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IZRAELIO KARO VADAI ĮSAKĖ SAVO 
KARIUOMENEI TRAUKTIS

Naujienų 65; metų sukakties minėjimo vaizdas Martinique salėje. Susirinkusieji svečiai atsistoję giedojo “Ilgiausių metų" Naujienoms. (V. Noreikos nuotr.)

NEW YORK, N.Y. — Vakarus pasiekė Balio Gajausko pareiš
kimas rusų kalba SSRS Generaliniam Prokurorui. Jame Gajaus
kas tvirtina, kad teismas “neobjektyviai išnagrinėjo bylą, iš dalies 
suklastojo mano ir liudininkų parodymus ir sąmoningai melagin
gai .įvertinę ‘antitarybinį literatūrą’, rastą pas mane kratos metu”.

bė antisovietinės literatūros. Ką 
tai reiškia?" Kiek jps? Centne
ris? Tona?. Dešimt tonų? O gal 
šimtai?” — klausia Gajauskas, 
pateikdamas juokingai skam
bančius pavyzdžius tokių, neva, 
“antisovietinių ginklų”, kaip 
septynių metų senumo Simo 
Kudirkos bylos protokolas, Pe- 
čiulaičio JAV-ių pilietybės do
kumento kopija, Amerikos kon
sulo Maskvoje telefono numeris, 
išvykusių į Vakarus jo draugų 
nuotrauka su užrašu “Mielam, 
mielam Baliui ilgam prisimini
mui Aušros ir Jono”, Popiežiaus 
Jono X.NIJI enciklika, Šapokos 
Lietuvos Istorija, asmeniniai 
laiškai, užrašai, iškarpos iš so
vietinių laikraščių, motinos pri
siminimai, užrašyti, kai ji laukė 
savo sūnaus, kalėjusio 25 me- 
tus lageriuose.

“Užsidirbai už 10% arba gal 
tik už 1%, bet mes tave teisim 
už visą 100%”, kalbėjo Gajaus
kui tardytojas. Kitą kartą gra
sino: “Tol tardysiu tavo motiną, 
kol ji išleis paskutinį kvapą — 
ir tai bus ant tavo sąžinės. Aš 
žinau, kaip tai daryti, viskas bus 
pagal įstatymus”, sakė tardyto
jas, žinodamas, kad Gajausko 
motina yra tik ką po operaci
jos sunkiame stovyje.

“Šiandien sovietiniai vadovai 
kalba apie taiką. Vienok žmoni
jai konclageriai gresia ne ma
žiau kaip karai; ir taikos nebus 
tol, kol gyvensime baimėje ir 
vergystėje. Karas — arba taika 
konclageryje: ne kokia alterna
tyva. Ne, žmonija šiandien turi 
taip pat veikiai kovoti prieš 
konclagerius, kaip ir prieš karo 
grėsmę, žmonės galės laisvai 
atsidusti, kai žlugs konclageriai. 
Kitaip mes, aukštos kultūros 
tautos, įžengsime į trečiąjį tūks
tantmetį petis į petį su išvystyta 
konclagerine sistema”, rašo Ga
jauskas.

“Mano teismas Vilniuje yra 
pavyzdys susidorojimo su žmo
gumi, skaitančiu knygas. Toks 
teismas užimtų deramą vietą 
inkvizicijos teismų sąraše. Tai

ria visas teismo klaidas ir k!as-; 
totės, aiškindamas, kokia ta 
“daugybė antitarybinės literatū
ros”. Pavyzdžiui, tai 1938 m. 
Liubline . lenkų kalba išleista 
knyga Bolševizmas ir Čikagoje 
išėjusi knyga Dievas šiandien. 
Teismas -negalėjo/ Įrodyti, kad. 
Gajauskas platino .ąrba davė 
kam nors, knygąTeis
mas neįrodė, kad jis ..perdavė į 
užsienį per maskviečius Orlovą 
ir Ginzburgą lietuvių politkali
nių sąrašus. Neįrodė, kad jis 
vertė į lietuvių kalbą Solženi
cyną [Gulago: Salyno dalį, kurio 
rankraštis buvo pas jį rastas. 
Neįrodė ir,- kad Gajauskas per
fotografavo Lietuvos pokario 
partizanų archyvus, teismo tei
gimu, “siekdamas pritaikyti 
banditų gaujų ideologiją dabar
ties sąlygoms ir susilpninti bei 
sugriauti tarybų valdžią”.

“Toks teismo sprendimas kom
promituoja valdžią”, rašo Ga
jauskas. “Valstybės vadovai tei
sėtai sako, kad Sovietų Sąjunga 
yra galinga valstybė... Teismas 
vienok tvirtina priešingai: vien 
tik tai, kad atskiras žmogus pa
laikys rankose knygą, kurios 
keletas minčių neatitinka ko
munistinei ideologijai, sovietinė 
santvarka gali susilpnėti, arba 
visai sugriūti. Teigti, kad litera
tūros saugojimas ir platinimas 
yra antisovietinė agitacija ir 
propaganda būtų tolygus absur
diškam teiginiui, kad ginklo lai
kymas yra žmogžudystė.”

Teismo nuosprendy sakoma, 
kad pas Gajauską rasta “daugy-

teismo farsas. Aš nusikaltau tuo, 
Ikad galvojau savaip, vertinda-i 
' mas demokratiją aukščiau už 
komunistines dogmas. Aš nusi
kaltau tuo, kad norėjau pasi
naudoti visais žmonijos proto 
vaisiais, o ne oficialiai leidžia
mais, kad norėčiau bendrauti su 
visų tautybių žmonėmis. Dabar, 
kai aš su savo draugais einu iš
bandymų -keliu, man vis tik. 
švyti vilties ir laisvės kibirkštis. 
Ir čia, ilgiems metams atskirti 
nuo savo artimųjų ir giminių, 
pasmerkti gėdingai mirčiai, mes 
liekame ištikimi demokratijos 
laisvės idėjoms.” (ELTA)

ir

Išvyko įsibrovėliai 
į ambasada

SAN SALVADOR, El Salva
dor. — Prancūzų ambasadoje 
buvę penki maištininkai, dešimt 
prancūzų ir šeši kaliniai vakar 
laisvai išvyko iš Salvadoro.

Salvadoro vyriausybė sutiko 
išleisti -'prancūzų ambasadoje 
buvusius maištininkus. Policija 
saugojo kelius, kad maištininkai 
niekieno nekliudomi galėtų pa
siekti aerodromą, susėsti į lėk
tuvą ir išskristi į kaimyninę 
valstybę.

Ar būta sabotažo?

Valdžios pranešimu, Virgini
jos Elektros ir energijos kompa
nijos atominėje jėgainėje netoli 
nuo Richmondo pastebėta mė
ginimų ką nors pakenkti, nors 
sabotažu nevadina ir pabrėžia
ma, kad žmonių sveikatai jokios 
žalos nepadaryta.

— Federalinė valdžia įsakė 
išimti iš apyvartos nosims 
purkšti vaistus, dažnai ne tik 
nosį, bet ir žmogų užkrečiančius.

— Amerikoje gimines turin
tieji Izraelio žydai nevažiuoja į 
Izraelį, bet laukia eilės, kad pa
tektų į Ameriką.

SENATAS PRIĖMĖ PLANĄ GAZOLINUI 
’ RACIONUOTI VISAME KRAŠTE

Folija pašaukė armija 
kovai su teroristais

ROMA. — Metams suėjus po 
to, kai Raudonosios brigados 
nariai pagrobė ir nužudė buvu
si premjerą Aldo Moro ir tero
rui nesiliaujant, Italija pašaukė 
savo kariuomenę į kovą su te
roristais. Speciali komisija, ku
riai pirmininkauja dabartinis 
premjeras Giulio Andreotti, pa
sirūpins įtaisyti reikiamą ap
saugą susisiekimo įstaigose, 
tiltuose, keliuose ir sieks, kad 
žmonės būtų reikiamai apsaugo
ti nuo priešiškų partizanų atakų.

Prieš metus laiko, teroristams 
nužudžius Aldo Moro. 90.000 
paramilitarinės Karabinierių or
ganizacijos vyrų padėjo polici
jai nukovoti teroristus.

KALENDORELIS

Gegužės 11: Karina, Mamer
tas, Svaigauda, Skirgaudas, Žy
gūnas.

Saulė teka 5:12, leidžiasi 7:58. 

giltas, drėgnas, gili lyti.

— Milijonierių sušaudymas 
labai pakenkė “Irano Islamo 
respublikai”.

— Prokuratūra attnetė kalti
nimus trims kroatams, norėju
siems padėti kėsintis prieš Vo
kietijos konsulato žmones.

— Sadatas tvirtina, kad ara-< 
bų paskelbtas boikotas Egiptui*’ 
tuojau pasibaigę . peš jis ne j 
efektingas^«. f-;'y re į

KAMPALA, Uganda. — Ne
galima pasakyti, kad Ugandoje 
nebūtų gazoįino, bet jeigu kas 
nori jo įsigyti. lai turi mokėti 
tris dolerius už galoną. Gazoliną 
kontroliuoja vyriausybė. Jis 
naudojamas karo tikslams. Idi 
Amino kariuomenė pralaimėjo 
kelias svarbias pozicijas vien 
dėl gazolino stokos.

Idi Amin kariai pakelėse pa
liko didoką daugybę sunkveži
mių. Kariams buvo įsakyta iš
lipti ir tolyn eiti pėstiems. Bė
gimas iš Jinjos buvo didžiau
sias pralaimėjimas. Pakeliu je 
palikti vežimai su karių daik
tais. Vienus bėgančioji karo 
policija paliko sveikus, bet ki
tur šoferis ar kareiviai mašinų 
dalis atsilupinėjo. Bet tos dalys 
pasunkėjo, kai pėstiems reikėjo 
jas toliau nešti. Didokas dalių 
išmėtytos pakeliuje. Kariuome
nės mechanikai pripildo tankus 
gazolinu ir naudoja tas pačias 
mašinas priešui persekioti. Vi
sos automobilių dalys yra val
džios nuosavybė. Radusieji pri
valo rastas dalis atiduoti ka
riams arba savivaldybės parei
gūnams.

KALIFORNIJOJ GAZO
LINAS RACIONUOTAS

LOS ANGELES, Calif. — De
šimčiai milijonų Kalifornijos 
vairuotojų gazolinas jau racio- 
nuotas. Vieniems parduodamas 
pagal porini paskutinį automo
bilio leidimo numerio skaitme
nį, o kitiems gazolinas parduo
damas pagal neporinį. Raciona- 
vimas paprasčiausias ir pigiau
sias. Nereikia jokių dokumentų, 
jokių kortelių ir jokių klausi
nėjimų. Racionavimas teisin
gas, nes kiekvienas gazolino 
pardavinėtojas privalo prisilai
kyti nustatytos taisyklės. Jeigu 
kuris . ją sulaužytų, tai Kali
fornijos-''įstatymai jį sunkiai 
baustų.

Pačiame pasienyje gyvenan-' 
tieji amerikiečiai gali įvažiuoti 
į Meksiką ir prisipildyti savo 
automobilius. Ten gazolinas ne- 
racionuotas ir žymiai pigesnis.
V ‘SENATAS AACIONUOJA

i p;..GAZOLINĄ

nato komitetas svarstė 
dento Carterio pasiūlymus pa
naikinti '^žolino kainų kontro
lę. Pr ridentas žino, kad " gazo
linas gali pabrangti, bet jis ti
kisi. kad gazolino k^-m- išly
gins, nes krašte h' . sukamai 
gazolino

Senato komiteto n^rJ ' dau
guma kitaip galvoj- upie visą 
ęazolmo racionavima ir kainų 
kilimą ar smukimą. Senato ko- 

I mitetas išklausė valdžios atsto
vu pasiūlymus, bet vėliau nuta-. 
rė pasinaudoti praeities patir
timi. Jie patarė senatui racio- 
nuoti gazoliną, kaip jis buvo ra- 
cionuotas Antrojo Pasaulinio 
karo metu. Kad racionavimas 
taptų įstatymu, senato nutari
mas turės eiti į Kongreso ko
mitetą. Vėliau atstovų rūmų 
nutarimas turės būti sulygintas 
su senato nutarimu, jeigu atsto
vai nutartų racionuoti gazoliną 
taip, kaip senatas vakar nutarė. 
Racionavimo klausimas turės 
preiti ilgą kelią, kol taps įsta
tymu. Prezidento ir
rūmų bei Senato nuomonės 
skirtingos.

