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SUTARTI PASIRAŠYS PREZIDENTASCHOMEINI SUŠAUDĖ IRANO ŽYDĄ, PREKIAVUSĮ SU IZRAELIU
TEHERANE SUŠAUDYTI DU BANKININKAI.

•SKOLINI PINIGUS ŠACHO ŠEIMAI
TEHERANAS, Iranas.—Mula persekioja ant — du ų s 

Chomeini trečiadienio rytą įsa- teptas “Buto” vardas. Jis žino, 
kė partizanams sušaudyti du jog tai yrą protestas prieš dik- 
stambius Irano bankininkus ir tatūrą. Blogiausia, kad krašto 

vieną žydą, prekiavusį su Iz- ūkis eina silpnyn, prekybos su 
raeliu. |

Chomeini manė, kad Irano , 
žydai, naujai valdžiai nutrau
kus santykius su Izraeliu, taip 
pat nutrauks santykius su Iz
raeliu. Pasirodo, kad Irano žy
dai kitaip galvojo. Vienas stam
bus Irano prekybininkas, Irane 
pardavinėjęs Izraelyje gamina
mus plastikinius- įvairias rūšies 
indus, užsakė didoką skaičių 
Izraelyje gamintų plastinių 
lėkščių, puodelių ir įvairių rū
šių pigiai pardavinėjamų indų. 
Irano valdžia palaukė, kol mi
nėtos prekės atėjo į Iraną. Tada 
suėmė stambų prekybininką, 
jam pasakė pamokslą, o ryte 
išvedė į kalėjimo kiemą ip su-

kymas buvo padarytas prieš'pu
sę metų, bet toks aiškinimas 
mulos Chomeinio nepaveikė. Jis 
tiktai nori, kad kiti Irano žydai 
suprastų “Islamo respublikos” 
pakaitas ir prisilaikytų naujos 
sistemos pagrindinių' dėsnių. 
Irano gyventojai- <bijo didesnių 
repreajų. v ■ |
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GEN. ZIA STUDIJUOJA 
“ISLAMO”^ DĖSNIUS

Popiežius pasikvietė 
arkivyskupą Lefebvre

ROMA. — Tradicionalistu di
sidentų Romos katalikų bažny
čioje lyderis arkivyskupas Mar
cei Lefebvre, prancūzas, trečia
dienį atvyko į Romą, kur pasi
sakė turintįs reikalą susitikti 
popiežių Joną Povilą II ir mė
ginti baigti plyšį pačioje bažny
čioje. Vatikano pareigūnai tebe
silaiko nusistatymo nieko nekal
bėti apie 73 metų amžiaus arki
vyskupo Lėfebvre planus, ko
kius jis paskelbė Nancy mieste, 
Prancūzijoje.

LefebvFę^ yra pagarsėjęs savo 
priešingu.- nusistatymu _dėl Va
tikano II. Susirinkimo 1962-65 I 
metais, ypač dėl panaikinimo 
lotynų kalbos mišioms.

Brežnevu irPrezidentas Carteris turės susitikti su Leonidu 
pasirašyti strateginių atomo ginklų sutartį, kuri galios 

vienerius metus.MOROZ RAGINA UKRAINIEČIUS SIEKTI NEPRIKLAUSOMYBĖS
NEAIŠKU, KURIAIS SUMETIMAIS KOMU

NISTAI IŠSIUNTĖ DISIDENTUS

Žmonės žudos: dėl kulto

PASIRAŠYMAS GALI VYKTI ŠVEICARIJOJE. 
NORVEGIJOJE AR BELGIJOJE

WASHINGTON. D.C.— Vals- šymui pasiūlyta ir Briuselis, 
tybės sekretorius Cyrus Vance; Belgijos sostinė. Bet Brežnevui 
pranešė, kad sutartis strateginių' gali būti per toli, 
atomo ginklų kontrolei jau su
tarta. Tenka tiktai susitarimą 
formalizuoti.

Sutartį pasirašys prezidentas 
Carteris ir Sovietų Aukščiausio- 
sios tarybos pirmininkas Leoni- čiau. 
das Brežnevas. Pradžioje Brež
nevas norėjo atvykti į Washing-j 
toną, pasitarti su prezidentu i 
Carteriu. padaryti kelias nuolai- ■ 
das ir Amerikoje sutartį pasi-; 
rašyti, bet dabartiniu metu pa-; 
dėtis pasikeitė, Brežnevo svei-: 
kata susilpnėjo. Rusų komunis-. 
tų partijos vadas gali sampro-

Jis nenori, 
kad kelionėje jo nereikėtų stip
rinti deguonimi.

Pasirašytoji sutartis galios 
tiktai vienerius metus. Sutar
čiai pasibaigus, o gal dar anks- 

bus pradėti pasitarimai 
naujai sutarčiai.

Metai labai greitai prabėga. 
Sekretoriui Vance teko vesti 
pačius sunkiausius strateginės 
atomo sutarties posėdžius. Sek
retoriui teko vesti taikos pasi
tarimus Artimuose Rytuose, 
vesti atkaklią kovą su Izraelio 
atstovais, o iš Egipto skristi tie-

HYDERABAD, Pakistanas. — 
Tvirtinama, kad diktatorius Zia 
labai atidžiai studijuoja mulos 
Chomeini paskelbtos “islamiš
kos Irano respublikos” pagrindi
nius įstatymus. Diktatorius Zia 
nori prisidėti prie naujos Irano 
santvarkos. Jam nepatinka de
mokratinės idėjos, ateinančios 
iš Vakarų Europos. Jis pritaria 
seniems Korano dėsniams ir 
įsakė vagiliams kapoti rankas. 
Kalėjime vagių jis nelaiko. Ap
gijusias berankius jis leidžia į 
gatves ubagauti.

PAKVIETĖ CHOMEINI
I PAKISTANĄ

Diktatorius Zia pakvietė patį 
mulą Chomeinį atvykti į Pakis
taną ir pasakyti kelias kalbas 
didesniuose miestuose. Jis pri
žadėjo išvesti kareivius į aikš
tes ir apsaugoti mulą, bet mula 
atsakęs, kad dabartiniu metu jis 
neturįs laiko tokiai kelionei. Jis 
pasiūlė pasiųsti į Pakistaną ke
lis patarėjus, jei gen. Zia no
rėtų, bet jais, atrodo, diktato
rius nesusižavėjęs. Diktatorių

Siekia prikalbėti sen. E. 
Kennedy kandidatuoti

Kongresmanas Richard Nolan, 
demokratas iš Minnesotos, bu
vęs viceprezidento W. Mondale 
rėmėjas, trečio termino kon
gresmanas,. pirmadienį nutrau
kė ryšius su prezidentu Carter 
■ir paskelbė, kad Minnesotoje 
įsisteigė Demokratinės Alterna
tyvos komitetas, kurio uždavi
nys būsiąs pirmos rimtos pas
tangos paveikti senatorių Ed
ward Kennedy (D., Mass.), kad 
jis būtų kandidatu 1980 metų 
nominacijoms.

— Juodaodis Richard Hatcher 
ketvirtą kartą išrinktas Gary 
miesto meru.

— Prezidentas Carteris leido 
ūkininkams sėti žymiai daugiau 
sojos pupelių.

— Japonai užsakė tris milijo
nus bušelių sojos pupelių Ame-

JERSEY CITY, N.J. — Pra
eita antradieni šiame mieste c
įvyko gausus Amerikos ukrai
niečių susirinkimas, kuriame 
svarbiausiu kalbėtoju buvo uk
rainietis V. Moroz.

Pačioje Rusijoje Moroz buvo 
disidentas, o Sovietų valdžia jį 
ir dar kitus keturis iškeitė už 
du čekų šnipus, dirbusius sovie
tų valdžiai.

Ukrainietis Moroz, besivado
vaudamas pirma Stalino, o pas
kutinių metu ir Brežnevo kons
titucijomis, reikalavo kelių pa
grindinių žmogaus teisių, ne
liesdamas paragrafų apie tautų 
laisvę, o pasiekęs Ameriką, jis 
pradėjo kviesti ukrainiečius 
siekti nepriklausomybės nuo 
Sovietų Sąjungos.

Moroz priminė ukrainiečiams, 
kad pirmon eilėn jie privalo 
patys būti vieningi ir vieningai 
siekti nepriklausomybės Ukrai
nai. Jis nurodė, kad Sovietų Są
jungoje yra 40 milijonų ukrai
niečių, kuriuos Sovietų Sąjunga

nėjo, kad laisvės nori lietuviai, 
latviai, estai, vengrai ir kitos 
tautos. Maskva nesitikėjo tokios 
Morozo kalbos.

Nikaragva neįstengia 
nusikratyti diktatūros

LEON. Nikaragva. — žmo
gaus Teisių komisija Nikaragvo
je paskelbė, kad balandžio mė
nesį prezidento Somozos gvar
dijos kareiviai užmušė 43 jau
nuolius, jų tarpe 6 mergaites.

Paskelbime yra dar visa eilė 
žmogaus teisių laužymų tarpe 
balandžio 9 ir 24 d. areštuojant 
žmones, nusistačiusius prieš So
mozos šeimos 40 metų dikta
tūrą.

BOS”' JNAS. — Policija, pa
šaukta -į- vieną apartamentą 
Soutn Bostone, atrado viename 

i kambaryje namų .o* aiiorelį, 
j prie jo tebed gličias žvakes, 
; kvapsniais oinilkalais prirūk'*xį 
'apartamentą ir mieg-' ■-a jame 
Į dvi nebegyvas motei.-■ Laura 
' Ann Weich. 25 metų, to aparta
mento nuomotoja, ir jos draugė 
Pamela Nagy, 24 metų, abidvi 
kažkokio iš XVII šimtmečio 
mistinės draugijos kulto studen
tės. Jos prieš išgerdamos Cya- 
nido nuodus numarinusios savo 
keturias kates ir prie radiato- 
riaus pririštą šunį.

Ta slapta draugija turi buvei
nes Vienoie ir San Jose, Calif.
Savo pradžią ta draugija tvir- landas tarėsi, 
tina turinti iš Egipto dar iš 1500 
metų prieš Kristų, ir Vakarų 
Europoje plačiai gyvavusi XVII 
ir XVIII šimtmečiais. Į Ameri
ką kultas persikėlęs 1693 metais. 
Spėjama, kad kultas čia f 
šimtus kuopų.

tauti, bet jo kojų raumenys su- šiai į Šveicariją ir pradėti pasi 
silpnėjo, jam sunku atsikelti ir^ tarimus su A. Gromyka, pailsė- 
vaikščioti. Savo įstaigoje jis ju-' 
da. jam padeda adjutantai, bet 
jis nenori pasirodyti ligoniu 
Amerikoje.

Galimas daiktas, kad abi vals
tybės pasirinks Šveicariją ' stra
teginių atomo ginklų sutarčiai į 
pasirašyti, bet šis reikalas dar' 
nenutartas. Šveicarija sutarčiai j 
pasirašyti geriausiai tiktų, nes 
ten dažniausiai posėdžiavo So
vietų Sąjungos ir JAV komisija 
šiais sutarčiai paruošti. Paga-j 
liau, Šveicarijoje dažniausiai su
sitikdavo Sovietų užsienio rei
kalų ministeris Andrei Gromy
ka nesutartiems paragrafams iš
aiškinti. Kad niekas negirdėtų, 
ką Gromyka norėjo pasakyti 
Valstybės sekretoriui, tai jis 
kartą nusivedė sekretorių į ru
sų pagrobtą Lietuvos Respubli
kos ambasadą, kur kelias va-

jusiu ir laukiančiu jo Ženevoje. 
Sekretorius Cyrus Vance studi
juodavo pasitarimų eigą pake- 
liuje iš Egipto į Ženevą, bet jis 
mokėdavo Gromykai pasakyti, 
kur JAV nedarys jokių nuolai
dų. Du kartu pasitarimų pabai- 

Į goję sekretorius Vance aiškiai, 
j išdėstė Amerikos poziciją ir pa- 
Įsakė. kad rusai privalo daryti 
nuolaidas, jei nori naujos stra
teginės sutarties.

Sovietų valdžia, Brežnevui 
nuolaidas ir 
naujos sutar-

rikoje. Mokės auksu ar doleriais, labai žiauriai išnaudoja ir ver- 
= čia dirbti rusiškam imperializ

mui.

Gegužės 10: Beatričė, Anto
ninas, Dgauja, Bendė, Putinas, 
Gedvamis.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 7:48.
Oras tvankus, gali lyti.

i patarus, padarė 
| baigė pasitarimus 
ties tekstui.

