
gėjų komiteto pirmininkę Biru
tę Veselkienę. Kviečiami daly
vauti visi Detroito ir apylinkių

For your headache get 
extra strength and safety, too,

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. ę tablet. Gives you safety you

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

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

want. Read and follow label

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juonį Kaminskas, liEIVIO DALIA. Atsiminimai, Išeivio Dalia 
m natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kui-iančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

člKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LIETU V O#, 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje, Vairdus aprašymai, ką Ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką lai žmonės pasakė. 95 pal. $1.50. Yra taip pat 
Išversta Į anglų kalba.

M Zolčsnka SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusu rašytojo 
50 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina $2,

D. KuraMt, K ELI ON t | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuidsto ir agitprop 
dhaaakivimaL Abi knygos parašytos lengvu, gnž

P. Pakartlls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pal. dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina

Vincai tamaftH. LIUBLINO UNIJOS fUKAKTIES PARA1T9JE, 
M pal Kaina SUB.

Ha ir kiti laidiniai yra granas^
NAUJIENOS!, Sa. MALSTED STN CMfCABO, IVL.

X) proptgandi b*I 
u ftUlaml.

potvynių nelaimės: Brown, Bu- 
f reau, Calhoun, Cass, Fulton,!
Gren, Jersey, LaSalle, Macon, 
Marshall, Mason, Morgan, Peo
ria, Pike, Putnam, Schuyler, 
Scott, Tazewell ir Woodford.

Izraelio premjeras 
keičia savo norus

JERUSALEM. — Izraelio mi- 
nisteris pirmininkas Menachem 
Begin, perimdamas dabartines 
pareigas pareiškė, kad 1980 me
tais jis antram terminui nekan
didatuos, o dabar patiriama, kad 
Beginąs pakeitęs savo nusista
tymą ir taip davė žinoti save 
kabineto nariams.

— Pradėjo vėsti trys krosnys, 
iki šio meto veikusios Middle
town mieste, Pensilvanijoje. 
Manoma, kad be mėnesio jos" 
neatveš.

— Naujos atomo krosnys tu
rės labai galingą stogą, kad jo-" 
do dalelytės neprasiveržtų.

Išmintingas atsakymas

Vienas Aristotelio mokinių 
paklausė jo. kodėl žmogus turi 
10 pirštų, dvi ausis, dvi akis, o 
tik viena burna ir viena liežu
vi- Aristotelis atsakė:

Del to, kad žmogus turi de
šimti kartų daugiau dirbti, ne
gu valgyti, o regėti ir klausy
tis du sykius tiek, kiek kalbėti-

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

» 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 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai

4. A. Šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

$10.00

$10.00

$15.0d

$10.00

1 — NAUJIBNG4, BHICAGO % ILL, W»<ine«dajr,
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bės teismSas. Jam atrodo, kad lietuviai žurialistai netu
rėtų kritikuoti savo kolegų, kurie vyksta į rusų oku
puotą Lietuvą ir ten su okupantu bandradarbiauja. Lie 
tuvių žurnalistų sąjungos garbės teismas pataria ne
smerkti lietuvių, žaviuojančių komunistų pavergton 
Lietuvon ir bendradarbiaujančius ne su lietuviais, bet 
okupantui tarnaujančiais agentais.

Vakar gavome iš Kalifornijos Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos garbės teismo ųutarimą apie žurnalistų lan
kymąsi rusų okupuotoje Lietuvoje ir apie minėtų kelio
nių vertinimą. Garbės teismas nęri laisvojo pasaulio 
lietuvių laikraščiam pasakyti, ką ir kaip jie turi rašy
ti.. Teismas aiškiai nepasako, kas jį įgaliojo tokius nu
tarimus skelbti, neprimena, kokia byla buvo nagrinė- > 
jama, kas nusikalto, ką kaltinamasis pareiškė, bet tik 
bando įtaigoti, ką lietuviški laikraščiai turi rašyti apie 

N.uiieK. -n. tadiM. Ifcbrto. I žurnalistų privilegjuotas ekskursjas į pavergtą kraštą, 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben-1 Mums atrodo, kad ne tik Lietuvių Žurnalistų Sąjunga, 
drova, 172® So. Halated St, Chicago, 
HL 60608. Talei 421-6100.

Pinigui reikli ciųiti seta Xotxey 
Orderiu kartu n afaakyss.

'Thicageie Ir priemieačiaoee: 
metams_______________

pusei metu ____________
trims mėnesiams ________

of 1977
Subscript i on JUtes:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
rix months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pašei metų ______________  116.00
trims mėnesiams ______ $ 9.00
vienam menesiui ________ I 3.00

Kanadoje: 
metams ______________ $33.00
pusei metu ____________ $18.00
vienam manimi ________ j 3.50

20 cents per ec^y. Užsieniuo*®: 
metanu ___ ■ $64.00
pusei metu __________  $18.00
vienam mėnesiui ________ $ 4.00

Mwo Brūzdžia pirmo* d. 
D lauraičio ksUoc

juo mažiau josios “garbės teismas” neturi teisės ins
truktuoti redaktorius, ką ir kaip jie turi rašyti, ar 
nerašyti.

Norime pastebėti, kad tos pačios sąjungos “garbės 
! teismas” turi nepaprastai storą ‘’skūrą”, dorovinę ’’skū
rą.” Kai tos pačios Žurnalistų Sąjungos nariai išleido 
šmeižtų pamfletą prieš Naujienas, tai nei “ garbės teis
mas“, nes vienas sąjungos valdybos narys, nei vienas v. KAROSAS 
eilinis sąjungos narys nepasiūlė ištirti kuris ar kurie są-
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Lietuviškieji storaskūriai
Amerikoje, veikia Lietuvių Žurnalistų Sąjunga. Ng —■* >

spėjus permesti šion Atlanto pusėn frontininkų kontro- jungos nariai šmeižtą parašė, nepasirašė ir išleido, ką j 
liuojamą “visų Lietuvių Bendruomenę”, tuojau pasigir- jie apšmeižė ir kam pasitarnavo. Pavergton Lietuvon 
do balsas ir apie lietuvius žurnalistus.

Ansčiau Amerikoje buvo sudaryta Lietuvių laikra
štininkų draugijo, kurį laiką veikė Lietuvių spaudos 
darbininkų draugija, vietomis veikė Lietuvių Žurnalis
tų klubai, bet jie buvo palaidi. Pagyvuodavo kuriame 
nors didesnioje lietuvių kolonijoje, o už kelių metų iš
nykdavo, kai lietuviai pradėdavo keltis į kitus pramo
nės ir kultūros centrus.

