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IZRAELIO KARO VADOVYBĖ RENGIASI 
■KERŠYTI LIBANO PALESTINIEČIAMS

WASHINGTON. D.C.— Sena
tas pirmadieni sutiko skirti 4.8 
bilijono dolerių Artimųjų Rytų 
taikai. Reikalas dar nebaigtas.

Aswano užtvanka Egipte turėjo padėti krašto ūkiui, bet taip 
. nepadarė. Ji pakenkė visai žemupio žvejybai.

Pietų Afrikoje juodžiai pa
skelbė laikinąją' jpbdŽitt vy- 
nausybę. *

— ’ Amerikon atbėgę Kubos 
tremtiniai padėjo įrengti bombą 
Čilės* ambasadoriaus :’ftia8inoj'ė. 
Visi turės ’

DOLERIAI BUS IŠMOKAMI NE Iš KARTO, 
BET PAGAL REIKALĄ

meini gali vadovauti 
žmogžudžių gaujai, be pasigai

lėjimo naikinančiai visuomenėje 
žinomus žmones.

su
kai

• tuo veiksmu pasidarė daugiau 
žalos. Sovietų agentai norėtų 
Įvežti, ^daugiau ^genįų į Afga- 
nistaną, bęt^^čių. afganistanie
čių-tarpe nėra pritarimo.

grobti | U.Lvolgjba.
di-’ patarimų, nušovė JAV ambasa-

< — Senatorius Howard Baker 
pasisakė prieš - didžiules naftos 
bendroves,, plępųpjančįas jJabaiĮ-rio numetimui laika s nustatytas 
d ąųg.pa fi pelnyti.:

——_____

, Cor-erėss GrD,vu,m ’■
c.
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1974-ais metais Vakarus pa-> ’ Paęeiškime priekaištaujama 
siekė pirmas savilaįdinis prane- lietuviams tėvynėje ir išeivijoje 
Šimas apie lietuvybės persekio-. už nepakankamą domėjimąsi 
jimą Baltarusijos SSR-je. šįmet Baltarusijos lietuvių reikalais, 
gauta ir antroji šio pranešimo Kai 1972 metais pasirodė pirma- 
dalis, 46-ių mašinėle rašytų pus- sis savilaidinis dokumentas apie 
lapių, išleista Vilniuje 1978 me-.lietuvių padėtį Baltarusijoje, jis 
tais. Į daugeliui lietuvių tėvynėje su

kėlė “sensaciją”. Bet nepadary
ta beveik nieko konkretaus, nes 
“abejingumas Baltarusijos lietu
vių likimu yra apėmęs nemažą, 
lietuvių visuomenės dalį”: kai 
kurie sako, kad “reikia laikytis 
čia, Lietuvoje, čia įsistiprinti”, 
o dėl Baltarusijos lietuvių ne
reikia eikvoti jėgų, nes tas rei
kalas esąs “žuvęs”. Pareiškimo 
•autoriai tvirtina, kad tokia pa
žiūra esanti klaidinga, nes “Bal
tarusijos lietuvių likimas neat
jungiamai surištas su visos lie
tuvių tautos likimu”, o Balta-: 
rusijoje “rašoma lietuvių tau
tos istorija”. Rusiškasis nacio- 

veįklą ir bendradarbiauti su lie- nalizmas yra “pasišovęs suėsti- 
tuviais tėvynėje. Bažnyčios nai- ne tik Baltarusijos lietuvius, 

bet ir visą rytinę Lietuvą, o vė- 
| liau ir visą Lietuvą”. Todėl Bal
tarusijos 'Sėtuvių nutautinimas’ 
esąs “tik vienas tarpsnis visos 
Lietuvos surusinimui".

Užsienio lietuviams primena
ma, kad Penktojo Pasaulio Lie
tuvių Seimo Toronte metu apie 
Baltarusijos ' TSR lietuvius ne
ištarta “nė žodžio, tarsi mūsų 
visai nebūtų”. Klausiama, kodėl 
Seimas negalėjo “užsiminti bent1 
apie tai, kad mums reikia lie
tuviškų mokyklų?” Todėl užsie- 

‘ nio lietuviai raginami lankytis 
’ Baltarusijos ■ lietuviškose- srity
se: “Aplankę mus, Jūs negalė
site tylėti, o pėr Jus teisybės žo
dis apie mus pasieks pasaulį”.

(ELTA)

Pasak naujojo pranešimo, per 
pastaruosius penkerius metus 
lietuvių padėtis Baltarusijoje 
“ne tik nepagerėjo, bet žymiai, 
pablogėjo”. Jų nusiskundimai ir 
reikalavimai, išdėstyti keturiuo
se pareiškimuose: 1976 m. kovo 
mėn. Brežnevui ir Podgprnuį;: 
1977 m. balandžio mėn. Brežne
vui ir 1978 m. liepos mėn. Bal
tarusijos SSR - Ąukšč. Tarybos 
Prezidiumui. Juose- rąšotna, kad 
tenykščiams 1 i e't uviams už
drausta steigti lietuviškas mo
kyklas, aprūpinti' lietuviškomis 
knygomis, žurnalais, laikraš
čiais, .organizuoti meninę savi-

“kultūrinis bendradarbiavifi&as- 
tarp LTSR ir BTSR lietuvių vi
siškai sustabdytas”. Lietuvos 
teritorijoje -yra ■ daug rusiškų 
mckyklų, kurios steigiamos ten, 
kur. tik: atsiranda keliolika ar' 
riet keletas rusų- vaikų. Tačiau 
Bąltairusųoje vaikai, kurių gim-. 
toji kalba lietuvių, jau nuo pir-

kalba.-
Pareiskimę' Brežnevui nuro

domas: Helsinkio . Baigiamasis 
Aktas, kuris garantuoja tauti
nės ’ .’mažurifos žmogaus teises, 
religijos laisvę ir teisę į mokslą 
gimtąja kalba. Baltanisijos lie
tuviai prašo tų teisių įgyvendi
nimo arba lietuviškųjų Baltaru
sijos teritorijų “prijungimo prie 
LTSR”.

Pareiškimo autorių nuomone, 
pastaruoju laiku sustiprintas 
lietuvybės persekiojimas Balta
rusijoje rodo, kad “užsimota ją 
galutinai sunaikinti ir ten esan
čius lietuvius paversti “rusais”. 
Į lietuvybės naikinimą “įjung
tas visas administracinis, parti
nis ir saugumo aparatas BTSR-e 
ir LTSR-e”. Persekiojami visi, 
kurie turi ryšių su Baltarusijos 
lietuviais arba net tiktai domisi 
jais — jie apšaukti “nacionalis
tais, antitarybiniais gaivalais”. 
Kai kurie buvo atleisti iš darbo, 
iš kitų buvo paimtas pasižadė
jimas, jog daugiau kojos nekels 
į Baltarusiją. Atsakingi lietuvių 
pareigūnai “bijo turėti kokių 
nors reikalų su Baltarusijos lie
tuviais”.

Gegužės 16: Maksima, Jonas 
Nepomacijonas, Inga, Bitė, Vi- 
targis, Vaidimantas.

Saulė teka 5:10, leidžiasi 8:05.
Pragiedrės* liltaaMs. .
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PASIRAŠYTA KINIJOS 
PREKYBOS SUTARTIS

PEKINAS, Kinija. — Pirma-. Klausimą svarstys atstovų nū
dienio rytą sekretorė Juanita j mai. Yra pagrindo manyti, kad 
Kreps pasirašė prekybos sutarti į reikalaujama suma gali būti pa
su dabartine Kinijos vyriausy-į keista. Ji gali pasiekti iki pen- 
be. Sutartis buvo pasirašyta pir- kių bilijonų dolerių, 
madienio rytą, o vakare Kinijos 
vyriausybė sutartį jau patvirti
no. Labai ilgai ėjo derybos dėl 
įvairių sutarties paragrafų, bet 
kai viskas buvo aptarta, tai sek
retorė Kreps išvažiavo į Canton > 
miestą parodos aplankyti. Tuo j 
tarpu Kinijos užsienio reikalų 
ministerijos , ^. .... v.’.„ , aerodromu, buvusiu Sinajausma ir niivpyp į C.antnna I v J

Ten sekretorė Kreps ir Kinijos 
užsienio reikalų ministeris 
tartį ir pasirašė. Ji įsigalios.
JAV senatas ją patvirtins.

NORĖS TOKIOS PAT 
SUTARTIES

Izraelis reikalauja, kad prezi
dento Carterio prižadėtos sumos 
galimai greičiau būtų mokamos, 

! bet prezidentas Carteris nesku
ba. Izraelis sako, kad jam būti- 

1 nai reikalingi du modernūs 
I aerodromai Negevo dykumoje, 
i Izraelis galėjo gintis iš dvieju tarnautojai susitari-! , & j & . J -

.... v. . „ . aerodromu, buvusiu Sinajaus perrase ir nuveze i Cantona. , . TV - , JT, , . T, ‘ i pusiasarvje. Is tu aerodromu Iz-cOLmtarD Krone ir K iminQ* 17 J •’

Visos Pietų Azijos valstybės 
sieks tokios pačios prekybos su
tarties. kokią pasirašė Kinija ir 
JAV. Visa eilė Azijos valstybių, 
palaikančių gerus santykius su 
Kinija, bandys per Kiniją užsa
kyti jiems būtinai reikalingų 
prekių.

Chomeini žada 
būti teisingas

TEHERANAS, Iranas.—Mula 
Chomeini, gavęs labai daug pro
testo telegramų, pareiškė, kad 
jis pasižada ateityje būti teisin
gas su žydais. Jis. neapgaiies- 
tauja, kad įsakė nužudyti žydą 
milijonierių, bet prižada ateity
je būti teisingesnis su žydais.

Irano žydai prekybininkai la
bai susirūpinę savo likimu. Ira
no senos žydų kartos niekad ne
nusižengė šachams, jiems skoli
no pinigus, o čia dabar Chomei
ni ne tik suėmė plastikinių me
džiagų pardavėją, bet tuojau 
įsakė jį sušaudyti. Sušaudytojo 
užsakymai Izraeliui buvo pa
siųsti prieš aštuonis mėnesius, 
kai Irano ir Izraelio santykiai 
buvę geri. - i-'

Nesilaikė nuostatų 
krosnims statyti

WASHINGTON, D.C. — Aiš
kiai nustatyta, kad Middletown 
keturių krosnių statytojai nesi*- 
laikė nustatytų dėsnių atomo 
krosnims statyti,

Taisyklių nesilaikymas prive
dė prie karšto vandens vamz
džių supleišėjimo. Ateityje ,visi 
statytojai turės griežčiausiai pri
silaikyti visų atomo krosnių spe
cifikacijų. •č’iina i

TEL AVIVAS, Izraelis.— Spe
cialiai paruošta galinga bomba 
pirmadienio rytą sprogo gau
siai lankomoje Izraelio vasar
vietėje, užmušdama du vasaro
tojus ir sužeisdama 37. Sužeis
tųjų tarpe yra keli labai sun
kiai sužaloti, o kiti gavo leng
vesnes žaizdas.

Izraelio valdžios pranešimas 
sako, kad bombą padarė ir pa
dėjo Arafato vadovaujami ara
bai teroristai. Izraelio karo jė
gos yra pasiryžusios atkeršyti 
palestiniečiams. Iki šio meto 
palestiniečiai* dar neprisipažino 
prie padaryto nusikaltimo, bet 
Izraelis yra pasiruošęs keršyti 
palestiniečiams. Vietos policija 
bandys nustatyti, kas galėjo pa
gaminti, atnešti ir padėti bom
bą vasarvietėje, kai joje buvo 
daug žmonių. Izraelio pasienio 
sargai sulaikė dvi arabų grupes, 
įsiveržusias -į Izraelio teritori
ją. Įsiveržėliai buvo nuginkluoti 
ir atiduoti teismui. Tuo tarpu 
Izraelio karo laivai ir aviacija 
apšaudė palestiniečių pozicijas. 
- Manoma? kad šį kartą Izraelio 
lakūnai ir jūreiviai apšaudys 
palestiniečių karo bazes Libane, 
bet vietos policija bandys ieš
koti arabų teroristų, veikiančių 
Izraelio laikomose srityse.

Prezidentas Carteris 
mėgsta žuvauti

VIRGINIA BEACH. Va.—Pre
zidentas Carteris, praleidęs ke
lias dienas su užsienio diploma
tais ir politikais, rado laiko atsi
kvėpti ir išplaukti pažvejoti. 
Pasirodo, kad jam sekėsi. Jis 
ištraukė nemažą kieki didokų 
žuvų — mėlynpelėkių.