Kad būtų taika 
valstybių, reikia rasti būdus su
stabdyti' Sovietų karo avantiū
ras Į laisvąjį pasauli. Rusai siun
tė ginklus, vežė Kubos karius ir 
primetė komunistinę tvarką bu
vusioje portugalų Angoloje. Jie 
primetė kraštui komunistinę 
tvarką, bet nepajėgia atstatyti 
Angolos ūkio. Kraštas badauja, 
nepajėgia atstatyti prekybos. 
Angoloje nėra duonos, būtiniau
sių prekių ir tvarkos. Valdžią 
išlaiko Kubos batalionai.

Panaši padėtis yra ir Etiopi
joje. Kraštas badauja, tvarkos 
nėra. Sovietų karo vadai norė
jo įsistiprinti ir Jemene, bet pa
būgo Amerikos karo laivų. Šis 
klausimas turės būti išspręstas.

tarp didžiųjų

Kad Brežnevui nereikėtų taip 
toli skristi, o nuskridus nerei
kėtų jo vežioti ant ratukų, ame
rikiečiai pasiūlė pasirašymo ce
remonijas pravesti Norvegijoje.

turi Brežnevui nereikėtų aukštai iš'
Pradeda jausti 
gazolino stoką

WASHINGTON. D.C.— Kraš
tas pradeda jausti gazolino sto
ką. Pietų Kalifornijoje automo
bilistai gauna 10 galonų gazolino 
kas antra diena. Illinois guber
natorius paskelbė, kad ir Illino- 
jaus automobilistai negaus tiek 
gazolino, kiek jie norėtų.

Chicagos miesto meras Byrne 
sukvietė gazolino tiekėjus ir 
distributorius pasitarti, kaip ge
riau visus aprūpinti gazolinu.

James Schlesinger tvirtina, 
kad krašte yra pakankamai naf
tos, tik nėra valyto gazolino. 
Savininkai sulėtino valymo dar
bus. Prezidentas yra įsitikinęs, 
jog visa tai daroma pasipelny
mo tikslais.

Senatas pradėjo svarstyti pre
zidento projektą, bet tuojau 
perėjo prie racionavimo idėjos. 
Senato dauguma nepritaria pre
zidento sumanymui. Manoma, 
kad šiomis dienomis bus priim
tas įstatymo projektas, kurį pre- 

, nors 
Čiai, bet-ir kitos rusų- kpmunis r jam ir nepatinka ši pagrindinė 
tų pavergtos tautos.Ąjis pami-l idėja.

Disidentas Moroz yra geras 
kalbėtojas, moka aiškiai dėstyti 
savo mintis ir patarė ukrainie
čiams vieningai siekti nepri
klausomybės. Jis yra įsitikinęs, 
kad ukrainiečiai, vieningai veik
dami, gali padėti ukrainiečiams 
tapti nepriklausomais. Jis žino, 
kad Amerikos ukrainiečiai yra 
labai susiskaldę. Dalimi juos 
skaldo rusai, kurstydami vienus 
prieš kitus. Sovietų politrukai 
yra intrigų, žudynių ir šmeižtų 

, meistrai.

PAVERGTIEJI NORI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Arrun užmušė
50 keleiviu

KAMPALA. Uganda. — Nau
ja vyriausybė stengiasi sutvar
kyti trafką ir geležinkelius. 
K.ašto traukiniai jau pradėjo 
tvarkingai judėti tarp pietų 
Ugandos ir Kampalos.

Idi Amino kariai sulaikė iš 
pietų Ugandos į sostinę einantį 
keleivinį traukinį, išlaipdino 
visus vyrus, atėmė iš jų pinigus 
ir vertingesnius daiktus, ir pa
gal geležinkelio liniją nušovė.

Krašte kilo labai didelis pasi
piktinimas šitokiu elgesiu. Siųs 
naują ekspediciją Idi Amino 
kariams suimti.

— Venecijoje banditams pa
vyko pagrobti turtingo italo 
vaiką, reikalauja stambios su
mos išperkamų.

skristi, o prezidentas Carteris 
ilgesnėje kelionėje galėtų pail
sėti. Tuo tarpu dar galutinai 
nenutarta sutarties pasirašymo 
vieta. Taip pat sutarties pasira-

at-

Sveikatos Organizacija 
privalo vengti politikos

Nebepataisoma žala bus pa
daryta. jei Pasaulinė Sveikatos 
Organiz cija (PSO) duosis 
įtraukiama į p< liuką ir ypač į 
ars'- ei izraelitų disputus. — 
perspėjo Joseph A. Califano, 
JAV Sveikatos, švietimo ir Ge
rovės departamento sekretorius. 
Jungtinės Valstybės yra įsipa
reigojusios remti PSO ir kitas 
Jungtinių Tautų organizacijas, 
pasakė Califano tos organizaci
jos metiniame posėdyje Žene
voje.

CYRUS VANCE
Secretary at State

Sekretorius Cyrus R. Vance 
du kartu pasakė Gromykai, 
kad rusai turės daryti nuo- , 
laidas, jei norės strateginių laisvės siekia ne tik ukrainie-1 zidentas turės pasirašyti,

J
11 
I Disidentas Moroz pasakė, kad

atomo ginklų sutarties.
.Taip ir įvyko.

— Spiegei bendrovės direkto
riai prieina išvados, kad kata
logai gyventojams jau neberei
kalingi; Kitos bendrovės tuo 

•netiki. ' -

Leonidas Brežnevas norėjo 
vykti į Washingtona strateginių 
atomo ginklų sutarčiai pasira

šyti, bet silpni raumenys’ 
neleidžia jam leistis 

' ' tolimdn' kelionėn.

— Tarptautinės sutartys ap
saugo 
vauti 
nvse.

Italijos žveju teises žu- 
tarptautiniuose vande-

— Mula Chomeini nekreipia 
dėmesio:. į: susitari rhn's, padary
tus su premjeru Bazarganu.



šitos žemės

Giovanni BielliniMoteris ir vaikas

Kristinos Griniūtės. Padainavo
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tave pasirenka savo 
žvaigžde ir saule, 
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TOKIOS PADĖTIES 
AKIVAIZDOJE

s

man ir gal 
vaikas? Ko- 
už savas ir

X-

1
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veidą mena. 
Vargo raukšlės šviečia kaip 

žvaigždžių keliai, 
Visą šitos žemės klaidų

kelią mano
Tegu švies man tavo veido

spinduliai.
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cTganizacij oj e nedalyvaujančių 
vardu.

Suvažiavmas pataria 
gardos ir viso krašto lietuviams:

1. nedalyvauti nelegaliuose 
rinkiniuose ir tuo išvengti gali
mos atsakomybės prieš šio;

APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
rinkta: Ignas Petrauskas, Kazys 
Povilaitis ir Eugenijus Smilgys.

Šiomis dienomis, JAV lietu
vių organizaciniame gyvenime 
vyksta keisti, niekados dar ne
buvę, dalykai, ir eilianm lietu
viui sunkiai suvokiami. Viena 
ekstremistinė organizacija — 
JAV LB, kuri atsisako politinė
je veikloje bendradarbiauti su 
ALTa ir dalinai VLIKu pati vie
na pasišovė išrinkti visų JAV 
lietuvių seimą — parlamentą 
pavadindama JAV LB taryba- 
Tie balsavimai — rinkimai la
bai panašūs į bolševikinius iri 
Hitlerio nacistinius balsavimus 
tik už vieną partiją ir kurie nie
ko bendro neturi su tikrais va
karų valstybių demokratiniais 
balsavimais-

Šitų įvykių akivaizdoje JAV 
(R) LB Vakarų Apygardos at
stovų suvažiavimas vienbalsiai 
priėmė šias rezoliucijas:

“Apygardos atstdvų suvažia
vimas, išklausęs pranešimus, 
konstatuoja:

1. Vadinamoji JAV L. B-nė 
registruota lik Connecticut vals
tybėje, nelegaliai skelbią, ir vyk
do rinkimus visose kitose šio 
Krašto valstybėse; .

2. Toji organizacija, neturė
dama save' narių sąrašo, suda
rė sąlygas joje įsigalėti tam ti
krų- siekių grupei, kuri šią or
ganizaciją naudoja griauti lega
liai veikiančias šio krašto lietu-

... vių organizacijas ir tuo šąmi-1 
tikrai Įdomios, o Jausimai irį nįngaį ar nesąmoningai talkinin

kauja Lietuvos okupanto agen
tams;

3. JAV L. B-nę perėmusi gru
pė, visiems leisdama nesukon
troliuojamą balsavimą paštu, 
stengiasi išpūsti balsuojančių 
skaičių ir tuo “padidinti savo 
mandata”;

4. Senoji, pagrindinė išeivijos 
dalis JAV L. B-nėje nedalyvau
ja, tačiau tos organizacijos va

ldovai- tariasi jai atstovaują ir

Metinis apygardos suvažiavi
mas įvyko 1979 m. balandžio 28 
d. šaulių Namuose, Chicagoje. 
Apie to suvažiavimo pirmąją 
dalį jau gana plačiai, išsamiai 
ir dalykiškai parašė p- Stasys 
Juškėnas (“Naujienos” 1979. 5. 
2-3 dd.). Ponas St. Juškėnas 
nuo pusės to suvažiavimo turė
jo išvykti, te i mudu su juo su- 
sltarėva, kad apie pirmąją dalį 
to suvažiavimo jis parašys o 
apie antrąją dalį aš parašysiu.

širmoji dalis buvo pati įdo
miausia, čia vyko sveikinimai 
žodžiu, sveikinimai raštu, apy
linkių valdybų pirmininkų pra
nešimai ir p. Dr. Bronės Motu- 
šienės labai Įdomi, jaudinanti, 
mūsų tautą liečiančiais reika
lais paskaita. Mačiau, kad ne 
vienas net ašarą nusišluostė. Bū
tų labai gera, kad ši paskaita 
būtų '"Naujienose” atspausdin
ta. Gerbiamoji paskaitininke 
paskaitą skaitė ir raštd, dėlto 
ją pasiųsti į redakciją nesuda
rytų per daug darbo o visiems 
"Naujienų” skaitytojams būtų 
labai Įdomu ją pasiskaityti.

Antroji suvažiavimo dalis, 
nors ji užtruko ilgai, bet jau ne 
tokia įdomi, tai valdančiųjų or
ganų — valdybos ir kontroles 
kcmsijos rinkimai. Taryba nė
ra renkama, ją sudaro apylin
kių valdybos. Pats Įdomiausias, 
gal būt viso suvažiavimo punk
tas, tai rezoliucijų skaitymas 
ir jų priėmimas, nes rezoliucijos

sumanymai, tai jau nieko ypa
tingo.

Į apygardos valdybą, pusiau 
slaptu balsavimu buvo išrinkti 
šie 5 asmenys, juos surašau iš- 
eilės pagal daugiausia gautų bai
sų skaičių: Stasys Dubauskas, 
Delfiną Tričienė, Jonas Kreivė
nas, Vacys Prūsas ir Valerijo
nas (Pocius ir du kandidatai Jo
nas Kavaliauskas ir Antanas Zu- 
maras. Į kontrolės komisija iš-

vn&nc* U the place that is made 
And, U.S. Savings 

Bond* have been helping to make 
aanpy dreams come true for years. 

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
an come true faster than ever before.

You can buv shares in your parti- 
dream tr* joining the Payroll 

rTer; wtiere you work, or the 
sond-a-MonUi plan where you bank. 

Hafoeeyoi know it^votir Amcnecn 
wid be a reality.
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budo kalbėti jos kaip ir kitų krašto Įstatymus;
2. savo balsais neprisidėti 4 liaudies daineles, vieną daine-

prie bendrųjų lietuvių organiza- lę solo padainavo p. T. Serapi- 
cijų — VLIKo ir ALTc's -— silp- nienė ir vieną dviese — duetą 
ninimo ir jų griovimo; j

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

❖ * *

Suvažiavimas sveikiną naują
sias VLIKo ir ALTos vadovybes/ 
linki sėkmės ir ištvermės, ir pa
sižada remti jų darbus.

Po vienbalsio rezoliucijų priė
mimo sekė Įvairūs, klausimai ir 
sumanymai.

Suvažiavimas baigtas Lietu
vos Himnu.

Spaudos fotografas C. Genu
tis suvažiavimą įamžino foto 
nuotraukomis-

Iš suvažiavimo turėjau sku
bėti Į VLIKo spaudos atstovų 
konferenciją, kuri prasidėjo 6 
vai- pp., Jaunimo Centre, Chi
cagoje. Norėjau būti anksčiau, 
kad galėčiau užimti vietą ar
čiau pranešėjų ir jų pranešimus 
ųžrekorduoti- 5.