Lietuvių Žurnalistų Sąjunga buvo kitokia: Ji pri
tarė Amerikos Lietuviu Bendruomenės idėjai, o Žurna
listų Sąjunga tapo Bendruomenės padaliniu. Tikrieji 
Amerikos lietuviai žurnalistai, dirbusieji Amerikos lietu j 
vių spaudos darbą, abejojo Bendruomenės tikslais, i rat- BANDYMAS KONTROLIUOTI AME-
vežton žurnalistų sąjungon nestojo. Patys anksčiausie- 
ji . Žurnalistų Sąjungos vadai kreipėsi į Dr. P. Grigaitį, 
Leonardą Šimutį ir Miką Vaidylą, kad taptų spaudos 
darbo nedirbančių žurnalistų sąjungon, bet jie nesku
bėjo. Jie ir mirė nepriklausomi, laisvi, savo mintis; įvai- 
riais klausimais reiškantieji žurnalistai. Vienam, ro- 
dos, prieš mirtį pavyko uždėti Bendruomenei paklus
nios žurnalisto vardą, bet kiti Amerikos lietuviai žurna
listai taip ir nesusirišo su bendroumeniniais žurnlis- 
tais. Jiems lengviau buvo mirti laisvais ir nepriklauso
mais, negu nuo nežinomų vadų priklausomais minčių 
reiškėjais.

nuvažiavusieji bendrauja su privilegijuotaisiais, garbi
na jų ‘kultūrinius” pasiekimus, dažnai.., net nepamaty- 
darni kaip gyvena komunistų skriaudžiami jų arti
mieji giminės, nekalbant apie išnaudojamus ir skriau
džiamus žmones.

Prieštaraujame prieš' negarbingą “garbės teismo” 
kišimąsi į lietuvių spaudos teisę informuoti lietuvius, 
mūsų žurnalistinės inteligentijos šunuodegavimą oku
pantui ir prašom pasakyti ,kas juos įgaliojo tokias tei
ses pasisavinti ir okupantui naudingas instrukcijas 
skelbti.

RIKOS LIETUVIŲ SPAUDĄ
Naujienos ...vakar gavo Lietų-' n autieji lietu^ųriaikraščiai (ne

FRONTO BIČIULIŲ POPIETĖ
(KOMENTARAI)

(Tęsinys)

Liko nepaminėta paskaitos ir tautų ir valstybių gyvenimą, pa- 
pasisakymų smulkmenc's, nes matysime, kad daugumoje val- 
jos nepakeičia esminės tezės — stybių, kur žydų visai nėra ar 
būtinumo siekti visų veiksnių mažai gyvenama, palyginus su 
veiklos suderinimo, darbų pasi- kraštais, turinčiais skaitlingas 
dalinimo; bendrinių' veiklos or- žydų mažumas, pirmieji yra žy- 
ganų sudarymo ir tolimesnėje miai daugiau atsilikę nuo ant- 
ateityje prie visų veiksnių apsi- rujų.
jungimo-

PIRMINĖS PASTABOS
Pradžiai turime konstatuoti, 

kad A- Raulinaičio paskaita bu
vo paruošta ideologiniu pagrin
du, bet ne moksliniu metodu, 
nors prisilaikyta akademinio 

•svarstymo taisyklių. Čia slypi !

Paimkime kitą pavyzdi. Ka
talikų ideologai tvirtina, kad 
katalikybė yra stipriausia at
spara prieš komunizmą. Panag
rinėję šį klausimą moksliniu 
metodu, pamatysime, kad ka
talikiški kraštai yra mažiausiai 
atsparūs komunizmui, netgi pa- 

v.ci "jr* lyginus su skurde paskendusio-
< raktas, kuriuo teks atrakinti . , v. .. mis treciojo pasaulio tautomis.

-vių žurnalistų Sąjungos^ garbės visi) perdaug talpina poleminių ^Raulinaičio minčių vertę, ir įų
i-"-'. -- . . . ... v»nn T-» ■»

būvį ir kultūros suklestėjimą, 
bet praktikoje gaunami priešin
gi rezultatai-

Iš kitos pusės antikomunistų 
ideologai tvirtina, kad su ko
munizmu reikia kovoti griežto
mis priemenėmis, norint išveng
ti jų nešamos vergovės, skurdo 
ir nužmoginimo- Bet gyvenimas 
įrodė, kad demokratiniuose 
kraštuose, nežiūrint komunis
tams suteiktos veikimo laisvės, 
jų sėkmė yra'menka. Tuo tarpu 
diktatūriniuose kraštuose/ kaip 
Italijoje, Ispanijoje, Portugali
joje ir kitur, kur tariamai ko
munizmas drauge- su kairiųjų 
sąjūdžiais turėjo būti išrautas 
su visomis šaknimis, sugriuvus 
.diktatūroms prasiveržė galinga 
jėga.

Iš tų pavyzdžių matome, kad 
ideologiniai samprotavimai, ne
svarbu kuriai srovei priklausy
tų, yra dogmatinio^ ar dękjtrn^ 

'Nacionalistų Idėologai yra';'Ėn® gal^oj’iirio išraiška ir pri-

I

realumą.
Kuo skiriasi ideologinis gal

vojimas nuo moksliniu ar filo
sofinio? Kiekvienos ideologijos 
pagrindus sudaro kokia nors 
dogma ar doktrina, dažnai pa
remta vienui vienu faktorium ir 
viena priežastimi. Paimkime, 
x_ - v____ , x- - - x- x- J

tuvių vardui. Mūsų nuomone, 1 antisemitizmo ideologiją, pagal 
kurią viso blogio priežastimi yra 

.žydai. 'Pašalinus viso blogio' 
nės teisės atimti (ar apriboti) mmus” SUMAŽINTI Yra priežast į — šiame atveju j žydus, 
T A, - . x • i t__u- t i pavyzdingų laikraščių, kurie is-,. • . t„ntns. vg.Tcfvhė^ arLŽS namu teisę lankytis okup. I k k <\aiP mat tautos, valstybes ar
LIETUVOJE ir kt. komunistų 2? g ‘ visuomenes gyvenimas atsigau-
valdomuose kraštuose. Asmens •• • tų ir suklestėtų visu kūrybingu-

LŽS GARBĖS TEISMAS mu. Nelyginant žmogui atsikra- 
J. Dagys, pirmininkas čius parazitų, kaip mėgsta sa- 
Noriai: J. Vaičeliūnas kyti antisemitai.