Pradžioje jis nenorėjo pasiro
dyti žurnalistams ir fotogra
fams. Bet prezidentui ne taip 
lengva nuo žurnalistų pasprukti. 
Jie ne tik prezidentą nufotogra
fuoja, bet ir su mėlynpelėkėm 
pasikalba.

Vaistai svoriui numesti
WASHINGTON. — Maitini

mosi ekspertai praneša, kad 
pastangose numesti svorį išskir
tini du maisto priedai (ingre- 
dientai). laisvai gaunami pirkti 
.ir be daktaro recepto — phenil- 
phenolamine ir benzocaine. Iš 
jų pirmasis pripažintas geresniu 
už antrąjį-ir paprastai vartoja
mas nosių užkimšimui užėjus.

Tyrinėtojai nustatė, kad phe- 
nilphenolamine vienoje dozėje 
galima imti nuo 25 miligramų 
iki 50 miligramų, bet nedaugiau 
kaip lOOmrrrg. per visą dieną 
pusę valandos prieš valgį. Svo-

Castro nori gauti 
Meksikos naftos

MEKSIKA, sostinė. — Kubos 
diktatorius Fidel Castro atskrr 
do į Meksiką dviejų dienų vizi
tui. Meksikos prezidentas pasi
tiko atskridusį diktatorių ir 
tuojau pradėjo pasitarimus.

Pasirodo, kad F. Castro nori 
pirkti Meksikos naftą, kuri dar 
tebėra žemės gilumoje. Dabar
tiniu metu Castro valdoma Ku
ba naftą perka Sovietų Sąjun
goje. Jo kokybė ne tokia jau 
gera, o atvežimas nepaprastai 
brangiai kainuoja. Meksikoje 
pirkta nafta kainuotu pigiau, į 
bet pati svarbiausioji problema i 
yra tą naftą iškelti į žemės pa-l 
viršių ir išvalyti.

raelis galėjo gintis ne tik nuo 
egiptiečių, bet ir nuo kitų arabų 
valstybių. Dabar Izraelis abu 
aerodromus atiduoda Egiptui, o 
pats naujiems lėktuvams tinka
mų aerodromų neturi. Jis ne
turi vietos Sinajaus pusiasalyje 
laikytiems lėktuvams laikyti. 
Juos turės laikyti Negevo dyku
moje. Lėktuvams kenks lietus ir 
smėlis. “Jeigu būtų karo pavo
jus, tai būtų rūpesčio’’. — sako 

j amerikiečiai. — “bet taikos me- 
' tu lėktuvai, gerai uždengti, gali 
' laukti”.

Gen. Mošė Dajanas specialiai 
atskrido Į Washingtoną, reika
laudamas dešimt bilijonu dole
riu lėktuvams, karo medžiagai 
ir kolonistams perkelti. Jis pasi
liko sau teisę šią sumą dar pa
didinti. Reikalas pasikeitė, kai 
Amerikos specialistai susėdo su 
Izraelio specialistais karo me-

KABUL, Afganistanas. — Iš 
d'plomatu ateinančios žinios sa- 

Castro negali padėti Meksikai,ko, kad Afganistane veikiantie- 
n?*tą iškelti. Jis neturi priemo- ' ji sovietų agentai 
nių mašinų dalims pasigaminti, 
juo mažiau jis gali padėti Mek
sikos prezidentui naftą 
iš gilumos.

Smerkia kraujo 
liejimą Irane

WASHINGTON, D.C.— Sena
torius Byrd, atidžiai sekęs pas
kutinių mėnesių Įvykius Irane, 
pasmerkė mulos Chomeinio 
įvestą kraujo plūdį Irane. Jis 
negali suprasti tikybininko. taip!
žiauriai naikinančio Irano vals-1 džiagos pervežimui apsvarstyti 
tybės vyrus, bankininkus ir pre- į ir suskaičiuoti. Amerikiečiai pa- 
kybininkus. Senatorius B. Byrd tvs pasiūlė viską žymiai pigiau 
negali suprasti, kaip mula Cho- pervežti. Izraelitai sutiko nusi- 

tokiai leisti. Izraelio reikalaujamos su- 
• mos buvo gerokai apibraukytos.
Jos nesiekė net dviejų bilijonų 
dolerių.

Amerikiečiai sutiko Izraeliui 
mokėti sutartą sumą, bet JAV 
nori matyti taikos sutartyje pa
darytą pažangą. Pats preziden
tas rengiasi nuvykti į Izraelį, 
pabūti Egipte ir pamatyti Izrae
lio karo jėgų išsikraustymą iš 
Sinajaus. Prezidentas leis mo
kėti, kai Amerikos atskaitomy
bės. specialistai patvirtins są
skaitas.

Izrael o po’";Vai labai nepa
tenkate k?1 Egiptas iš Ameri- 
kc ‘■'■■us didesnę paramą kraš
to ūkiui atstatyti, negu Izraelis^ 
Jie neki ?ipia dėmesio i tai. kad 
karo metu Egipto ūkis labiau 
nukentėjo.

nesijaučia 
saugūs Afganistane. Sovietų 
agentams pavyko paskirti kelis 
savo agentus į aukštas Afganis
tano vietas, bet krašto iš aukš
tybės niekas nevaldo. Afganis
tano žvalgyba, paklususi rusų— Kinija, atsisakiusi 

kaimynines žemes, gavo < 
džiausiąs lengvatas prekybai.- dorių, bet ji aiškiai mato, kad 
Rusija tų lengvatų prašo 30 me
tų, bet negauna. Kubos įsiver
žimas į Angolą sugadino rusams 
prekybą su Amerika.- ' •

— United Airlines vadovybė —----- L—_
pasiūlė mechanikams 41-jį pa-i _______ _r_______
siūlymą, kad tik galėtų pradėti Į tijos vadai nori tapti krašto pre- 
vežioti keleivius, bet mechahi- ridentu. Patys respublikonai 
kų unija neskuba. Ji studijuos ant juoko klausia sen. Baker, 
pasiūlymą 48 valandas. ’ ar jis nori tapti Tennessee vals-

----- —------------ •' tijos prezidentu.

> r- PTrmadiėftftf vakarą kard. 
Co8y4 Vežamas namo, kitos ma
šinos -buvo surdgai" sutrenktas. 
Naktį j-iSpraleidoligbnmėje. bet 
gydytojai nustatė, kad didesnio 
sužalojimo nebuvo.

— Senatorius R Dole'v;ena 
dieną atidarė kelis rinkim;nės 
kampanijos cęntrus Js kalbėjo 
Wisconsin, Iowa ir Kansas vals
tijose/ ‘ Visttri pri-

t žadėjo jam padėti.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto BJMA8 NERIMĄVICIUS . t.IR KAM TOKĮ LAIŠKĄ SPAUSDINTI?Brooklyn© “Laisvė” balandžio arti, nes kaipgi gali nedominti13 <1. išsispausdino “pasižymėjusios Didžiojo Tėvynės karo melu” Renės Kančiauskienės ii* gą laišką “pažangiųjų” Toron- u lietuvių moterų klubui. Tame laiške ši Lietuvos gyvento-

moteris, kuri tik 23 metų būdama jau paseno, -- ir taip paseno, kad net valdžią įtikino jai) mokėti senatvės pensiją!Nemažiau stebėtinas ir jos tvirtinimas, kad Lietuvoje yra

Seniau ir dabarRašytoja žemaitė savo atsi- , minimuose yra įrašiusi tokj in- cidente rusiškoje mokykloje 
iJ . i’’Vieną sykį mūsų mokytojas

Įklausą;- ”{Į ■-— Valkai, pasakykite, kaine, yra daugiausia išmintingų žmo-Į nių?' Mes tylime.Antrą sykį atkartojo klausi-) mą. Niekas nieko nesakome. Paskui mokytojas atsikreipė Į Jonuką įspėdamas:— Tu pasakykt kur daugiausia išmintingų žmonių?ja dž jgaują dėl Lietuvos okupacijos:“Gyvename laimingai . . . kiekviename miestelyje gimnazijos . . . Gimnazijų Lietuvoje yra apie 5 tūkstančius . • • Laimingą gyvenimą lietuviams davė tarybinė santvarka ir todėl mes visi — ir jauni ir seni — visada palaikome taikią mūsų vyriausybės politiką . . . Tarybinės vyriausybės politiką palaikome todėl, kad ji daug laimės atnešė Lietuvos liaudžiai . . . Aš 40 metų . . . Jau 17 metų, kai gaunu labai gerą senatvės pensiją ir turiu gerą butą sostinėje Vilniuje . .Iš tiesų, labai trokštume pamatyti tą Renę Kančiauskienę išModernus kaimietis— Kur tu, kaimyne, dabar neši tą gaidį?— Pas laikrodininką. Kažkas sugedo, tegu pataisys. Žinai, visad giedodavo 5 vai., o dabar tik 7 valandą.Natūralios tapybos paveikslaiDu meno akademijos studentai įsileido į kalbas dėl savo pajėgumo gerai paišyti. Vienas jų sako:— Aš nupiešiau vaisius taip

net 5,000 gimnazijų, nes jei. vieną gimnaziją lankančiųjų mo'- kinių skaičiaus vidurkis yra, sakysim, tik 660, tai išeina, kad visuose 5 tūkstančiuose gimnazijų sutelpa visa 3.3 milijonų žmonių Lietuva — kiekvienas kūdikis, vaikas, vyras, moteris ir senis.Abejojame, -ar ir garsusis vokietis barouas Miunchhausenas būtų sugebėjęs geriau perdėti ir pameluoti. Keleivis, 1979 m. balandžio 17 d.Ką veiks nespausdinę, jei vyresnis brolis įsako .spausdinti Juk stalinistai Bimba ir Jokuh- ka šoka pagal Maskvos muziką, visai nevartodami savo proto- ,
S- PašilytėTarybiniame mitingeViename kolchozininkų susirinkime agitatorius garsiai suriko:— Tik Sovieų Sąjungos dėka nuo mūsų buvo’ nuimti hileri- ninkų retežiai!Vienas žmogelis, stovėjęs užpakaly, pašnabdža kitam:— Bet kartu su retežiais mums buvo nutraukti ir ba-

Bendradarbiavimo partneriai

Jonukas pamąstęs, galvą pakėlęs, tarė:— Sibire, nes ten visus išmintingiausius maskoliai išveža . . .Mes visi aiškiai supratome, jog teisybę Jonukas atspėjo. Mokytojas labai supyko ir ėmė šaukti ne savo balsu-
Derybos su advokatuSėkmingas davokatas buvo iššauktas į kalėjimą. Vienas kalinys prašė ginti jo bylą teisme.— Kaip planuoji man atsilyginti už darbą? — klausė advokatas. Kalinys jam atsakė: Į— Matote, aš pinigų neturiu, bet turiu naują mašiną.— Atrodo', kad dėl to nebus jokios problemos. Sakykit, už ką jūs esate kaltinamas?— Už automobilio vagystę...

SKIRTUMAS— Koks yra skirtumas tarp išmintingo ir kvailio?— Išmintingas žino apie ką j jis kalba, kvailys, pasakoja kas 1 tik ateina į galvą.
Po audros— G jūsų tvartas, ar labai nukentėjo?— Nežinau, kaimyne, nes jo dar nesuradau.

Arėjas Vitkauskas

MODERNUS SAPNININKAS

natūraliai, kad net atskrido du paukštukai ir bandė lesti, kai atidariau langą.— O aš, — sako antrasis, — pernai taip natūraliai nutapiau šveicarišką sūrį, kad šįmet-jame atsirado jau kirmėlių . . .Premijuotas anekdotasGrįžęs iš Wisconsino' medžiotojas pasakojo draugams klube, kaip jis nušo’vęs nedaugiau ir nemažiau kaip 49 zuikius.— Na jau, na jau: aš tavo vietoje sakyčiau verčiau lygų skaičių. Kam tuos 49, kuomet galima pasakyti, stačiai 50! — s u abejo neškeriotoja.— Atsiprašau, neisiu gi aš. dėl vieno kiškpalaikio darytis,

Tarybinis pilietis pateko į kalėjimą.— Už ką tu pakliuvai? — klausė vienos kalėjimo celės, draugas. Naujasis atsakė:••— Tu man nemeluok. Už tokius dalykus dabar į kalėjimą nekiša, o varo tiesiog į kacetą.— Aš tau sakau gryną teisybę- Matote, aš vakar vakare diskutavau apie politiką su savo geriausiu draugu. Aš maniau, kad bus ne vėlu jį šiandien įskųsti, bet jis buvo apsukresnis ir dar vakar mane Įskundė, taigi grynai už tingėjimą . . .Dialogas šeimoje— Žinok, kad kito tokio vyro kaip aš tu ir su žiburiu nerasi!'