įėjęs pro didžiąsias duris Į 
Jaunimo Centra, ten dar nieko

I < .I neradau. Karidorius visai tuš- 
ičias. Ėmiau žvalgytis kokiame 
Į kambaryje ar so’ikėje ta konfe
rencija galėtų bū Ii. Priėjęs pne 
viduryje koridoriaus stovinčio 
didžiulio, storo stulpo, apsags
tyto —aplipinto Įvairiais skelbi
mais, maniau gal čia rasiu pa
sakyta, bet nieko nebuvo. Mano 
didžiausiam nustebimui, randu 
prie to stulpo prisegtą bolševiki
nį skelbimą, kuriame skelbia
ma, kad bolševikiniai -filmai 
(ten nepasakyta, kad bolševiki
niai) bus rodomi vienoje Mar
quette parko karčiamoje. Tas 
pats skelbimas kurį jėzuitų 
broliukas prieš savaitę laiko, 
sekmadienį, išeinant iš jėzuitų 
koplyčios, po pamaldų, kartu su 
“Mūsų žiniomis” dalino maldi
ninkams. ,

•Užsibaigus konferencijai, ku
ri: užtruki» ajne pusantros valan
dai, vėl reikėjo skubėti į šaulių 
Natinis j JAV (R) LB-rengiamą 
bankelą.

-Atvykęs jau radau nemažai 
susirinkusių b-, ndruonieninin- 
kų, beveik pilna .salė, kurioje

j p. T. Serapinienė ir St Rudo
kas. Dainomis sužavėta publi
ka dainininkams plojimų nepa
gailėjo. Linksmajai daliai grojo 
K- Venckaus vadovaujamas šau
nus orkestras.

Bufetą organizavo. J. Bag- 
džius ir B. Sabastionas a patar
navo A. Vengris ir Pr. Aglins
kas.

Banketas užsitęsė iki vėlybos 
nakties. Visi buvo patenkinti 
tikrai draugiška ir malonia nuo
taika.

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM5 Tablets are 

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

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache 1

To reduce pain, soothe inflanrrnation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in rnmules* Tberes no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

I Bonds vhm V’

hen tory e* n b-> outhed ♦
trukus, prasidėjo trumpa, visus 
banketo dalyvius; sužavėjusi 
meninė didis, ^uijĮ išpildė 'Slar- 
qitefte .parko (R) 14k pay linkės 
datHjninkų būrelis, vadovauja- 
ma^pjTeodorc's Serapinienės ir 
m^ak^s apotnpjniAt4tM

Motina, mąrt sąulė. tavo . raukšlių. _ dar nepaliestas- .Tįk 
staiga . * . atradai- savo' bene 
pirmąjį žilą plauką . . . Lyg gil
tinės skeleto pirštą išrovei jį iš 
savo nutolstančios jaunystės. 
Ar tai nebuvo tavo penktas 
skausmas?

Kai tau, mama, kartą prista
čiau vieną nepažįstamą mergi
ną kaip savo draugę, tu tada 
veidu nusišypsojai, bet širdy 
sukilai prieš savo būsimą var
žovę, kuri nepermaldaujamai 
išplėš iš tavo ranku užsiaugintą 
brangenybę ir pasigrobs sau, 
tik sau. Tiesa, žodžiais tu nie
ko apie tai neprasitarei, bet ąki-

Džiaukis 
kad sūnus 
gyvenimui 
Didžiuokis,
jusi, motina, kad tavasis pavyz
dys lyg spindulys šviesus perve
da sūnų per gyvenimo abejones 
ir klaidynes-

Bet ar ne kiekviena motina 
nori savo vaikams būti saulei mis išdavei šį savo (šeštąjį) 
dieną, žvaigžde sutemose? Taip. 
Ir tavoji ir manoji! Tik koks 
pc'etas apdainuos septynerius 
gerosios motinos džiaugsmus?

— Sakyk, mamyt, kelintas 
tavo širdy esu aš kalavijas?

Pirmas skausmas. Vestuvių 
dieną buvai tu saulės grožio 
mergina: su nuometu lelijos, su 
rožės meile širdyje. O tąją ta
vos didybės dieną nuplėšė tavo 
asmenybės brangią “-aite”, grą
žino tave - lig šiol laisvų laisvu- 
tę J ievą — lyg Adonio šonkaulį 
Į tavo meilės vyro (mano tėvo) 
kūną. Gavai tada tu pavardę 
sau svetima su “-ienė” ir skaus
mą • . .

Sopuliais saldžiais pagimdei 
mane ir nemigomis slaugei kū
dikystės ligose. Kartą išvedei 
mane mokyklon ir ne kartą 
nuogąstaudama laukei sugrįž
tant, parimusi prie lango. Vis 
grįždavau tavo lietuviškai šir
džiai džiaugsmeliu: “Mama, aš 
jau čia. Aš noriu valgyti?’. Kar
tą grįžau ...Jdtoks: “Mutti, ich 
habe Hunger . . .” Tai buvo' ta
vo antras sopulys. Juo buvau 
aš.

Tu, mąma, — turbūt iš savo 
tikinčios mamos išmokusi, — 
kas vakarą mokydavai mane su
dėti rankutes ir kalbėti poterė
lį. Būdavau laimingas, jausda
mas iš tavęs tekant į mane lyg 
šventa priklausomybės meilę į- 
mano dienos kiek įbaugintą sie
lą. Tavo dešinės palaimintas ir 
pabučiuotas, nurimdavau lig ry
to’- Ėjo metai ir aš tapau “šis 
tas”. Ir kartą tu matei pro pra
viras duris mane, krintant į 
guolį, be .. .’ be .. • Tai buvo ta
vo trečias sopulys, suprantamas 
tik tau ir į tave panašioms.

Grįžau iš diskotekos jau ge
rokai po vidurnakčio. Lyg suge
dėjo langatiesės . . . Sutikai tu 
mane prieškambary. Primąkart 
nusigandau tavęs, mama. Paė
mei mane už susvaigusios gal
vos, pažvelgei Į mano Įraudusias 
akis ir motiniška nuojauta pa
metei už jų labai drumstą sąži
nę. Nusigandai ir tu. Tai buvo 
ketvirtas tavo skausmas.

Nuobodžiaudamas prie savo 
vadovėlių, pamačiau tave, ma
ma, kaip tu miegamajame puo- 
šeisi, — o tu maneisi, esanti vie
nut viena. Stebėjau tave: graži 
esi, mano mama, veidas gilių

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

WRESSMiy DMWG

skausmą.

Aš gyvenau su savo drauge 
kaip su žmona “be bažnyčios, 
be altorių”. Mudu buvome 
emancipavęsi iš pasenusių pa
pročių ir kitų atgyvenų (taip 
galvojau aš). O tu, mama, ne
kartą dėl to graužeisi Alyvų 
darželio skausmu, dėl to net 
pro dažus žilai ir priekaištavai- 
si: “Sakyk, Dieve, kuo aš kaip 
molina klydau, kad mano vai
kas toks svetimas 
Tau, lyg ne mano 
kią atgailą daryti 
svetimas klaidas?

Mama, jei “visą
klaidų kelią mano švies man ta
vo veido spinduliai”, aš nedin
gęs, aš galiu "tau būti džiaugs
mu, aš galiu tau suteikti septy
nerius džiaugsmus.

Klausyk, mama, tu, tiesa, per 
vestuves praradai savąjį mergi
nos (“raitė”) pavardę, bet už
tai kartą išgirdai kitą vardą, 
žodį — savo pirmąjį džiaugs
mą. Tą tavo naują vardą išta
riau aš, tai “mama”. Ir šitas iš 
mano gležnų' lūpyčių “mama” 
tave džiugino gal labiau, kaip 
Beethoven o devintoji simfonija. 
O kai aš, dar be kelnyčių, dar 
Įsikibęs tavo rankos, žengiau 
pirmąjį žingsnį, ar .tai nebuvo , 
tavo .ąptrasis džiaugsmas, gal 
didesnis už visos žmonijos 
džiaugsmą, kai astronautas 
Amstrongas žengė ant Mėnulio. 
Tai buvo mažas mano žingsne
lis, tik sprindis, bet jis buvo ta
vo' paruoštas įvadas į visą gy
venimo kelionę.

Kai aš, tiek daug sudaužęs 
vazų ir lėkščių, pirmą kartą Įs
tengiau padengti pietų stalą, sa
kyk, mama, ar nelaikei tu to 
aštuntuoju pasaulio stebuklu, 
savo trečiuoju džiaugsmu?

O kai prasikalusiais ūsais 
berniokas, tiek kartų tave ner
vinęs, įctengiau kartą už savo 
nemandagumą tau uždėti ranką 
ir ištarti: “Atsiprašau, atleisk, 
mama 1”, ar būtum galėjus ko
kioje puotoje patirti šitokį ket
virtą džiaugsmą ? ’ .

Tu, mama, savo širdimi nu
jauti daugiau, nei aš protu iš
manau. Tu tikrai džiaugiesi, nu
jausdama, kad aš tavo išmokytą 
maldą kaip man duotą dovaną 
kalbu savo širdy; tu mama, bu
vai ii- esi man kunigas ir mama 
šventoji. Tu juk džiaugiesi ši
tuo penktuoju džiaugsmu?

Mama, gyvybės davėja, kar
tą įveiks tavo baisioji priešė 
mirtis, gyvybės naikintoja. Kai 
toje valandoje būsiu prie tavęs, 
tada galėsi, spausdama mano 
ranką, šeštame džiaugsme iš
keliauti po prasmingo gyvenimo 
pas Tąjį, kurį tikėjai ir Jam pa
sakyti: “Viešpatie, aš, motina, 
jau čia, pas Tave, o kada nors 
ateis ir mano meilės vaisiai, Tau 
ruošti mano vaikai” Tai bus, 
mama, tavo septintasis, pasku
tinis, pats prasmingiausias 
džiaugsmas, kurio jau niekas 
neatims-
Mama,

“Tau širdim už širdį, tau 
vargu už vargą, 

Mejle tau už meilę atiduot 
.. r einu,

Kaip obds viršūnė paguosi .
galvą margą v

L* panešti žemės mirštančių 
dienų”.

Iš -Vafc LB lnformadjos



CHICAGOS ALTOS KONFERENCIJA
kę š.m. gegužės mėn. 6 d. Lie- ' 
tuvos šaulių sąjungos namuose, 
2417 W. 43rd Street, Chicagoje, | 
pažymi, kad 1940 metais Lietu
vą klastingai ir niekšiškai oku- ■ 
pavus rusams — bolševikams, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
labai jautriai pergyveno šią lie-

Chicagos ALTos konferencija 
įvyko šį sekmadienį, gegužės 
mėn. 6 d., 2 vai. popiet, Šaulių 
S-gos salėje.

Konferenciją atidarė Chica
gos ALTos pirmininkas V. Sa- 
maška, pakviesdamas į prezi
diumą Lietuvos Gen. Konsulę 
Juzę Daužvardienę, ALTos pirifuvių tautos tragediją ir pir
mininką dr. K. Šidlauską, ALTos 
sekretorių kun. Stašį ir ALTos įsteigdami tam tikslui Amerikos 
valdybos narį p. Blinstrubą. t m—i—• j—i !

Konsule Daužvardienė svei
kindama konferenciją palinkėjo j Lietuvos laisvei atstatyti: 
jai našaus darbo, o ALTai ir to
liau sėkmingai dirbti siekiant 
Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės. Taip pat kiti aukščiau 
išvardinti prezidiumo i 
trumpais žodžiais pasveikino šią 
konfeemciją, linkėdami Chica
gos ALTai sėkmingo darbo.

Pirm. V. Samaška padarė 
trumpą ALTos veiklos metinę 
apžvalgą ir įteikė ALTos Cent
rui per jos pirmininką dr. K. 
Šidlauską $7000 auką.

Miręs Chicagos ALTos Tary
bos narys Pranas Sekmokas pa
liko ALTai $1000. Jo žmona 
Irena Sekmokienė, pati dėl ligos 
negalėdama aukos įteikti, šią 
auką įteikė per kun. Stašį. Kon
ferencijos dalyviai išreiškė L 
•Sekmokienei didžiausią padėką.

Išdiskutavus dienotvarkėje nu
matytus punktus, Nominacijų 
komisijos vardu pranešimą pa
darė L Andrašiūnas, iždininkė 
I. Šankus pranešė apie iždo sto
vį ir iždo globėjų vardu'prane
šimą padarė O. Kremeris.

Rezoliucijų komisijos 
rezoliuciją paskaitė M. 
vičius.

1979-80 metų Chicagos 
valdybą sudaro pirm. 
Kuzas, vicepirm. T. Kuzienė, 
M. Pranevičius, V. Samaška, R. 
šarna, iždininkė Irena Šankus, 
fin. sekr. A. Švitra, egzek. sekr. 
Ch. Smilgys, protok. sekr. St. 
Mankus, -iždo glob. E. Mikužis, 
G. Oksas, P. Jokubka ir O. Kre
meris.