J. Karka 
Toronto, 1979-V-2 d.

teismo nutarimą ir prašymą jį laiškų (asmeninių, organizacijų 
paskelbti. Trumpai šiuo reikalu veikėjų), tikslij “parodyti teisy- 
pasisakome šios dienos ižam. be”, kitą paniekinti, net ap

šmeižti (dažnai su anoniminiais 
parašais). Visuomenė tuo pikti
nasi, nebenori, skaityti laikraš-; 
čių, ypač jaunimas. Gėda dabar 

r ir prieš būsimas kartas! Tas ken-
JOKS laisvajame pajūryje i/|^amUSU ?eny^e! įe™n^jpa^zdžiui, plačiai paplitusią 

Kad galėtų kontroliuoti Amerikos lietuvių politi- einantis lietuvių laikraštis (re- ' ’Z?” ’tr rftSaktoriai ....................... .....
ką, sugalvojo frontininkų kontroliuojamą benaruome-, daktorius ar korespondentas) pRTVATn , - “iesiaiški-"ne. Kad galėtų diriguoti lietuvių galvoseną, stengėsi neturi nė juridinės, nė morali- ?RIVAI-0 k°vas’ 'ss,a,šk’ ■

_ _ . i. . rt • • ___ nčc atimti riTYrilvYtiA

LŽS nariui užklausus, GAR
BĖS TEISMAS randa reikalin
gu pareikšti sekantį:

Joks laisvajame pasaulyje iš-

įtraukti į Bendruomeninę Žurnalistų Sąjungą visus žur
nalistų. Vargas būtų ištikęs tą laikraštį ar žurnalą, ku
ris būtų turėjęs drąsos susidaryti vienos grupės diri
guojamą politiką ir vienaip galvojančią žurnalistų są- Laisvių (HUMAN RIGHTS) 
iung:a respektavimas turėtų būti prak-

tiku o j amas kiekvieno lietuvių 
Šiandien teisybę viešumon kelti pasiryžusių lietu- ieidžiamo laikraščio.

vių žurnalistų ėmėsi suvaržyti žurnalistų sąjungos gar- šių dienų vak. pasaulyje išei-

įsi tikinę, kad tautos suverenu- klauso anglų-saksų terminu, 
mas užtikrina tautai laisvę, ger- closed-minded kategorijai.’ 
būvį ir savitos kultūros sukies- Mokslinis ar filosofinis galvc- 
tėjimą. Visai kitaip reikalai at-!jimo metodas nėra sukaustytas 
rodo mdkslo šviesoje. Iš 153. jokiomis dc'gmomis ar .doktri- 
valstybių užregistruotų Jungti- Į nomis. Į nagrinėjamą objektą 
nėse tautose tik 19 prisilaiko; žvelgiama visų faktorių ir prie- 
Visuotinių Žmogaus Teisių de
klaracijos nuostatų, ir tai nebe 
nuodėmių ir prasižengimų. Vals
tybinis suverenumas dar neuž- „ k
tikrina tautai laisvės, ir kartaisjnologijoje vadinamas cpen-min- 
savi despotai, kaip Idi Amin, • ded. 
yra žiauresni už svetimus.

Marksistų ideologai yra giliai 
įsitikinę, kad panaikinus priva
čią nuosavybę, suvalstybinus vi
sas gamybos, apyvartos, trans
porto ir finansų priemones, bus 

Pažvelgus į šį klausimą moks- galima pašalinti socialinį netei- 
liniu požiūrių, patikrinę visų -singumą, užtikrinti visiems ger

žaščių apimtyje, visuomet pa
sitikrindama naujų atradimų 
ar faktų šviesoje. Toks galvoji
mo metodas ariglų-saksų termi-

(Bus daugiau)

— Gydytojai ir ligoniai sutin
ka, kad reikalui esant verta rizi 
kuoti ir perkelti sveiką širdį.

— Chicagoje nėra nė vienos 
atomo krosnies.

I

BIRUTE KEMEŽAITĖ

A. KAIRIO “PO DAMOKLO KARDU”
gerai pažinęs lietuvius... Jonas Radvila, baigęs 6 
klases, stoj.o j kunigų seminariją.

Tai toks buvo, pagal šį romaną, žiaurus, ne
teisingas, antisemitinis nepriklausomos Lieuvos 
jaunimas. Už tokį menkniekį — laišką, taip žiau
riai mušti? Gordonui teisėtai reikalaujant atsi
lyginti už nesumokėtas prekes išvystyti tokią ne
apykantą ir net antisemitizmą? Tačiau žydas 
Gordonas ir jo tėvas Jankelis pristatyti; kaip 
garbingi ir teisingi, visais atžvilgais pranašesni 
už lietuvius. Kam toks kraštutinumas? Romane

per

.“Damokslo kardu”. Rašoma: “Atsirado dainuš-. 
■kos, kupletai. Ne vien apie Gordoną — apie žy
dus aplamai. Įsismagino, labiausiai prasiskoli
nę nevadino Dovydu ar Gardonu, o tiesiog žy* 
du.” Vienintelis jo draugas Jonas Radvila jį už
tarė. Mokiniai pradėjo Gordoną mušti, kliądavo 
užtarėjui.

šeštoje klasėje Dovydas susidraugavo su 
gražiausia geltonkase lietuvaite Viktorija Žvirb
lyte, kuri jam padėjo lietuvių kalboje, o jis jai 
matematikoje. Kartą Gordonas jai parašė meilės
laišką ir padėjo ant jos suolo viršaus, kurį paė- j lietuvių antisemitizmas išplaukia iš pačių lietu- 
męs Kazys Daukus su pašiepimu viešai perskai- Įvių kaltės. Aš manyčiau, kad žydai visame pa- 

šaulyje yra ignoruojami tik dėl jų specifinio žy
diško charakterio, biauraus egoizmo. Antisemi
tizmas yra antikomunistų reakcija žydams kaip 
komunistams, bet ne kaip žydų tautybės žmo
nėms. b ■

> DOVYDO GORDONO KERŠTAS 
x LIETUVIAMS

1940 m. rusų okupacijos metu, Lietuvoje sa
vo žiaurumu garsėja enkavedistas Dovydas Gor
donas, prisidengęs Pilypo Tarvydo slapyvafde. 
Tarp suimtųjų yra Viktutės Žvirblytės vyras dr. 
Silvestas, K. Daukus su tavais ir kai kurie kiti jo 
buvę mokslo draugai, tada jį mušę ir spardę.

Kai Viktutė nueina pas enkavedistą Gordo
ną gelbėti savo vyro, jis jai primena gimnaziją ir

tė. Kai, mokinių prašomas, ruošėsi skaitymą 
kartoti, Dovydas puolė laišką iš Dapkaus atimti. 
Prasidėjo grumtynės. Kazys Gordoną trenkė į 
tarpsuolę ir, visi ant jo suvirtę, jį mušė ir spar
dė. Kai įėjusi mokytoja Dovydą išgelbėjo, jis bu
vo smarkiai sumuštas ir suspardytas, iš nosies 
tekėjo kraujas.