ATOMO KROSNYS 
GAMINS ELEKTRĄ

WASHINGTON. D.C. — Kon
greso komitetas nutarė pratęsti 
atr^o krosnių darbą elektrai 
gaminti. Ekstremistai siūlė tuo
jau uždarinėti visas atomo kros
nis, 
gali

Atstovų 
yra

Tikrins tiktai tas, kurios 
būti pavojingos.

Karpys taisykles 
namams statyti

WASHINGTON, D.C.—Fede
ralinė vyriausybė yra pasiryžusi 
apkarpyti taisykles namams sta
tyti. Įvairiose vietovėse veikia 
visa eilė savivaldybių patvarky
mų, kurie kliudo ir brangina 
naujų namų statybą. Senais lai
kais, kai statybos medžiaga bu
vo kitokia, tai galėjo būti šioks 
toks pateisinimas, bet šiandien 
menkoms taisyklėms nėra patei
sinimo.

Manoma, kad statybos taisyk
lių- subendrinimas atpigins na
mų statybos darbus. ■’-'s v

Egzotika okeano gelmėse
WASHINGTON— Mokslinin

kai, panaudodami naujai paga
mintą televizijos kamerą, pada
rė spalvotas, aiškias nuotraukas 
iš gyvenimo po vandeniu Paci- 
fiko vandenyne pusantros my
lios gelmėse, kur saulės šviesa 
nesiekia, bet nardomasis laivas 
turėjo stiprius prožektorius, ku
riais aplinkui nardlaivį visas 
plotas buvo apšviestas.

Pasirodo, kad saulė nėra bū
tina sąlyga gyvybei tarpti. Ten 
buvo tikra egzotika: 8 pėdų il
gumo raudonos kirmėlės, pėdos 
didumo “klemsai” (clams), aps
čiai žuvų, jūrų vorai ir daug 
įvairių ir keistų rūšių žuvų.

Trijy Myliu Salos reak
torių lopys du metus

MIDDLETOWN. Pa. — Trijų 
Mylių Salos atominės jėgainės 
reaktoriaus “sulopymas" gali 
nusitęsti nuo dvejų iki keturių 
metų, pasakė tos jėgainės savi
ninkai. Tos kompanijos dalinin
ku (šėrininku) metiniam susi- i v *

į rinkimui pasibaigus, spaudos 
Į konferencijoje pain formuota, 
jog pasiūlymas tą jėgainę visiš
kai uždaryti buvo dviem treč- 

i daliais prieš vieną trečdalį at
mestas. '

Nutarta sumažinti riebias va
dovybės algas: General Public 
Utility Corp, pirmininkui Wil
liams Kuhn sumažinti metinę 
algą iš $265.000 iki $230.000. 
GPU prezidentui iš $207,000 iki 
$180.000 ir dividendus sumažin
ti 25 centais nuo kiekvieno “Še
ro”. Apskaičiuota, kad jėgainė 
yra apdrausta $300,000.

MIESTE MAŽIAU PIKTADA
RIŲ, NEI PRIEMIESČIUOSE

CHICAGO. — Priemiesčiuose 
kriminalas praeitais metais vėl 

• padidėjo 9%, tuo tarpu pačia
me mieste sumažėjo 6 nuošim
čiais. Priemiesčiai virsta mies- 

, tais ir į juos tebeatsikelia la
biau pasiturinčios šeimos. Cook 
apskrityje yra 126 policijos de
partamentai, tai turės daugiau 
čhft-M r v z

JERUZALĖ, Izraelis. — Iz
raelio karo vadovybė paklausė 
Jungtinių Tautų įsakymo ir nu
tarė atšaukti savo karo jėgas iš 
strateginės pasienio pozicijos.

Izraelio karo vadovybė buvo 
pasiruošusi įžengti į Libaną ir 
išnaikinti palestiniečių karo 
centrus, iš kurių ginkluotos pa
lestiniečių grupės verždavosi į 
Izraelį ir žudydavo izraelitus ne 
tik pačioje Izraelio teritorijoje, 
bet ir Izraelio karo jėgų užim
tose Jordanijos žemėse.

Krašto apsaugos ministeris 
įsakė atitinkamoms Izraelio ka
ro jėgoms pasiruošti palestinie
čių centrams naikinti. Izraelio 
karo vadovybė yra pusėtinai 

i tiksliai informuota apie palesti
niečių veiklą Libane, o apie sa
vo tikslus Arafatas pats paskel
bia per Libano radiją.

Jungtinės Tautos buvo pasi
žadėjusios neleisti palestinie
čiams priartėti prie Izraelio sie
nos. Faktinai, Jungtiniu Tautų 
vadovybė, siųsdama savo karo 
jėgas į Izraelio pasienį, buvo 
gavusi įsakymą neleisti palesti
niečiams peržengti Litanijos 
upės ir įžengti į sritis, kuriose 
buvo Izraelio karo jėgos. Bet 
palestiniečiai apgavo Jungtinių 
Tautų karius ir persiveržė per 
Litanijos upę. kaip nuolatiniai 
tos srities gyventojai.

Izraelis, patyręs apie Jungti
nių Tautų bejėgiškumą, būtų 
galėjęs vėl įžengti į demorkaci- 
jos zoną ir apvalyti ją nuo pa
lestiniečių. Izraelis žinojo, kad 
tuo metu palestiniečiai apgau
dinėjo Jungtinių Tautų sargus, 
bet pastarieji buvo labai silpnai 
informuoti apie demarkacijos 
zoną. Izraelio karo jėgos ir šian
dien galėjo nustumti į šalį Jung
tinių Tautų karius. įsakančius 
izraelitams pasitraukti iš Liba
no teritorijos. Kol kitų valsty
bių karo jėgos pasiektų Libaną, 
Izraelio karo jėgos jau būtų 
prie šiaurinės Libano sienos. 
Bet Izraelio vyriausybė nenori 
konflikto su Jungtinėmis Tau
tomis.

Jungtinių Tautų karo vadovy
bė. gavusi instrukcijas iš saugu
mo tarnybos, įsakė Libanan 
įžengusioms karo jėgoms tuojau 
trauktis. Izrelio kariai norėjo 
su savo vy; •‘-usybe išsiaiškinti 
naujai susidariu . ą padėtį. Rei
kalų i mplikavosi. kai Jungti
nių fantų daliniai, palikę savo 
sargybos punktus, važiavo į Iz
raelio užimtą sritį ir bandė įsi
taisyti strateginėse pozicijose.

Izraelio lakūnai matė Jungti
nių Tautų karo jėgas, artėjan
čias pri^-rįsiveržusių' izraelitų. 
Vietoj naujo konflikto, vietoj 
kovos prieš Jungtines Tautas, 
Izraelio vyriausybė įsakė Izrae
lio karo jėgoms trauktis iš Li
bano. 

__ _ ___:__ _
Irano milijonieriaus žydo 

ir dviejų bankininkų skubus 
sušaudymas pakėlė ant kojų 
daugel f turtingųjų? tvesfpriešinu- 
sių mulos Chomeini grįžimui.



O*

HI
Algis Truchanas

ALGIS. TRUCHANAS
Rašo VLADAS RAŠČIAUSKASKelis kartus rašiau apie Algi Truchaną, bet negaliu pabaigti. Pirmą kartą man atsitiko taip, kaip tam anglų rašy. tojui berašant apie meną. Rašo, rašo ir parašo, o kai perskaito parašytą, tai jau ir sudrasko visą knygą.Taip atsitiko Herbert Ree- du. Jis užsimanė parašyti apie meną, o jo nesuprato. Jis pats, matyt, turėjo nuovoką apie meną, bet pats nebuvo menininkas, Jis norėjo apie ne suprantamus dalykus parašyti

«sasnunition.

j ką aŠ supratau, tai tuoj pama- . čiau, kad tai ne toks lengvas dalykas. Rašiau ir plėšiau.Skaį čiau ir žinojau, kad nepara-. šiau, ką norėjau parašyti. Ma- į i no protas sako, kad ne man' apie Truchaną rašyti. Apie jį turėjo rašyti kiti, kurje'.gali L nieko vežimą priskaldyti,/o ak. to nenmkii padaryti.Metci.ixau viską, norėdamas^ viską paiikii kitam, bęt.-už ke-! lių dienų neturėdamas ką i s eikti, vėl prisėsdavau prie^ I ruchano, pasiimdavau jo knVi gą ir bandydavau parašyti. Jeigu australiečiai rado tiek daug jame grožio, tai kodėl lietuviai to grožio nemato?. ,Jeigu australiečiai, kelis šimtus metų turėdami Tasina- niją, nematė jos grožio, o Tnr j chanas, pabuvęs Tasmanijoje kelias savaites, pradėjo aust" raliečiams pasakoti, kokia gra ži yra ta atskilusi sala su savo kolonomis, akmenimis, žolėmis, medžiais, vandenimis ir gėlėmis, tai patys australiečiai važiavo į Tasmaniją ir gėrėjosi jos grožiu.Aus t raliečiams Truchanas tiek patiko, kad jie tuojau jį pasamdė svarbiam darbui dirbti. Jį pasamdė Tasmanijos gamtai apsaugoti. Jam mokėdavo, kaip ir kitiems panašiems vai. stvbės darbo darbininkams.
taip, kad visi suprastų. Kai Pa rašė, tai paratė, kad visi nesuprasNusipirkęs knygą apie Truck aną, pamačiau, kad Truchanas buvo grožis. Man tuojau paaiškėjo, kodėl australiečiai

IŠ AMERIKONIŠKOS SPAUDOS
Lietuviai kompozitoriai 

Rusijos garbei.Povelykiniame laikotarpyje beviešėdamas šiaurės Kaliforni-

vikriai sumanus panaudoti see* nos įžymybes savo siekimui tapti JAV prezidentu. (Kaip žinia, J. BrcYu jaunystėje mokėsi kunigų jėzuitų seininanjoje, bet kunigu nepanorėję būti. Gal ten jis išmoko to “Vingiuoto gudrumo”?)Popoliarių dainų solistė Helen Reddy yra viena iš pasižymėjusių gub. Brown rėmėjų, padėjusi surinkti nemažai pinigų jo rinkiminės agitacijos išlaidoms. Atsilygindamas gub- Brown ją pernai paskyrė Kalifornijos parkų ir poilsio vietų koniisįjon.Filmų žvaigždė Jane Jonda neperseniausiai su eile kitų asmenų pasirašė ir laikraščiuose išspausdino skelbimą, jog nusivylė prezidento Carterid administracija ir juo, kaip prezidentu. Kalifornijos gubernatorius Brown, siekiąs JAV prezidento vietos, tuoj pasikvietė Jane Fondą talkon — ją paskyrė Ka-joje balandžio 22 peržvelgiau Oakland Tribune pramogų žinias. “New Music of Russia” — tokios antraštės žinutė patraukė dėmesį. |Prieš žmoniją.Tekste rašoma, jog balandžio i Brazilija kasmet išleidžia 23 d. Somonoje valstybiniame) milijonus dolerių benzino im- universitete (keliasdešimt my-| lių į šiaurę nuo San Francisco)! būsiąs Rusijos naujos muzikos koncertas. Programoje: Balakausko sonata smuikui ir pianinui; Juozapaičio sonata solo smuikui; Barkausko — “Poezija”. .