Magaryčias

3 Infegructa apylinkė.yra tada, kai japonas laiko kinietišką restoraną žydiškoje aplinkoje ir turi juodąją padavėją, o jų vaikai nežino savo kilmės.e Lengviausias dalykas pasaulyje yra atsisakyti nuo rūkymo: tą esu padaręs bent šimtą kartų, — pareiškė humoristas Mark Twain.® Vienas Wisconsin universiteto studentas .pasirinko baigiamiesiems egzaminams studiją apie neklaužadas vaikus- Pradžioje jis norėjo surinkti duo-melagis! — užsigavo medžioto, jas. Vaizdingas prilyginimasFarmeris patraukė geležinke; lio kompaniją i teismą, reikalaudamas atlyginimo už 24 kiaules. kurias užmušė praeinanti traukiniai. F'armerio advokatas. norėdamas pabrėžti didelį nuostolį, kuris teko pakelti jo klientui, sakė:— Dvidešimts keturios kiaulės! Tai du sykius daugiau, negu čia _vra tamstų jury kėdėse!

— susiginčijęs su žmona sako vyras.— 0 kas tau sakė, kad aš to*| Kio ieškosiu!
Dialogais HollyvoodeLaike vieno baliaus Hollywood e senyvas elegantiškas vy-i r iškis prieina prie garsios ame-’ rikietės artistės ir paklausia jos:— Tamsta, beabejo, atsimenate, jog prieš desėtką metų aš jums pu šaus.— 1 aip . • . iš tikro . . . prisimenu. Bet ar įneš apsivedėm?

menis. iū vai. vak. jis telefonuo davo tėvams, klausdamas, kur dabar yra jų vaikai? Į pirmuosius 5 pašaukimus atsiliepė vaikai. kurie nežinojo, kur dabar yra jų tėvai . . . 
4♦ Daug ką atsiminti yra labai gera ypatybė, bet daug geriau būtų jei žmonės (iaugelį dalykų galėtų pamiršti.• Klysti yra žmogiška, —! sako senas priežodis. Bet automobilių gamiritejai nebuvo tiek žmogiški, kad dėtų Oidsmobilių motorus i Ghevv mašinas.V M

DU KARPIAI(S a k m ė)Du riebūs karpiai “Paramoj”,Įdėti į stiklinę lango dėžę, Braukšt! — susiginčijo kalboj, “Pamokslą” viens į kitą rėžė.Tu kvailas, Jurgi, po velnių —Juk džiaugtis tik nud to mums tenka, Kad stato parodai žmonių Ir net pačius geriausius renka.žiūrei., mūsiškė “Parama”Kaip mus labai pamilo, Ji įkainoja mus kaina — Penkis litus už kilo!.»*Taip vertino aukštai saveIr džiaugės savd būkle karpis;0 kitas pyko: “Kad tave!Tu eitum su tuo “džiaugsmu” kartis!Moti^ąų . molio, , ar žinai------ . rKas pp-parodos mūsų laukia ?(Ir jaučia, rodos kaip žvynai jau smunka, kai su peiliu traukia . . .)Juk, išsigraibę iš dėžės.Nublokš abudu ant svarstyklių — Paskui išneš, ir keps ir ės Viena iš žmoniškų baidyklių . . .Turi kūo džiaugtis! Kad tave! . . .Tylėtum bent prieš savo' galą! • . . Jau savo elgesiu saveIvėlei ir mane į smalą . . .žiūrėk, už lango. — kaip žmonių (buvimas mūsų) žvilgsnius traukia, Skubėk nors pirmas, po velnių — Svarstyklės paruoštos jau laukia!O aš, kad būtų tiek jėgos, Tai nors stikitrs abu išdaušeiau ir — snukiu drožęs — uodegos Galiuką į panoses sprausčiau ......Tegu matytų vergas jų, Aš, panieką, jiems rėdau savo — Kad iš laisvųjų vandenų Mane jie niekšiškai pagavo ...Ogi paskui teėda sau:Bet mirčiau aš Tie vergas dvasioj

Pagal seną lietuvišką sapnininką
. -d pi (Tęsinys) : '

SVETIMOTERIAUTI bet kokioj formoj reiškia nesėk
mę meilėje ir gėdingas mintis. , .

SVIESTĄ sapnuoti ar jį valgyti reiškia trumpalai
kį džiaugsmą, o vėliau liūdesį, mušti sviestą — pasise
kimai meilėje,

SVIRPLĮ girdėti savoj gryčioj — santaika ir laimė 
tarp savųjų, svetimoje — laikinas pasisekimas abejoti
noje meilėje ar tik gašlavime.

SVODBA reiškia džiaugsmą, bet matyti trukšmin- 
gą svodbą — išgąstis, pačiam dalyvauti svodboje ar bū
ti svotu bei pabroliu — neteksi gero draugo, būti svod
boje ne su savo žmona — apkalbos ir nuostoliai.

SYRUPĄ godžiai valgyti ar net jį gerti reiškia ne
normalią mitybą ar dažną persivalgymą ar persigėri- 
mą. i

ŠAKELĖS žalios su rožių arba kitokiais -žiedais 
reiškia didelę garbę, duoti jas mylimajai — pasiseki
mas meilės reikaluose 

1 v
ŠAKĖ yra rūstybės ir piktumo simbolis. Jei savo 

įbrolį ar tos pat organizacijos narį nori pasmeigti ant 
j šakės, tai saugokis, kad tave nepasmeigtų. I

ŠAKNYS kasti reiškia turtą, bet jas matyti — 
barniai savose organizacijose dėl svetimų interesų ar 
dėl svetimų idėjų. Valgyti šaknis, ypač krienų, reiškia 
didelį tarpusavio pyktį ir nesantaikas.

ŠALTINIS gryno arba permatomo vandens reiš- 
• kia gerą sveikatą ir gerą gyvenimą, jei vanduo drums
tas — nuostoliai. Semti šaltinio vandenį reiškia pasi
sekimą moteryse ir laimingas vedybas, įkristi į šaltinį 
— neteisingumas ir pažeminimas. Rasti šaltinį reiškia 
veik neįmanomą dalyką: rasti gražią ir visokiaropai 

■ gerą moterį. Išdžiūvęs šaltinis — vargas ar net mirtis, 
Į pilnas vandens — visokiariopi pasisekimai.

ŠALTIS: jei vasara — nuostoliai, '.jei žiema—liga 
ir skausmai. . t I . ■ ■’ ' ’

ŠARMĄ dėl skalbinių pačiam daryti reiškia gerą 
šeimininkavimą ir turtingumą ar pelną.

ŠAŠUS sapnuoti ar juos turėti reiškią priešingybę 
gyvenime — turtą ir gerą sveikatą.

ŠAUDYKLĖ arba šautuvas ^reiškia saugumą ir 
priešų pergalę", ''šugedęšF šautuvas rėMkia' pavojui

ŠAUDYTI į savo tautietį nieko gera nereiškia, tik 
^ bylinėjimąsi teismuose, ginti nė šav-b, bet svetimųjų 
j reikalus ar idėjas, nušauti jį — didėlė gėda/ pačiam 
jbūti peršautam —nelaimė. .1
\ ŠERMENYS reiškia ilgą gyvenimą,. bet laidoti 
i gyvą žmogų—dideli nuostoliai, lydėti į kapus gerą 
' draugą — reiškia, kad Jis ilgai gyvens. Jei bevaikė Šėi- 
; ma.: vyras ar moteris sapnuoja laiduotuves, tai įvyks 
; priešingai — jie susilauks yaikų. Jei bendruomeninin- 
' kas sapnuoja, kad palaidojo savo -varžovą, tai Jam ir "jo 
’ organizacijai ateina sunkūs laikai
’ ŠAUKŠTAI gražiai sudėti ant padengto stalo su
lauksi laukiamų arba mielų svečių. "

ŠERMUKŠNĖS medis reiškia lengvatikybę,valgyti, jos 
uogas — skausmas ir liūdesys, matyti jas — tingėji
mas. Gerti de'gtinę, užpiltą ant džiovintų šermukšnių 

! reiškia gerą sveikatą.
ŠERNAS reiškia pavojų, "užmušti ar nušauti jį 

m pergalė. Jei šernas puola gimines bei artimuosius, tai 
jiems gresia pavojus ar mirtis.

ous daugiau)

e Marijos Aukšlaitės eilėraš- .į ‘rBūk uola Lietuvos” iš rinkinio “Rožių va-sara” spausdiname bendradarbiautojams ir til- tininkams. siūlydami jį išsikirpti ir kartėvi prieš valgant vieną kartą, o prieš miegan i bent 3 kartus: !

Ir nuoširdžiai patarčiau tau, Nors garbę savo ginti drąsiai!”
C

Bet kitas karpis dėžėj toj
Kvatojo — lyg beprotis būtą: 
“Matau aš laimę ne kovoj, 
Bet čia! Vis tiėk'kas ne būtų ..

Tuo tarpu kai bepročio to

Visi stebisi Lietuvių Žurnalistų S-gos garbės teismo nu- 
tąnmu mušti kereWa su okupanto agente is, -tą kolabor^- 
i. virto aktą pavadinta* žrrtogaus teisėmis - ,

V'i'k <li ihatio, imk žibintą: f*iky1»;j. knygą ir dalbas- crieš šitų šviesą — tamsos
5, ¥ * t krintaTik tu šu ja iškeik rankas.Ir e'k per tamsą, šviesai degant. Neleisk jos niekam užg sint.Per svetimųjų jūrą brendant — Pajėgk Žibintą išlaikyt.Caų R'iks praeiti veidu miglą, E^iešų jielys visur grūmos . . . bandys tave sukult kaip stiklą Bet tu buk uola Lietuvos.

4 
t

iJ

Derėjo riebius šonus jo
■■ ĮėjMsi seftK piritėįa'7.» .
-fle M -> .. «!>’• ’ '

ir^r ^cs^jej^^rpis. tis j?
Lange -jiarodyti ‘gailumą”, 
Kai i auką kišdamas kažkas
Jį va»de»srišftwukė'ūmai ...

Tolimi ir fetišo fMtidšu,
- r » * • -jt f

, Kaip Ją kbtcgajĄuyo sa kęs,
. . būro Jau “šiek tiek” vėlu.

Nors jis ir daužės kaip patrakęs .
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Gražiai pagerbti pasižymėję asmenys į sauga kaštuoja milijonus dole- ; ! rių. Tų moterų saugumui niekas j negresia, pasakė to subkomiteto pirmininkas, senatorius Lawton Chiles.
Simas Kudirka išreiškė nusi- sušauktoje žymėjimą ir kvietė visus j dar- lygos dentų tarpe nebuvo nei vieno

Sveikinu Naujienas, atšventusias savo 65 meti; gimtadienįšia proga skiriu Naujienų paramai $190,66 auką.Linkiu Naujienoms visą laiką kovoti už tiesos žodį ir neleisti tiesos kraipytojams reikštis, esą, j>e rašo tiesą, kaip tai yra išsireiškęs kituose laikraščiuose ne vienas šmeižtų kūrėjas ir meląg-’s.Kad dienraštis išsilaikytų, vis tik reikalinga turėti nemažai skaitytojų. Iš kur tie skaitytojai atsirado? Gal iškrito iš dangaus ar išlindo iš pelkynų? Lietuviai nesusižavėjo ta spauda, kuri rašo tik “tiesą”. Mat, ir rusų spauda giriasi, kad ji rašo , tik tiesą. Ir “Gimtasis Kraštas” tik “tiesą” rašo, net ir mūsų iškilieji mokslininkai, menininkai nuvykę Į okupuotą Lietuvą randa progos pasidžiaugti ir pagirti į okupantą už padarytą pažangą.Tai kokia čia tiesa?

Kinijos ir Vietnamo 
komunistai vėl barasiHONG KONG. — Kinija ir Vietnamas susitarė padaryti pertrauką 24 valandoms žuvusiems kariams palaidoti ir sužeistaisiais apsikeisti, bet sutartai dienai praėjus, vėl pradėjo naują tai ir, propagandos ataką vieni prieš

Simas Kudirka

r

tis. Iiiž. Valdas Adamkus su po~ jį čia atsiuntė, ar tarp
A 1 -r XX T" X r\4"1 » ■» U ZX Z-« __ • \ZW • — • ■ 1 • !
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want. Read and follow label

tiltų statytojų su okupantu. Nes
KNYGOS ANGLŲ KALBA

įpražymai, paimti iž gyvenimo. Lengvu rtiiiut, gyva kalba.