Susirinkimas baigtas tautos 
himnu. M. Ranionis

mieji skubėjo gelbėti Lietuvą,

Lietuvių Tarybą, kuri darė ir 
daro visus įmanomus žygius

1) Kad šį tikslą atsiekti. Chi
cagos Lietuvių Taryba kviečia 
konferencijos dalyvius ir visą 

dU I lietuvių patriotinę visuomenę 
_ v j prisidėti prie lietuvių tautinės, 

politinės sąmonės j

a(

vardu
Prane-

ALTos 
Julius

T

A looTH

itself •

PROFIC OCEAN

ESCRpiHG 
HCūUDtNG 
CRSDCtcRS'.

religinės ir 
ugdymo;

2) Laisvė yra gražioji žmo
giškoji savybė. Tačiau laisvė 
yra įmanoma tiktai tada, kai 
laisvė ir atsakomybė sutaria ir 
viena antrą ppildo, tikriau sa
kant — laisvę nuolat turi lydėti 
atsakomybė. Todėl konferenci- Į 
jos dalyviai kviečia patriotinę 
Chicagos lietuvių visuomenę 
prisidėti prie atsakomybės pra
do puoselėjimo ir humaniškų j 
jausmų tobulinimo;

3) Chicagos Lietuvių Taryba;
šios konferencijos proga kviečia 
visus geros valios laisvus lietu
vius, mūsų brolius ir seseris 
okupuotojo Lietuvoje ir mūsų 
šaunųjį jaunimą, ypatingai 
esant šių metų ketvirtojo jauni
mo kongreso išvakarėse, į 
jungti už garbingą kovą už Lie- ir pabrėžia 
tuvai laisvės atgavimą ir kiek- ir palaiko religines, kultūrines, 
vieną taurų lietuvį pasidaryti •' ’ " ’
Lietuvos laisvės gynėju. Kova 
už Lietuvos laisvę yra didysis 
mūsų tikslas. Todėl visi, nežiū
rint jokių pažiūrų skirtumo, vie
ningai sujunkime savo širdis, 
rankas ir protus už Lietuvos 
nepriklausomybę ir jos laisvę, 
tam tikslui nesigailėdami nei 
darbo, nei lėšų, nei pasišven
timo;

4) Konferencijos dalyviai kvie-

ITS AMAZiNG!
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ŠIUKŠLĖS SAVAME KIEME

sūuu turėjo pokalbį su JAV at
stovų rūmų nariu kcngr- Char
les Dougherty. Pokalbyje, tru-

• kušlame arti valandos, pagrin-
• dinis dėmesys buvo skirias Lie-

nepripažinimo klausimui ir Lie- 
; tuvos valstvbinio atstovavimo *
tęstinumo užtikrinimui.”

Greičiausiai ■?. S. narcizų čia 
ir tris mėnesius 
nulraukų spauz-

i neįžiūrės, kaip
■ trukusių fclo
■ dininio iš 260 dalyvių pasisvt- 
jčiavimo. Tokių narcizinių Bend- 
j rusmenės pasiskardenimų būtų 
j galima

Austrijos rinkimu

ONLY P^RT 
OF THE 800/ 
“IRAT CAN NOT

LIKH
RŪMAM/

GETCH1LLSJ

išvardyti. Pats 
[paskutinis tai J- Janušaičio re
portažas apie Aušrą Zerr, kur 
garsinamas ir pasigyrimas, kad 

• Bendruomenė Vasario 16 proga 
! surinko ar surinks aukų iki 41 

AI tos

VIENA. — Austrijoje rinki
mus sekmadienį laimėjo jau de
vynis metus valdanti kanclerio 
Bruno Kre'ski socialistu val
džia. kas parodo, jog Europa op

s'meta dešinėn, nepaisant to, 
kad Anglijoje praartą savaitę 
laimėjo konservatoriai.

Iš 183 vietų parlarrento visuo
tiniuose rinkimuose Kreiskio 
sccial'stai gavo 96 atstovus. 
Konservatyvi Austrijos Liau
dies partija gavo 76 vietas.

Draugo Nr 95 1979 m. bal. 29 cagos lietuvių tarybos pastan- 
d. P-S. įtaigauja “Vieninga Va-

!lia išlaikyti tautine gyvybę”- Gi-’ 
į ria Lietuvių chartą, pagal ku- 
i rią lietuviai kitur iškeliavę ra
ginami nenutautėti, jungdamie
si bendroj organizacijoj. (Pripa
žįsta, kad:

“Kiekviena lietuviška organi- 
dacija . . . yra naudinga ir pa-

- Ta pati charta
‘. . . lietuvis kuria

Įsi- j laikytina,

jaunimo, savišalpos, profesines 
ir kitas lietuvių draugijas’'.

Tikrai vertas dėmesio pirmi
niu! as, kad būsima Bendruo
menė organizacijas PALAIKO. 
Taigi pagal chartą turi palaiky
ti ir Altą-

Tame pačiama Draugo nume
ryje apie Bendruomenės rūpes
čius rašo ir Juozas Kojelis. Pi- 
miausia piktinasi kaž kuriu or-

čia visus geros valios lietuvius Įganizacij u vadais, kurie esą sa-
tvirtai tikėti Į mūsų tautos pri
sikėlimą nepriklausomam ir de
mokratiniam gyvenimui ir pra
šo nuosekliai ieškoti kuo pato
giausių jam sąlygų;

5) Konferencijos dalyviai reiš
kia nuoširdžią padėką mūsų 
spaudai, radijui ir visiems laik
raščių bendradarbiams, kurie 
sąžiningai vertino ir rėmė Chi-

gas ir darbus.
ve laiko ne tik didžiausiais pa- 
trijotais, bet ir tobuliausiomis 
būtybėmis. Girdi, tos “tobulos” 
būtybės savo suvažiavimuose 
apie savd rūpeščius nekalban
čios, tik skaičiuojančios savo 
“priešus” ir jų “nusikaltimus” 
(kabutės visur Kojelio). ‘

Kas kita, anot Kojelio,:
“Lietuvių Bendruomenė rū

pesčių turi ir savo problemų sa- 
vigira nedengia. Demokratiška 
(?P. š.) tvarka išrinkti Bend
ruomenės vadai laukia ne pa. 
liaupsinimų, ... ne garbės laips
nių . . . Rimtai planuojami, kri
tiškai vertinami, sąžiningai 
vykdomi Bendruomenės darbai 
kultūrinėje ir rezistencinėje sri
tyse sau konkurentų neturi. 
(Tai įsidėmėtinas,' tipingas nar- 
cizismo pavyzdys P- š.) . . . Nė
ra ženklų, kad kiti du veiksniai 
artimesnėje ateityje pajėgtų 
paspartinti laisvinimo veikloje 
savo žingsnius . . .

(Čia tai tikro įžulumd šedei- 
vas P. š.)

Iš tų Kojelio “rūpesčių” tik
rai pabrėžtina yra sekantis:

“LB tarybos tobulinimui nau
dingesnių sugestijų galėtų duo
ti tarybos prezidiumas ir valdy
ba .. . Prezidiumas ir Krašto j charta. 
valdyba turėtų rodyti daugiau 
iniciatyvos nuolatiniam šios pa
grindinės LB-nės institucijos 
tobulinimui.”

j tūkstančių. Ar tai nėra
| griovimui apraiška, kaip ir tie, 
Į gausūs duplikavimai, kaip ir( 
Zerr pareiškimas, Bendruonie-j 
nė ateityje tikisi reikšminges
nių delegacijų. J. Janušaitis gė
risi ja kaip daug išmanančia ir 
talentinga. Nekokia išmintis 
duplikavimu lietuvių orumą že
minti JAV valdžios akyse. Ne
labai derinasi ir su Lietuvių

Taigi P. S. .geriau pasižvalgy
tų narčizizmo pavyzdžių savo 
pastogėj vietoj šaipysis iš Altos 
veiklos-

su- 
bet 
rei-

Kol P- S. J. Kojelio ar panašių 
7° išpuoliai klestės, sunku tikėtis 

darnos tarp Bendruomenės ir 
Altos. O- taip pat ir tds “Vienin
gos valios” neatsiras pakanka
mai, nes perdaug ji krypsta į 
bereikalingas lenktynes. Tartum 
Bendruomenėj būtų susispietę 
žydai, o kitur arabai.

Tik pagalvokim!
Petras Šitas

Aptaręs prekybos reikalus 
Ohira grįžo Japonijon

TOKIJAS. — Premjeras Ma
sayoshi Ohira pirmadienį grįžo 
iš JAV. kur turėjo pasikalbėji
mus su prezidentu Carteriu dėl 
prekybos santykių, kurie vis la
biau kelia nepasitenkinimą. .

Ohira taip pat susitiko su 
Kongreso atstovais, skatindamas 
“imtis labiau konstruktyvaus 
nusistatymo sprendžiant abipu
siškas prekybos ir ekonomijos 
problemas-’.

— Chicagos policininkai susi
rūpino savo pensijų fondu. Jie 
tuojau pareikalavo paimti pati
kimą auditorių ir ištirti reikalą.

— Vyriausybės skirta komi
sija tikrina gazolino kainas įvai
riose JAV srityse.

— Milijoninio Fondo dalinin
kų susirinkime jau buvo pasiū
lyta barzdukinės Bendruome
nės neįsileisti i pelno paskirs
tymo posėdžius. Pasiūlymas pa
svarstytas, bet nebalsuotas.

— Japonijoje doleris kainuoja 
223 jenas.

Išeitų, kad Taryba yra 
kombinuota iš nevykėlių, 
paklusimų žmonių, tik juos 
ktų nustatytos linijijos perpra- 
timui paruošti. Puiku, ar ne? ..

Ankstėliau P. S. Drauge rašė 
apie seną mitą — gražuolį -vir
tusį narcizu. Po Ilgesnių išve-j 
džidjimų paaiškėja, kad šis mi
tinis redakcinis skirtas pasišai
pymui iš pabaltiečių konferen
cijos su State Department pa
reigūnu. P. S-sui pasikalbėjimas
atrodo bevertis. Apie šį pasikal-j ___
bėjimą Altos biuliotenyje para-lswsesws®® 
syta, kad užtruko tris valan- ” 
das .Buvo paliesta būsima Ma
drido konferencija, Pabaltijo 
valstybių okupacijos nepripaži
nimo klausimas ir tų valstybių 
atstovybių reikalai kaip ir kitii 
klausimai. P. S-sui tas pakvim
pa nacizizmu — taigi grožėji
masis atliktais darbais- Draugo 
95 numeryje yra ši žinutė:

“JAV LB krašto valdybos 
pirm. inž. Alg Gečys ir vice- 
pirm. Rimas Česonis kovo 17 d. 
Philadelphijoje Lietuvos klau-

5, JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, IIL

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

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

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

Tel. 476-2206

i

want. Read and follow label

TTW BgvUl HalM UMem, Bl WHS

more pain reliever than any 
regular strength headache 

$ 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.

> For your headache get 
extra strength and safety, too.

» Anacin® has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
.with safety. ...

KNYGOS ANGLŲ KALBA
4. Aamhm, A KISS IN THE DARK. PikmMSkl, Ir strata
(Jymai, paimti ii gyvenimo. Lengvu stilių*. gyva kalba, srafiai Sieliu

REZOLIUCIJA
Chicagos Lietuvių Tarybos 

konferencijos dalyviai, susirin-

Dr. Jums B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvoa litorlta 
santrauka nuo pct aenqju amžių iki pokario aaetų. Vidutinio formato 142 
psL, kainuoja SK00. i

Dr. JuMM B. Končius, VYTAUTAS THI GREAT. literiniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valitybėa ir jos kaimynu —korija 
211 pcL Kaina $1.00. Ketais viršeliais $4.00.

Dairiau knygų JT* tinkamos dovanos Įvairiomis progomia. Jas b 
kitas knygą* jslgyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus ėekLr 
pinigine

Fvenimą tremtiniu rtovyk- 
■Sėliais kalni 4 doL

I

17W 8a. Halsted Street Chfcaro. Illinois *0009

| M NAUJI INOS, 6HICAGB B, ILL, Jįursda^ May JĖ, IfiJĘ

lai tmonėc poakė. AB pat 11-50. Yra taip prt

... --------- SATYRINIS NOVtttS. Genlalatu ratytojo
80 Mtyrlnlą novelių. 190 pu«l„ kaina S2.

D. KvraMa, KtLIONt | ANAPUS GALE1IN4S UŽDANGOS, An- 
torian* paatabumą neapgauna Intuslato ir agitpropo propaganda M 
afcaaatarrLaaaL Abi knygai paraiytoa lengvu, grasu rttllmni

P. Pakerttlla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES «ANTVARKO« 
■RUOŽAI. 178 pal. dokumentuota literinė ftedlja apie prtUq Ukhaa, 
Kaina tt. : rtr ....