Pagal Kalifornijos įstatymą, kai toks būtų priimtas, auto- mobilio savininkas, norįs methanol ar gasohol vartoti, turės gauti iš autovežimių depar- ' t a men to specialų leidimą. Auto- jmobilis bus patikrintas ar jis ! gerai pritaikytas tekiems dega, i tams vartoti, ar neišmetama ■ neleistino kiekio taršos dujų- i Tokiems automobiliams būsian- , ti išduodama ir speciali regis- ! tracijos lentelė. Mokestis 25 dol.Methanol galiono kaina esanti 57 centai, bet jis sukelia rūdis degalų takuose, degimas nesąs taip švarus, kaip gashol.Tame pat laikraštyje, kur aprašytas Kalifornijos įstatymo projektas ir duotos žinios apie lowos valstybės gasohol vartojimą, skaitytojų balsų skyriuje išspausdintas viends moters laiškas. Laiško rašytoja sako, jog kai pasaulyje esama tiek daug pusbadžiu gyvenančiųžmonių, Amerikos grūdų per- lifornijo's meno tarybom dirbimas į automobiliams varyti spiritą esąs nusikaltimas Imu artistės garsi veikla priešVietnamo karą, garsi karo meto kalbomis ir kelione Į raudonųjų šiaurės Vietnamą. Dabar, kai Vietnamas pradėjo karą prieš Kambodiją, kai Kinija ir Vietnamas kariauja, ne kartą spaudoje buvo’ balsų, o kodėl Jane Fonda dabar nekeliauja taikos apštalu į Vietnamą?Deja, dabar ji turi kitą veikios bazę, turi ir kitą kompani- joną. Gegužės 6 d. Vašingtone demonstracijoje ir proteste prieš atominės energijos naudojimą Jane Fonda ir gub. Brown buvo smarkūs kalbėtojai-Aname Oakland Tribune straipsnyje rašoma, jog be Reddy ir Fonda moterų paskyrimų, jis Linda Ronstadt gaji paskuti savo žmOna, kaip kad jo tė- Vaš jau pagedauja. Su ta moterų tręjuke, siekdamas JAV prezidento vielos, galėsiąs š.ų įžymybių koncertuose surin^d nemažai žaliukų, reikalingų agitacijai ir kitoms rinkimų įšĮąį- doms.

Jane Fonda be savo kaip fil-
vo patenkinti, nes jo patarimai buvo labai rimti. Jis nejučiomis pradėjo savo viršininkams pasakoti, ką jie turi daryti, ir j jie darė nemurmėdami.Už kelių metų Truchanas j tapo pačiu didžiausiu Tasma- j nijos grožio skelbėju. Njekas Skirtumas tarp Truchmano ir Į jam nieko neįsakinėj o, niekas kitų buvo <lidel4s. Kiti algą|jo darbo nekontroliavo, ėmė jr nieko nedavė ,o Trucha kas nedrįso jam aiškinti, naas ne tik pats dirbo, bet ir klir reįkįa pamatyti. Truchanas pažino ne visą Tasma. niją? bet pietinę jos dalį. Jam nebuvo nustatytų darbo valan dų; jis niekad nežiūrėdavo į Jis galėdavo vienoje ? vietoje kelias valandas praleisti, kad sulauktų gražaus gamtos vaizdo šešėlį. Kai ateidavo šešėlis, tai jis traukdavo vieną fotografiją po kitos ,kad par.o dyti tikrą grožį.Tos šviesos, saulės, mėnulio.

kitų buvo didelis. Kiti algą niekas

j portui. Imtasi tas išlaidas su- ! mažinti. Automobilių inžinieriai pagamino motorą vien tik spiritu varomą- Nuo gegužės pradžios pardavinėjamas spiritas , automašinų kurui, bet dar to- , kių automobilių nedaug tesą.Masinė gamyba tik prasidėsian-Be šių lietuvių kompozitorių Spiritas gaminamas iš cu-
kitiems pasakydavo, kas reikia daryti, kad būtų apsaugotas Tasmanijos gamtos grožis.Kad savo viršininkus įtikin. ia]kr0(iį. tų taj Truchanas padarydavo! kalnų, slėnių, laukų, upelių iri gėlių nuotraukas, parodydavo! jas savo viršininkams, pasakydavo kokios jos gražios, ir ne tik apsaugoti, bet visiems patarti

(jų tautybė žinutėje neminima) programoje dū kitataučiai kompozitoriai J— Denisov ir Koa.Kas tą lietuvių, kompozitorių kūrybą, panaudotą Rusijos garbei, gros-neparašyta. Kai kas iš
krinių nendrįų ir kitokios augmenijos. Pardavinėjamas 30% pigiau negu benzinas.
Moterų pagalba gubernatoriui 
Urown JAV prezidento kėdėnOakland Tribūne savaitiniamtSan Francisco lietuvių buvo be-!balandžio 22 d- priede išspaus- ~ - “• - - sdintą fotografija, kurioje yrąpavakary prasi- Kalif^rnijos gubernatorius Jerri ėjęs smarkus lietus nuo kelio- Brown su savo nuolatinežadą nuvažiuoti ir koncerto pasiklausyti, bet pavakary prasi-nės atbaidė-

Benzinas

drauge j stadt.šalia traukos fotografijos: Helen Reddy ir Jane Fondą. Rašoma, jog gub. Brown yra vingiuotai gudrus

dainininke Linda Ron-
ir spiritasKalifornijos seimelyje yra Įs- tos lyg portretinės nuo- yra kitų dviejų moterų

| taip gražiai atsiliepė apiei Truchaną, o Australijos lietuviai apie jį nieko man pasakyti negalėjo. Daugelis net nežinojo, kad gv veno ir dirbo Tasma- kad jas būtinai reikia nijoje.Man ątredė, kad aš. jį supra, i jas pamatyti, tau, bet. kai reikėjo parašyti,1 Truchano patarimais visi bu. j darydav0 Truchaho Tasmanį- jos laizdus vieninteliais.
. ■ Aš pats esu pritrukęs' Išimtus fotografijų apie įvairiausius pasaulio kraštus, bet mano fotografijų negalima paly-' ginti su Truchano trauktomis. Aš net nežinojau^ kad šešėlis gali viską parodyti ir pagadinti.Man atrodo, kad Truchanas turėjo nepaprastai gerą akį.- - - Ji turėjo būtj daug geresnė, ne.i gu Kodako akis. J£ai mes, nemokėdami Kodako akies naudoti, dažniausiai fotografijas tik gadinam, o Truchanas, pasižiūrėjęs į kalną, gėlę ar upelį, žįnojo, kada traukli ir kada palaukti.Man patiko Truchano gamtos vaizdų grožis. Aš žiūrėdavau ir negalėdavau atsižiūrėti. Pats žiūrėdavau į savo darbą ir į jo.Pyktis paimdavo, pra k-įsto laiko ir pinigų gailėda-1 vau, nes mačiau, kad viskas veltui. Tuo tarpu Trucftano kiekvienas 'fasinanijos vaizdas — buvo grožio kūrinys, paties Dievo sutvertas. Jeigu koks apaštalas būtų ėmęsis to darbo, tai nieko nebūtų pada. ręs, tuo tarpu Truchanas padarė,Kad suprastumėte Truchaną, bandysiu jo grožį aprašyti. - ' ' ■

timed out.
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That’» her people took stock

debesio, lietaus lašo šešėlį pa-'tatymo projektas, kurį priėmus 1 būtų leista vieną nuošimtį Kalifornijos automobilių bandymo periodui varyti benzinu su spirito priemaiša.Tokių degalų esama dvejopų: methanol ir gaschol. ?detihanol arba metyliais spiritas gali bū-i ti pagaminamas iš įvairių atma-l tų, surenkamų iš namų arba iš kanalizacijos, pagaminamas iš anglių ir iš Įvairių žemės ūkio augmenijos aliekalų.Gašohol yra benzino ir spirito mišinys, dabar plačiai vartojamas Iową valstybėje. Jo sudėtis: 90% be švino benzino ir 10% grūdų (komų) spirito- šitoks degająs lowos valstybėje pardavinėjamas be federalinių ir be vietinių mokesčių, skatinant automobilio vairuotojus prie tokio degalų priprasti. Galionas kainuoja tarp 75 ir 80 centų.Praeitą vasarą toks mišinys pradėtas pardavinėti tik penkiose gazolino stotyse, o dabar jau esama tokių stočių 400 su viršum. Gasohol vartojimas pakėlė grūdų kainą, daugiau pajamų turi ūkininkai, o mažinamas benzino importas. Gasohol energijos atžvilgiu esąs tarp re- gularinio ir premium benzino, arčiau premium. Degimas žemesnės temperatūros, tad vasarą nesą pavojaus motorui už- 'kaisti. Automobilio pritaikymas lekiam kurui nesąs tiek bran- (Bus daugiau)................. gus, kaip kad methanol.

J. Klauseikis
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DON'T CUT IN BETWEEN CARS
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FOLLOWING DISTANCES... "

0 --------- -------

o
YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

: BALZEKAS MOTOR’S }
4030 Archer. Ąve., Tel. VI 7-1515 |’ ' Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi;

'ii * Volare Premier Coupe

į: <. Chrysler 1 Plymouth - Arrow mašinos ir 
l!; Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.
;|| (Vartotos mašinos — urmo kainomis);; ž Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamentu
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Pridėti dolerį pašto išlaidoms.
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by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 

$ tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

it S1.00. 
1.00.

80 pel. *2.30

ėjo ir ką iii tzDonėf pasakė. 35 p<L ŠUO. Yra taip pat 
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SEVERAL STRIPED EGGS!

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

tybės ar organizacijos, ar ko kio sambūrio vieningumo ii gyvavimo laidas.Justitia ėst fundamentum reg norum...

1. P. L Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITISKieti viršeliai, 214 psl

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

įF ANTLERS. N COMBAT
LOCK SO SECoREV/THAT THEY / 

SCAW NOT RELEASE THEMSELVES/
n* AtwAr/s costs bothzz 

AL. 1RE>8 UVFS!’. /

— Nuo karo tarnybos besi- slapstęs amerikietis viename kambaryje išgyveno 28 metus.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak, 
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkasTel. 476-2206

Keturios sutartys 
su KinijaPEKINAS, Kinija. — Kinijos prekybos ministeris, papildydamas prezidento Carterio ir Kinijos vicepremjero Tengo pasirašytą technologinės paramos sutartį, pasirašė keturias papildomas sutartis su prekybos sekretore Juanita Kreps.■ Sutarčių pasirašymo proga buvo suruoštos didelės vaišės pačioje didžiausioje Pekino salėje Amerikai pagerbti. Aukščiausieji politinio biuro' nariai vaišių metu trynėsi su paprastais partijos nariais. Hua Kuo- fengas, partijos pirmininkas, pasakė, kad rusai slėpė atomo paslaptis, o Amerika mokys mūsų mokslininkus atomą skaldyti.

— Didesniu turtu neturinčios Jungtinių Tautų valstybės reikalauja, kad turtai būtų lygiau paskirstyti.