Mokytojų Taryba, bijodama galimų skundų 
Švietimo Ministerial, nutarė ką nors nubausti 
nors “pro forma”. Tokiu būdu, Kaziui Daukui 
buvo sumažintas elgesys iki keturių ir pašalin
tas iš gimnazijos su teise stoti į kitą. (Nieko sau 

i”pro forma”!) Kazys daugiau gimnazijos nelan- 
Jkė. Viktutė, dėl pravardžiavimo “žydų pana”, pa- 
pi iš gimnazijos išstojo nutarusi baigti kitur, o
~ w • X T • • • _  _ - A J _ * 

Autorė šį darbą buvo pasiuntusi Tėviš
kės Žiburiams, bet Kanados savaitraščio re- 

: daktorius “negalėjo pasinaudoti” rašinio
mintimis. Mums atrodo, kad Amerikos lietu
viai turėtų susipažinti su šiame rašinyje ke
liomis mintimis, todėl noriai darbą spaus
diname. N. R.
1978 m. “Draugo” premijuotas romanas. 

Jury komisiją sudarė: pirm. P. Gaučys, sekr. D. 
Kučėnienė, nariai — č. Grincevičius, J. Raz
minas ir J. Toliušis.

INTRIGOS UŽUOMAZGA
Dovydas Gordonas iš žydų gimnazijos

sikėlė į lietuvių gimnazijos penktą klasę, kad pa
žintų lietuvius. Toks buvo jo tėvo Jankelio, 
smulkių prekių komersanto, patarimas. Dovydas 
mokiniams pardavinėjo prekes į skolą. Įsiskolinę 
mokiniai neskubėdami atsilyginti Gordoną apgau
dinėja. Cituoju: “Atsitinka, kad plunksna su
genda ar sulūžta — pakeisk. Trintukas per kie
tas užmiršk. Rašalas per skystas — gal van
dens primai.'?i — atskaityk, palauk, nebūk žy
das!” -Dovydui pradėjus neatlaidžiai skolas rei
kalauti, mokiniai užsidegė pykčiu ir praminė jį Gordonas grįžo į žydų gimnaziją, anot autoriaus,

kad rašė laišką iš meilės, nesuprasdamas, ko ji 
dėl to verkė. Kokia gėda jai buvo draugauti 
su juo, Viktutė, ir vėl pabrėždama antisemitiz
mą, prikiša, kad jis neturėjo teisės rašyti jai mei
lės laišką būdamas žydas. Gordonas, įpykęs dėl 
tokios paniekos žydui, pasiūlo jai ateiti 12 va. 
landą nakties į jo butą, norėdamas pamatyti, 
kaip ji priims tą žydą intymiausiu santykiu, ku
ris reiškia daugiau negu laiškas. Ir Gordonas nu
stemba, kad ji, vis dėlto, ateina, ir dargi išsi
puošusi. Cituoju: ’‘Mano įgeidžius ypač siundė 
jos pasipuošimas — kitaip sušukuotos ir sudėtos 
geltonos kasos, aiškiai paraudęs veidas, liūdijo 
jos pasiruošimą nežinomai nakčiai, tačiau nujau
čiant moteriška prigimtim kuo ji baigsis,” Po tos, 
matyti, jai malonios nakties, Viktutė išeidama 
žydą Gordoną savanoriškai pabučiavo ir juodu 
išsiskyria draugais. Gordonas mintyse patenkin
tas, kad ji nors atpirko save ir visą 6-tąją klasę, 
bet savo vyro neišgelbėjo. Tačiau jis pažadėjo 
dr. Silvestro netardyti ir bausmę sušvelninti.

Visiškai kaip žydų filme “Holocaust”! Ką 
nors gelbėti, ar pačiai gelbėtis paleistuvavimu 
yra seniai nuvalkiotas šablonas, paprastai nau
dojamas tokių rašytojų, kurie savitos (origina
lios) priemonės tam gelbėj’mui sukurti nesuge
ba. . • - - " - •

(Bus daugiau)
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A. A. JONAS TALALAS

1 
.•lJ

GENITO-URINARY SURGERY 
BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVE. 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wostchostor Community klinikos 
Medicinos direktorius

193« S. Minheim Rd., Westchester, iL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

tas antrą šeštadienį &—3 vaL 
Tel: 562-2727 arba 562-2728

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

■ isrSt
APIE PABALTIJO TAUTAS ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

TEI------- BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

(Tęsinys)

Pagrindines Žinias apie tau- ginę emblemą nešiodavę šerno 
tas, gyvenusias už Reino, Taci-j atvaizdą, kurį Voigtas laiko ger
tas gavo iš germanų. Bet jiems manų genčių specifiniu ženklu, 
ir už Vyslos, ir tenykščiai gy-| Iš čia vokiečių istorikas pada- 

įventojai buvo “rytiniai”. Jeigu ro išvadą, kad aisčius galima 
jie senovėje Baltijos jūrą vadi- 
nj Austrmarr, Eystrisalt, tai ne
tenka abejoti, kad ir pajūrio gy
ventojus jie vadinė “eyšti” — 

i lotyniška transkripcija — aes- 
ti. Tokia yra šio žodžio kilmė 
pas Tacitą.

Jordanas savo pranešime apie 
aisčius nėra originalus. Nežinia ros *r derlingumo deivė, 
iš kur gavo žinių ir Kasiodcras. slavy ^va • ----- -----------
Gal visos tos žinios paimtos iš nebuv« vien Uk germanų speci- 
Tacito, tik kiek sumodernintosJ^^a* Pa^ I>uv0 nešioja- 

; Pats Jordanas, kaip ir Tacitas, mas ir Sėtuvių, ir slavų, taip pat 
toje srityje nėra buvęs, taigi, ’r gernYanų (P. šafarik, 1848, 
tautų pavadinimus jis sužinojo f 
iš trečiųjų ašmenų. t____

priskirti prie vokiečių (J. Voigt, 
1827, p. 73, 101).

Visai kitokią išvadą iš tų pa
čių Tacito žodžių padarė P. ša- 
farikas. Jis rašė, kad “Dievų 
motina, kuriai meldėsi aisčiai, 

, yra prūsų — lietuvių Seewa, 
I latvių Žemines mahti, t-y- vasa-

“šerno atvaizdas

"Visa darykite be murmaįimŲ ir svyravimu, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo vaikai, nebarti n i sugedusios ir iškrypusius giminės 
tarpe. Jų tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — 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
lk, bet ištikimai eiti, tuo, kurį. Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri- 
irų 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 Užlaikyto ją.