ILRLAukso ir sidabro kaina
I7W BMtk HalM Strwt UHeafB, H. WWI

— Sen. Dole tikisi gauti visų' lietuvių balsus, nes jis Belgra* dę iškėlė Lietuvos pavergimo klausimą.

— Rusijos ūkius pamatę žurnalistai tvirtina, kad rusų ūkiuose darželių jau nesimato.

— žali lapai yra geriausi saulės energijos taupytojai.
by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

Poesįįa — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro 
UMyaui ifekleiiti mažutį deimantu spindintį žiedą, 
Hra+nials train knnfetėmis ir nemažu Įveda i ffamtc

lietuvių pašlijusią taiką atsta-j tyti? Kodėl jo nepasiuntė Į Si-į birą, su lietuviais mintimis pasi- j dalinti ir lietuvišką mokyklą Į
JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St., Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Banketui vadovavo rengimo komiteto pirm. Pranas Jurkus.j 'Meninėj dalyje solistė Vanda■ Įstankienė, palydint Ąžuolui dėmėsi'Stelmokui, išpildė eilę pramo-

išeiti i “platesnius vandenis”

padėka laisvini-

Bankete dalyvavęs naujai išėjusios knygos apie Simą Kudirką ’’Laisvės Sonata” autorius Anatolijus Kairys tarė žodi ir tarptautinėje rinkoje kyla.

Mitrink* nop pat senųjų amžių Iki pokario setų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $3.00. I * d

Dr. Juuu B. Končhra, VYTAUTAS TH! GREAT. Istoriniai DLK Vy
tinto bruožai, paliečiant to laiko Lieturoa valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 pri. Kaina $3.00. Kietais vilteliais $4.00.

Dauguma knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jac b 
kitas knygas įsigyti atrilankius i Naujienas arta ataiuntMJSękj ts 
piniginę ..

Kalbėdamas apie naujai atvy- ipo knygos kopiją įeikė p. J kusius penkis sovietų disidentus Daudžvardienei, Simui Kūdir- iš Gulago, pasigedo jų tarpe lie-'kai ir p. Robert P- Hanrahan.

x ai cdigiiiiao UVMU.YU v /Illinois lietuvius respublikonusMano supratimu, jis atvyko, ; reikia sveikinti už sugebėjimą aplankyti bendradarbiautojų ir JĮ

apsauga daug kainuojaWASHINGTON.— Lady Bird išsilaikyti. Nors yra apšaukia-! Johnson, Mamie Eisenhower ir

. 11.00.

__ 173$ S®.Halat*d Street. CUcaro. minėti IMM
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18.
Norėdami įsigyti Maa «r kitu knygų, praiome ataflankyt! į Naujtenu 

raktine arta užsakyti pakto, pridedant čekį ar pinigini orderi-

15.
18.

pasiekiant amerikiečių spaudą,’ skaldymosi darbas vyksta ne- radio ir televiziją- ir tinkamai Wogai, net per teismus eina gin pristatant mūsų reikalus. Bau- ^ai» ia^ darbas reika mgas keto' rengimo komitetas, vadovaujant Pranui Jurkui ir ponioms Irenai Regienei ir Reginai Andrijauskienei ir talkininkaujant visiems valdybos nariams atliko savo darbą pasigėrėtinai.

Illinois lietuvių respublikonų ir daug valandų praleisdavo dis- metinis atžymėjimų banketas kutuodami Izraelio', Amerikos lialandžio 28 diena įvykęs Lie- Kissingerio vedamą užsienio po- tuvių Tautiniuose Namuose, litiką ir kitus klausymus- Būda- praėjo iškilioje ir įspūdingoje mi laisvi sutarė susitikti, nuotaikoje-Prieš banketąspaudos konferencijoje pirm. Anatolijus Milanas pris- lietuvio, kaip Viktoro Petkaus, tatė amerikiečių ir lietuvių Balio Gajausko ir kitų. Vėliau spaudos atstovams vakare' sve- vakare šis pasikalbėjimas buvo čia Simą Kudirką, trumpai api-'perduotas per NBC televizijos budindamas jo gyvenimo mo- stotį, mentus. Simas Kudirka kalbėjo angliškai. Jis išreiškė visiems kurie dirbo jo m o akcijoje.Atkreipė žurnalistųtaipogi į faktą jog Sovietų Sa-'ginių dainų, kurių dalį skyrė Si-^ junga tebėra grasinantis siau- m ui Kudirkai- Pasirodo jog jis' bos ar kad visi amerikiečiai pa-1 būdamas ant sovietų laivo daž-( tric’tai turi jungtis į kovą netikĮnai klausėsi p. Vandos Stankie- dėl paskirų asmenų, bet ir dėl,nės dainų užrekorduotų juoste- eilės pavergtų kraštų. Į klausi-j Įėję. Solistė p. V. Stankienė varną, kaip vertinti Kisingerį, at- karo dalyvių buvo labai šiltai sake jog nors Kissingeris užau- priimta, o lietuvių respublikonų gęs Europoje, tačiau jo many- apdovanuota gėlėmis.mu per daug apsėstas rusų bai-Į Oficialioje dalyje lygos pirm mės ir todėl per daug pataika- Anatolijus Milūnas pristatė Si* vo sovietams ir vedė pragaištin- mą Kudirką kuriam įteikta at- gą Amerikai detentes politiką, žymėjimas kaipo iškiliausiam Dėl galimo sukilimo Sovietų 1978 metų lietuviui, įvertinant Sąjungoje, to nesitiki, nors ne- jo pasišventimą tęsiant kovą už pasitenkinimas ir judėjimas pavergtus brolius ir seseris ir yra. Įvykiai Vengrijoj, Berlyne, kalbant jų vardu.Lenkijoj, Čekoslovakijoj paro- Simas Kudirka dėkojo už at* mums pripažinęs teisę, gimti be dė, jog bent šiuo metu vakarie- žymėjimą ir kvietė visus i dar- pančių mes turime teisę gyven- bą “Vienas nieko nepadarysi, ti be pančių ar mirti be pančiu.

tuvių. “Nieko nėra neįmanoma. Aš buvau palaidotas, tačiau šiandien visa šeima Amerikoje. Ir Balys Gajauskas tartum palaidotas ir tautos tartum jau palaidotos, bet dirbkime. Mes laimėsime, nes Pats Kūrėjas yra
čiai sukilimo nerems.NBC televizijos koresponden- Reikalinga visuomenės parama, Tiktai daugiau tyro' draugišku- tė savo pasikalbėjime su Simu Kudirka lietė daugiau Simo Ku- dirkos pažintį kalėjime su išvakarės atvykusiu į Ameriką vienu iš penkių sovietų disidentų — Mark Dimshits. Abu jie kalėjime dirba šalia vienas kito

reikalinga dorų tikrų patriotų mo. Tegul nebūna mūsų tarpe amerikiečių parama.” čia jis nei vieno generolo ir nei vieno i iškėlė buvusio kongresmano šlavėjo, būkime visi kareiviai” | nuopelnus jo laisvinimo akcijoj baigė Simas Kudirka, ■ir kvietė daryti pastangas p.1 Hanrahan sugrąžinti Į Wašing-.'l toną.
For your headache get 

extra strength and safety, too.
Anacin® has extra strength.

More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. g 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.

Algis Regis prašiai pristatė buvusį kongresmaną Robert P. j Hanrahan įvertinant netik Simo į Kudirkos laisvinimo pastangas, ! bet ir bendrai pastangas lietu- Į viams. Jam įteiktas specialus Į “Spirit of Freedom” atžymėji- mas- Pdniai Hanrahan įteikta gėlių. P. Hanrahan ir ponia buvo jautriai nustebinti lietuvių nuoširdumu ir žadėjo tolimesnę talką ir bendradarbiavimą.Lietuvos Generalinė konsule p. Juzė Daudžvardienė sveikino Simą Kudirką kaip dekados vyrą, tapusį laisvės symboliu ir linkėjo rodyti kelią į vieningą ryžtingą veiklą kovojant už Lietuvos laisvės atstatymą. Lietuviams respublikonams linkėjo ir toliau rodyti pavyzdį savo

dar daugiau sustiprinti, ir nustatyti planus, kaip sugriauti t Naujienas, nes jos savo -tiesos žodžiu sugriauna visus šmeižtus ir bendradarbiautojų planus išvelka į dienos šviesą. Prieš metus paskleidė paskvilį ir apšaukė Naujienų redaktorių didžiausia pabaisa, kad Naujienos negalėtų atsikvėpti, ir galvojo jas ■ pribaigti. To dar maža,vėl bendradarbiautojai paskelbė antrus. Naujienoms mirties sprendimą, nes to reikalauja okupantas. O bendradarbiautojai vykdo okupanto planus.Naujienose, “Vagų“ skyriuje, buvo atspausdinta visi tie jų darbeliai ir iškelta viešumon. Jei ir ten yra šmeižtas, tai juos prašau išaiškinti ir paremti faktais. Okupantas kovoja prieš Naujienas ir deda visas pastan- 
į gas jas likviduoti, nes Naujie-Tik neaišku, kodėl okupantas’nos yra vienintelis laikraštis, i tą savo “Gimtąjį Kraštą” siun- ’ kuriame galima pareikšti neiš- ! tinėja veltui ir tai niekas nenori! kraipytas mintis. A. Marma Po oficialios dalies prasidėjo’ skaityti Q neteko niekur ma_] --------------------šokiai prie Markausko orkestro xytt, ka(į j^aUjienos j^tų dalina-1 Trijų prezidentų našliu •muzikos. Tačiau eilės svečių! ar veltui siuntinėjamos, j laukė progos pas\eikinti nebent laikinam susipažinimui.! Kudirką,, pasikalbėti ar įsigyti į Jos prfvalo pačios iš skaitytojų! jo autografa. Iš Cicero miesto' •-.............. -- - - - 1

IboxAciirkj lx. iwid y ia ctp^cxu.rv±a.-, _atvyko eilė miesto pareigūnių ly- mos komunistinėmis, bet keista,! Bess Truman gali netekti savo dima miesto sveikatos komisijo- kad komunistai nesuteikia Į apsaugos — dieną-naktį slapto- Naujiehoms paramos. Ir kuomet i sios tarnybos teikiamos protek- rusai atsiunčia savo atstovus iš j CBOS, Jet Kongresas savo, biu- okupuotos Lietuvos, tai atstovai i džeto taupumo politikai taip at Su savo bendraminčiais nesuei-; rodys §eriau- Senato Paskirsty- na pasikalbėti ir planais pasida-' subkomitetas šiuo metu tik- linti su Naujienomis. Geriau; nna slaptosios tarnybos biudže- jie aplanko katalikų laikraščio ‘ ^a žurnalas U.S. News and redakcija. Atrodo, kad jie ir World Report paskelbė vieno bendra kalbą randa su “Drau- Pareigūno pranešimą, kad kiek- gu”. Ir pernai Kazakevičius, I vienais metais trijų buvusių viešėjęs Amerikoje keturis mė-1 Prezidentų žmonų našlių ap- nesius, aplankė daug lietuvių I su aukštu mokslu ir visi jį kvietė pas save, vaišino, dalinosi mintimis. Ir kokiais tikslais oku-

nieriauš Dr. Ferdinando Kauno i su ponia. Iš Du Page Apskrities, kur vis daugiau ir daugiau, keliasi lietuviu, atvyko pareigūnai susipažinti su lietuviais. Cook apskrities respublikonų pirmininkas p. Robert Barr dalyvavo su ponia. Iš Washington© atvyko VLIK valdybos vicepirmininkas K- Jurgėla. ALTA atstovavo kun. A. Stasys, Lietuvių Bendruomenės centro valdybos vicepirmininkas Modestas Jakaitis su ponia ir Vidurio Vakaru! Apygardos pirm. Kazys Laukai-nia, Amerikos Lietuvių Respublikonų Federacijos pirmininkas Jonas Talandis su ponia ir eilė kitu. CParengimas nebuvo

J. Jamlnaa, A KISS IN THE DARK. MiantSte* Ir intymi noutyto ^^„00 darnia veikla T^hai 
jyaui, pakuti Iž ęvenimo. Lengvu rtUiua, gyva xxioa. srafiai ižteiita vierLiinsa darnia veuaa. L«abai 
jįL Kaina $2JO. teigiamai vertino lietuvių res-
Dr. Juos B. Kunflua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietavoi iftoriję. publikonų veiklą, dirbant pasirinktos partijos rėmuose, tačiau nepamirštant savo kilmės krašto’ ir rūpinantis to krašto reika-

Naujienoje yra gausus pasirtakinM poezijos leidiniu:
I. J. Augu«f«ltyN-V»lčlūnl»n4, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl- Kaina SI.—.
X. Jurgi* Baltruteltls, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijoa, giesmės, poemos, 

Steninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
X. Bufkv Jmi, EILtRAŽČIAI IR RAITAI. 155 psL 11.50.
4. Vincas Jonikas, LYD t JAU VIEiNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 108 

psl. Kaina $3.00.
B. Kleopas Jurpollonla, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 106 oil. $3.00.
8. Anotoll|us Kairys, AUKSINE StJA. EHėraščisi, 86 psL C2.0u.
7. Nadas Ra*tonl», TRIJŲ ROŽIŲ iVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

j ižrietlntaa lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5IX).
8. Medas Rastenis, THE FOREST OF ANYKUIAI, Antano Baranausko 

"Anykžflu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9 Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL S1.00.
10. Statys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00.
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURI, 5-jl lyrikos knyga, 152 psl $2,50.
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kttrinė-

lial, 82 psL, $1,00. ' “ ***
13. Petras Segatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 p«L $1.00. 

Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 paL, $1.00. 
ffiena Tumlenė, KARALIAI IR iVENTIEJI. EUėraSčiai. 80 pat $2J0. 
Alfoosas Tyruella, MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 paL $8.00. 
Jums Valaiti*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijoj j»smat 
T<fc^>at Jaša*. BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 paL $3.00.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lletuvia, kuriam rūpi gimtinio kražto laisvė ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su že'miau U vardintomis knygomis, 
d* suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juos** Kapučlnslm, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolievifaj Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės vilteliais kaina 4 doL

Juosa* Kapačlnskas, liEIVIO DALIA. AtstminlTnal Deivio Dalis 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsl- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 paL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOM .UlETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druakininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaisaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 paL tlJO. Yra taip pat 
Ižversta | anglų kalba.

M Z^tenkoTSATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusu rąžytojo 
80 satyrinių novelių. 190 pusi., kaina $2.

D. KurabM*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖ! UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna IntuMsto ir agltpropo propaganda M 
vfanukavlmaL Abi knygos paraiytoe lengvo, granu stiliumi,

Pr»f. F. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 paL dokumentuota Istorinė studija apie prūsų likimą 
Kaina XX.

Vleeas žamsltfa. LIUBLINO U N UOS SUKAKTUS FARAfTĖJE. 
M P«L Kaina SLM.

Ke ir kiti leidiniai yra erasarat
NAUJIENOSE, 1HĖ Se. HALSTED ST„ CHSCABO, ILL. MME

Vietnamas paskelbė, kad Kinijos kareiviai, laivai ir kare lėktuvai vėl padarė keletą puolimų per sienas. Ilgame Vietnamo žinių agentūros pranešime skelbiama, kad Pekinas grasina karu ir naujomis avantiūromis.Kinijos užsienio reik, vicemi- nisteris Han Nianlong, vyriausias taikos deryboms įgaliotinis, apkaltino Vietnamą, kad jis toliau tęsia savo Įpuolius Į Kiniją ir pabrėžė, kad, esą, Vietnamas -savavališkai mėgina pakeisti sienas.— Teisme paaiškėjo Čilės ge- nerolo intervencija Washingtone buvusio ambasadoriaus nu-, žudyme. Todėl keliamas balsas apie reikalą nutraukti santykius su dabatrine Čilės valdžia.

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

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITISKieti viršeliai, 214 psl. $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir Ų dalis.Minkšti viršeliai ... $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA. __Minkšti viršeliai _______________ _________$15.00
4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, UI., 60608Pridėti dolerį paSto išlaidoms.

____$10.00
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Šių metų gegužės 5 ir 6 dienomis ėjo JAV Lietuvių
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giuotu Kalifornijos dykumų ke-
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B OKUPUOTOS LIETUVOSI

Kai Sovietų Sąjunga; per lie- guma statybų, pnraikyta gyven-

BIRUTE KEMEŽATTĖ gė žydui Gordonui fašizmo vardu, kaip kad Gor- ' nusiplauna rankas: aš nekaltas, pats žydas Gor-
- A KAIP TO “PO D A MOKI O KAPOTI” .donas’ dirbdamas Rusijos komunistų pusėje, smo- donas (personažas) apie žydus-taip kalba... iLcLAltlV Iv l/xxlil vllJjV llrLLlDU orA 971*111 Bankui knrnnni.qf.il vardu ZvdiiQ qh_ M /O t l«;v~

licijos automobiliams priešaki
nius langus. Tada pabėgo, bet
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— Dviratis yra geriausia prie
monė šeimai pasimankštinti, — 
sako automobilistai, taupą ga
zoliną.
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Keisti “rinkimai”

jke, prieš keletą metų vykę mil- 
apsimokėjusi žiniški požeminiai darbai, ku- 

čia komunistams duoklę, pasa-riuos stipriai saugojo raudono- 
koj a, kad kur daugiau privažia- sio's armijos kariai. Vietos gy- 
vę į Lietuvą ruskių, ten ir lie- ventojai matydavę, kai pakyla

ii

džia balsuoti kiekvienam .lietuviui,

17» Se. HalcHd Srrwt, Chicago, HL 40609. TeUphem 4S1-41M 
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ro balsuoti. Jeigu pas ką noras balsuoti yra didelis, tai 
jis gali balsuoti kelis kartus. Sąžiningas lietuvis dviejo-* 
še vietose nebalsuos, bet jeigu atsiras ir tokių ryžtingai 
norinčių rinkimus laimėti, tai niekas jiems neuždraus 
balsuoti dviejose vietose ar kitais vardais. Panašios kom
binacijos buvo daromos ankstyvesniuose rinkimuose, tai 
nėra pagrindo abejoti, kad šį kartą rinkimai bus 
kitokį. 1

Balsus suskaičiuoti nėra toks jau sunkus dalykas. 
Vienoje balsavimo vietoje suskaičiuoti balsus galima 
gana greitai ir tiksliai. Telefonu juos galima pranešti į 
centrą. Ten galima gana tiksliai suvesti duomenis ir 
paskelbti paduotų balsų skaičių. Be didelių sunkumų 
visą tai būtų galima padaryti vienu vakaru, kaip tai 
padaro amerikiečiai. Lietuviai turi teisę naudotis tais 
pačiais telefonai, kokius naudoja amerikiečiai.

, Bet lietuviai, gyvendami Amerikoje nesimoko iš 
amerikiečių. Vietoje vienos dienos, jie renka keturias 
dienas. Kad reikalas dar toliau nusitęstų tarp keturių 
rinkimų dienų, jie dar įterpia penkias laisvas dienas. 
Niekam ne paslaptis, kad balsus galėjo suskaičiuoti vie
na diena. Pagaliau galėjo suskaičiuoti per dvi dienas. 
Bet jie taip nepasielgė. Vietoje dviejų dienų, balsavi
mus jie pravedė net keturias dienas, o į vidų įterpė jie 
penkias dienas, kad balsuotojai galėtų atsikvėpti ir tik
sliau apskaičiuoti Jie žinojo ,kad toks ilgas rinkimų ati- trukdė žmogvagių planą 

Bendruomenės, Illinois ir kitose valstijose visai neregi- dėliojimas duoda pagrindo įvairiems sukčiavimams, 
struotos balsavimai. Jeigu kas min. dienom užmiršo balsuo 
ti ir pasirinkti mėgiamiausią atstovą, tai galėjo tai pa
daryti gegužės 12 ir 13-ta dienomis.

Keturių dienų rinkimai yra nepaprastai ilgas rin
kimų laikotarpis. Amerikiečių milijonai eina balsuoti. 
Jie turi iš anksto paruošę balsuoti turinčių teisę pilie
čių sąrašus. Surašyti piliečių gyvenamos vietos, tiks
lūs adresai. Balsuotojų sąrašas turi būti baigtas prieš 
30 dienų. Kiekvienas turintis teisę balsuoti, įtraukia
mas į sąrašą. Jeigu kuris visdėlto nepatenka į sąrašus 
per klaidą, tai jis gali pats pranešti savivaldybės suda
rytai komisijai savo adresą ir pareikalauti, kad jis bū
tų įrašytas į balsuotojų sąrašus. Balsuotojų sąrašai yra 
vieši. Kiekvienas gali patikrinti sąrašus ar jo vardas 
yra sąraše, ar jo adresas tiksliai įrašytas, ar jis galės 
balsuoti. JAV balsuotojų sąrašai dideli, skaičiuojami 
milijonais, bet vis dėlto žmonės pajėgia viena diena pa
sirinkti pageidaujamus kandidatus ir atiduoti jiems 
savo balsą. Vieni balsuoją anksčiau, dar darbo...valan
doms neprasidėjus. Kiti balsuoja vėliau, pietų pertrau
kos metu, o treti balsuoja darbo valandoms pasibaigus. 
Nuo 6-tos valandos ryto iki 6-tos valandos vakaro rin
kimuose dalyvauja milijonai.

Pasibaigus balsavimams, prasideda balsų skaičia
vimas, Skaičiuoja įvairių politinių grupių atstovai, kad 
vienas neapgautų kito. Jie daboja, kad vienų balsuoto
jų paduoti balsai nebūtų paskirti kitos partijos at
stovams.

Už poros valandų amerikiečiai jau žino, kas rinki
mus laimėjo, o už keturių valandų rinkimų rezultatai 
jau beveik žinomi. Radijas ir televizija skelbia balsavu- x x „___ ______  — _____ ____  o___ c______ T________ ______ ,______ t-—o
šių davinius, o elektroninės mašinos visą suskaičiuoja !■ no, kad klastotų rinkimų pagalba negalima Baltųjų Rū- butą. Be to ruskių tirščiau apgy- ti požeminiai aerodromai ir su-
ir gana teisingai . išpranašauja, kas bus išrinktas ir mų slenksčio peržengti. ventose vietovėse, daugiau ga- krautos rakiotos su atominiais

kokia balsų dauguma. Prezidentas Carteris, ko gero, žinojo apie pradinę ^ma gauti pirktis maisto iria- užteisais. .

Neregistruotoji Lietuvių Bendruomene rinkiminių rinkiminę klastą, jei su atvykusiais atstovais nenorėjo visas pajūris-tarp Palangos ir buvusiame Vanagupės kaime,
sąrasų neturi, kaip jie neturi ir narių sąrašų. Jie lei- kalbėti. Klasta Amerikoje toli nenueisi. šventosios apstatytas, nors dau- pastatytas restoYanas, kur sezo.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyra sekmadienius, nue
9 vai. ryto iki 3 Tai vakaro. šeštadieniais — iki 11 vaL

Al of □•comber 1, 1^77 
Hxtec

in Chicago 533.00 per year, $18.00 per 
dx months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. 5Q.0Q per 
±ree months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu ______________  $16.00
trims mėnesiams . ______ $ 9.00
vienam menesiui ________ < 3.00

Kanadoje: 
metama---------------------- 133.00
pusei metu ____________ 118.00
vienam mėneeiui ________ . $ 3^0

20 cents per copy. Užsieniuos: 
matoma______________ : 934.00
pusei metu ______ 1__ ____ - 918.00
vienam mėnesiui - - 9 4.00

Nvo sruediia pirmos d. 
Dienraščio kainos:

uicagoje ir priemiesčiuose:
metams_______________ _ $33.00
pusei metu _____________ 118.00
trims mėnesiams ________  $10.00
vienam mėnesiui ________ $ 3.50

Naujienos eina kasdien, ifakiriant 
sekmadienius, laidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
DI. 80608. Talei 421-6100.

Pinigui reikia siusti paite Smey 
Orderiu kartu n uiaakymu.

tose JAV vietoM: 
metams _______ __ 30.00

Priešpaskutiniuose “rinkimuose” viskas buvo taip 
skubama, kad nedavė laiko net skundams paduoti. Jie 
skundas nebuvo vietoje prieš 48 valandas, tai jis buvo 
metamas į gurbą. Tuo tarpu dabar balsavimui ir skai
čiavimui paskirtos net devynios dienos. Reikią neuž
miršti, kad dabar balsuotojų skaičius žymiai mažesnis. 
Balsus galima būtų suskaičiuoti sparčiau, o visdėlto pa
skirta daugiau laiko.

Ankstybesniuose rinkimuose pasipiktinimą sukėlė 
labai jau suktas “balsavimas paštu”, kada valdovai per 
akis nešė klastotus “balsavimo vokus” ir mėtė į balsa
vimo dėžę. Dabar naujai kombinacijai /naudoja nepa
prastai ilgai pratęstus “rinkimus”, Kuriam tikslui 
“kombinuoti”, kada galima pravesti teisingus ir tiks
lius rinkimus?