Vincas žemaiti*. LIUM.INO UNIJOS SUKAKTIM PARA1WR. 
M pat Kaina SU0.

tie Ir Htį laidiniai yra graaM
maujiinosb, ins s*, haljtid st„ Chicago, ill. smm 

aMtaaAaaf Barta valawd—lt arta aiaakant palfv ir aHBeBaaf 
Saki ar atelataa (MriaM*.

GERIAUS1A DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kraite laisvė Ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii nardintomis knygomis. 
Cit suminėtas knygas galima atsisakyti Naujienose.

Kapežlnskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą bėrimą nuo boUeviku Ir 
loae Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės

Juozas KapaSIntkas, liEIVIO DALIA. Atsiminimai Uelvio Dalia 
yr« natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje besi
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens Isterija Knyga ginsi ai Ujo- 
struota. 300 p«L Kaina 7 doL

ČIKAGIETRS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .LtFTUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, NaudaKuoee. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokia* 
kalbas girdėjo ir 1------x-------~
Ižversta J anglų 1 

M

POEZIJOS VEIKALAI
Poerij* — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleiiti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžftj šakas 
Erginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai bestkeičiančiunse gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:

L J. AvtmfaltyN - ValčIOnlėn*, tVAIGžDtTOS NAKTYS. Didelio for 
mato, 128 psl. Kaina SI.—.

X Jurgli Baltrušaitis, 1BMSS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

I. Butity EILtRAičIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYD t JAU VIEŠNIA VtTROJE. Bliu rinktinė. 185 

osl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurpallonls, GLODI * LIŪDI. Lyrikos eilės, 106 oti. 13.00.
8. AnafolIJus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. S2.0U.
7. Nadas Rastonls, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTt. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvletįntas Metuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Nadas Rarisnls, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL. $3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKGS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knyga. 152 psl. $2,50
12. Petras Sapatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

llal, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sapalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00.
14. Vupanl|us Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. mena Tumi enA, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $3.50.
16. Altoesas Tyrvolls. MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
H. Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

M p«L $1.00. .
IK Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujiena 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. $10.00

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

Minkšti viršeliai _ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai .—.................    $15.0ū

Cekj reikia išrašyti:

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

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

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

$10.00
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Žydų klausimą teks spręsti
Vokietijos naciai, suorganizavę pačias didžiausias 

žydų žudynes Europoje, mokėjo vokiečių tautos atsako
mybės klausimą greičiausiai ir turime pripažinti, tei
singiausiai išspręsti.

Vokiečiai pavedė žydų žudynių klausimą spręsti 
Vokietijos teismams. Teisę studijavusieji teisėjai mo
kėjo atskirti nacių grupę nuo vokiečių tautos. Teismai 
turėjo visus vyriausybės, teisingumo ministerijos, pat
varkymus ir, pagaliau, mažos nacių grupės spaudimą į 
vyriausyvės narius, Reichstagą, teisingumo ministeriją 
ir kitas tvarką palaikančius valstybės organus.

Teismas atskyrė krašte veikusius įstatymus nuo 
nacių policijos ir įtakingesnių narių įtakos į valstybės 
organus bei krašto .teisingumą. Vokiečiai patys teisė 
pagrindinių įstatymų laužytojus, paskyrė jiems įstaty
mų numatytas bausmes.

Vokietijos teismai mokėjo nuimti žydų žudymo 
klausimą nuo visos vokiečių tautos. Žydus žudė nedide
lė Vokietijos nacių grupė, kurie tikėjo, kad šitokiomis 
bausmėmis jie'netik išgelbės Vokietiją, bet padės pa-j 
grindus tūkstančio metų . vokiečių -valstybei.

cių skelbiamomis idėjomis. Lietuviai galėtų pasakyti, 
j kad Hitlerio idėjomis buvo užsikrėtusi nedidelė lietu- 
I vių dalelytė. Jeigu jie ir toliau tomis idėjomis gyven- 
itų, jeigu jie jau būtų atgimę, tai niekas jiems nieko ir
nesakytų. Tai buvo laikinas pamišimo laikotarpis, ku
ris kuris praėjo. Jeigu jie ir toliau tikėtų nacių idėjo
mis, tai niekas jiems nieko nesakytų: vien už tikėjimą 
laisvasis pasaulis žmonių nebaudžia. Įstatymai baudžia 
tuos, kurių tikėjimas siunčia kovon prieš pagrindines 
žmogaus teises.

Šitą klausimą visu aštrumu iškėlė Amerikon atva
žiavęs Simon Wiesenthal, žinomas pasislėpusių nacių 
medžiotojas. Naciai, išžudė dalį jo šeimos, gyvenusios 
Austrijoje, o jis karo pabaigoje ir po karo pradėjo ieš
koti lietuvių, karo metu susižadėjusių nacių idėjomis ir 
padėjusioms statyti 1,000 metų reichą.

Prie paskirų lietuvių kelis kartus kabinėjosi klas
totais nacių ir rusų dokumentus gavusieji Amerikos 
žurnalistai, bet jų kaltinimai nebuvo rimti, nes buvo 
pagrįsti komunistine klasta. Wiesenthal yra rimtas žy
das. Jis nesiremia klastotais rusų dokumentais. Jis re-1 
miasi Lietuvos žydų parodymais, kurie išliko gyvi ir 
turėjo progos pasakyti, kas ir kur žudė žydus. Kaltini
mas rimtas ir paaiškinimas turės būti įtikinantis.

Tenka apgailestauti, kad iki šio meto nei viena di
desnė lietuvių organizacija nesiėmė šio klausimo ištir-j 
ti. Yra kelios lietuvių organizacijos, Šį klausmą gale- somas šakas, su teise vieną ki-. pilną teisę pastatyti klausimą, 
tų nušviesti.

Mums atrodo, kad Amerikos Lietuvių Taryba į šį 
klausimą neturėtų kištis. Taryba yra Amerikos lietu
vių organizacija, kuriai nederėtų kištis į Lietuvoje bu
vusius įvykius. Geriausiai būtų, jei to darbo imtųsi Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
gauti tikslias informacijas, ištirti reikalą ir 
viešą pareiškimą. Tas pareiškimas būtų naudingas vi
siems lietuviams, jis padėtų lietuviams tęsti kovą už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

i

tą koreguoti? Ar jam nežino
ma, kad Kongrese yra pozicija 
ir opozicija, kurios tarpusavyje 
veda kietas kovas dėl kiekvie
no įstatymo pravedimo, vidaus 
ir užsienio politikos klausimais 
ir 1.1.? Kartais Kongrese įsiter
pia grupiniai interesai, kurie

Jis galėtų
padaryti i 

sutrukdo svarbių problemų 
sprendimą, bet niekam neateina 
į galvą siekti Amerikos veiks
nių konsolidacijos, kas praktiš- 

----- kai. reikštų dikta tūros įvedimą-
Ar Raulinaičiui nežinomi An- 

„ tano Smetonos tautos vienijimo’ 
| rezultatai? Visi mums žinomi 
sąjūdžiai, kaip komunizmas, fa
šizmas, nacizmas, jau nekal
bant apie mažas diktatūras, 
skelbė, kad partijos skaldo tau
tos jėgas, ardo jos vienybę. Kas 
skelbia tokias mintis tas perša 

■ - j1 tautai ar visuomenei diktatūra.
yra pasiryžę spręsti dija Vakarų' Europos kultūros

si

IIi

(KOMENTARAI)

(Tęsinys)

Tiesiai sakant, visų srovių matiniai ar doktrinėriniai pro- 
ideologai save skaito dideliais tainekūria idėjų, bet utopijas, 

P^'i1 išminčiais, su didelėmis praten- iliuzijas ar fantazijas. Tai liu> 
Tikrovė {zjjomįs yra pasiryžę spręsti dija Vakarų' Europos kultūros! 

pasirodė kitokia. Hitleris ne tik nepadidino Vokieti- opias problemas, bet tikrumoje ir politikos raidos istorija. . 
jos, bet jis sunaikino vokiečių kultūrą, apšmeižė visą yra tipingi sekuliariniai sektan-Į
tauta ir sumažino buvusi reichą. Nukentėjo kituose kra-. taU kuriems yra svetimas moks- aiu studiją savaitėje gimė Algio
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linio gaivojimd metodas ir tue- Raulinaičio didžioji iliuziją, pa
ini nepriskaitomi prie intelek- vadintą mįslingu pavadinimu 
tualų, į kurių titulus pirmiausiai

Lietuvių tautos nelaimei, vokiečiai, rusų komunis-! pretenduoja.

štuose gyvenusieji vokiečiai, nieko bendro su naciais 
neturėjusieji.

I
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tų padedami, užėmė visą Lietuvą ir įvelė dali lietuvių Į 
pamišusių nacių didybės idėjas. Dalis lietuvių susižavė
jo naciais, bet jų skaičius buvo labai mažas. Didelė lie
tuvių tautos dalis simpatizavo nacių persekiojamiems. 
Lietuvoj buvo daugiau žmonių, drįsusių rizikuoti ir pa 
dėjusių nacių aukoms, negu ėjusių kartu su naciais. Su

ruo-

kyta, bet pergyveno šešias civi- 
iūaeijąs, visus savo buvusius 
mirtinus priešus ir išliko dide
le jėga mūsų amžiuje.

Visose pagoniškose civilizaci
jose, tame kaičioje ir lietuvių, 
,ėgos sudarymas buvo pasiekia
mas per dievišką paklusnumą 
valdovui, per griežtą drausnę, 
per žiaurų slopinimą bet kurio
je fc'rmoje pasipriešinimo ir per 
užgniaužimą naujų idėjų.

Tuo tarpu žydai savo religi
joje, o graikai savo filosofijoje, 
atidengė visai naujus dvasinės 
jėgos šaltinius, kurie slypi žmor. 
gaus proto gyvenimo ir gamtos 
tįesų pažinimu galioje. Tą patį 
mokino Kristus: “Jūs pažinsite 
tiesą ir tiesa padarys jus lai
svus” (Jono, 8-32)- ?

Žydai ir ypačiai graikai ati
dengė, kad norint įgyti šią žmo
gaus stebuklingą dvasinę galią, 
reikia suteikti žmogui politines, 
visuomenines ir asmenines lai
sves, kas ir sudaro demokrati
nių santvarkų idėjinį pagrindą.

Sugriovus žydų ir graikų 
valstybes, jų tautos nežlugo, bet 
būdami išblaškyti ir persekio
jamu toliau vykdė žmonijos 
kultūrinimo ir laisvinimo misi
ją. Apie juos Max I. Ditmond 
rašo: “Jie neturėjo savo pasta
tų ar miestų, nei armijų nei 
ginklų, bet jie su savimi ątsine-

jei atmetama A. Raulinaičio 
veiksnių konsolidacijc's idėja, 
tai kas jos vieton pastatoma? 
Geriausias kritikas, pavartojęs 
rimtą argumentaciją ir neabe
jotinus faktus, gali sugriauti o_______ ____________ __ _
net gerai paruoštą propoziciją,| §e savo idėjas, kuriomis užka
bei, jei nesugeba jos vieton - riavo pasaulį, netapdami jo val- 
priešpastatyti kitą, visai pagrįs- doVu”. 
tai gali būti laikomas ciniku, 
nihilistu ar visuomenės griovė
ju- ‘ :

Vienybės idėja lietuvių tau
toje ėmė bręsti kartu su DLK iš
kilimu, kuomet didieji kuni
gaikščiai ėmė geruoju ar blo
guoju jungti lietuvių gentis į 
vieną valstybę. Per genčių api- 
jungimą susidarė jėga, kurios 
dėka buvo atremiami -kryžiuo
čių puolimai ir buvo užkariauti1 
plotai iki Juodosios jūros.

Trumpai tariant, vienybės są-f a 
voką rišasi su jėgos klausimu, gumą, paminėti Antaną Sfnęto- 
Beąbęjongs - A. RąŲjmaiii^ per tipingą lietuviškos inte-
veikspių konsolidaciją irgi .się-i ligęntijos atstovą. Pradžioje pri- 
kė .didesnės jėgos sudarymo klausė lietuviškam deinokrat’- 
Lįętuyps laisvės kovoję. Vieny-’ iam sąjūdžiui, dar silpnai besi- 
bės U jėgos sąvoka buvo mums reiškiančiu ir idėjiniai nesu- 
galama nuo pat pradžios moky- brendusiu. Nuo pradžios domė- 
klos, kurioje, buvo kartojama josi Platono filosofija ir net bu- 
senelio pamokymas vaikams! 
apie paskirus lengvai sulaužo
mus raželius, kuriuos surišus į pagrindinį veikalą 
šluotą tapo neper’aužiami.

doVu”.