Aną dieną gavau raštišką kvietimą, siūlantį balsuoti LB Tarybos rinkimuose. Apsiklau- sinėjau ir kai kurių kitų Reorganizacijos žmonių: ir jų visa eilė gavę.Viskas gerai būtų ir visai suprantama, jeigu organizacija savo nariams siuntinėja reklaminius lapus prieš rinkimus. Tačiau visai neaišku, kokiu būdu ir tikslu tokius lapus gauna asmenys, ne tik visai nepriklausą organizacijai, bet net visai priešingos krypties, priešingo nusistatymo...Taigi, balsuokit visi, kas tik norit... Net ir priešai.Antra vertus, atrodo, kad organizatoriai ir siuntinėtojai turi mažiausio žalio supratimo. Matyt, nesama jokių sąrašų, — siuntinėjama akių plotu, gal iš telefono knygos surinkę adresus. Bet ir tai ne, nes mano var do telefono knygoje nėra, o tokį lapą, kaip sakiau, esu gavęs.O jeigu krečiami juokai, tai jau kitas klausimas. Tada patys rinkimai virsta tik juokais...Negaliu neprisiminti rinkimų 1973-iais metais. Buvau gyvas liudininkas, bet, gink Dieve, ne bendradarbis. Tuo laiku teko vadovauti LB Marquette Parko apylinkės valdybai — tikrajai lemta vadovauti ir dabar — ir tuos “rinkimus” stebėti iš šalies, būnant toje pačioje salėje ir vos keletas žingsnių’nuo to balsavimo vietos.Buvome pasistatę stalą rinkti solidarumo įnašams. Tai ir tebuvo vienintelė, mums leista, pareiga. Br. Nainys buvo padaręs priekaištą: geriau pasistatykite stalą užpakaly balsavimo urnos, ne priešaky. Pavyko nepaklausyti, nes mes manėme, kad pirmiausia balsuotojas privalėtų sustoti, užsiregistruoti apylinkėje, susimokėti mokestį, — tik tada eiti balsuoti.Kada sekmadienį po pamaldų salę užplūdo (kaip paprastai normaliai tuo laiku) žmonės, niekas negalėjo pajėgti nei jų pristabdyti, nei prilaikyti, nei

teisėtumą. Taip buvo atsitikę kitur, pavyzdžiui, Ciceroje. šios dvi kolonijos yra didžiau- ir nuo jų pri- Vieni įklauso visos Amerikos rinkimai ir Bendruomenės “politika”. Vienas Marquette Parkas atstoja dvi maženeses apygardas.šiandieniniai rinkimai nerodo nieko geriau. Vėl tie patys balsavimai paštu, vėl priimami balsuoti visai nepriklausą organizacijai.Labai blogai nuteikia ir kai kuriu teisininku laikysena. Vieni iš jų spaudoje siūlo balsuoti, kiti radijo bangomis. Jeigu jie gynė ar gina teisę, turėtų į tai atsižvelgti. Bet, matyt, apie tai nesvarstoma. Užmiršta,' kad jie, garbingieji teisės gynėjai, yra sėdėję garbingose pareigose. Jie užmiršo...Gal vertėtų tada jiems priminti: Gerbiamieji teisės žinovai, štai, šiandien jūs esate teisėjais! Jums reikia nustatyti ■ balsavimo teisėtumą. Ką jūs pasakytumėte? Ar jūsų viešas teismo sprendimas būtų: taip, rinkimai tvarkingi ir jie gali būti vykdomi dabartiniu metodu?. ..Teisė yra aukščiausias vals-
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Minėjimas CicerojeBirželio 10 d. 11 vai. 30 min. Ciceroje, parapijos salėje, 1500 So. 49 Court, įvyks Sovietų Sąjungos daromo lietuvių tautos naikinimo minėjimas. Kalbės inž. Kazys Oželis, dainuos solistas Valentinas Liorentas, su dailiuoju žodžiu pasirodys studentė Ramunė Tričytė ir kiti jaunuoliai.Dalyvaus gen. Daukanto ir Klaipėdos kuopų jūrų šauliai su vėliavomis.Visus kviečia Cicero ALTos skyrius. V. Paulauskas, sekt.

— Izraelis mano, kad nuolatinis palestiniečių karo centrų bombardavimas privers Arafatą

Kad anoje ’“Bendruomenėje’ pastebimi prieštaravimai savo pačių mintims ir darbams — nėra nieko nuostabaus. Tai gali būti sąmoningai daroma, dar labiau supainioti lietuviškosios visuomenės galvoseną, kad, galiausiai, būtu visai neįmanoma išspręsti, kur čia pradžia ir kur čia galas, kas kaltas ir kas ne.Kad ir tai: Reorganizacijos žmonės kviečiami balsuoti, tuo tarpu jie buvo iš visur išmėtyti ir paneigti. Argi, jie, reorgani- zatoriai, kovotojai už tiesą, staiga pasidarė geri??? O jeigu jau geri, tai iš kur ta byla amerikiečių teisme, jiems, reorgani- zatoriams, iškelta? O gal tik dabar staiga Reorganizacija pagerėjo? Jeigu taip, gerai. Ponai nereorganizatoriai, imkit ir nutraukėt bylą. Pripažinkit, kas kam priklauso.Štai, kokias painiavas ir pinkles “užtaiso” “tikrieji bendruo- menininkai”.Žinoma, jie labai norėtų, kad Reorganizacija ateitų į rinki-

2759 W. 71 st St, Chicago, HI.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
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Fserija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą Uej 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindint 
tinginiais, kaip konfetėmis Ir pamažu }veda 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovai 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir mlnČlą 
gelmes. rssflHMP

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:

I. J. AufuafaltyM ■ VaRIOnlėoė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 
mato, 12® pal. Kaina SI.—.

X. Jurgis Baltružaltis, ŽEMES PAKOPOS. Eegljo*, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psl. Kaina S2.00.

S. Butitę Juzė, EILtRAŠČIAI IR RAITAI. 153 psL S1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEINIA VĖTROJE. Eilių rinktinė. 18S 

psl. Kaina 38.00.
3. Kleopas Jorgollonls, OLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 106 txl. *2.00.
8. Anatolllvs Kairys, AUKSIN* S*JA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.0u.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

* Išrietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. 33.00.
8. Nodss Rastenis, THE FOREST OF ANYKŽČ1AI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psL *2.00.
8. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. *1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 187 psL, *3.00.
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-jl Ivrikos knyga, 152 pal. S2.50
12. Petras Senatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 82 psL, $1,00.
IX Petras Saoafas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112
14. Cispenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.,
15. Stena Tumleni, KARALIAI IR IVENT1EJI. EUėrašči *'
18. AINmsms Tyruolls, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė
17. Jonas Valaitis, SENOVE* LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologiją Posmai

85 psl *1.00. ~
Ift. Adomas Jasat, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.00.

Norėdami frigyti Has ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujiem} 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki a* pinigini orderį.
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Lietuvių draugi- kyrių buvo ne- ? Prancūzijos A n g 1 i j o j e. organizacijas jie stengėsi supažindinti visuomenę ir vyriausybę su sunkia okupuotos Lietuvos padėtimi. Rengė sukilimo minėjimus. Pirmas toks sukilimo minėjimas įvyko ' 1832. III. 25. To minėjimo iš- I •kilmių pirmininku buvo gene- ! rolas LAFAYETTE.Sukilimo dalyvis ir jo istcYi- i kas Mochnackis, taip formula- i vo emigracijos uždavinį: “Ji iš- ! vyko iš krašto ne geresnio gy- j veninio ieškoti, bet savo krašto Į skundą skleisti pasaulyje.”Caro valdžiai tokie emigran- | tų darbai nebuvo malonus. 1810 j melais surado provokatoriaus {darbui M. Sobiesczanskį ir išsiuntė jį į Paryžių.Isterija kartojasi. Taip ir 1944 metų pabėgėliai nesėdėjo rankų sudėję- Jie irgi kūrė, steigė organizacijas, kad per jas supažindintų pasaulį su sunkia

1831 metų sukilimo Lietu-kevičius- Ir kaip skaudu eilin. dalis sukilėlių atsirado lietuviui, kad net tas mūsų mylimas poetas B. Brazdžionis bučiavo ranką tam agentui, kad ir jo rezidencijoj jis apsilankytų. Kas žino, ar nepasirodys “Gimtajame Krašte” poema, skirią tam “maloniam svečiui”. Pranciškonas kunigėlis pradžią jau padarė.
J. Jonaitis- *

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

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

kad Reorganizacijos turi būti sprendimuose pirmenybė, nes ji, Reorganizacija, yra teisi.Buvo spaudojkad vienybės negali būti, nes ne visi vienodai galvoja. Nenorėčiau su tuo sutikti, nes protas pasisako prieš okupantą privalo nugalėti sentimentą.Žinoma, tokios vienybės, kurios užnugaryje stovi policija ar kariuomenė, mes ir nesiekiame.

pasakymų, tvirtinę spaudoje, pradėjo sti okupantui palankius muosius ir šmeižti visus,

žiedą, apkaišo medžią šakas 
gamtos vaizdy ir garsą ste- 

tuose svajoja,

J. Jacndmtt, A KISS IN THE DARK. Pikantišką Ir Intymią nnutyNi 
išrašymai, paimti Ii gyveninio. Lengva* ttiliuf, gyva kalba, gražiai iileiia' 
150 paL Kaina S2J0.

Dr. Jtmat B. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. IdetUTOc IrtMUtt 
santrauka nuo pat aenąją amžią iki pokario metą. Vidutinio formato, 142 
p*L, kainuoja JpIJO. ; •

Dr. Jimae B. KooČIoa, VYTAUTAS THE GREAT. Isteriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyną Istorija 
211 pcL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Hn knygą yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galma Jaigyti atlankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę pecwGR. -

NX U JIE N OS
TTW įeiti Habtoi Street, Oktete, m MH8

mus, jiems padvigubintų sus, kad galėtų pasigirti: tot, jie kalti, jie pasidavė.Reorganizacija ieškojo ir ko santaikos kelių, 1 atsimuša kaip žirniai į sieną. -- Šiuo laiku gali būti taika tik munistiniai lygiomis sąlygomis, užmirštant, Vėgėlių pastangos sudarė daug nemalonumų. Taip jų pastangomis mūsų tarpe atsirado įvairiausių provokatorių, kurie įsi- sklei- veda- kurie ir jo bendradarbius. O. išeivijos grietinėlės, intelektualų, stuburkaulis tiek suminkštėjo nuo gero’ gyvenimo, kad pradėjo varžytis, pas kurį ilgiau išbus okupanto atsiųstas agentas Kaza- sustabdyti įsibrovimą į Izraelį

bet viskas j Lietuvos okupacija.Kaip caro valdžiai, taip ir ko- ' rusu valdžiai, pa-

sukontroliuoti. Apylinkės dyba buvo suvaržyta taisyklėmis: visas balsavimo procesas buvo uždėtas rinkimų komisijai. Apylinkė neturėjo jokių teisių.Pati komisija buvo mažičiukė. Trys pareigūnai susėdo už ilgo stalo, pasidėjo kokius sąrašus. Žmonės grūste grūdosi: ne trijų darbas buvo, bet septynių asmenų mažiausia.Vieni kantriai laukė eilėse ir užsiregistravo, gavo balsavimo lapus ir balsavo. Kiti, dauguma, nekreipė į nieką dėmesio, atsi nešė rankose balsavimo lapus — kai kurie po vieną, kiti daugiau — ir sumetė juos į urną. Net prie registracijos nebuvo priėję.Valdybos nariai su talkininkais prie įnašų rinkimo stovėjome bejėgiai nuleidę galvas, — meko negalėjome nei daryti, nei padėti.Mums balsavimo duomenys jau buvo aiškūs iš anksto...Paštu balsavimo vokai buvo j sjos Amerikoje metami į tą pačią urną, buvo komisijos atsinešti su vokais, kiti be vokų.Tai buvo padaryta graži Įžanga į dėstymą: ateinančiais metais balandžio 7 dieną į Marquette Parko apylinkės metinį susirinkimą susispietė visai nematytų asmenų didelė grupė (jų po to irgi neteko matyti — J.V.) ir nubalsavo sulaužyti Įstatus, tuo pačiu nuverčiant tikrąją valdybą ir pastatant “savo” neteisėtu keliu. “Graži” organizacija, ar ne?Įstatai yra parašyti tam, kad būtų vykdomi, o teisė — kad tą vykdymą prižiūrėtų. Dabar mes buvome išprievartauti, ir jokios teisinės pagalbos nesusilaukėme, nes neteisėtai išrinktosios Tarybos nariai pritarė netiesai. Net pats vyriausias B. Nainys pareiškė Kontrolės Komisijai, teisėtai išrinktai dvejiems metams, nepasitikėjimą...Neteisėtai išrinktoji valdyba buvo vadovų pripažinta, o tikroji nutarė laikytis, ginti teisę

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lieto- 

rią garbūvis, privalo susipažinti su žetniau Išvardintomis knygomis, 
čis suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juocss Kspečlnskst, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminima 1 aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiką ir gyvenimą tremtinlą stovyk
lose Vokietijoje. 2^3 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskaa, IŽEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalis 
yra natūrali ankstesniąju atsiminimą tąsa. Tai yra Amerikoje beiri- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusi 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAG1ETES JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVOs. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudsikluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kori s i 
kalbas girdėjo Ir ką lai žmonės pasakė, f“ ‘ “
Išversta Į anglą kalba.