Ė V. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika 8/ Evans

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

------------------ (p šafarik, 1848, 
~ t. I, kn. 2, p. 297). Dėl gintaro 

Jordano’* P3'3^™1110 “g1iesum”, Šafarikaš 
vo ir neskirstė žmonių nasal (-arba Kasiodoro) informato- yra nuc>niones> kad prusai, gy- 

,.+ . .5, . on ų pagal iriais tain nat salėto būti tik ^r-1 ven? kartu su vokiečiai, (Tacito
politinius įsitikinimus, nes viso- ]17313 ldlP Pat DUT1 Žei , u ...

t • i • ... * manai Kari Jordanas anip laikais ciar negalima kaJl>di apiese. Lietuvos politinėse partijose . . Joraanas minias apie
buvo labai kilnių ir vertingų! , e -
asmenybių, bet vertino žmones rtrateknpčija ždažio aeslii”, o 
pa^al asmeniškus privalumus, ,•

Laidotuvių Direktoriai
6345 SOUTH WESTERN AVĖ

Š.m. balandžio 30 d. Chicagoje 
mirė širdies smūgio pakirtas 

, teisininkas Jonas Talalas. Jis 
Į buvo gimęs 1906 m. Siesikų 
j miestelyje, Ukmergės apskrity. 
Į Jonas Talalas 1926 m. buvo bai* 
• gęs Ukmergės gimnaziją ir stu- 

__ --------------- į dijavo teisę Kaune Lietuvos 
VaL agai susitarimą. Uždarytą tree. • universitete. Būdamas studentu 

7 :;- -  1926-1930 m. tarnavo Vidaus
DR.LEONAS SEIBUTIS Reikalų Ministerijoje, o nuo nusistatymais, neįsiveldavo Į

- - imon—---- 4 --------xr.-_ -------d------------------------ ■_ atŠirAdiuiU.
=_____ j P Šafarikaš neapsiribojo vien
nepakel- ^uo, kad suabejojo žodžio “Ae- 

stii”, kaip ėtnohim’o, reikšme;
Į jis įrodė,, kad ta taula, apie ku
rią informuoja Tacitas, neturi 
nieko bendro su germanais, bet 
priklauso .“lietuvių .šakai”. Ir ši- 
dje savo teorijos dalyje jis pasi
rodė teisus. . -

Tacito tekstas apie “aisčius” 
sukėlė daug aiškinimų. Vokie
čių XIX a. istorikas J. Voigtas,

i analizuodamas - Taci to tekstą, ■ 
i atkreipė dėmesį į dvi aplinky- 
į bes esą, aisčiai neva vadinę gin
tarą “Vokišku” žodžiu glesum 
(iš šakniės “g]aš”) ir kaip reli-’

DR. IHANK PLECKAS; 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W- 71 St. Tel. 737-5145

Tikrina akis. Pritaiko akining 
‘'contact lenses’”

i aisčius paėmė, iš Tacito, redo,'okie^lus’_ ^uo Pa^u ir apię prū-
šų gyvenimą su vokiečiais. — 
Red.) “galėjo, bo abejo, pava-

į Tokiu būdu P šafariko teiei-ldinti žodžiū> sukirptu pagal i-odel jis turėjo artimų draugų is in^iu nuau.r.. saianko teigi . . .. °
įvairių politinių partijų. Jonas ,as’ Ka(? Aesni yra germanui . ' /
Talalas buvo tolerantas, jis skai- • geografinis terminas, bet ne; ' ’ T • •
tesi ir su kitų pažiūrų asmenų j taut°s vardas, .yra paremiamas a. .^ln. ro . S^?esrT,t’^?en ^ai

• ■ . 14 F - T to žodžio analize ir jo istoriniu'apie k“riuos kaįba Tacitas- b*-
11930 m. perėjo į Teisingumo Mį- aštrius politinius ginčus ir mo- 
Į nisterijos tarnybą. Atlikęs teis-> mė j o politines temas pagvildenti
mo kandidato stažą Kauno Apy- j nuoseklumo rėmuose, ' ’ 
gardos Teismo žinyboje, ėjo1 damas balso.
įvairias teisininko pareigas: 

j apylinkės teisėjo, apylinkės tar- 
i lytojo, svarbesnėms byloms 
tardytojo, Kauno ir Vilniaus 
Apygardos Teismo prokuroro;
padėjėjo ir nuo 1941 m. birželio

tandra pr*ktik*, jpėe. MOTERĄ Ilges, j mėn. iki 1944 m. birželio mėn.
Ofrtti 2692 WEST 5Wi SI SCET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAIti pirm., antrai, trečiaa. 
ir penktu 2-4 ir 6-8 vai rak. šfcšiadie- 
aiaig 2-4 vaL pooiet ir Įritu laiku 

ragai susitarimą.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL an trad. 1—4 popiet,

Ofi»e toiofj 776-2880
Rezidencijos teįefc 448-5545

DR VYT. TAURAS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

0RTH0PEDA5-PR0TEZJSTAS 
l ~ Apsrtai - Protezai. M^cl ban- 

; dažai. Speciali pagalba tolome, 
[Arch Supports) ir t’ t

SaftS W»«t bird St, Chlcagc. IfL 60629 
. Ttluf.; PRotpuct 8-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimri — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tai. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš fvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 37W996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Virt, H W0PA

Lietuvių kalta: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieninis 
ir sekmadieajaia nuo 8:30 iki 0:30

V«di|« Aldona Daulcu*

TaWu HEmloek 4-2413

7158 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 6062?

M

£ “Lietuvos AidaF_
B - KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Pregr*mo» v«d«|a

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

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla. 5:30 vaL pj). 
iš WTIS stoties 1110-^-AM banga.

2646 W. 71*1 Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telet 778-5374

— Jei tinote kuri*
galėtų užsisakyti Naujienas, >ra 
Some atsiųsti jų adresus. Me* 
jiems siusime Naujiena* <M sa
vaites nemokamai,

buvo Vilniaus Apygardos Teis
mo prokuroru.