Gimusios antikiniame pasau
lyje demokratijos idėjos per

I renesansą, humanizmą ir refor- 
jrriaciją pasiekė šiaurės Europos 
tautas, kurios būdamos netur
tingos ir nesklaitlingos, ’ kaip 
anuomet žydai ir graikai, iškilo 
įviso pasaulio' vadovaujančią 
galią; kuri sprendžia • mūsų' am
žiuje tiesiogine ir netiesiogine 
prasme žmonijos likimą; tame 
skaičiuje ir lietuvių tautos.

Verta ^šioje vietoje, kalban 
apie lietuvių intelektualinį' pajtri ■

Amerikos lietuvių išeivijai.
Minėtoje Los Angeles Af. to’ visko nesupranta A-

Rauhnaitls, sutdijavęs u- baigęs 
teisės mokslus Vakarų univer
sitetuose, iš pažiūros rimtas vy
ras, jau peržengęs 50 metų am? 
žiaus ribą? Nors popietėje buvo 
susirinkęs frontininkų elitas ir 
šiaip akademinio mokslo vyrai 
ir moterys, bet niekam neatė
jo į galvą suabejoti ar paskai
tos dėstymas yra pagrįstas 
mokslinių metodu ? Priešingai, 
popietės kalbėtojai rėmę pas
kaitos mintis ir apgailestavo, 
kad lietuvių veiksniai, dėl ko
kių tai asmeniškų ambicijų, 
priešinasi šiai išganingai idėja' 
Lietuvos laisvės kovoję,

VIENYBE KLAUSIMU
Šioje vietoje skaityto jas turi

“Mūsų veiksnių konsolidacijos 
į galimybės”, šios paskaitos min
tys tapp atgabentos į Chicagą, 
kad sustiprinus idėjinius pagrin- 

j dus naujai frontininkų ofenzy
vai. T-

Klausantis ramiu i^nu skaito-

PASKAITOS MINČIŲ
KRITIKA

Lietuvių fronto bičiulių 
šiami kasmet politinių studijų
subuvimai praeina ideologinių mos paskaitos savaįmiai kilo 
svarstybų ženkle. J. Kojelis, ap- kritiški klausimai. Galvojau

naciais ėjusiais lietuvių skaičius buvo nedidelis. Juos, j rašydamas per tris Draugo nu- sau, tenurodo prelegentas bent 
kaip sako, galėta pirštais suskaičiuoti. Tuo tarpu per- gėrius įvykusį šiais metais Los' vieną demokratinį kraštą kuria.

i • • • v j 'Angeles frontininku surengtą me būtų siekiama politiniųsekioiamiems žydams padėjusių -skaičius skaičiuoja- ? . ... •» v -i • v j: . J r j į pelitinių studijų suvaitgalį, pa- veiksnių ar partijų konsolidadį-
mas Šimtais. vadino savo rašinį “Nauj'ų idė- jos? Ar jam nesuprantama ]p>-

Lietuvių tautai didžiausią patarnavimą padarytų jų beieškant”. dėl Amerikos valdžios struktn-
naciai, jeigu jie prisipažintų, kad tikėjo Vokietijos na- Jis, vargšas, nežinojo kad dog- ra yra padalyta į tris nepriklau-

BIRUTE KEMEŽAITĖ .

A KAIRIO “PO DAMOKLO KARDU”
(LITERATŪRINĖ KRITIKA) ’

Kurgi logika, Viktutė jaučia gėda, lieja aša
ras tik dėl žydo laiško, bet nesigėdina su juo pa
leistuvauti, net nepriekaištauja, bet bučiniu už 
tai dėkoja. Tai reiškia, kad jokios prievartos ne
buvo. Autoriui draugystės idealas yra vertinges
nis, negu krikščioniškosios dorovės idealas! . . .

Pasitikėdamas praeities draugyste, dabar 
kun. Radvila eina pas Gordoną gelbėti d r. Sil
vestro. Nors į NKVD viršininko kabinetą Įeiti 
neturėjo leidimo, bet jam jo sutana padėjo. Ta
čiau ir kun. Radvila nieko nepešė. Vis dėlto nei 
sutana, nei draugystė negelbėjo. Kiek kartų jis 
jų draugystę priminė, tiek kartų Gordonas ją 
atmetė leisdamas suprasti, kad jie niekados drau
gais nebuvo, nėra ir nebus.

TRYS DOVYDO GORDONO MYLIMOSIOS
Be Viktorijos žvirblytės, kuri savanoriškai 

išvažiavo Į Sibirą vežant jos tėvus, kitos dvi žydei- 
kaitės: Rebeka ir Estera.

Su Rebeka Gordonas susimylėjo tuoj pat bai- 
ręs gir imr’ia, bet jos tėvas, turtingas pirklys, 
jiems uždraut;' tuoktis. Po to beatostogaudama 
Paryžiuje, Rebel-a susidraugavo su Lietuvos Pre
kybos ir Pramones referentu Bronium Vanagu,

jos tėvo pažįstamu, turtingu dvarininku. Netru
kus, su Rebekos tėvo palaiminimu, juodu susituo
kė. Ar juodu tuokėsi katalikų bažnyčioje, ar žydų . 
sinagogoje — neparašyta. Ištekėjusi už lietuvio, i 
žydelkaitė Rebeka taip sulietuvėjo, kad Į kiekvie
nus šokius ateidavo su lietuvių ' tautiniu drabu
žiu. Cituoju: “Žydelka tautiniais rūbais...—Nir-r 
šo poniutės, merginos ir moterys. Ne rūbų gaila. 
Pavydas. Rebeka viešpatavo, dėl jos vyrai iš pro
to ėjo, visos kitos tebuvo antraeilės.,,’’ 0 Rebekos 
vyras Bronius Vanagas taip sužydėjo, kad pasi
darė aršesniu žydu už tikrą žydą. Gaila, kad au
torius skaitytojams nepaaiškino, kaip tas nutau- 
tęs, aršiu žydu virtęs jos vyras sugebėjo savo žy
dę žmoną taip sulietuvinti? Rebeka! ištekėjus už 
Vanago, Gordonas vedė marksistų pogrindyje už- 
busią komjaunuolę Esterą, žemos moralės su 
dviem pavainikiais vaikais. Estera pagimdė jam 
sūnų. Juodu gyveno ir dirbo skirtinguose mies
tuose, o vaikas augo pas Esteros motiną. Tad, sa
vaime aišku, Gordonui netrukdė paleistuvauti 
su kitų žmonomis. Gordonas tebemylėjo Rebeką, 
ir pasiryžo jai keršyti, žinoma, tokiu pačiu būdu, 
kaip Viktutei: suimant Rebekos vyrą Vanagą. 
Vyro gelbėti pas Gordoną ateina Rebeka su sa
vo tėvu. Tėvą suima. Po to šablonas kartojasi: 
Rebeka į jo butą ateidinėja viena, ir vėl — suge
styviai apsirengusi ir tuoj puola Gordonui į glė
bį. Jos vyras Vanagas buvo nužudytas.

bės ir jėgos sąvoka buvo mums

vp skaitomas jos žinovu,
Skaitant šiandieną Platono 

j “Respubli- 
jka”, tenka nustebti, kaip Sme- 

Visai kitaip jėgos klausimas tona galėjo tapti diktatorium, 
buvo sprendžiamas mažose žy- Pas Platc'ną aiškiai pasakyta, 
dų ar graikų tautose, apsuptų kad iš visų keturių pagrindinių 
galingų priešų. Labai įdomioje santvarkų blogiausia yra tįroni- 
studijoje “Jews, God and Histo- ja, kuri atneša pavaldiniams 
r/’ Max I. Ditmond aiškina vargą ir smurtą bei tsnnaikma 
kaip ir kodėl maža žydų tauta protines jėgas, be kurių žūsta 
galėjo stoti į kovą prieš pašau- ir pati tironiją.
lįo galybes, būti nekartą žiauriai (Bus daugiau)
nugalėta, perblokšta ir išbląš*

&

Vokiečiams okupavus Lietuvą, Gordonas 
su Rebeka, kaip vyras su žmona, pasidavė į 
geto.

Įsivaizduokite, žydas, aršus marksistas, įta
kingas NKVD viršininkas, pats nuėjo pas vokie
čių nacionalistus, pas savo didžiausius priešus— 
tartum jų nepažindamas. Pats pasidavė į ne
laisvę. I

Iš geto Gordonas pabėgo peiliu nudūręs vo
kiečių sargybinį. Po to patenka į senų baldų 
(atimtų iš žydų) sandėlį. Tuo pačiu peiliu nudū
ręs įėjusį valdininką, apsirengia jo drabužiais, 
kuriuose randa pinigų ir asmens pažymėjimą be 
nuotraukos ir išeina į laisvę, Palakstęs po krau
tuves, Nemuno krante randa valtelę jau gatavai 
su irklais ir nuplaukia iki pažįstamos vietos. Miš
ke po medžio šaknimis išsirausią olą slėptuvę. 
Paskum lazda per galvą dar užmuša apie dešįij^ 
ties metų geltonkasę lietuvaitę, netyčia užėjusią 
jo slėptuvę, o tada eina į Kudų parapiją pas bu» 
vusį savo praeities draugą kun. Radvilą prasyti, 
kad paslėptų. Su žydo Gordono atvykimu į Kudų 
parapiją^ prasideda romanas.

ROMANO VEIKĖJAI IR JO CHAR AKTE-.,.
RISTIKA ' ’ -r

Pats stipriausias ir geriausiai išryškintas 
charakteris yra žydo Dovydo Gordono. Jo šalta
kraujiškumas, griežta, ori laikysena, inteligen

tiškumas, tvirtumas — nesiblaškymas tikslo sie
kime, skaitytoją sužavi. Momentais net verčia 
užsimiršti, kad Gordonas yra neigiamas perso
nažas: Dievo ir Lietuvos priešas. Toji puikaus 
charakterio ypatybė, yra nesąmoninga priemo
nė natūralių būdu švelninanti žydo Gordono nusi
kaltimus. Jis yra tipiškas žydas. Nors naudojasi 
krikščionių pagalba, bet dėl to nejaučia jiems dė
kingumo. Jam atrodo visiškai natūralu ateiti pas 
buvusį draugą prašyti, kad paslėptų. Tuo labiau, 
kad dar būdami gimnazijoje jie pasižadėjo vie
nas kitam padėti, jei kuris iš jų patektų į pavojų. 
Gordonas netiki kun. Radvilos sielos kilnumu.

(Bus daugiau)

PASTABA: KOREKTŪROS PATAISYMAS
š. m, gegužės mėn. 9 d. Naujienose spausdi

nant Birutės Kemežaitės komentarus ap|ę Ą. 
Kairio romaną °PO DAMOKLO KARDU” buvo 
padalytos šios korektūros klaidos:

1. Antroje skiltyje, vietoj “Damokslo kar
du” turėjo būti “Damoklo kardu”. —-------------

; 2.. Šios pačios skilties 7-jo eilutėje vietoje 
kliądato/tuŽfcfo būti^kliūdavo.

3. Ketvirtoje skiltyje 16-je eilutėje vietoje 
matyti, turėjo būti —-matyt.

Rašinio autorę atsiprašome. N\ R,
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Mažeika & Evans

Jauna šeima EUDEIKIS
APIE' PABALTIJO TAUTAS GAIDAS -DAIMID

Telefonas 523-0440

SUSIRINKIMŲ

nėra pasakyta. Matyt,
IX a. pabaigoje buvo išleistas.

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių

3307 So. LITUaNICA AVĖ YArds 7-3401

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

4348 So. CALIFORNIA AVE Tel.: LAfayette 3-3577VLADAS GRIGALIŪNAS
Programos v»dė|i

3319 So. LITUANICA AVE

3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911
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Direktorių

Asociacijos

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

1 #9

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

‘Lietuvos Aidai’ 
KAZĖ BRAZDIIONYTĖ'

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

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

TURiME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

MOVING
Apdraustas perfcraustymes 

iš Jveiriv atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

LB MARQUETTE PARKO APYLINKĖS 
VALDYBA (R)

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak. 
Šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
. banga 1490 AM.

St Petersburg. Fta., B:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeleL 778-5374

TEL. — BE 3-5893

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ Ilges. 
Ofisas 2652 WEST 5vth ShSŠET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.; pintu antracL, trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 8-8 vaL Tak. Sfeštadie-

t OBTHOPEDAs-jPRO'
HR- Aparatai - Protezai
~ . dažai. Speciali pagalba tjĮoms. 
O (Arch Supports), ir t t.
Vii.; g—4 ir 8—8. 9—1
2160 West 63rd St, Chicago, in. 60629

Telef,< PRospect 1-5064

lašaivotae Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
ien1, gegužės 11 diena 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko- 

. M. Marijos Gim.mo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
jamas Lietuviu Tautinėse kapinėse.