Klastoti rinkimai privedė prie barzdukinės Ben
druomenės skilimo Chicagoje. Klastą reikėjo pataisyti

Žmogvagiams Kalifornijoj nesiseka
FBI SUTRUKDĖ MILIJONINĮ “BIZNĮ”

CHICAGO. — Apie 50 FBI . Tai ir buvo pats pagrobimo su- 
agentų, panaudodami gerai ap- rengimo vadeiva Bobby Ray 
galvotą planą, sėkmingai su- Robbins, 37 metų. Policija pra- 

į “už- džioje spėjo, kad ponios Chad- 
i’i’bti” milijoną dolerių, pagro- diek pagrobime dalyvavo visa 

{biant turtingo Chicagos milijo- žmogvagių grupė.
nieriaus Chaddick žmoną Elaine.! Tik baigus su grobiku Rob- 

Chaddick’ai turi netoli nuo binsu, FBI pareigūnai dviem 
Palm Springs, Calif., puošnią | automobiliais vijosi Robbinso 
-ezidenciją, kur tuo metu buvo žmoną Ginger, 30 m., kuri vin- 
Mrs. Elaine Chaddick, o jos vy-
-as buvo Chicagoje. Pagrobę liu dideliu greitumu skubėjo, 
Elainę, grobikai pranešė jos vy- bet matydama, kad nepabėgs, 
rui ir susitarė kada ir kur įvyks sustabdė automobilį ir iššokusi 
mainai: žmogvagiai grąžins iš pasaulų pradėjo šaudyti, kul- 
Chaddičkui žmoną, už 'ją gau- komis suskaldydama abiems po-
darni sutarta suma dolertių.

Sutartą dieną FBI agentai ir 
šerifo valdininkas skraidė ma
lūnsparniu viršum dykumų ne
toli nuo Chaddicko vasarvietės, 
pastebėjo žmogų, labai greitai 
motociklu važiuojantį, ir jį pa
sivijo. Tuomet bėglys, pasigro
bęs nuo savo motociklo šautu
vą, pradėjo malūnsparnį apšau- 

„ , įdyti. Malūnsparnyje skridę pa
ir prižadėti^niekad nevartoti metodų, vedančių į klastą. |reigūnai beregint bėglį nudėjo. 
Šiais metais gaKjd iš inksto sudaryti Bendruomenės 
narių sąrašą, nustatyti aiškias taisykles, kad negalėtų 
niekas apgaudinėti, kad' būtų suskaičiuotas- kiekvienas 
balsas. Atrodo, kad vadovai šio klausimo nesuprato ir 
nesistengė reikalo pataisyti. , . , x.. . _ . .°. . , f i , 1 . . . , * , . x . tuvius komunistus, plačiau pra- ti tik vasarai. Tarp buvusio Ku-

. Blogiausia, kad klasta priešakiu atsistoję žmones durįs | okupuotą Lietuvą, nigiškių kaimo it" šventosios, 
nori kalbėti Visų Amerikos lietuvių vardu. Jie nori, kad kai ką ir mes čia daugiau suži- prie pajūrio prieinančiame miš- 
kongreso atstovai jų išklausytų. Jie kreipiasi į Andrew nome.
Young ir prašo, kad jis užtartų lietuvius, nors žino, kad Viena turistė, 
jis nėra Valstybės sekretorius ir Amerikos reikalų ne
betvarko.

Be to, jie nori eiti į Baltuosius Rūmus, tartis SU pa- tuviams naujose patalpose, pa- ir leidžiasi didžiuliai transporto 
čiu prezidentu ir kitais aukštais pareigūnais, nors ži- sitaiko laimė gauti padoresnį lėktuvai. Spėjama, kad čia įreng-

j no metu vyrai pasislepia palikę 
Palangoje žmonas. Privačių gy
venamų namų, čia nėra- Staty
bos leidžiamos fabrikų ir kolų- 
kių ponams.

Nors turistė lankėsi šįmet 
gegužės mėnesi, bet Palangoje 
jau buvo suvažiavę daug svetim
taučių vasarotojų, nes aukštų
jų sovietų pareigūnų šeimos čia 
praleidžia visą vasarą.

Apstačius pajūrį iki švento
sios, pernai vyko statybos palei 
kelią į Kretingą. Jau apstatyta 
iki kur Ronžės upelis kerta ke
lią — apie 2 kilometrai.

Į Klaipėdos pusę statybos nė
ra. Prieš gelius metus už Biru
tės kalno pmaiškėje prie jūros 
pastatyti du gražūs vasarna
miai, bet ten Įleidžiami tik So- 

18 valandų vėliau buvo suimta vfetiį aukšti pareigūnai: Važiūc-
be ginklo. M • j

Tardant Robbinso žmoną pa
aiškėjo, kad multimilijonieriaus 
Chaddick žmona, 65 metų am
žiaus, vagiui Robbins sumokėjo 
ne $198,000, bet $250,000. Grobi
kai Elainę išlaikė tris paras dy
kumoje, apleistoje buv-. sidabro 
kasykloje. . _ it

E.japt į Klaipėdą,-kairėje plento' 
pusėje padaryta stovyklavietė. 
Pristatyta 1 yasarnamėlių, tarp 
takelių įrengti gėlynai. Prie 
plento didelės raudonos raidės 
“Cambing”, o pačioje stovykla
vietėje, aukštyn iškeltas baltas 
užrašas “Camping”, šioje vieto
ję vasaros metu būna tirščiau
siai stovyklautojų’ir daug nesu
sipratimų dėl kelių kvadratinių 
metrų žemės .palapinei pastaty
ti.

Klaipėdoje statybos eina labai 
smarkiai. Daug vietovių, net T 
kilometrų nuo buvusio centre 
dabar įjungta į miesto ribas.

Pajūris

— Prez. Carteris, senatorius 
Baker ir gubernatorius Brown 
kaltina didėles gazolino bendro
ves dėl naftos stokos. Tuo tarpu 
energijos sekretorius J. Schle- 
singeris tuo reikalu tyli.

I

I

gė Kaziui Daukui komunistų vardu. Žydus su- 
imant sušaudymui, kas priešinosi buvo jėga išme
tamas pro langą, nežiūrint kur pataikys: Į sunk
vežimį, ar ant šaligatvio. Taip pat Gordonas elgėsi 
su lietuviais (mėtė pro langą), atėjęs suimti iš
trėmimui j Sibirą ir t.t. šitaip palyginęs ir nusta
tęs, kad lietuviai ir žydai kentėjo vienodai: tiek 
pat ir taip pat, dabar Gordonas paaiškina kodėl. 
Ogi todėl, kad žydas Jošė ir žydas Gordonas —

sutikite, padarė stambią klaidą, žydus pasmerk
dama-, atskirdama juos nuo kitų tautų, paversda
ma beteisiais.” Arba: “Mes privalome neužmiršti, 
kunige, kad žydai pernešė marias skausmo ir aša
rų, dvasinio pažeminimo, daug gyvybių prarado. 
Visa tai šaukiasi kompensacijos... O kun. Radvila 
prideda: “Moralinės kompensacijos.” štai, kaip 
vienas liežuviu tepa, o kitas blizgina Tačiau žydo 
Gordono nužudytoms aukoms ir aplamai lietuvių 
tautos tragedijai, šie lietuviai veikėjai yra visiš
kai indiferentus.

Žydų ir lietuvių santykiai kaltinimų be opo
zicijos atžvilgiu, Po Damoklo kardu romane, lie
tuvius pastato į daug katastrofiškesnę padėtį, 
negu buvo atsidūrusi Baltų studijų draugija 1978 
metų gegužės 11-14 d. Toronte, suruošusi Baltų 
studijų šeštąją konferenciją. Romano lietuviai 
veikėjai pasielgė trumparegiškiau, negu Toronto 
.konferencijoje dalyvavę nepasiruošę oponentai ir 
|jų tam darbui nepribrendęs organizatorius. To
ronto jaunuoliai žydų daromiems kaltinimams 
bent nepritarė, kaip kad yra daroma romane.

J. Dęltuvis savo trumpame publicistiniame 
straipsnelyje “Baltų studijų draugijai suduotas 
didelis smūgis” (Draugas, 1978 m. gegužės 26 d.), 
tuo pačiu žydų ir lietuvių klausimu pasisako daug 
išmintingiau, rimčiau ir išsamiau, negu A. Kairys 
knygos apimties veikale.

(Bus daugiau)

Neduodant progos nei laiko Gordonui politiš
kai persiorientuoti, staiga Į rankas įbrukamas 
naujų, kaltinimų: sąrašas, bet šį kartą jau prieš 
viso pasaulio-krikščionis ir nekrikščionis nusikal
tusius žydams. Tokiu būdu Gordonas — žydų kal
tintojas, jau pasidaro krikščionių kaltintoju, o 
žydų gynėju. Šioje “dramoje” vienintelis aktorius 
visose rolėse...

Žydų ir krikščionių “byla” romane eina ko
munistinių teismų tvarka: Paskelbiama tiktai kal
tinamoji medžiaga, kuri visai nesvarstoma. Krikš
čionims kaltinamiems antisemitizmu ginti, auto
rius pakišo keturis lietuvius judofilus, kurie žydo 
Gordono smarkius, jokiais įrodymais knygoje 
nepagrįstais kaltinimais (pust 20, 160, 161, 162, 
166) ne tik nieku neatrėmė, jam neprieštaravo, 
bet priešingai, dar su užuojauta pritarė. Ypač po 
Gordono grasinimų kerštu, teiginio, kad žydai val
dys žmoniją, kun. Radvila pamaldžiai prabyla: 
“Žydų tauta iš tikro duoda žmonijai gražų vilties 
ir ištvermės pavyzdį. Tautos, ėjusios prabangos 
ir lėbavimo keliu, išnyko nuo žemės paviršiaus, 
pavyzdžiui; senoji Roma. Daug tautų ir tautelių 
prarado savo kalbą ir kultūrą, o izraelitai gau
sėja, stiprėja, turtėja, užima vis svarbesnes pozi
cijas žmonijos istorijoje.’’ O dr. Silvestras tiesio-

; (LITERATŪRINĖ KRITIKA)
(Tęsinys)

- Kaip matome, savo pranašystėje Gordonas 
mepasakė pačio svarbiausio: kokios tautybės bus 
Itie nežydai ?! šiame romane rusai nėra komunis
tai. Yra tiktai komunistai žydai ir komunistai be 
^tautybės. Perskaičius puslapius 131 ir 132, susi-
įdaro įspūdis, kad Lietuvą okupavo nekomunistai abu mokėsi toje pačioje kadrų paruošimo mokyk- 
?rusai ir komunistai žydai. Okup. Lietuvoje depor- ; loję. Jošė fašizmo klasėje, o Gordonas marksizmo, 
stacijas į Sibirą vykdė tiktai žydai — nei vieno 
jmso. NKVD įstaigose, visose valstybinėse tarny- 
Ibose taip pat — vieni žydai. Ir tik todėl, kad visi 
4jydai laisvai kalbėjo rusiškai. Supraskite, Lietu
voje nebuvo gerai rusų kalbą mokančių lietuvių! 
3<et nacių okup. Lietuvoje žydus muša, varinėja, 
Zveža sušaudymui ne vokiečiai naciai, bet patys 
^žydai. Tai kur, gi, pagaliau, dingo visi tie komu
nistai rusai ir vokiečių naciai? Tai, štai, kaip ant 
Avienų žydų pečių (perdėtai) yra suverčiami visi 
-komunistinės Rusijos ir Vokietijos nacių nusikal
simai. Užtai atsidėkodamos, Rusija ir Vokietija 
-už šį romaną turėtų paskirti dar vieną premiją. 
* K,;d įtikintų skaitytoją, jog žydai aktyviai 
“veikė ir rusų, ir vokiečių pusėje, romane paduo- . . , . .
'ląmąš abiembendras veikimo metodas,suJietuviais: pacnįTietūvių rankomis žudo (nar5’ -------- -------------
Pvz.: žvdas Jošė, dirbantis vokiečių pusėje, smo- kiną) mūsų tautą. Tuo pačiu (tartum) pilotiškai giai pritaria: “Krikščionybė persistengė, kunige,

Pratybos būdavo atliekamos priešingose klasėse; 
marksistas atlikdavo fašistų klasėje, fašistas 
marksistų, anarchistas pacifistų ir atvirkščiai. 
Demonstracija su iškamša, ar tik nebus jo fikcinė 
hipotezė...