Jonas Talalas buvo prityręs 
baudžiamosios srities teisinin
kas, pradėjęs nuo teismo kandi
dato, palaipsniui iškilęs nuo ei- 
linio tardytojo ir užėmęs Vil
niaus Apygardos Teismo Proku- 

į roro atsakingas pareigas, kur 
reikėjo didelio, takto ir savo pa
reigų supratimo, laviruojant 
tarp Vilniaus skaitlingos lenkų 
mažumos ir griežtų vokiečių 
okupantų. Čia Jonas Talalas pa
rodė savo sugebėjimus atsakin
gose prokuroro pareigose atsto
vaujant ir ginant Lietuvos rei
kalus ir išlaviruojant tarp oku
panto griežtų reikalavimų ir 
pats į kalėjimą nepakliūnant Gi 
kai kurie iš Lietuvos aukštes
nių pareigūnų vokiečių buvo 
areštuoti ir išgabenti į Stutthofo 
koncentracijos stovyklą ir kai 
kurie iš jų ten žuvo.

Jonas Talalas, 1944 m. antrą 
kartą bolševikams okupuojant 
Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją, 
kur jis buvo Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus įgaliotinis Deggen- 
dorfe (Bavarijoje) ir Lietuvos 
Bendruomenės pirmininkas ir 
tarnavo IRO organizacijoje Re- 
gensburge.

Jonas Talalas 1949 m. atvyko 
į JAV ir apsigyveno Chicagoje. 
Čia jis išvystė savo visuomeninę 
veiklą ir įsijungė į lietuvių or- 

Iganidacinį darbr. Jis 6 metus 
buvo Čikagos Lietuvių Tarybos 
narys ir spaudos komisijos pir- i 
mininkas, gi nuo 1953 m. ALTos j 
narys, nuo 1958 m. ALTos Cent-1 
ro valdybos narys ir nuo 1961 
metų Finansų sekretorius.

1953-1954 m. J. Talalas dvejus 
metus rinko medžiagą, paruoš
davo liudininkus Kersteno suda- f 
rytam Kongreso komitetui, ty
rinėjančiam Baltijos valstybių 
okupaciją.

Jonas Talalas priklausė įvai
rioms organizacijoms: Lietuvių. 
Socialdemokratų Sąjungai JAV, 
Lietuvių Teisininkų Draugijai, 1 
Lietuvių Bendruomenei, Balfui, , 
Studentų šalpos Fondui, jis bu- į 
vo Teisininkų žinių redakcinės ' 
kolegijos narys. Jonas Talalas 
bendradarbiavo Naujienose, Ke-< 
leivyje, Tėvynėje ir kt. •

Jonas Talalas buvo draugiško 
ir švelnaus būdo, mokėjo gražiai 
sugyventi su įvairių politinių 
pažiūrų asmenimis. Jis nerūsia-

Velionis Jonas Talalas, daug 
metų dirbdamas visuomeninį 
darbą, turėjo daug pažįstamų ir 

I prietelių, todėl su juo atsisvei
kinti š.m. gegužės 3 d. prisirin
ko pilna Mažeikos-Evans šerme
ninė velionio priteteHų ir pažįs
tamų. Kan. V. Zakarauskui at
kalbėjus maldas ir susirinku
siems pagiedojus giesmę “Mari
ja, Marija”, Teisininkų draugi
jos vardu adv. Alg. Budreckas 
pasakė atitinkamą atsisveikini
mo kalbą. Dr. K. Šidlauskas atsi
sveikino ALTos vardu, Myk. 
Pranevičius — Socialdemokratų 
vardu. Reivytis atsisveikino po
licijos organizacijos “Krivūlės”. 
vardu. Martynas Gudelis atsi
sveikino Naujienų bendradarbių ‘ 
vardu. Pulk. K. Dabulevičius j 
savo kalboje prisiminė, kaip jie
du su velioniu darniai bendra
darbiavo Vilniuje vokiečių oku
pacijos metais.

Š.m. gegužės 4 d. a.a. Jono; 
Talalo kūnas buvo, gausių paly
dovų lydimas, atgabentas į švč. 
Pan. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kur kan. V. Zakaraus
kui atlaikius mišias ir pasakius 
atitinkamą pamoksią, buvo nu
lydėtas į Lietuvių Tautines ka
pines. Po laidotuvių skailtmgi 
velionio palydovai jo giminių 
buvo pakviesti pietų į Gold 
Coast svetainę, kur pokalbiuose 
prisiminė velionį ir jo gyve
nimą.

Ilsėkis, mielas prieteliau Jo
nai, svetingoje Amerikos žemė
je, o mes tavo draugai tave ma
loniai prisiminsime.

Jonas Našliūnas

vo prūsai =— lietuvių genties 
tauta.

(Bus daugiau)

— Mokslininkai nustatė, kad 
atomo dujomis užkrėstas van
duo turi lėčiau išeiti iš vamz
di‘ų.

SUSIRINKIMŲ

Našliu, našliukių ir pavienių asme
ny klubas š-m. gegužės mėn. 11 dieną 
7 vai. vakaro šaukia narių susirinki
mą, kuris įvyks Vyčių salėje, 2455 W. 
47 gac., Chicagoje. Nariai kviečiami 

n i gausiai atsilankyti ir aptarti svarbius 
j J klubo reikalus. Po susirinkimo * — 

vaišės. • V. Cinką

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Tel.: YArds 7-3401

AM8ULANSO 

PATARNAVIMASChicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Gyv. Marquette Parko apylinkėj, Chicago, Ill.
Mirė 1979 m. gegužės 7 d., 5:00 vai. ryto sulaukęs 86 metu am

žiaus Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Gaurės piarap.
Amerikoje išgyveno 29 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Petronėlė, sūnus Juozas, marti Nijolė, 3

dukterys - Pranciška Lapačinskas, žentas Viktoras, Stasė Valotkienė, 
ir Morca Duquette, žentas Kazimieras, 8 anūkai, 6 proanūkai, brolis 
Iteis.n. Kazimieras su šeima, gyv Venecueloje, ir kiti giminės, draugai 
ijei pažįstami, Amerikoje ir Lietuvoje.

Priklausė BALFiii, Lietuvių Bendruomenei, Marquette Parko Lie
tuvių Namų Savininkų organizacijai ir V. D. Šaulių Rinktinei.

Kūnas pašarvotas Ijack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. Gėlių 
prašoma nesiųsti

Ketvirtadieni gegužes 10 diena 9:00 vai. ryto bus lydimas iš k 
plyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus kilojamas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi* a. a. Vinco Nausėdos giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, dukterys, brolis, gįininės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs-
Tel. 737-1213.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

iiiiiinniiuiiiiiiiiiiniiitniminimntiiiiiHiiii»niiiiiHiiimiiiiiiiiiiiniiniiinnnnuin iHHiniii!iiti!!nnHiitrniinnininnniir

KVIEČIAME 1 KAIRIO-BIELINIO PAMINKLO 
ATIDARYMO IŠKILM

Prof. Stepono Kairio ir Kipro Bielinio paminklai bus 
atidengti Lietuviu Tautinėse kapinėse per Memorial Day, 
t.y. sekmadienį, gegužes mėn. 27 d.r 1 vai. popiet. Tą pačią 
dieną 4 vai. popiet Jaunimo Centre įvyks minėjimas su me
nine programa ir vakariene. Meninę programą išpildys mu
zikas Darius Lapinskas ir aktorė Lainia Lapinskienė.