Viado Grigaliūno giminės, draugai ir pažįstami nuošir

— Jei tinote įAmeoh, kurie 
galėtu užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaite* nemokamai,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ilIMOS VALANDOS
Visa* progremat Iš W0PA, 

14f0 IdL A M.
Lietuviu ka'be: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 8:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais fluo 8:30 Hd 0:30 

vaL ryto.
Vadė|t Aldona Daukus
Talat: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL 6M29

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Woctchestor Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manhoim Rd., Wostchootor, i L.
VALANDOS: 3—9 darbo dienom i g ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tai.: 562-2727 arba 562-2728

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

rWAAV.-.VAWA

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŽERĖNAS 
Tol. WA 5-8063

BOKIME ATSARGŪS SU SOVIETINE PROPAGANDA

Čikagoje yra skleidžiami lapeliai, kuriuose reklamuojami trys 
filmai — “Gražuolė”, “Velnio nuotaka” ir “Pabaltijo tragedija”. 
Tie filmai turėtų būti rodomi Marquette Parke.

Kas tuos filmus rodys, kieno vardu, 
organizatoriai savo vardą viešai prisibijojo parodyti.

Šie filmai yra susukti okupanto pavergtoje Lietuvoje propa
gandos sumetimais: pritraukti užsienio lietuvius, tuo užmezgant 
tarp pavergėjo ir pavergtųjų draugišką ryši. Užmezgimas bendra
darbiavimo su pavergėjo agentais, jų atstovais vienokia ar kito
kia prasme reiškia okupanto valios vykdymą, tuo pačiu, okupaci
jos pripažinimą ir atsisakymą nuo laisvinimo kovos.

Taigi, lietuviai kviečiami apsigalvoti ir padaryti logiškus 
sprendimus filmų reikalu.

latvių “Vidžeme”
•rityje Thunnianną, “Vidžeme’

■aisčių šalis. Tuo anti “vitų šalį” (rites žeme), 
šiame aiškinime išryškėja visas

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

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

Telef. 476-2345

United States had similar un 
successful results with pric< 
controls on food. Throughout 
history,whenever governments 
have attempted to relieve th* 
burden of citizens throng! 
mandatory price limitations 
the result is that people de 
not get relief, but usually ex 
change one set of problemi 
for another.

For example, in the U.S 
during the beef price freez* 
of 1973, some livestocl 
producers, thinking they wer< 
not getting full value for theii 
animals, withheld livestock 
from the marketplace. TTiii 
eventually caused a shortage 
of beef at the retail levei. 
which, in the long run, actual!] 
contributed to inflation.

Price freezes disrupt the 
marketplace for many yean 
even after the freeze il 
lifted. All segments of tha 
economy — producer*, pack 
era, retailers, d istribuiors, irw* 
consumers — are adversely 
affected by mandatory price 
controls.

These and other historical 
facts about mandatory price 
controlson food are contained 
in a booklet entitled “Food 
Control During Forty Six 
Centuries.” A free copy of 
the booklet is available from 
the American Meat Institute, 
P.O. Box 3556, Washington. 
D.C. 20007; telephone (703) 
841-2432. • „

"Brolis išduos brolĮ mirti*’. — Mato 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausiji priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

a.) “Pasaulinė istorija” anglo-l galėju pavadinti Witland u, 
saksiškas vertimas. Prie to vie- Weydelantu ganykla (Mums 
nuolio veikalo vertėjas prijungė žinomas antrosios XVIII a. pu- 
geografinio pobūdžio įvadą. Ta- vokiečių mokslininko’ M. !• 
ine įžanginiame žodyje pasaky- Thunmanno (M- J. Thunmann, 
ta, kad rytiniame Baltijos jūros 177jj bandymas išaiškinti Wit- 
pakraityje, kurį vertėjas vadi- lando šalies vardą, remiantis 
na “Ost-Sae”, gyvena Oati. Ten Ptolemėjo tekstu. Witlandas, 
pat pridėtas ir pranešimas Vulf-pagal Thunnianną, tai “vitų” 
stano iš Heduinc’ (vėliau Haitha- šalis, o “vitai” — tai Ptolemėjo 
bu, šleariige), apie jo kelionę j “vidivarai”. Todėl nesupranta- 
Vyslos židtis. Pranešime kalba* ma, kodėl Vulfstanas šios šalies 
ma apie šalį Witland, Wydelant gyventojus vadina
(pažodžiui—ganykla) ir apie ne vitais. Dar mažiau aišku, ko
jos gyventojus “estus” (Scrip- dėl Ptinemėjo vidivarai buvo 
tores rerum Pruttiearum, Bd. I. i vadinami vitais? Ieškodamas sa- 
1861, sk. V. papild. 1). ;vo teorijai svaresnių įrodymų,

Pagal Vulfstaną, visame pa- Thunmannas priverčia ‘Situs” 
jūryje į vakarus nuo Vyslc's žio- persikelti vėliau į šiaurę ir duo- 
ėių gyvena vendai. Nuo vendų ti lai teritorijai naują vardą — 
teritor.jos į rytus tęsėsi didelė tai latvių “Vidžeme”. Pagal 
sritis Eastland ir toje srityje Thunnianną, “Vidžeme” reiški- 
buvo Witland 
būdu Vulfstano teigimas ly 
paneigia P. šafariko tezę, kad Trunmanno metodo forinaliz- 
“esti” ar “aestii” nėra etnoni- inas ir prieštaravimas istorijai, 
mas. Tačiau smulkesnė to Vulf- nes “Vidžeme” latviškai reiškia 
stano pareiškimo analizė ir jo “vidurinė žemė”, ir šis pavadini- 
duedamų pavadinimų transkrip- mas neturi bendro su “vitais.”) 
c ja verčia mus padaryti kitą1 vietovę, buvusią prie Vyslos 
išvadą

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. &—.7 vai. vak. 
Ofise felef.: 776-2880 

Razidenelios ttlef.: 448-5545

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

Rising inflation rates are food shortage.
a concern all American con* Athens, Rome, Great 
sumers share particularly when Britain, and even the colonist 
necessities such as food and 
housing costs are affected. 
They wonder why the govern
ment can’t do something to 
curb inflation such as im
plementing some form of 
mandatory controls on food 
prices. But historically, man* 
datory price controls on food 
have been completely unsuc
cessful and, at times, have 
had the reverse effect.

Price controls on food is 
not an idea native to the U.S. 
nor is it a new concept. 
Controlling the supply and 
price of food has been a 
concern of governments for 
more than 46 centuries.

In 2830 B.C., the Egyptians 
were able to control the 
grain trade and save their 
people from starvation. But 
the monarchy ended up taking 
over the peoples’ land re
sulting in a system of land 
tenure where the agricultural 
class was forced to rent land 
from the government.

The historian John Fiske 
said that the downfall of the 
Dutch Republic in 1585 A.D. 
was due largely to that govern
ment’s price fixing legislation.

During a famine in the 
1770’s, the IndiaXL govem- 
ment tried to relieve the 
peoples’ suffering by control
ling food prices. The price 
controls upset the natural 
law of supply and demand 
causing an even more tevere

Vulfstanas pats nemėgino pa-
• tekti i Witlandą, todėl viskas,1 
ką jis sužinojo, yra pagrįsta 
Truso — mainų punkto prie Vy-1

Išloš žiočių — gyventojų pasako- 
i jimais. šių žinių Vulfstanas ne
įgalėjo patikrinti, nes jis pats 
mažai tesusivokė apie vietinius

• papročius bei gyvenimo būdą, 
į todėl jo užrašuose randama 
į prieštaravimų . ir netikslumų.
I Vulfstano duotų r pavadinimų 
: transkripcija neišlaikyta: vienur 
į jis rašo “Weonodland”, kitus 
i “Winodland” (vendų šalis)- 

Rytų Europos pirkliai, kurie tu- Vienoje savo užrašų 
rėjo sąlytį su baltų tautomis ne Vulfstanas rašo, kad “esti” vi- 
iš Baltijos pajūrio vakarinių sri- sai nevartoja alaus, pakeisdami 
čių, kur gyveni germanų gen- tai medumi, kitoje vietoje jis!papročius. Nors tos 
tys, bet iš plačiųjų europinės 
Sarmatijos lygumų.

Didžioji dalis ptolemėjinų in
formatorių savo kelionėse jūros 
nepasiekdavo ir apie Pabaltijo 
gyventojų buitį žinojd tik iš nu
girstų kalbų. Apie “ventus” jie 
buvo girdėję ir, kaip teisingai kimo pasidalijimu; tai rodo jo 
spėja šafarikas, sis apibendrina- silpną pažinojimą šalies, apie 
mas Ptolemėjo pavadinimas ga- kurią jis rašo'.
Įėjo reikšti ne vien tik slavų,’ Iš kur Vulfstanas paėmė sa- 
bet ir baltų gentis. vo informacijas —• tegalima •7 vai. vakaro šaukia narių susirinki

820 metais Karolio Didžiojo spėlioti. Greičiausiai jo žinių 
biografas Einhardas (Eginhard, teikėjai buvo danai, kurie gyve- 
“Vita Carčii Magni”), išvardin- no Truso mieste. Tik danas te- 
damas tautas, gyvenusias ryti
niame Baltijos jūros pakraštyje, 
mini slavus ir “Aisti”, tačiau ši
tas pranešimas nesuteikia nieko 
naujo, ką buvo parašęs Jorda
nas, nes ir pats Einhardas nau
dojosi to paties Jordano veika-

Gyv* 6037 So. California Ave.
1079 m. gegužės S d.. 3:15 vai. popiet sulaukęs 68 metų am

žiaus. Gimęs Lietuvoje, Kaišedoryso.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Elena (Ungerytė), sūno$ Arvydas, marti 

Costance, duktė Renatu Gassny, žentas John, 4 anūkės - Catherine,1 
Christine* Joann ir Sharon, brolis Juozas, brolienė Emilija, mirusio 
brolio valkai, Lietuvoje - nuirusios sesers vaikai, švogeris Erikas Un- 
gerys. švogerka Linda Rundėnas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas i
Penktaė 

plyčios I sv 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Wada Grigaliūno giminės, draugai ir pažįstami nuosir 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar 
navm.ą ir atsisveikiriimą.

Nuliūdę lieka:
žmena, sūnus, dūkte, gi minės.

Leidctuviu Direktorius Domld A. Petkus. Tel- 476-2345.

Našliy, našliukiy ir pavieniu asme- 
i ny klubas š.m. gegužės mėn. 11 dieną

| mą, kuris įvyks Vyčių salėje,'2455*W.
47 gat., Chicagoje. Nariai kviečiami 
gausiai atsilankyti ir aptarti svarbius 
Klubo reikalus. Po susirinkimo — 
vaišės. V. Cinką

įlankos- Ir ne atsitiktinai Vulf
stano bendralaikis, davės Šia ži- 

jnią kaip priedą prie anglosaksiš
ko Orc'zijaus vertimo, vietoj 

^Vulfstano transkripcijos “esti” 
įrašo “ošti”, t. y. žmonės gyvenę 
į rytus, prie Rytų jūros (Ost- 
Sae)- Taip išsiaiškina anglosak
so vertėjo Orosi j aus geografinė 
Vulfstano pavadinimo “esti” 
prasmė; tai ne tauto's vardas, 
bet tik pažymėjimas jų vakari
nių tautų — kaimynų. P. šafa- 

jrikas nesuklydo tai tvirtinęs.

; Jeigu Vulfstanas ir nesuteikė 
t naujų žinių apie Sembos pusia- 

vietoje'salio gyventojų etninę kilmę, ris
I dėlto jis pateikė kai kurių in- 
i formacijų apie tę>.

žinios pa- 
vėl tvirtina, kad alų ir vandenį grįstos tik gandais ir pavadini- 
induose, pastatytuose prie numi-jmais, bet vis dėlto jd's turi di- 
rėlių, “esti” moka net vasarą' dėlės mokslinės reikšmės, 
užšaldyti. Aprašydamas laido
jimo papročius, Vulfstanas, ma
tyti, sumaišo arklių lenktynes 
laidojimo metu su mirusio pali-i 1 * t "■ «... -s . ' .