4’

Tačiau skaitytojas negali daryti priekaišto, 
kad tai perdėta, ar netiesa, nes “patys žydai’ už 
Rusijos komunistų ir Vokietijos nacių darbus sau 
prisiima atsakomybę. (Kur jūs rasite tokį žydą?) 
Ne krikščionys: dr. Silvestras, ar kun. Radvila 
žydus kaltina, bet pats žydas Gordonas juos mums 
pristato pasaulinio masto nusikaltėliais. Tad šia
me romane A. Kairys su žydais pasielgė visiškai 
taip pat, kaip okup. Lietuvoje bolševikai elgiasi
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DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI .
2618 W 71 St. Tel. 737-514S

Tikriną akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta

t«l.s 562-2727 arba 562-2728

GENITO-URINARY SURGERY 
BNDD No. AB 3878711 ~ 
5825 CENTRAL AVĖ.

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikų* 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, i L. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Kd. (Crawford . 
Vtedical Building) Tai. LU S 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimu
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Edouard Manet,

P. KŪMO SURINKTOS ŽINIOS
i

«3J

“Žuvų natiurmortas” (tapyba)

S.®

/•A

: -i

'f pa

myninės baltų gentys — žemai
čiai. kurie gyveno.

Nemuno žemupyje (iš čia jų 
v» dis “žemas”, “žemumų gy- 
ventojai”).

Žemaičių užimtuose rajonuo
se ilgiau išsilaiko senosios me
džiaginės kultūros formos ir se
nieji papročiai negu kitose bal
tų srityse.

Ka p jau anksčiau buvo nuro
dyta, pirmaisiais amžiais po Kr. 
atskirose archeologinėse srityse 
būta kai kurių vietinių skirty
bių inaterialinėje kultūroje. 
Kryžiuojių įsiveržimo metu tos 
skirtybės žymiai sumažėjo. Vi
sose didelėse genčių sąjungose 
gimininė santvarka pradėjo irti, 
ėmė formuotis klasinė bendruo
menė ir net daryta bandymų 
valstybinei santvarkai įvesti. 
Genčių sąjungos virto “kuni
gaikštijomis”, o didelės jų ko'a- 

| licijos — “didžiąja kunigaikš- 
jtija”. Tautybės vystėsi, bet XIII 
a- jos nebesuspėjo susiformuoti. 
Panašiai ir šiaurinės baltų gen
tys (kuršiai, žmegaliai, sėliai ir 
letgaliai) prieš ateinant vokie-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ilsisi ir tyli visa žemė, džh ugiasi ir linksmai šūkauja*.
Iza. 14:7.

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminanti jojo pažadų, 
B.uris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visu tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo- 
cėms pilno ir amžinti gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gt rovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus

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

Laidotuvių Direktoriai

APIE PABALTIJO TAUTAS

tinant ir tobulinant esamos kai- 
į ILL L^d Heli J |JJL 1V^ VUAl‘5”

;bos pagrindinius elementus, čia užkariautojams nebesuspė- 
perėjimas iš, vienos kalbos sa-j jo įsijungti į vieną latvių tauty- 
vybių prie kitos kalbos vyko ne;bę (vėliau susidariusi latvių 

eksplozijos kėliu, bet nuola- taUta turėjo prisijungusi gan 
timu ir ilgu naujų kalbos ele- žymją dalį kitaip kalbančių ly-

ĮŲ Trys Modemiškos Koplyčios 
p Mašinoms Vieta

S Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

(Tęsinys)

venę Dniestro ir Bugo upynuc-' . •
se, prie dešiniųjų Dniepro, Ne- ^UJU su geležies paplitimu,! vingiai — sūduviai, galindai ir 
niuno ir Vyslos intakų, susidėjo, žemifirbystės ir gyvulininkystės prūsai) tais laikais dar nebuvo 
tur būt, iš giminingų pagal kil- išvystynai, gyventojai ėmė telk- 
me ir kalba genčių. Gal būt tai tis i dideles genčių sąjungas ir, 
buvo ta dar neišsiskyrusi slavų-su tUo srcheolo- 
baltų kalba, kuria, kaip sako ly- iškasenose pastebima
ginamosios kalbotyros slavistai, Sana ryškūs skirtumai keturio

se Pietryčių Pabaltijo srityse- 
Kiekvienoje srityje jie turi ben- ----- - - -------- --
darus medžiaginės kultūros bruc-'1U formavimasis istoriškai jau 

ižus ir vieknes atskirų sričių'buvo pribrendęs, rėdo Lietuvos 
i skirtybes. T.ur būt tame laiko- Didžiosios Kunigaikštijos Įkū*

men tų struktūros tobulinimu ..

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

tree.

■Ofiso telef.: 776-2880
Rezider-iįos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

bendra praktika, apes. MOTERŲ Ilge: 
Ofisai 2652 WEST 5Tth SY ROET 

Tel. PR 8-1223
tflSO VAL.: pirm.. antracL, treciaa

.oalbėjo slavų ir lietuvių prote-

bių). Taip ir baltų gentys pie-
Apie mūsų eros pradžią, ry- tuose (žemaičiai, lietuviai, jot-

1.

EUDEIKISsudarę vienos tautybės, bet isto
rinių įvykių eigoje šis procesas 
brendo, ir tik vokiečių riterių 
Įsiveržimas sutrukdė šiam vyks
mui XIII a. užsibaigti.

Kad Pietryčių Pabaltijo tau- GAIDAS - DAIMID

Apibendrinus turimus arche
ologinius ir istorinius šaltinius 

DR.LEONAS SEIBUTK etninių tautų, gyvenusių senovė
je Pietryčių Pabaltijo teritori- 
Ijoje, mes gauname schematinį 
jų išsivystymo vaizdą.

Senieji tos teritorijos gyven
tojai turi savo genčių pradžią 

[kultūroje tų pirminių maisto
[ieškotojų, medžiotojų ir žvejų, viai. 

Apsigyvenę didelų upių basei-; 
nuošė, atskirtuose girių, balų ir j 
net kalnų, giminingos gentys; 
netekdavo tarpusavio ryšių ir1 tarPMe susidaro genčių sąjun- 
“leto — lietuviai” vis daugiau1^08’ mums žinomos pa
nų tolo nuo slavų kalbos ir kui-P^a^ _P_avadinHiaųs: galindai, sū- 
tūros. Tuo pačiu metu iškildavo' aisčiai (žemiai ar že-
lokalinių kalbos ir medžiaginės 1 
kultūros skirtumų tarp genčių w . .. . -
grupių, apsigyvenusių Pietryčių ^r,uot1.* ketui ių sričių me- 
Pabaltijyje. Bet dar šiam proce
sui neprasidėjus, naujieji gyv 
ventojai, kuriuos nuo jų apsigy-

kurie čia apsigyveno vėlyvojo 
paleolito ir mezolito laikotarpy
je. III ir II tūkstantmečio pr. 
Kr. arba II tūkstantmečio pir
muose šimtmečiuose “duobė
tą j ą-danty tą ją keramiką”4

Pietryčių Pabaltijyje pakeičia

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
ii r 
S

iais 2-4 vaL popiet ir kitu laiav [“virvelinė keramika”. Tas pe- 
[riodas sutampa su beplintančiu 

------ [gyvulių ir arklių prijaukinimu, 
Į laipsnišku pakeitimu neolitinių 

STAS Į Įrankių žalvariniais ir mirusių- 
ban-Įjų laidojimo pilkapiuose papli

rimas irž vokiečių okupuotos te
ritorijos ribų, kur lietuvių tau
tybė buvo atstovaujama ne at
skirų genčių, bet tautos, kuri 

vie-nrai), kuršiai ir kiti, kurių et-; buvo supratusi savo etninį 
inonimai bent,iš dalies yra *išši- Bingumą. (Vertėjo pabr.)

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

džiaginės kultūros artimumas 
verčia manyti, kad bailų genčių 
kalbos liko artimos, viena kitai 

veninio laiko Pabaltyje galima/suJ,ran6amt^-.
pavadinti “baltais”, asimiliavo! Pradedant VI a. po Kr., dalis 
vietinius aborigenus ir jiems Pietryčių Pabaltijo gyventojų, 
primetė save' kalbą. Baltų kai- ^rie ^eno Prie KuršiM Įla«- 
bos žodynas praturtėjo, perė
mus daug žodžių aš oborigenų- 
kalbos, bet išlaikė savo pagrin
dini žodyninj fondą ir senuosius 
gramatikos dėsnius. Tolimesnis 

didėlis baltų kalbų išsivystymas, kaip 
genčių persikilnojimas, pasie- atskirų baltų, genčių, kurias jan
kes Pabaltijo teritoriją tik II gė bendra jų kilmė, vyko' 
tūkstantmečio pr. Kr. pradžio- jau esamos kalbos paneigimo 
je. Naujieji gyventojai, apsigy-įir naujos kūrimo keliu, bet tūr

Dejai susitarimu. (Bus daugiau)

I AS'

i

Apdraustas perkraustymaj 
iš Jvairip atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

West 63rd SL, Chicago. IfL 60624 
Telef.; PRosp^f 4-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidiniai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

ORTHOPEDas-PRC 
Aparatai - Protezai.

- dažai. Speciali pagalba lo|em*r
Area SuDDorts) ir t t

RADIJO IE1MOS VALANDOS 

VHe* programos U WOPA, 

W?9 IrH. A M. 

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00

v

TeL: YArds 7-3401

TeL: OLympic 2-1003

EDWARD REMEIKA

Gyv. Morgan City, La.^Programų*

Antacid.

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

I I

V«d«|a Aldona Daukus 

Telef.: HEmleck 4-24U 

715* So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 4042*

TUkiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių 
4.

Direktorių

Asociacijos

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-357J

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL

r ’ ~ 1 1 T

£ “Lietuvos Aidai’ 
..KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

timu. Kadangi antroje III tūks
tantmečio pusėje pr- Kr. tokio 
pat tipo medžiaginės kultūros 
paplitimas vyko ir archeologi
nėse srityse j pietii rytus ir į ry
tus nuo Pabaltijo ir tos kultū
ros pradmenys buvo kur nors 
šiaurės vakaruose nuo Juodosios 
jūros, tai galima spėti, kad III 
tūkstantmetyje vyko

kos ir į šiaurę nuo jos, pradeda 
j slinkti prie Ventos žiočių, įdirb
dami naujus žemdirbystei tin
kamus žemės plotus (H- A. 
Moora, 1950, p. 34). Tai buvo 
kuršiai -arba pagal ’rusų metraš
čius — “kc’rs'’. Į laisvą teritori

ne 5^ Prie Baltijos jūros ateina kai- 
11 c

Kasdien duo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeleL 778-5374
.  - - - - — - - *--------- .

a- Jei tinote asmenia, kuri, 
galėtų užsisakyti Naujinęs, grą
žome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

1

•Antacid-Ar.JrGias

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Carrot Bars Topped 
With Cream Cheese Frosting

Economy and versatility in a can! Transform canned 
carrots from Wisconsin into tasty Carrot Bars, which provide 
an excellent source of Vitamin A. This recipe is a real time 
saver, because you use your blender to prepare the carrots 
for use.

Wisconsin ranks first in the nation in the production of 
canned vegetables — peas, beets, sweet corn, green and wax 
beans, and second in the production of cabbage for kraut and 
canned carrots. The temperate climate and lush soils of Wis
consin are ideal for growing vegetables for canning. Many 
private label canners dot the Wisconsin map. Vegetables are 
grown specifically for canned production. The "peek season" 
begins with peas canned in June and ends in September with 
corn and carrots. Wisconsin production provides the bulk of 
regional or private label canned vegetables sold nationwide.

Carrot Bars 
2

2 
1 1/2 

1/2

eups ftonr 
teaspoon salt 
teaspoons soda 
teaspoon cinnamon 
cup chopped nuts

Blend carrots. Combine with sugar, salad oil and eggs. 
Combine floor, salt, soda and cinnamon — add this to carrot 
mixture, mix well. Stir in nuts. Place in greased, 11X18 pan. 
Bake at 350° for 30 minutes. Cool and frost with Cream 
Cheese Frosting.

Cream Cheese Frosting 
3 ounces cream cheese 2 tablespoons milk

lf3 cup butter 2 cups powdered sugar
1 teaspoon vanilla

Beat all ingredients until smooth.