M ZoH*nko SATYRINES NOVELES. Genialaus rusą rašytojo 
80 satyriniu novelią. 180 pusL, kaina *2.

D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINEI UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir sgitprepo propaganda 
ažasakaviMsL Abi knygos paraitytos lengvu, gražiu rtfllumi.

Prof. P. Pskariklla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKO* 
•RUOŽAI. 178 pal. dokumentuote Istorinė studija apie prūsą likimą. 
Kaina «*. - -a- aaMMPn

Vincas teeiltls LIUBLINO UNIJOS IUKAKTIB* PARAfTEJB, 
M paL Kaina *LM.

Ha Ir kiti laidiniai yra ganant
MAUJIBNO1B, 1 U. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. M4M

•tetiaškaM Barts vslsed—ls arta rtssiswt pslte Ir peMaBaaf 
la*| a* ptotefaf partaklB,
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jiems daugiau pasako, negu dešimt pasigyrimų. Kas ne-! 
pajėgia dirbti naudingo darbo, tas niekad visuomenėje 

i pasitikėjimo neturės. Kas mano iškilti, žemindamas ir 
I niekindamas kitus, tas Amerikos lietuviams ne autorite
tas. Kas Amerikos spaudos laisvę naudoja nelaisvei stip
rinti, tas amerikiečių pasitikėjimo nepasieks.

Seni Amerikos lietuviai dėjo aukas, rašė liudijimus, 
ir kvietė savo gimines ir nepažįstamus, kad Amerikoje 
bendromis jėgomis smūgius kirstų didžiausiam lietuvių 
tautos priešui. Nelaimės metu visų pastangos privalo bū- 
ti nukreiptos prieš didžiausią priešą. Kai gimtinis kraš- i 
tas bus laisvas ir lietuvis nebijos savo minčių laisvai ir j 
nevaržomai dėstyti, tai tada galima pasikalbėti ir saavis' 
reikalais, kuris ant mazolio kovos metu užsistojo ir į 
kuris išvažiavo pas priešą “dačioje” karšti ir aprašinėti 
paskutinio saulėlydžio samprotavimus.

Tūkstančiai lietuvių bėgo į vakarus, gelbėdami sa-, 
vo gyvybę, o vienas, savarankiškai protaujantis — ne
mokančių pranašas traukė į Kaukazą.Kita kryptim važia 
vusio išpažintojai laisvą Amerikos spaudą naudoja ki* 
tiems žmonėms šmeižti.

Šitokie žmonės kojomis žemės nesiekia, skraido pa- 
, debesimis, bet nori, kad didžioji Amerikos lietuvių masė 
jais patikėtų ir sektų keliais, kurių patys nežino. Neži
nojo kelio pykčio persunktas jų vadas, šmeižtais besivers 
darni, nežino ir jie.

Visiems lietuviams būtų daug naudingiau, jei jie

Patieksime du ryškius pavyz-tų pozicijai ir opozicijai, ar bet 
džius iš Lietuvos istorijos, ku
rie paryškins virš išdėstytą teo
riją.

Atėjus momentui, Lietuvos

fB

i.

Į

->

Kojomis žemės nesiekia
‘Didelė lietuvių dauguma Antrojo Pasaulinio karo ___ _______________

pabaigoje atvažiavusi į Ameriką nejučiomis įsitraukė į nusileistų ant žemės ir kartu su dauguma žingsniuotų Taryba pasisakė už Urache įso- 
Amerikos lietuvių visuomeninį ir politinį gyvenimą, pirmyn Lietuvos laisvės keliu. 
Kartu su Amerikos lietuviais žingsniavusieji ateiviai — =
šiandien tęsia anksčiau Amerikon atvažiavusių lietuvių 
darbą, naudingą ne tik jiems patiems, bet ir Lietuos lai
svės kovai. ,•

Amerikos Lietuvių Taryba atliko kelis kartus 
daugiau, negu visos kitos lietuvių organizacijos kartu 
sudėjus. Pirmon eilėn ALTa suorganizavo Bendrą Ame
rikos Lietuvių Fondą ir stengėsi išgelbėti galimai dau
giau mūsų tautiečių, pabėgusių iš sovietų kariuomenės 
■ir policijos nagų. Rašė jiems afidavitus, ieškojo butų, 
darbų, vedė į mokyklas egzaminų laikyti ir įstatė į Ame
rikos gyvenimą.

Didelė tremtinių dauguma glaudžiai dirbo su Ame
rikos lietuviais, bet maža jų dalis, įsivaizdavo, kad jie 
daugiau žino, daugiau gali ir turi teisę primesti Ameri
kos lietuviams valią. Jie pristeigė visą eilę naujų ben
druomenių, bandydami nustumti į šalį pačią didžiausią 
Amerikos lietuvių Bendruomenę. -Jie ryžosi sukurti sa
vąja, bet nepajėgė to padaryti. Jie ryžosi vartoti jėg'ą, .b'a monolitines idėjas, apsigau- kimo viena kryptimi, nedalei-1 laisvės kovą iniciatyvą, laimėje 
kad galėtų primesti savo valią. Keli jų Amerikoje pra- ' 
turėjo, apgaudinėdami savo tautiečius, nemokėdami al
gos, nesukdami valstybės mokesčius ir kit, keldami žy
miai didesnes sąskaitas, negu biznio taisyklės leidžia. 
Viso tai gerai, kol ąsotis neša, bet kai pradeda pleišėti, 
tai tokiais sukčiavimais pirmyn nežingsniuosi. Užtenka 
iškelti viešumon vieną melą, kad ąsotis pradėtų 
braškėti.

Nepajėgdami įtikinti Amerikos lietuvių, jie griebėsi
melo. Jie pradėjo šmeižti įtakingesnius visuomenės vei- pavergtai šr okupuotai, ieškant 
kėjus, vadino juos užsienioo agentais, šmeižė senų Ame-'savyje dvasinių ir fizinių jėgų 
rikos lietuvių įsteigtus laikraščius, niekino fratemali- prieš genocidinį naikinimą, už 
nių organizacijų vadobes, bet ir tas nepadėjo. i išlikimą ir siekiant išsilaisvini-

'Šmeižtu ir melu visuomenės pasitikėjimo neįgysi. 
Šmeiždamas kitą lietuvį — šmeiži pats save.

Seni Amerikos lietuviai netiki šmeižtais ir nebetiki 
pagyromis. Visiems žinomi darbai jiems daugiau pasa
ko ,negu nesamų darbų pasigyrimas. Atliktas darbas

dinimą į Lietuvos sostą, nes ti-

kuriai partijai ar sąjūdžiui, ką 
ir kaip turi veikti iškilusiu klau
simu. Toks, neva konsolidacinis 
ar kooperatinis organas, paruoš
tų dirvą diktatūrinei sistemai, 
kuri ilgainiui sužlugdytų visą

kiti ieško bendradarbiavimo su 
kraštu. Kaip tokic'se sąlygose 
galima rasti kokią nors bendrą 
kalbą? Kas dar kartą įrodo, kad 
A. Raulinaičio konsolidacijos 
idėja yra nereali.

(Bus daugiau)

įi

BIRUTE KEMEŽAITĖ

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

(Tęsinys)

Jam atrodo, kad toji paslauga automatiškai iš
plaukia tik iš jo kunigiškos pareigos: padėti vi
siems be išimties. Cituoju: “Jei tada sode vietoje 
žydo jis būtų atradęs sužeistą plėšrųjį ereli su 
lakštingala snape, jis būtų lygiai priglaudęs ir 
gydęs.” (Kuo, gi, Gordonas skiriasi nuo to plėš
raus erelio?). Tačiau Gordonas įvertina kun. 
Radvilos beidėjinį draugiškumo kilnumą, nes 
jam jis yra naudingas: “Atėjo, perspėjo, pain
formavo, savo rūbus atidavė.” Bet tokios pavir
šutiniškos draugystės, kokia pasitenkina kun. 
Radvila, Gordonas nepripažįsta. Jis- pasisako už 
draugystę pilna to žodžio prasme: kada du žmo
nės rišasi pažiūromis, veikla ir gyvenimo sąlygo
mis. Ci’uoju: “Kas yra jame, nėra manyje. Kuo 
jis tiki, aš netikiu. Ką jis gerbia, aš negerbiu. Ką 
jis myli, aš nekenčiu. Tai kur toji mūsų draugy
stė . ..”

Jeigu autorius taip gerai supranta tikrosios 
draugystės prasmę, tai kodėl jis su savo lietu
viais veikėjsis nukeliavo tos draugystės šunke
liais? Mąnyčųu todėl, kad autorius sujaukė skir- 
tingų- žodžių *sąvokas: gero darymą (gailestį —

V. KAROSAS

■ kėjosi Vokietijos pergalės kare Ritinę veiklą.....................
ir turėjo skaitytis su jos padik- Pasiremdami šriis teigimais, 
tuotomis sąlygomis. Keturi at- tenka A. Raulinaičio siūlolną 
stovai pareiškė tokiam nutari,-, vetksnių konsolidaciją ar šu
niui griežtą protestą ir apleido 'švelnintai, veiksnių veiklos su-

> Tarybą, nes numatė Vokietijos 
pralaimėjimą ir Vak. demokra
tijų laimėjimą, į kurias buvo 
sudėtos Lietuvos nepriklauso-

’ mybės atstatymo viltys.
Kas būtų buvę, jei visi Lietu-

, . .T... . , x- . vos Tarybos atstovai vieninga.!idėjas ir Įvamoje struktūroje yra gali-.. ke už L ,
■> lurs riiAncmc' nfdlTvnlr’ InnL-cTT, I *" c

(KOMENTARAI)

(Tęsinys)

Platono laikų tironijos savo- nių konsolidacijos sumanymą, 
ka atatiinka mūsų laikų diktatu- pasisakydami už pliurastinės 
ros terminui. Kodėl Smetona veiksnių struktūros išlaikymą 
apleido demokratijc's i 
pasuko diktatūros keliu, tuo pa- nias didesnis politinis lankstu- 
čiu paneigdamas Platono filo- mas, vienų ar kitų daromų žy 

’sofiją? Atsakymas būtų sekan- gių koregavimas ir kritinis įver
tas: jį užgožė plačia srove prasi- tinimas paskirų politinių ėji- 
veržęs romantinis nacionalizmas, mų.