Stalus vakarienei galima užsisakyti sekančiais telefo
nais: 776-0174, 246-2775, 434-4980.

Visuomenė kviečiame! dalyvauti ir pagerbti šiuos di
džiuosius lietuvius kovotojus už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę.

Komitetas Kairio-Blelinio Paminklui Statyti

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE.

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave.. Cicero, Ill. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayettt 3-3572

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-113S

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, ID. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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Tel. Virginia 7-7747

ŠIMAITIS REALTY

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

Tik ne liežuviui

MALE-FEMALE

SALES AUDIT CLERK

716 W. Kinzie or call 421-0263

Upon soriana pavardė, vardas Ir vietovė

Pavardė ir vardu $3.90

Senoviškas romansas

5 doleriai.

salė' 
Pre

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer A*. 
Chicago, III. 40432. Tol. YA 7-5980

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

Kenilworth 

5PM.

KAUJISNO1
I7W SO. HALSTID ST 
CHICAGO, IL 4040$

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas siuntini

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don't be a Bom Loeeri

Jail Frank Zapoils 
tmew w.TSth st.

GA

HELP WANTED
Reikia darbininku-darbininkiy

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimn Kaitytoji} reirairri? 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6«th Street 
Tel. REpublic 7-1941

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE -A”’
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
SLA

teisėjo Alphonsr

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63fd St- Tel. 436-7878

From feet, hands, elbows. 
Doctors find that hard, thick 
calluses often can be softened 
and removed medically. The 
same ingredient doctors find 
so effective is available in 
DERMA+SOFT™ Medical For
mula for Hard Callused Skin.

— Visos keturios Middletown 1 
atomo krosnys jau apsimokėjo, i 
nes gamino pigią elektrą.

» U&skiu Naujienų kaip dovana savo _ 
yra naujas skaitytojai. Pried* _______ doL

Pavardė ir vardas ___________________ -

Naujieną vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus sSaT 
rytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvią dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji 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 lietuvišku rel 
kalą renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
Kaityti ir platinti Naujienas’ atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie Fla 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.■° '«v'—■ < : 

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbuše 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, teL 813—391-9733, pastyri 
trijų dieną atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būt 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė Ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą namus’ 
ratorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiai 
mecenatą, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

M. i I M K U S 
Netery Publk

INCOME TAX SERVICE
S. M»*le«M4L T«L 254-7454 

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI \ 

Turiu Chicagos.miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus, dirba.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street.
Tel. 776-5162 

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

40 metu, patarnaudama klientams

Narral, Žeme — Pardavlirač 
REAL ESTATE FOR SALI

BASKIN, a leading Men’s & Women’s 
Speciality store chain, seeks experi
enced individuals for full time sales 
audit clerks. Must be skilled in the 
use of 10-key Adding machine and 
have good figure aptitude. Good 
earnings, excellent Company bene
fits, and liberal merchandise discount.

Apply in person:
BASKIN CLOTHING

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

V. VALANTINAS

TOOL MAKERS
Class A - With Tool & Die Repair ex
perience: Nite Shift - Top Wages - 
Company Benefits which include Fam
ily Hospital Plan, 13 Paid Holidays, 
Paid Vacations.

APPLY
SPRING DIVISION

BORG - WARNER

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

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

Telef. 312 238-9787
* Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuou vietai 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

'damas lietuvišką ipaudą Ir Naujiem; 
pridedamus ______  doL

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Princas Sfaanoukas 
ir Azijos komunistai

Chicago Sun-Times bendra
darbis Joseph Kraft rašo iš Ki
nijos sostinės Pekino apie bu
vusį JAV valstybės sekretorių 
Henry KisingerĮ, kuris Tolimuo
se Rytuose, kur jis su maža pa
lyda buvo nuvažiavęs šiomis

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARMA NOREIKIENž

Madison St. at 25th Ave 
Bellwood, Ill.

An Equal Opportunity Employer

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS ĮMOKĖJIMAI S.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

ENERGY 
WISE .

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaite* Rslpc. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu,

Atsiprašiau, kad esu ne skuo 
diškis. Ir ėmiau galvoti. Sugal 
vojau, kaip minėjau, gerą daly 
ką- Tegul “Raudonojo Spalio’ 
gamyklų parduotuvėse, parduo 
dančiose jų batus. Įsiveda nau 
jų batų rėmontihinko batsiuvio Gausus namų pasirinkimas 
etatą- Sėdi sau toks batsiuvys pietvakariuose
greta pardavėjo ir pokšt, pokšt bįjdr aitIS REALTY 
kala naujiems batams padus. * _
Nei reklamacijų gamybai ne- Įvairi apdrauda —INSURANCE 
bus, nei zyliojimo, ięškąųt kaž- BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kur batsiuvio’. Taip sakant, vie 
nu šūviu du kiškiai”.

RUMMAGE SALE -

May 10, 7 AM
Church of the Holy Comforter, 

222 Kenilworth Ave. FREE Bus 
from / to Linden “L”. 20 room o 

North Shore’s best bargains.
Hot lunches, too.

251-6371

DAR SENA KAINA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

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

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už S41.800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Dang priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000. -

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

ŽEMAITIS MOKp .
TARYBINIUS BATSIUVIUS T 

į « 1
Tarybiniame ’'Valstiečių Lai-- 

kraštyje’’ žemaitis K. Petraus
kas taip rašo: |

’’Kai žmogus pagalvoji rim
tai, lai imi ir ką nors gero su
galvoji. Va, kati ir su tais pa
čiais “Raudonojo spalio” gamy
bos batais. Galiu duc’ti gerą pa
tarimą.

Skucdo avalynės parduotuvėj 
gruodžio 26 d. nusipirkau <dvi 
poras “Raudonojo. Spalio gamy
bos baty po 16 rl. 25 kap- Batai 
Ivg ir nieko.

luozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

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

Knygos kaina
Autoriaus adresas:

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomii 
formomis.

Knyga sn formomis gaunat 
ma Naujienų admini«trarii''je I 
1739 Snuth Halsted St.. Chica j 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,, 
su formomis

Pašto išlaidoms pridėti 90c

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill.