DR, FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’” 

VaL agai susitarimą. Uždaryta

Let s Toli 
About

Antrojo XIX a- pusėje S. Wi- 
bergas, savo veikale “Apie kla
sikinės senovės tautų įtaką šiau
rės tautoms”, paneigė vieną 
Vcigto teorijos argumentą, Įro
dydamas, kad prūsų tauta, ku
ri rinko gintarą prie Baltijos jū- 

oiaia 2-4 vaL popiet ir kitu laitu į ros, šiuos brangius suakmenė* 
' jusius sakus vadino ne “gle- 
-sum”, bet “gentaru” (taip pat 

• jį vadino ir lietuviai) ir tas pa- 
>TAS vadinimas išplito rytiniuose sla

vuose (ŠJ Wiberg/ 1867, p/ 31, 
41, 42, 95)- O dėl pavadinimo 
“glesum”, kuris buvo žinomas 
Tacitui, tai pirmiausia, tas žo
dis galėjo būti atneštas tarpinin
kė, kuris atveždavo gintarą į 
Vakarus, o antra — ne būtina 
to žodžio šaknį siedinti su vokie
čių kalbos žodžiu, nes ir slavuo
se yra žodis “glaz”, kuri, gal būt 
pažino vendai-

Jeigu pavadinimas ’’aestii.” 
nebuvo etnonimas, bet tik ger
manų geografinis terminas, tai 
visai suprantama, kodėl Ptc'lo-Hu 
mėjas jo nenaudojo, šio geogra
fo žinių tiekėjais buvo graikų ir'Orc'sijaus (Orosius) veikalo



r TRUMPAI 1
_____ _______

— I Lietuviu Prekybos Rū
mus nariais įstojo: Anthony 
Budrys, Rimas Dagys, Gintaras 
V. Endri jonas, John Gydąs, Ge- 
diinmas Janula, Dovas Kiaupa, 
Kazė Kuraitis, Joseph Marško
nis, Dr. Vilius Mikaitis, George 
Padagas, Jenas Perkūnas, Gent 
a rasis, Dr. Aldona K- Rugis,

TARPTAUTINIO INST1. 
TI TO BALIUJE. Bostone su lie
tuviškų patiekalų stalu dalyva
vo LMK l'ederacljos Bostono 
klubas su pirm. E. Vasyliūnie- 
ne. Stalą su talkininkėmis pa
ruošė Aleksandra Moriarty, va
dovavusi šio baliaus skyriui 
“Around the World Buffet”. 
Tautiniais drabužiais pasipuo
šusių lietuvių aptarnaujamu 
atalu ypač domėjosi fotografai 
ir filnmotojai.

— Vilkiukų dr-vės drauginin-
leopatra Shimkus, Ričardas ku Toronte paskirtas ps. Kasty-' 

tis Batūra. Naujas DLK Gedi-j 
mino th-vės draugininku pas
kirtas s. v. kand. Algis Senkus," 
pav. s. v.v. si. G. Senkevičius-

— Budys v. vi- Rimas Sriu- 
biškis iš Toronto baigė kana
diečių Gilwellio vaddvų moky
klą. Kaklaraištis, ženklai ir pa
žymėjimas jam įteikti šv. Jur
gio sueigoj balandžio 22 d. Taip
gi jis išrinktas ir Romuvos k-to 
pirmininku.

Daininkų Būrelio Metinė va- nes daugelis narių švenčia Mo- 
karienė. R. L. B-nės Marquet-;tinus Dieną. Susirinkimo data 
te Parko apylinkės globojamo hus pranešta vėliau.

Sleiteris, Kasparas Vaišvila ir 
Betty Zyvatauskas. Dabar LPR 
turi 312 nariu, pirmininkė yra 
Teodora Kuzienė.

Lietuviu Diena White Sex 
stadione bus Joninių išvakarėse, 
birželio 23 d. Ta diena White 
Sox žais su Minnesota Twins- 
Specialūs busai eis nuo Dariaus 
- Girėno salės, šventę globoja 
Lietuviu Ibrekybcs Rūmai, jai 
vadovaus buvęs LFR pirm. Vin
cas Samaška. šįmet šventė bus 
įspūdingesnė ir jai jau yra da
bar ruošiamasi.

— Inž. Bronius Galinis išrink
tas LKVS Ramovė Bostono sky
riaus pirmininku. Kazys Šimė
nas — vicepirm., Teofilius Ja- 
nukėnas — sekr., Jonas Starins- 
kas — iždininku-

— Juozas Kapočius yra nau
josios So. Bostono LB skyriaus 
valdybos pirmininkas, dr- Algir
das Budreckis, Daiva Izbickai- 
tė, Julius špakevičius, Bmtenis 
Veitas — vicepirm., Apolinaras 
Treinys — ižd., Aleksandras Li
leikis — sek r.

Daininkų būrelio metinė vaka
rienė įvyks Gegužės mėn- 12 die
ną šeštadienį Gold Coast salėje, 
2525 W. 71 st. Str., Chicagoje. 
Bus lengva, tai progai pritaiky
ta programa, šilta vakarienė. 
Šokiams gros Venskaus orkes
tras.

Svečius kviečiame atsilanky-: 
te

Motinos Dienos Proga, sek
madienį, gegužės 13 dieną, Mar
quette parko parapijos bažny
čioje, motinoms pagerbti bus

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i. visas šiai’ 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span- ■ 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių 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 _ jėgom!? 
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesansn- ?

!
VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9733, paskyrė 
trijų dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
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 mūsų namus" 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ,

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

laikomos iškilmingos mišios. R. tokolą ir kitus užrašus. 
L. B-nės, Marquette Parko apy- vienbalsiai priimti.
linkės nariai, dalyvauja mišiose 
su vėliavomis.
niais rūbais,
gerbti gyvų gėlių vainiką.

— SLA 134 Motdrų kuopos 
susirinkimas, numatytas ši šeš
tadienį, gegužės 12 d., neįvyks,

kovo 25 djpną. Pranešta, kad 
buvė ’ sėkmingas. Norime pade1 ' 

\ koti vis:ems; kas aukojo dova-' 
I neles, tortus .ir darbais prisi
dėjo prie gero pasisekimo. Dr 
delis ačiū visoms.

Po susirinkimo buvo skanūs 
pietūs ir gėrimai. Nariai šventė 
Motinos dieną ir gimtadienius. J 
Linkime visoms motinoms jų 
dienos proga daug geros sveika
tos ir kad visos linksmai pra
leistų dieną su savo vaikais ir 
mylimaisiais. • j

Sekantis susirinkimas bus 
spalio 5 dieną Anelės salėje.

A. Kalys

Visi

Ra- 
šiuo 

įneša motinai pa-: laiku buvo susirgusi ir pergy
veno operaciją. Dabar guli šv. 
Kryžiaus ligoninėje, kamb. 618. 
Visi draugai. ir nariai prašomi 
pagal galimybes ją- aplankyti. 
Visi linkime, kad ji greitai pa
sveiktų ir vėl būtų kartu su 
mumis. Pranešta, kad prieš Ve
lykas sirgo Estelle McNamee, 
bet dabar daug sveikesnė.

Klubas turėjo skanius pietus 
ir gėrimus. Visi šventė Motinos 
Dieną ir kai kurių narių gim
tadienius.

Sekantis susirinkimas Įvyks

Mūsų pirmininkė Julia 
Moterys, tauti- manauskas (Sadauskas)

(Pr.).

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces, 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal- 
925-8392. Professional Memberri viCoolwlldl 1T1C111L/CL |

American Federation of Astro-* šių metų spalio 2 dieną.
logers. (Pr-)

— Kelionių i Vilnių 1979 m 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)
— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME- 

jNŲ. Mokame 86.4 už sidabri
nius dolerius (V. F. or better 
condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines mone
tas. Perkame pašto ženklus 
pinigų kolekcijas.

4207 So. Sacramento,

ir

JONIŠKIEČIU KLUBAS -
Joniškiečių Labdarybės 

Kultūros klubo susirinkimas 
įvyko gegužės 1 d. Vicepirmi
ninkė Nellie Skinulis atidarė 
susirinkimą ir pasveikino atsi
lankiusius narius. Visi nariai 
atsistojo ir tylos minute pager
bė visas mūsų mirusias motinas 
artėjant Motinos dienos šventei.

Rašt. Antoinette Kalys per
skaitė praeito susirinkimo pro-

A. Kabys

UPYTES KLUBAS
Upytės Draugiško klubo susi

rinkimas įvyko gegužės 4 dieną 
Anelės salėje. Pirmininkė Anne 
Wiechecki' atidarė susirinkimą 
ir paprašė visus narius atsistoti 
tylos, minutei ir taip pagerbti 
mūsų mirusias motinas Motinos 
Dienos šventėje.

Vicepirmininkės Kazimieros 
Stukas nebuvo, nes ji su sūnu
mi ir marčia važinėja po Kali
forniją.

Į klubą prisirašė viena nauja 
narė — Mary Bruch.

Rast. Antoinette Kalys per
skaitė protokolą iš praeito susi- Į 
rinkimo ir kitus užrašus, kurie 
buvo vienbalsiai priimti.

ELENA BAGDŽIUS, mirusi Či
kagoje :prieš keturias savaites. 
Jos vyras Juozas, pagal senas 
lietuvių tradicijas, giliai liūdė- į 
damas ją mini ir skiria $25 auką j 

Naujienoms jų 65 metų 
sukakties proga.

Remove hard callus 
skin without 

cutting, scraping!
From feet, hands, elbows. 

Doctors fina that hard, thick 
calfuses 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.

Vyriški rūpesčiai

Pirmas vyras: — Vakar kris-

1

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų reixxiam? 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

MAUJIBNOS 
rm SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL

* Iš anksto be raglniso pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką fr 
^afindanux susirašinėjimo išlaidas. Priede  dol.

Pavardė Ir Tardai

Adresas

< Užsakau- Naujienas kaip dovaną tavo _
yra naujas skaitytojai. Priede  doL

Pavardė ir vardai____________________

turit

Adresu

SpoDwriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas, prašau Jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė Ir vardas

Adresas

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites ruripą. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė Ir vardu

Adresu

Pavardė ir vardu

Adresu

Pavardė ir vardu

t Itmu

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

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

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

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

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

DAR SENA KAINA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštų 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 $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug uriedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

REAL ESTATE
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

UNION PIER, MICH.

Savininkas parduoda namą su b 
miegamaisiais, 1% vonios^ didele vir- 

j tuve, salionu, uždaru porčium, 2 ma- 
į šinų garažu ant 3% akrų. 75 mylios 
■ nuo Chicagos, prie 1-94 kelio. Ikai- 
I nuotas greitam pardavimui.
1 Tel. 616-469-2448.
1—

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

TOOL MAKERS
1 Class A - With Tool & Die Repair ex
perience: Nite Shift - Top Wages -■

Pranešta, kad turime ligoniu: las įman0 žmūnos akį h. Com^gBen^U whiehtadu^-
Mary Meižis, Josephine Daučiū- , -..............
nas, Bernice Lukas ir Julia Ra- doleriai už j d ištraukimą-

gydytojui reikėjo sumokėti pen

manauskas. Julijai padaryta* Antras vyras: — Tai niekis!' 
sunki operacija. Ji dabar yra|pereįta savaitę į mano žmonos Į 
Švento Kryžiaus ligoninėje. I akj įkrito naujas paltas ir man’

Klubas turėjo Bunco Party kainavo S350 jį išimti- i

Antras vyras: — Tai niekis!

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

— Bert Lance vis dėlto turės 
aiškintis prisiekusiųjų teismui 
apie savo transakcijas banke.

Paid Vacations:.
APPLY 

SPRING DIVISION

BORG - WARNER
i Madison St. at 25th Ave
I Bellwood, Hl.

An Equal Opportunity Employer
i

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

Siuntiniai į Lietuvi

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. MM2. TeL YA 7-5980

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629. — TeL WA 5-2737

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
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 gyvendino pradžiai.

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

■

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

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą: ’

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

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

ENERGY 
WISE .

Limit use of diswasber 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don’t be a Bom LoeeK

RUMMAGE SALE — Kenilworth i 
May 10, 7 AM —5 PM.

Church of the Holy Comforter, 
222 Kenilworth Ave. FREE Bus 

į from / to Linden “L”. 20 room of 
J North Shore’s best bargains.

Hot lunches, too. 
251-6371

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Marquette Parke išnuomojamas 5 
kambarių 2 miegamų šviesus butas 
suaugusiems už $195 į mėn. Skam
binti po 5 vai. vak.

TeL 776-8180.

CICERO - išnuc'mojamas 4Ą£ 
kamb- apšildomas butas su 2 
miegamais prie 19-tos ir 50 
Avė-, netoli CTA ir krautuvių. 
Teirautis po 5 vai. vak.

Tel. 863-7043.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons? 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chic?
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.
su formomis — $3.90. a m

Pašto išlaidoms pridėti 90c, Iva ore' osnis)

ii!

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

• Stovi boba gryčioje, o gal-

Nutary Public 
INCOM! TAX HRVICI

Trip pat daro*! Tertiaai, glairitj 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir klioki blankai.

BEST THINGS IN UFE

>11 Frank Zapella

GA 4-8454

run »**m

State Farm Life Insurance Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street,

Tel. 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.

• Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.
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