.kuris sunaikino jame intelek- Monolitinis veikimo būdas, 
tualinio galvojimo pradus. 'prie ko siekiama per veiksnių

Tą patį galime pasakyti apie konsolidaciją, reikalautų visų 
Į kiekvieną ideologiją, kuri skel- veiksnių pilno sutarimo ir vei-. ri kritišku momentu perėmė

tų visi (išskubėję, paskui jau pa
sitraukusių Smetonos ir Volde
maro, Vokietijon ir tuo pačiu 
būtų žlugusios Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pastan- 

; gos.

Dėka stiprios opozicijos, ku-

bia neklaidingumo aureole, pas- džiant atskiram veiksniui, arimas buvo pasiektas.
merkia kitaip galvojančius ir net paskirai partijai, užimti’ Antrą pavyzdį paimsime iš 
nepripažįsta kitiems teisių kri* skirtingą poziciją, tuo neva iš-1 mūsų laikų. Kas būtų buvę jei 
tikuoti jos skelbiamų sumany- vengiant jėgi^ suskaldymo. Vei- dr. Bobelis savo iniciatyva ne
inu ar darbų- Tokios ideolcgi- kiant šiuo pumeipu viskas pas- būtų išėjęs su visad; skirtinga 
jjos padeda pagrindus diktatu- tatoma ant vienos koTtos, kuria Helsinkio nutarimų interpreta- 
roms, kurios sunaikina gyvą- galima arba viską laimėti, arba’cija? Nepaisant kitų veiksnių 
si as tautos jėgas, užmuša inte
lektualinį protavimą ir pagami
na robotus arba pilkąją masę.

Mažai lietuvių tautai, esant

viską pralaimėti, nepaliekant jam daromų smerkimų bei sum 
nieko kitam įošimui. kūmų, laimėjo svarbią diplo-

Demokratinėje veiknių siste- matinę kovą. Užėmus visiems 
moję nelekiama viena kort, veiksniams VLIKo ir Bendruo- 
bet lošiama keliomis, nes ant menės peršamą poziciją, kažin 
vienas pralaimėjus atsįgaunama ar visi konsoliduoti veiksniai 
ant kitos- Demokratijoje minčių nebūtų vieningai atsidūrę šiapus 
įvairumas, kritinis nusietaty- į Baltųjų Rūmų ir už Valstybės 

mo, savų diktatūrų prieš pasta- mas ir opcfcdcijos susidarymas departamento durų visiems lai- 
tymas prieš scMetinį totalitariz*'yra politinio ‘gyvenimo būtinu- kams.
mą atneštų pilną sunaikinimą, mas, o ne jėgų skaldymas, kaip Demokratinės veiklos sąran. 

Ta mintimi vedami, turėsi- tai tvirtina tautinės vienybės ar goję negalima sudarinėti kokių 
me principiniai pasisakyti prieš veiksnių konsolidacijos skelbė- tai viršorganizacinių ar virš* 
Algio Raulinaičio keliamą veiks- jai- partinių organų, kurie nustaty-

Paširemdami šiais teigimais, Žemės kraujas nafta 
baigiamas išpumpuoti 

WASHINGTON. — Jungtinės 
Valstybės įrodė, kad žemės alie
jus — nafta išsenka. Nepaisant 
intensyviausių pastangų padau
ginti gazolino atsargas pumpuo
jant senuosius šulinius ir išnau
dojant naujus gręžimus, pernai 
(1978 m.) begauta naftos 1.7 bi
lijono statinių mažiau kaip 1977 
metais.

- ARI (American Petroleum 
Institute) tokį? naftos mažėjime 
priskiria faktui, kad yra padi
dėjusi naminės nevalytos naftos 
produkcija.

Tikri rezervai yra tas kiekis 
nevalytos naftos, koks yra gau
namas“ iš žinomų rezervuarų. 
API praneša, kad pernai (1978 
m. gruodžio 31 d.) patikrintas 
rezervuaras buvo 27.8 bilijono 
statinaičių, kuomet 1977 metais 
buvo 29.5 bilijono.

derinimo idėją atmesti principi
niais ir praktiniais sumetimais.

Principiniai, nes prieštarauja 
istorinei patirčiai ir demokrati
nės veiklos-dėsniams.

Praktiškai, nes nežinome ku
riuo keliu pasuks pasaulinė po
litika. Nežinome kaip toli pasi
stūmės detentes politika su So
vietais. Jei Vakarų demokrati
jos iglesniam laikui sudaryti 
pastovesnę taiką su Sovietų Są 
junga, tai tektų laukti visų Ry 
tų Europos egzilinių veiksnių 
likvidavimo ar jų pastangų'ig
noravimo. Tuomet AITa išliktų, 
be ne vieninteliu laisvinimo or
ganų, nes veiktų Amerikos pi
liečių vardu- Numatant tokį ga
limumą, jokiu būdų negalima 
siekti veiksnių konsolidacijos, 
nes pastačius viską ant vienos' 
kortos viekas būtų pralaimėta.

Iš kitos pusės yra pasaulyje 
daug ženklų, kurie rodo didė
jančią įtampą tai-p Sovietijos, 
Kinijos ir Vakarų pasaulio. Ki
lus didesnei Įtampai gali su. 
griūti detentes politika ir eg- 
ziliniai veiksniai vėl atgautų sa
vo reikšmę.

Be to, išeivijoje ima ryškėti 
tarp lietuvių skirtingi politiniai 
ir idėjiniai nusistatymai oku
puotos Lietuvos atžvilgiu. Vieni 
pasisako už detentes politiką, 
kiti prieš. Vieni veda bekom- 
promisinę kovą prieš ogupantą, testai premjerui Bazarganub

— Trečiadienį buvo prisaik
dintas juodaodžių daugumą tu
rintis Rodezijos parlamentas.

— Chicagos advokatai, laimė
dami bylą dėl išmatų išplukdy- 
mo, gavo tris milijonus dolerių.

— Sekr. Cyrus Vance pripa
žįsta, kad Amerikos ir Saudi 
Arabijos santykiai pasunkėjo.

— Mulai Chomeiniui Įsakius 
nušauti turtingą Teherano pirk
lį, iš viso pasaulio plaukia pro-

pasišlykštėjimą. Jie visi davatkiškai kalba apie mėgstąs filosofuoti snobas, pagal šį romaną: “Tu- 
dieviškąją meilę ir tiesą, pasiaukojimą, atleidimą, rėjo būti kunigas, o išėjo gydytojas”. Mat, nu- 
gailestingumą, sielos jautrumą, bet žydą Gordoną sprendė, kad gydytojui yra daugiau progų’ būti 
saugoja tik todėl, kad kun. Radvila juos įparei- ----- --------- ’ ’ • • ~
gojo, tikėdami, kad Gordonas už tai grąžins iš 
Sibiro jų artimuosius. O kun. Radvila ištiesė Gor
donui pagalbos ranką tik todėl, kad jie vaikystėje 
yra buvę draugais, kad, kaip teisingai Gordonas 
suprato, kunigystė įpareigoja. Cituoju: “O kas toji 
pagalba? Jis padėtų bet kam panašioje padėtyje

paslaugą) su “draugyste”. Kristaus liepimas my
lėti savo priešą, nereiškia, kad mes turime my
lėti meilės nevertą žmogžudį, bet, kad jo, kaip 
žmogaus, gailėdami neapleistume: jam padėtu
me sugrįžti į tiesos kelią. Pirmiausiai padarytu
me jį meilės vertu, o tada mylėtume. Bet tam rei
kia atitinkamų priemonių. Pvz.: Jeigu vaikui nu
sikaltus, vietoje nubausti, tėvas imtų jį glostyti 
ir bučiuoti, tai tas vaikas galvotų, kad jis gerai 
padarė, o ne blogai ...

Kadangi Gordonas nuo marksizmo niekados ’atsidūrusiam. Rusui ar vokiečiui, komunistui ar 
neatsisakė, o keršto revanšo siekimas, kuris gali (fašistui, net savo budeliui..
būti įvykdomas tik per nusikaltimus, buvo vie- Į 
nintelis jo troškimas iki pat mirties, todėl ir pa
justi gailesčio niekados neturėjo progos.

Žydo Gordono nei iš šio, nei iš to apsiyerki- 
mas ideologinių priešų akivaizdoje, nežydiškas 
ir net nereikalingas. Taip pat ir Gordono kun. 
Radvilai rankos bučiavimas, kad davė sutaną, 
nėra žydų, bet lenkų charakterio bruožas.

Kitą romano veikėjų pusę sudaro keturi pa
grindiniai žydo Gordono slėpėjai’- kun. Jonas Rad
vila, dr. Silvestras, Algirdas Daukus ir močiutė 
Apolonija. Visi šie lietuviai veikėjai yra nuobo
džiai vienodi. Nežiūrint jų titulų ir diplomų—visi 
žemos erudicijos, naivūs, vergiški žydo Gordono 
padlaižiai. Jų pataikavimas, perdėtas gerumo de
monstravimas Gordonui, vietomis, tiesiog kelia

Nuolatinė Gordono prižiūrėtoja ir maitintoja 
Apolonija yra suvaikėjusi iki kvailumo. Ji yra įsi
tikinusiu kad jos ištremta duktė su žentu Sibire 
tiktai atostogauja. Gordonas jai yra Dievo siųj- 
tasis šv. Dovydas kentėtojas, parašęs psalmes. Ji 
tik nedrįsta jo paklausti; “Ar teisybė, kad per 
vėrė jo rankas ir kojas, ar iš tikrųjų Dievas jo 
kaulus suskaitė...” Tačiau ta pakvaišusi močiutė 
buvo pakankamai logiška iš savo raudonos palai 
dinukės komunistui Gordonui pasiūti raudoną ke
puraitę, kad pradžiugintų.

Algirdas Daukus sudaro santūraus namų šei- 
Įmininko tipą, kuriam daugiau tūpi jo žmona ir 
Šeimos idilija, negu Gordonas, bet jis neturi drą
sos priešintis savo svainiui kun. Radvilai.

Dr. Silvestras, Viktutės žvirblytės vyras,

geru žmogumi, negu kunigui. Jam atrodo, kad 
ne kunigas, bet gydytojas turėtų rūpintis žmo
gaus dvasiniu gyvenimu.

Štai kaip dr. Silvestras nustatė diagnozę ir 
išgydė šizofreniką (Neaiškios prigimties^susirgi
mas, kuris gali išsivystyti į silpnaprotybę). Jis 
buvo pakviestas pas sunkiai sergantį ūkininką 
Petrą Žvirblį, kuris nevaldė savęs. Cituoju: “Gu
lėjo ir dejavo paslaptingo mėšlungio traukomas. 
Trečią kartą atsilankęs, dr. Silvestras nustatė 
ligą: Viktutė. Graži, turtinga, universitetą bai
gusi, o neišteka.” Kai tik dr. Silvestras ją vedė, 
jos tėvas pasveiko. Cituoju: “Viktutė, tapusi dr’ 
Silvestro žmona, pasakojo, kad, jos nuomone, ir 
dr. Silvestras turėjo, “problemą”. Valandas išsėdi, 
niekelius pasakoja, su ja “merginėja”.