1 16 ounce can

2 cups sugar

4 eggs

DAKTARUI ANTANUI GUSENUI
m rus, seseriai p. L. Dubauskienei, jc's sūnui inž. S. Du

bauskui su šeima ir giminėms, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Lietuviu Kompozitorių Simfoninio 
Koncerto Rengimo Komitetas

Mirė 1979 m. gegužės 13 d., sulaukęs 49 metu amžiaus. Gimęs; 
Chicago, III. įf L

Paliko nuhū>£ pusbrolis Edward Pavilon su žmona Evelyn, pus-4 
seserė Emily Fitzgerald, tetas - Joana Gūdžius tr Viktorija Giedroitis 
pei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

1 Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St I

m K tvir^dicnį, gegužės 17 dieną 9:15 vai. ryto bus lydimas iš ko-|
* plyč.os Į £t. Adrian parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus-1 

aidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Edward Remeikos giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kvitčami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa tanu-, 
vimą ir atsisvrikUmną.

■>1

Laidotuvių Direktorius Donald A Petkus. Tel- 476-2345.

Nuliūdę lieka: 
usbrolis, pusseserė, tetos, giminės.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. 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, DI. 974-4410

&

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

5 — NAUJIENOS. CHICAGO &, ILL. Wednesday. Miy 16, 1979
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PAGYDO AR APGAUDINĖJA?
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Namai, žami — Pardavimo* 
REAL ESTATE FOR SAL!

NimaI, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

H vėliau v įsai- -gerai<— v-Atlešėioti 
pradėjo. ■ . ' '

Viena moteris papasakojo, 
kad ji sirgo nepagytloma vėžio

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

. ^ DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAU5KĄŠ, .Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia 7’7747

£

II-

. šį sekiiiadiuJj.-Lidu.viu telcvi 
zijos Pusvalandį pravedė Kazė 
Brazdžionytė. Tame pačiame 26 
kanale po lietuviško pusvalan
džio, prasidėjo religinė valandė
lė. Jos vedėjas Leroy Jenkins. 
Valandėlę pradėjo su malda. 
Vaikščiodamas tarp sėdinčios 
publikos, priėjo prie vienos senes- 
n o amžiaus juodakės, atėmė 
iš jos lazdą, uždėjęs savo ranką 
ant galvos Šv. Dvasios ir Jėzaus 
vardą paminėjęs liepė keltis ir 
eiti. Moteris atsistojo ir puikiau
siai pradėjo po salę vaikščioti-’ 
Dar trims atėmė lazdas, pasi
meldė ir šie nesinaudodami laz
domis pradėjo vaikščioti.

Viene senukė nesutiko keltis, 
aiškinadaniasi, kad ji negalės 
paeiti. Jenkins griežtu balsu lie
pė atsistoti ir eiti. Pastaroji 
verkdama atsistojo ir rankas 
iškėlusi nuėjo į salę, čia vėl sto
vi siųjaralyžuotas senukas laz
domis pasirėmęs. Su šiuo ilgė
liau pakalbėjęs, uždėjęs ranką 
ant galvos pasimeldė ir liepė

dyti. Jenkins ją pagydęs. Dabar 
jaučiasi visai sveika. Kita mo
teris skundėsi^ kad kažkas su 
pilvu jai negerai. Liepė ant 
skaudančio pilvo uždėti ranką,1 
pats uždėjęs ant jes galvos ran’j 
ką pasYneldė ir liepė sėstis. Ši

I patenkinta atsisėdo. Balkone1 
sėdėjusioms dviems moterims! 
liepė atsistoti. Joms papasakojo, 
kokiomis jos ligonrs serga. Pas-- 
tarusios prisipažino, kad jų Ii-, 
gas atspėjo.

Jeigu tai dėtųsi šiaip sau vai
dinime, tai ten viskas galima. 
Bet religinėje valandėlėje išgy 
dant įvairius luošus žmehes, 
vien malda kreipiantis į Jėzų ir 
Šv. Dvasią, tai jau būti) stebuk
las.

Kadangi jis išgydo su Dievo 
pagalba, tokiu žmogumi turė- 

eili- Senukas iš karto nedrąsiai, tų susidomėti dvasiški ja- Bet
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Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsstkant lėktuvų, traukinių, laivu kelio

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuou vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.
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I jeigu jis apgaudinėja, tai būtų 
prokuratūros reikalas.

Stasys Juškėnas

iš

i

— Tradicinis Gintaro balius, 
ruošiamas Chicagos Dėtuvių 
Moterų klubo, bus birželio 9 d. 
Conrad Hilton viešbutyje-

— Dail. Elenai Kepalaitei
New Yorko paskirta šiemetinė 
Dailės $1,000 premija už skulp
tūros darbus. Premijos mecena- 

itas Lietuvių Fondas. Vertintojų 
komisiją sudarė dailininkai — 
Zita Sodeikienė, Petras Aleksa, 
Algirdas Kurauskas, Kazys Var
nelis ir Vytautas O. Virkau.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus parinko iškiliausiu šių 
metu asmeniu Stasi Lozoraiti 
Jr. iš Romos. Jo pagerbimas 
ruošiamas gegužės 26 d. Palmer 
House

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visas liti 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, na Marks, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis j .
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei | isJvano darbų paroda atidaro1- 
kalų renesanso. Į ma gegužės 25 d. 7 vai. vak. Jau

nimo centre, uždaroma birželioVIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

asaityt! ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Ha 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaityti jams.

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 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namui’ 
intorė M Miškinytė paskyrė S30 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiai 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike- _ _ ___

Visas ir visus kviečiame I didžiąją talką.

te. Revizijos komisiją sudaro V. 
Andrašiūnienė ir J. Radvenienė.

— Dr. John Oss.-Jonas Ūsas 
kandidatuoja į Kanados parla
mentą Verduno rinkiminėje 
apylinkėje. Jį remia konservato
rių partija- Į-rinkiminę kampa
niją įsitraukė Montrealio lietu
viai. Tuo tikslu gegužės 19 d. 8 
v.v. Auš rėš Vartų parap. salėje 
ruošiamas pobūvis su J. Ūsu, 
tikslu sutelkti lėšų rinkiminei 
kampanijai.

— Adolfas Baliūnas, vice- 
pirm. Metropolitan banko ir Lie
tuvių Pregybos Rūmų iždinin
kas, pakviestas kalbėti apie 
investavimus ir investuotojus 
Southwest Realty Board mėne
siniame narių susirinkime ge
gužės 17 d- vidudienį Golden Ox 
restorane, 6250 W. 63 St. Orga-Į 
nizacijos vicepirmininkai yra- 
Juozas Baceviius ir Philomena 
D. Pakel. Garsinimų direktorė 
yra Lorraine Seidel.

— Don Vamas Posto pagelbi- 
nio moterų . vieneto 986 paren-

■ Kauliukų žar

GEN. DAUKANTO 
JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPOS 

NARIAMS
š. m. gegužės 20 d., sekma

dienį, 9:30 vai- ryto visi Gen. 
Daukanto Jūrų šaulių kuopos 
nariai renkasi prie Brighton 
Parko bažnyčios, 44-ta ir Cali
fornia Ave. Turintieji unifor- 
mas, prašomi atvykti su žiemi
nėmis uniformomis. Po pamal
dų vykstama į Romo Kalantos 
paminklo' atidengimo iškilmes 
šv. Kazimiero Lietuvių kapinė-]

. -----—------- - --------— ■■■ — — r - -- f——
Registruokite savo namus,1 

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

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

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

iware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

dar sena kaina
LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri gu
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

i 
NAUJAS 2 aukštų muro namas Mar
quette Parke. 2 būtai 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 muro namas. 
2 butai ir profesionalui Euksus ofi* 
so patalpa. Daug oriedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

11
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Kuopos pirmininkas

— Prof. Vlado ir Olgas Jokū
bėliu palikimo likučių pardavi-J 
mąs įvyks šeštadienį, gegužės

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534 i

19 d. nuo 10-tos iki 2-tros vai., Įvairi apdrauda —INSURANCE
6506 S. Artesian. (Pr.) BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600.

_ viešbutyje. Parengimo gįmas> Bunco _ ■;____ _
piiimmnke pakviesta dail- Jani- Girnas, bus sekmadienį, gegužės

— Dail- Marijos Tubelytės iš

— Rūta Šakienė perrinkta 
LDK Birutės draugijos Los An
geles skyriaus pirmininke. Taip 
pat perrinktos kitos valdybos 
narės: A. Audronienė — vice- 
pirm., N. Apeikienė — ižd., M- 
Gasparonienė — sekr., M. Kai
rienė Roberts — nare. Elena Pa. 
žėrienė pakviesta kdresponden-

20 d, 3 vai. popiet, Don Varno 
posto salėje, 6816 So. Western 
Ave. Parengimo pirmininkė Ri
ta Radcliff praneša, kad bilietai 
bus gaunami prie įėjimo, kaina 
$2.' Bus vertingų. dovanų išlai
mėt! ir visi bus pavaišinti. Visas 
pelnas skiriamas'veteranams li
goninėse. Parengimu rūpinasi 
ponios: Jean Pargauskas, Ann 
Shulmistras, Mary Jurgel, Albi
na Martinkus, Valeria Stanaitis, 
Frances Umežus, Joanne So- 
beckis, Violet Yocius, Josephine 
Wasilauskas ir Stella Wabol 
Žinias suteikė -Ą. - Martinkus.

Rūpestis dėl bilieto
Garsus amerikiečių humoris

tas Mark Twain buvo užuomar
ša. Vieną sykį, važiuodamas 
traukiniu, jis negalėjo rasti bi
lieto, kurio reikalavo kcbtrolie- 
nuSi j Class A - With Tool & Die Repair ex-

Kai neškniimaR nedavė inkiu Perience: Nite Shift ’ Top Wa§es ~Kai jiesK0jimao neda\e jokiu: Company Benefits which include Fam- 
pasekmių, pareigūnas, kuris pa-1 ily Hospital Plan, 13 Paid Holidays, 
žino

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

TOOL MAKERS

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų Maitytojų remiam: i 
prašomi pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAOJIBNO* 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL SOW®

ssžindam« nainšinėjiino Išlaidu. Priede

Pavardė Ir vardas

Adresu

v Užsakau- Naujienas kaip dovaną saro _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardai______________________

Adresai

SpoDgorl&oj pavardė, y ardas ir vietovė

• Platinimo va J ana proga, palaikydamas lietuviiką rpanda ir Naujieną 
potangRS, praian jas siuntinėti už pridedamus_______  doL

Pavardė Ir vardaj

Adreso

rašytoją, pareiškė:
Nieko Tokio, gerbiamasis, 
parodysi bilietą, kai ji su-

j Paid Vacations.

Man 
rasi.

Bet Twain ir paskiau negalė
jo rasti bilieto. .

— Tai niekis — ramino jį 
ko'nduktorius negali Tamsta su
rasti, tai negali. .

— Jums tai gali atrodyti maž
možis, bet ne man. Bilietas man 
reikalingas ir aš turiu jį suras
ti, kitaip negalėčiau atsiminti* CICERO - išnuotnojamas 4^2 
kur aš važiuoju . . .

SPRING DIVISION

BORG - WARNER
Madison St. at 25th Ave.

Bellwood, Hl.
An Equal Opportunity Employer

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymas ; Ą
2646 West 69th Street; / •/.
Tel. REpublic 7-1941 ■ . J'

T-l

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629___TeL WA 5-2737

MARUA NOREEKIENė

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 « Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

kadi

mm

• Platinimo vajau* proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sartpt, 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

i *

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 doleriu 
apdraudų savo- nariams.

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

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

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
-

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10001

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

SLA

ENERGY 
WISE / *

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

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

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam 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.

No. 79 1

karnb- apšildomas butas su 2 
miegamais prie 19-tos ir 50 
Avė-, netoli CTA ir krautuvių. 
Teirautis po 5 vai. vak.

Tel. 863-7043.

Siuntiniai f lietuvį

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

Juozo šmotelio
Notary PvMta 

INCOM! TAX SERVICE

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alpbonsr ( 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ | 
išleista knyga su legališkomū1 
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.

— Musų saulės paviršiaus 
t temperatūra yra , apie 6.000 
laipsnių Celsijau^ gftumoje 
apie 8000 t. o centre iki 10.000

iškvietimai. pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

GA 4-8454

tun mu

IWlUtAMC

State Farm Lite Insurance Company

1

• Di-GeL
The AntbGee Anteod*

advokatas I
CHARLES P. KAL & Aaaodataa

2649 Wert 63rd Street, .1

Tel. 776-5162 ’
Trečiadieniais iš anksto writ*- 
rus. šeštadieniais iki 12 v. | 
Vakarais tel. RE 7-5047. ,
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams. į

The Di-Gel

i r NAWJIIWO1, CHICAGO % ILL. W«dn«U*y, 161 1879