Daktaras, apžiūrėjęs ligonę, 
prašo parodyti liežuvį ir sako 
ligonės vyrui:

Nieko pavojinga. Prirašysiu 
stiprinančių vaistų.

Del Dievo meilės; daktare, tik 
ne jos liežuviui! — suriko vjr- 
ras. ’ '

Kalifornijos Lietuvių Die- bus birželio 16 ir 17 d. Meninėj 
ruošiamos Šv. Kazimiero programoj dalyvaus sol. Genė 

Ugianskienė ir Klevelando stu
denčių dainininkių vienetas “Ne
rija”. Taip pat bus dail. K. Rač- 
kaus darbų paroda.

— SLA 134 MoteĮrų kuopos 
susirinkimas, numatytas ši šeš
tadieni, gegužės 12 d., neįvyks, 
nes daugelis narių švenčia Mo

kinos Dieną. Susirinkimo data 
bus pranešta vėliau. (Pr.).

— (R) LB Brighton Parko 
Apylinkės valdyboms naiys ir 
spaudos darbuotojas Antanas 
Marma steiga susirgo ir po ope
racijos sveiksta šv- Kryžiaus li
goninėje. Valdyba ir nariai lin
ki'jam stiprybės — nugalėti li
gą, sutvirtėti ir grįžti į mūsų 
tarpą visuomeniniam darbui.

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkimas bus šiandien, 
gūžės 9 d. Pariaus-Girėno 
je, 4416 S- Western. Ave. 
džia 7:30'vai. vak.

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

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.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams, 

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: ____________

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

307 W. 30th St.
Tel. (212) 563-2210

dienomis, skaitomas kaip antras 
valstybės sekretorius. Ten Kis- 
singeris susitiko su buvusiu 
Kambodijos valdovu, princu N. 
Sihanouk. Įdomu, kaip išguitas 
monarchas komunistų valdžią 
apibūdina.

Sihanouk savo kalboje pasa
kė, kad jis nori nepriklausomos 
Kambodijos ir paminėjo, kas 
mėgino Kambodiją okupuoti: 
pirmiausia japonai, paskiau 
prancūzai, paskui amerikiečiai, 
tada kiniečiai, dabar Vietna
mas,’ pagaliau vietnamiečiai ir 
pagaliau vietnamiečiai ir pačios 
Kambodijos komunistai, arba 
Khmer Rouge ir Vietnamo ko
munistai. Karas baigėsi 1975 
metais. Kiniečių pagalbos dė
ka, Kambodiją paėmė Khmer 
Rouge, pačių Kambodijos komu
nistų lyderis Pol Pot.

Khmer Rougę jis apibūdino 
kaip Hitlerį. Iš 7 milijonų Kam
bodijos gyventojų, Pol Pot nu
žudęs 3 milijonus kambodiečių.

< Sihanouk pats ir jo žmona buvę 
Pol Poto kaliniai. Masines žu
dynes Pol Pot organizavęs, žino
damas, kad Kambodijos žmo
nės nori ir pageidauja labiau jo 
(Sihanouko), nes jo režimas bu
vęs švelnesnis.

— Antanas Marma. Chicagos 
spaudos klubo iždininkas, guli 
šv. Kryžiaus ligoninėje. 649 
kambaryje. Galima lankyti nu
statytomis valandomis. Gydo 
gerklę.

— Jolita Kriaučeliūnait ė iš 
Palos Park baigė higieninės me
dicinos mokslus magistrės laips
niu Ann Arbor universitete. 
Atlikusi praktiką, sieks dakta
rės laipsnio. Ji yra aktyvi jau
nimo organizacijose bei veiklo
je, priklauso Korp! Neo-Litnu- 
ania.

— Dr. Juozas Kaškelis iš Gulf
port apylinkės, St. Petersburg, 
Fla., anksčiau gyvenęs Kanado
je, dalyvavo Pavergtųjų Tautų 
atstovų suvažiavime, įvykusia
me Hollywood, Fla. Kartu su 
juo dalyvavo poetas Alfonsas 
Tyruolis ir Juozas Gruzdas. 
Dr. Kaškelis yra parašęs studi
ją ir išleidęs atskiru leidniu nos. 
apie komunizmą Lietuvoje, taip! parapijos Los Angeles mieste,

“ , pąt dalyvauja aktualiais strąiĘS- 
|t‘niais periodinėje spaudoje. Jis 

yra registruotas narys tarptau
tinės prieškomuinistinės organi
zacijos ir joje atstovauja lietu
viams bei pavergtai Lietuvai.

— Birutės Dilkutės - Batrakie- 
nės rankdarbių ir meniškų dar- 

į bų paroda bus Toronto Prisikė
limo parapijos salėje gegužės 
13 dieną. Gegužės 26 ir 27 die
nomis ten bus detroitiškių V. 
Veselkos ir J. Jasiūno drožinių 
bei audinių paroda.

— Kanados Lietuvių Kunigų 
Vienybės seimas įvyko balan
džio 27 d. Toronte. Perrinkta 
buvusi valdyba: kun. J. Stas
kus (iprm.), kun. A. Prakapas, 

' kun. A. Simanavičius, kun. dr.
P. Gaida ir kun. P. Ažubalis. Ji

1 eina ir Pasaulio Lietuvių Kuni
gų Vienybės valdybos pareigas.

— Naujienų prenumerata yra 
geriausia dovana mieliausiems 

j pasaulyje asmenims — motinai 
• ir tėvui jų dienos progomis.

Tik, deja, padėvėjus pir
mą savaitę, susivijo “liežuviai” 
ir išlindo pro apačią. O antroje 
savaitėje nusilupo padai. Nu
vykstu į parduotuvę. Taip ir 
taip, sakau, broką parduodate. 
Tokia meilutė moteriškė, pre
kių žinovė, ir sako:

— Nė kiek! Nemoki dėvėti 
“Roudonojo Spalio” gamybos 
batų! Nusipirkęs pirmiausia

Jaunas vyrukas, atėjęs pas 
merginą į namus, žiūri į divo- 

|ną ant grindų, nedrįsdamas pa
reikšti .savo meilės. Pastebėjusi 
tą mergina sako:

— Galite atsiklaupti, nes di- 
vonas buyo išvalytas prieš jūsų 
atvykimą. -

Registruokite savo namus, | 
biznids, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančio] įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy. j

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

kreipkis i buitinio batsiuvius,* ware) prekių krautuve. Nebrangus, 
kad pakaltų padus.,Taip daro vi 
si skuodiškiai.

State Fįrm LHe Insurance Company j

Remove hard callus 
skin without 

cutting, scraping!