Štai, kunigas švara, o tikintieji purvas. Ci 
tuoju: “Amžiai sukūrė kunigo aureolę, uždėjo jam 
vainiką, atskyrė nuo žmonių, nevainikuotų auto
ritetų, ir pasodino į garbės vietą. Kai kunigas 
ateina, žmonės laukia jo išeinant — purvas nepa
kenčia švaros.” v : ■ x >

(Bus daugiau) . , -
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OR. K G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
M49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

* Priima ligonius pagal susitarimą, 
lei neatsiliepia, skambinti 374-8004

BENITO-URINARY SURGERY 
BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Mantoūn Rdv Westchostwr, iL,
VALANDOS: 3—9 darbo dienomig ir 

kas ąntrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel: 562-2727 arto 562-2728

Vulfstano laiku skandinavu arba “žembi” (srities gyvenvie- 
Mikase Sembos pusiasalio tšs), o išbarė “sembi” (seipby) 

iyven ojai vadinami “sembais”.! i*ba “sambi 
krašto gyventojų 
sembi arba sambi”.
T_ks a:šk:nim33 mtms ątro- 

Jj lers-ngas. Jis ne tik išaiškina 
pavadinimo kilmę, bet ir rodo į 
jo etninį pobūdį; pavadinti sa
ve “žemiais” arba “žemiais” te
galėjo leto-lietuvių kilmės gen
tys. Iš td galima išvada, kad 
“žemiai" ar ‘‘žemiai" prikkusė 
prie lėto lietuvių genčių.

(Bus daugiau'

P. KUŠNERIO SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

-Ar gslma šį pavadinimą laikyti 
aestii” tautas ethoaimu ?

Kai kurie praėjusio šimtme
čio vokiečių istorikai bar.iL mi
tologiškai aiškinti “sembi" pa
vadinimą. Esą, legendarinis 
prūsų karalius Vaidevutis turė
jęs sūnų Šamo ir pagal jo var
dą buvusi pavadinta sritis, ku
rią jis gavo, karaliui padalijus 
>avo žemes sūnums. Tokio aiš-! 
. nimo nepagrįstumas buvo' 
aiškus daugeliui XIX a- moksli-Į 
ninku, ir ši teoriją XX a. pąv 

‘ džioje nustojo savo šalininkų,
Ilačiai buvo paplitęs kitas' 

Į aiškinimas: čia “Jšemb
turįs dvi šaknis — “sem” ir “bi

Iš čia ir kilę' šio 
vardai —

— Amerikos automobilių 
mintojai pradėjo statyti nedide- 

žodis liūs dizelinius motorus, pajė
giančius vienu gazolino galionu 

(by). Antroji Šaknis kalbanti j nuvežti mašiną 80 mylių.

ga-

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

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

3907 W»$t 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

- 4 (Tęsinys)

Vulfstano teigimu, “rytinė ritorijoje ir vėliau — kryžiuo- 
sritis” (Eastland) labai didelė čių įsiveržimo metu — arklinin- 
ir joje daug sustiprintų punktų kystė buvo viena iš pagrindinių 
(pilių), kuriuose sėdi “karaliai”, gyvulininkystės šakų ir kumy- 
Šalis pasižymi medaus ir žuvies sas, kaip teigia Dusburgas, bu-

ap e skandinavinę kilmę, nes 
“bi” (by) reiškia “gyvenvietę”. 
Bet skandinavų kalbose nėra 
garsų “z" ir “ž", kuriuos pakei
čia “s”, todėl, “sem" gali reikš
ti “zem” ir “žem"- Tokia šak
nis (zem ir žem) aptinkama sla-{ 
vų jr baltų (latvių — lietuvių)

— Rusijos žydai nenori va- 
žiuoti į Izraelį, bet į Ameriką. 
Praeitą mėnesį 600 Rusijos žy
dų, gavusių giminių liudijimus, 
atvyko į New Yorką.

DR. FRANK PLECKAS ’gausumu; karaliai ir didikai ge- vo dar XIII a. mėgiamas prūsų■ kalbose, nes ir vienų ir kitų kai-' 
Iria kumysą, o beturčiai ir ver- gėralas, tai galima kalbėti apie'boję ši šaknis sudaro žodį “že-Į 

tradiciją! mė” (liet. — žemė, latv. — že
me, lenkų — ziemia, rusų — 
zemlja). Šios srities gyventojai 
tikriausiai vadino savo šalį “že
me” arba ‘‘žeme”, tai yra “že
mė”; skandinavai negalėjo iš
tarti “zembi’’ arba “žembi”

OPTOMETR1STAS 
kalba lietuviškai 

2611 W? 71 St. Tel. 737-5145 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

“contact lenses’”
VaL ag ai susitarimą. Uždaryta treč.

I gai — daro sau gėrimą iš me- pastovią gyventojų __
j daus. Ten dažnai tarpusavio ka- auginti arklius, šita etninė tra- 
rai. “Esti” nevartoja alaus, bet dicija išsilaikė vakariniuose lie- 
midaus ten pakankamai. 1 tuviuose ilgus šimtmečius, iki 

iPo to Vulfstanas pasakoja,] pat XIX a„ nors vyraujanti ūkio 
kad mirusieji lieka gulėti savo

D R. LEONAS SEIBLTIs namuose mėnesį ir daugiau; kol 
!jie sudeginami, o numirę kara
lijai ir didikai išlaikomi ir apie 
pusmetį nesudeginti. Kolei mi
rusieji lieka nesudeginti, gimi
nės ir draugai kasdien geria ir 

j linksminasi prie jų lavonų. Lai-

forma buvo ne gyvulininkyste, 
bet žemdirbystė.

SUSIRINKIMŲ

Našliy, nasliukiy ir pavieniu asme
ny klubas š.m. gegužės mėn. 11 dieną 
7 vai. vakaro šaukia nariu susirinki
mą, kuris įvyks Vyčiu salėje, 2455 W- 
47 gat'., Chicagoje. Nariai kviečiami 
gausiai atsilankyti ir aptarti svarbius 
klubo reikalus. Po susirinkimo —
vaišės. V. Cinką

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

Ofisą telof.: 776-2380
Rezidencija telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8«ndri praktika, MOTERŲ llgce. 
Ofisas 2652 WEST 59th S'iRŪET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad.

nagai susitarimą.

ORTHOPED A&PROTEZJSTAS! 
Aparatai - Protezai. MfeL ban- Į
dažai. Speciali pagalba kjjoma.' 
1 Arch Supports) Ir t t.

’-Sib- Wert 68 r d St„ Chicago. Vi. 60629 
P Respect S-5084

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudi 
ŽEMA KAINA 

R. ŠĘRĖNĄS 
Tol. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš /vairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIĘ BARČUS 
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 

Vis®* program®* K WOPA,

L let u vi v kt<ba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8J0 iki 8:80

V*d»|« Aldona Daukua

TohHu HEmlock 4-2411

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 60629

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 714 Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374
1 ■■

£ “Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTt

Programos v»di|«

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

^Žiūrėkite, broliai, | savo pasukimą, kad nedaug yra išmintingu kO* 
ny, nedaug galingu, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekt jais ir padaryti savo pašaukimą ir 
rLikimą tikrą.

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

Į-------------------------------------------------- -------------------------------------- —------  f

Mažeika Evans

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-86GO
Tel. 737-8601

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
GAIDAS-DA1MID

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
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mirusiojo palikimą į kelias da
lis ir išneša tai toli nuo gyven- 

i vietos, žmonės, kurie turi geres
nius žirgus, lenktyniaudami var
žosi dėl pirmenybės pasisavinti 
vieną ir kitą mirusiojo' turto pa
likimą. Laidojimas įvyksta po 
lenktynių, mirusysis padeda
mas ant laužo ir sudeginamas 
kartų su jo papuošalais, apdaru 
ir ginklais-

“Esti”, pagal Vulfstaną, pa
žįsta būdą užšaldyti mirusiuo
sius, kolei jie iki laidojimo gu
li namuose; ir tai daro ne tik 
žiemą, bet ir vasarą. Jie moka 
padaryti tokį šąltį, kad greta 
mirusiojo induose pastatytas 
alus ir vanduo užšąlą.

Kai kurios Vulfstano minimos 
detalės atrodo fantastiškos, nes 
informatorius gaudavo žinių iš 
trečiųjų asmenų, bet visų tų ži
nių pagrinde jaučiamą tikra 
medžiaga, turinti didelę reikšmę 
“esti” etnografinei buičiai gvib 
denti- Laidotuvinės žaidynės, 
apie kurias rašė Vulfstanas bu
vo paplitusios ir vakarų lietu
viuose iki pat pirmos X£X a. pu
sės, o Užkarpatės Ukrainos vie
tos gyventojų tarpe išliko kone 
iki mūsų dienų. Bėgynės, arklių 
lenktynės, alus, kaip apeiginis 
laidc'tuvių gėralas ir pan., visa 
tai kalba apie vėlyvesnį lietuvių 
kultūros paveldėjimą iš Vulfsta- 
po “esti” kultūros- Kartu ir “es
ti” papročiai rodo nepaprastą 
artumą slavų papročiams.

Mirusiųjų dirbtinio užšaldy
mo fantastinėse detalėse “esti” 
tarpe iškyla savitas etninis ats
palvis pasakų, tradicijų, išsilai
kiusių ir pas “leto-lietuvius”.

Pretorijus nurodo, kad tokių 
panašių užųc'minų aptinkama 
senose lietuvių liaudies pasako
se. Tų pasakojimų apie užšal
dymą pagrinde slepiasi, tur būt, 
tikrovė, papuošta fantazija, ir 
kalba apie naudojimą ledaunių 
(kelnorių) ūkyje. Galimas da
lykas, kad mirusiuosius guldė 
ant ledo rūsyje, kad sulaikytų 
greitą lavono gedimą.

Sugretinę Vulfstano žinias su 
tais duomenimis, kurie gauti iš 
archeologinių šaltinių, rasime 
daug sutapimų. Būtent, sutam
pa žinios, kad IX a. po Kr. yra 
buvusi socialinė diferencija ir 
kad Pietryčių Pabaltijo vakari
nių sričių gyventojų tarpe; pra» 
aidėjo klasių Išsivystymas- 
. Vulfstano informacija, kad 

.“karaliai ir didikai geria kumy* 
są”, liudija apie išplitųsį ark
lių auginimą. Kadangi šioje te-

z

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

—r Jei Žinoto asmenį*, kurl< 
galėtų užaisakyti Naujienas, >ra- 
lome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi •*- 
vafree nemokamat

DR. ANTHONY J. GUSSEN (Gustainis)
(GYVENO CICERO, ILLINOIS)

Mirė 1979 m. gegužės 10 d., 
6:30 vąl. ryto, sulaukęs 79 
metų amžiaus. Gimęs Lietu-? 
voje, Griškabūdžio valsčiuje, 
Bliuviškįų km.

Amerikoje išgyveno daug 
metų.

Paliko nuliūdę: sesuo Liud
vika Dubauskienė, jos sūnus 
Stanley ir jo žmona Mary, 
taip pat jų vaikai — Joseph, 
Annette ir Theresa bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras miru
sios žmonos Onos ir tėvas 
mirusio sūnaus pulk. Richard 
Gussen, US Air Force.

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 So. 50th Avė., Cicero, III.
Šeštadienį, gegužės 12 d., 11:30 vai. ryto įvyks atsisveikinimo apeigos. 

Laidotuvės bus privačios.
Visi a.a. dr. Anthony J. Gussen giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami atvykti į koplyčią.
Nuliūdę lieka: SESUO ir GIMINĖS.

Laidotuvių Direktorė Jean Vance. Tel. 652-5245.

KVIEČIAME I KAIRIO-BIELLNIO PAMINKLO 
ATIDARYMO IŠKILMES

Komitetas KairiQ»Bjelinio Paminklui Statyti

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

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

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

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

*
TURiME

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-3401

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayettt 3-3577

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArds 7-1138-113!

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911
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DAINUOJANTIS KŪDIKIS i®- P d., šešudiem; 7 
' v. v Gold Coast Inn salėje, 2525 
; \V. 71st SI., Čikagoje, rncšia 
Ikrikškynų pobūvi.

Tas kūdikis ne teks kaip kil::! šiCse savo krikštynose krikš- 
j.'s ne verksmu ir rėksmu ap- Ujamasis paauglis kūdikis pats 
reiškė savo atsiradimą, bet lie- atliks tikrai lietuvišką progra- 

x- -, _ • - 'in.j Jis padainuos taip, kaip jo 
tėvų tėvai mūsų šalelėj Lietu
voj dainavo.

Krikšto tėvai — kūmai 
prašyti. Laukiami svečiai, kaip 

gausu krikštynose

PRIEŠ METUS GIMĖ

tuviška daina. Ne jį reikėjo 
supti ir myluoti, kad neverktų, 
bet jis iš karto ėmė belstis Į be- 
apsnūstančias lietuviškas širdis 
ir sąžines, primindamas, kad ne 
čia jo tikrieji namai ir jo dva-jjų būdavo 
sinė stiprybė, bet ten, kur sve- Lietuvoje.

Rezervacijųtimleji dabar šeimininkauja,
kur jo kraujo sesės ir broliai kreiptis 2513 

- 1 ' ’1737-1286.

uz-

reikalu prašoma 
\V. G9th St- Tel.

sunkią priespaudą kenčia- Jo 
gimdytojai ne lepūnėliu jį augi
no, bet kilniai tarnybai savie
siems.

Savo trumpame vienerių me
tų kelyje jis jau spėjo sutikti 
Įvairių kliūčių, sunkumų ir ne-j 
priteklių, bet vilties ir ryžto ne
prarado. Per tą laiką jis net de
šimtį kartų savo paslauga atėjo 
talkon lietuviškiesiems parengi
mams.

Tas paauglis kūdikis yra Dai
nininkų Rūrelis. Jis nori įsipi- 
lietinti. Jam R. LB. Marquette 
Parko apylinkės Valdyba 1979 šaulio LB Seimą, užbaigdami

Dainininku BūreHo narys 
Ig. Serapinas,

— Pasaulio Lietuvių -Dienų 
Organizacinis Komitetas, su ruo
šęs 1978 m. vasarą. Toronte 
Dainų Šventę, Pasaulio Lietu
vių Sportines Žaidynes ir Pa-

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

^įjįį^^ American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, DI. 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 i Lietuvą ir kitus k.'aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

9 Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vietas 
fi anksto — prieš 45-60 dienų.

»rf^.-/. v ASift^V -UK N5S®W&*
E^y-.' T:.c:. ” ■■-<:

Dainininkų Būrelis

Namal, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAU

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, (Prezidentas

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

finansinę apyskaitą, paskyrė Brighten Parke' už parinktas 
Naujienoms $100 auką už infor- įvairianybes,, nesenstančius da- 

kus ir už žymiųjų asmenų iš
verstus pareiškimus. Minimi bus 
panaudoti visų skaitytojų dė
mesiui.

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

— SLA 134 Motdrų kuopos 
susirinkimas, numatytas ši šeš
tadieni, gegužės 12 d., neįvyks, 
nes daugelis narių švenčia Mo
tinos Dieną. Susirinkimo data(jį. (Pr). i

— Dįr. Tauras, š. m. gegužės’

maciją bei renginių propagavi
mą iir ją prisiuntė kartu su ge
rais linkėjimais per to komite
to pirmininką J. R. Simanavi
čių. Komitetas savo įsipareigo
jimus daugumoje atliko' be prie
kaištų. Dėkui 
už auką.

— Teresė 
Chicago, Ind-,
numeratą, savo sveikinimus ir 
gerus linkėjimus Naujienų 65 
metų sukakties proga atlydėjo 
$10 auka. Dėkui už juos ir už 
auką. Taip pat Dėkui poniai iš

už linkėjimus ir

Degutienė, East 
pratęsdama pre-

------ ------- x- -------- ----- — 
Floridos už ankstybą prenume-| 
ratos pratęsimą ir už $7 auką.

— Nuoširdžiai dėkui dr. FL 
Tallat’Kelpšai iš Evergreen Par- . 
ko, atsiuntusiam kartu su pre- • 
numerata $20 auką; j

— Henrikas Mockus iš Brigh
ton Parko parėdė dosnią ranką 
ir gerą širdį: iš anksto be ragi
nimo pratęstadams prenumera-

[bus pranešta vėliau. (Pr.).

1 — DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME
NŲ. Mokame $6.4 už sidabri
nius dolerius (V. F. or better 
condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines mone*| 
tas. Perkame pašto ženklus ir
pinigų kolekcijas.

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

Du butai, medinis su skiepu ir ga-

— VILNIAUS UNIVERSITE-' 
TO 400 metų sukakties minėji-J 
mas įvyks šį sekmadienį, gegu- (ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63~ir 
žės 13 d. 3 vai. p. p. Jaunimo, By
Centro didžiojoje salėje- Įėji
mas laisvas, kviečiami dalyvau
ti visi lietuviai.

Programoj: dr. J. F. Cadzow 
ir dr. V- Maciūno trumpo’s pas
kaitos, I žmuidzinienės meninė 
vaandėlė, skaitymas prof. J. Pa
žino, prof. B- Sruogos ir kitų

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

įware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY 

Notary Publie 

Insurance, Income Tax

autorių raštų Vilniaus temo- 2951 W. 63rd St- Tel. 436-787S 
mis. Minėjimą rengia LST^ .
Korp! Neo-Lithuania, Chicago-J xt t q

DAR SENA KAINA i
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 EuksUs ofi
so patalpa. Daug nriedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisiįa kreipias I visus .

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span- Į atsiuntė $1 / auką- Dėkui, 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį | 
ru juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos no.n y. y 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomi’ ’ 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso. 'B^r

4207 So. Sacramento,

Gausus namų pasirinkimas 
m j o . i ; pietvakariuose
10 d., išvyko 3 savaitėms atosto-'
gų. Esant reikalui, jo pacientai BUDRAITIS REALTY 
gali kreiptis pas dr. J. Aglinskie* 
nę-

A. MARMA GRĮŽO NAMO
Antanas Marma, pasveikęs, 

penktadienį iš ligoninės išva
žiavo namo.

' (Įvairi apdrauda —INSURANCE 
IBUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti Ir platinti Nanilenas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems ikaltytojams.

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

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namui" 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiai 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

— S. Jasaitienė is Mt. Ver- 
atsiuntė toki laišką: 

“Jūsų reikšmingos sukakties' 
' proga prašau priimti mano nuo
širdžius sveikinimus ir linkėji
mus— nuolat stiprėti ir tobu
lėti! -Tenka giliai, su skausmu 
širdyje susimastyti ties “Kelei
vio” pareiškimu. Su nuoširdumu 
jungiu $15 čeki”. Dėkui už laiš
ką, prasmingus linkėjimus >ir už 
auką. ■ :

— Dėkui Daliai šulienei iš

Korektūros pataisymas__ ‘
r

Š.m. gegužės mėn. 10 d. spau
sdinant Naujienų atkarpoje 
rašinio A. Kaprio “Po Damoklo 
Kardu” tąsą^ buvo padaryta 
šios korektūros klaidos:

1. Pirmoj e skiltyje pirmoj ei
lutėj atspausdintas žodis —gė
da, o turėjo būti- —gčdą,

2. Antroje skiltyje 16 eilutė
je atspausdinta žodžio skiemuo 

—už, o turėjo būti dįr,___ ____

Už klaidas atsiprašome.

UNION PIER, MICH.

Savininkas parduoda namą su b 
miegamaisiais, 1% vonios, didele vir
tuve. salionu, uždaru porčium, 2 ma- 

Stasic' Juškėno aprašyme Reg- šinų garažu ant 3% akru. 75 mylios 
TRW A-n->-«o>-rlno c „Trolio,,i- nuo Chicagos, prie 1-94 kelio. Ikai- L.B.V.V. Apygardos suvaziavi ,nuotas pardavimui.
mas, yra įsibrovusi klaida. Ap-j Tel. 616-469-2448.

rašant apylinkių valdybų pra-Į 
nešimą, East Chicagos apylin
kės pranešime nebuvo minėta 
BALFas. Buvo minėta tik AL- 
Tas. j

Patikslinimas

Gegužio m. 3-čią Naujienose

K. čiurinskas

Viso Ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei filimų skaitytojų reimam? 
przioma pasinaudoti žemiau ssančlcmii atkarpomis.

MARIJA NOREIKIENĖ

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

NAUJIENOS 
1739 SO. RALSTID FT. 
CHICAGO, IL 60681

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

* U ankrto be raffnlae pratęsia savo pranumaratą, taupydxxaf laiką ir 
sažlndiasai rurirašinėjimo iilaidaa. Priede  doi.

Nušovė 1 8 žmonių
SAN SALVADORAS,. El Sal

vador. — Užėmę katedrą ir dvi 
užsienio ambasadas maištaujan
tieji vyrai dar tebesilaiko. Jie 
reikalavo išleisti iš kalėjimo 
politinius kalinius. Vyriausybė 
sutiko išleisti tik 6. Kilo kon
fliktas dėl skaičiaus.

Policija paleido keliolika šū
vių į besirenkančius žmones- 
18 žmonių buvo užmušti ir dau
gelis likosi sužeisti. Konfliktas 
stiprėja.

Marquette Parke, 2638 W 
69 St., parduodama linksma lie 
tuvių užeiga-taverna su namu 
5 karnb. butas, 2 mašinų gara 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
ti^pagerinimai.

Tel. 776-4959

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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?.

Pavardė Ir vardai

Adresai

> Užsekiū' Naujienai kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytoja*. Priede doL

Pavardė ir vardu — -------- ■ _____

kūrii

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

— Amerikos plieno bendrovės 
dirba visu pajėgumu.

SPRING DIVISION

BORG - WARNER 
Madison St at 25th Ave.

Bellwood, Ill.
An Equal Opportunity Employer

Adresai

Spon šoriam pavardė, vardas ir vietovė __________________________ .

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Niujienę 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė ir vardas ■. , - , , - . ■ -------------

Adreaaa -------------------------------------------------- -------------- ----------------------- —

• Platinimo vajaus proga, prafau siuntinėti Naujienas dvi savaites suripa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

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

Adreaai - - — ----------- — ................... . . .

Pavardė ir vardai ......................................................................

Adresai , . .. --- ---------------------------------- -——----------------- --------- -

PASSBOOK 
SAVINGS...

the best wey to uv^egulartyl

Caspotadad

OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UP TO

Pavardė Ir vardai —-------- . ... . ■—--------------------------

/Jr«*u — . — ■—■■■ —— —« ■■■ ■ , ■

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

. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
- 523-8775

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

Siuntiniai J Lietuvą
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Xtetery PvMta
INCOME TAX SERVICE 

4239 S. MulwmL Tel. 154-7454 
Taip pgt d*roBl vertinsi, gisialų 
Iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokį Minkai

see us for 
financing. 

AT OUR 10W RATES

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM® 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

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

I Marquette Parke išnuomojamas 5 
I kambarių 2 miegamu šviesus butas 

I1 suaugusiems už $195 į mėn. Skam- 
binti po 5 vai. vak.

Tel. 776-8180.

GA 4-U54

IN LIFE
nan uta

IM1V1AJT

State Farm Life Insurance Company j

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

^INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Pra Eawucwul Aratfaat

BOVRSt Maa.Tua.ftl.9~4

CHICAGO, HJJNCXS 60601 
Acnei VTrgįaia

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
Išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

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

Tel. 863-7043.

Juozo šmotelioATSIMINIMŲ ' SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma h 

įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
ikirsnelių 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.

ADVOKATAS i
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 Wast 63rd Strut, j
Tai. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. I
Vakarais tel. RE 7-5047. |

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.

,C • Di-Gel.
t The Anti-Gas Antacid. J

f NAUJUMO^ CHICAGO I, IU. Frida/, 1Į, 1971




