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Ocer One Million Lithuanian 
In The United States

demo- 
ten

Gegužės 17: Bazilė, Paskalis, 
Gaila* Meilužė, Mindaugas, Val- 
mantas.

Saulė teka 5:09, leidžiasi 8:06.
Oss Šiltas.

F-r Lapai ir žolė sutraukia tik 
tai Vi % žemėn. -siunčiamos- sau 
lie j

Sau di^ Arabijos- gyventojai 
netinka * dirbti' sdhkių ’ dirbu.

A. Sadatas mokės 
rusams skolas

korespondentu, Latvijos Minist
rų Tarybos vicepirmininkas Ru
dolf Verro mėgino paaiškinti, 
kodėl kai kuriose Latvijos vie
tovėse trūksta mėsos, sviesto ir 
kitų produktų. (Sovietskaja Lat
vija, 1979 m. vasario 10 d.). Jis 
kaltino praėjusių metų blogą 
orą ir tvirtino, kad kaimyninės 
respublikos padedančios Lat
vijai.

Latvijos TSR prokuroras V. 
Laivinš pareiškė, kad dėl trū
kumų kaltas ne tik oras, bet ir 
“nedovanotinas” a p s Įleidimas 
(S.L. 1979-11-27). Jis “paskelbė 
karą” administraciniam apsilei
dimui žemės ūkyje ir apkaitino 
kai kuriuos pareigūnus "“krimi
naliniu nerūpestingumu”, že
mės ūkio gamyba būsianti griež
čiau prižiūrima, stengiantis ųž-

Namibija buvo Vokietijos ko
lonija, bet nuo Pirmojo Pasau
linio karo pabaigos Namibiją 
valdė britai, o nuo Antrojo Pa
saulinio karo ją valdė Pietų 
Afrika.

Jeigu vakariečiai nebus pasi
ruošę tai sovietų atomo raketos 
labai lengvai gali pradėti kristi 
strateginėse Europos vietose. 
Šita baimė kelia rūpesčių ne 
tik karo vadams, bet ir visiems 
europiečiams.

— Atrodo,- kad Turkijos karo 
vadovybė bando ir vėl kirpti 
mulų barzdas. Kariai nenori, 
kad kiltų toks chaosas, kokį su
kėlė mula Chomeini.

-b Specialistai nustatė, kad 
kiekvienais metais miestuose di
dėja triukšmas ir tai labai ken
kia ausims.

.Karalienė perskaitė 
" - naują programą
LONDONAS, Anglija. — Ka

ralienė Elzbieta perskaitė prem
jerės Margaret Thatcher pro
graminę kalbą, kurioje išdėstyti 
visi pagrindiniai politinės pro
gramos dėsniai. Karalienė skai
to, ką naujas premjeras jai pa
rašo.

Maggie Thatcher prižadėjo 
sumažinti • valstybinius mokes
čius privatiems asmenims ir biz
nio įstaigoms. Visi klausia, kaip 
nauja vyriausybė išlaikys ati
tinkamoje aukštumoje britų 
svarą, kurį darbiečiai pajėgė pa
kelti reikalingon aukštumom

Sumažinus bendrovėms mo
kesčius, darbininkai reikalaus 
pakelti algas, ši problema nau
jai valdžiai bus svarbi.

Atominės jėgainės 
darbininkę streikas

Praeitą antradienį sustreika
vo 66 Vermont Yankee atominės 
jėgainės darbininkai, palikdami 
penkis asmenis prižiūrėti 540 
megavatų reaktorių. Streikuoti 
nutarė po to, kai jų unija ne
galėjo susitarti su federaliniu 
tarpininku dėl algų ir benefisų.

Branduolių Reguliavimo K®‘ 
misijos (NRC) pranešimu, Jede- 
dėralinės valdžios reguliavimo 
taisyklės leidžia jėgainėms veik
ti ir streiko metu, bet su sąly
ga, kad per tą laiką niekad" ne
būtų laužomi NRC . standartai 
saugiam operavimui. v-.

Jūratė K. Tautvilaitė dainuoja “Meilės dainą” į Naujienų 
65. metų sukaktį atvykusioms svečiams. Naujai kylanti dai
nos žvaigždė taip nuoširdžiai nustebino rinktinę publiką, 
kad plojimams nebuvo pabaigos. Ji buvo pasižadėjusi, be 
himnų, sudainuoti tris dainas, bet buvo priversta dainuoti 

dvigubai daugiau, nes publikai labai patiko josios 
dainuojamos dainos.

riais. Pralaimėjo vieną 
vatoriai ir du prarado 
jos naciai.

Vokietijos socialistai 
kratai tikisi laimėti. Tokia 
dencija pastebima savivaldybių 
rinkimuose.

Europos socialistai nesi- 
_ tiki, prjalaimėti 7——.

BONA. Vokietija. — Anglijos 
darbiečiai pralaimėjo rinkimus, 
bet Europos socialistai demo
kratai nemano, kad ir jie turėtų 
pralaimėti.

Austrijos konservatoriai buvo 
įsitikinę, kad jie. sekdami bri-

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas Carteris vakar labai 
rimtai Įspėjo sovietų valdžią dėl 
užsimojimo įsteigti nuolatinę ru
sų laivyno bazę šiaurės Vietna
mo Danango uoste.

Dabartiniu metu Hanojuje ei
na derybos tarp Kinijos ir Viet- 

1 namo ministerių Įvairiems Pie
tų Azijos taikos reikalams ap
tarti ir išspręsti. Vietnamo ka
riams įsiveržus į Kambodiją, 
Kinija protestavo ir rengėsi įsi- 

| veržti į Vietnamą. Tuo tarpu 
j Vietnamo vyriausybė leido So- 
j vietų Sąjungai įsteigti rusų lai
vyno bazę Danango uoste. Pra
džioje sovietų valdžia nieko tuo 
reikalu nesakė, bet pamažu pra
dėjo vežti sovietų jūreivius, sta
tomąją medžiagą ir ginklus į 
Dananga.

vijų ir pašaro vagystėms iš kol 
chožų ir sovchozų.

» B »
Gruzinas

LIBIJOS SMOGIKAI TURĖJO APGINTI ENTEBĖS 
AERODROMĄ, BET TO JIE NEPADARĖ

laisvėn. Pradžioje taip pat buvo 
sunku su maistu, bet vėliau be
laisviai buvo maitinami ir gy
domi.

Libijos diktatorius sutiko su
mokėti Ugandos vyriausybei 40

Kinijos užsienio reikalų mi- 
nisteris pareikalavo kelių daly

57, 1978), jis pabrėžia ‘ tris da
lykus: ’ ' ; . '. 7
I 1) Kai kurie. Sovietų Sąjun

gos piliečiai suserga nerviniu 
sutrikuhu. mes jų skundai val
džios ' ofgin'ams -yra pakartoti
nai Atmetami ar ignoruojami, 
kai jiė kreipiasi į psichiatrą pa
galbos ir-juos užregistruoja kaip 
pacientus, KGB pradeda inspi
ruoti jų “gydymą”, net ir kai jų 
pradinis skundas buvo nepoliti
nio pobūdžio. Pati sistema vei
sia neurozes, ir tada išnaudoja 
neurozės aukas;

2) Diagnostiniai terminai, ku
riais Sovietų Sąjungoje apibū
dinama šizofrenija (Snežnevs- 
kio definicija), yra tokie bend
riniai ir elastiški, ir nesavano
riško uždarymo į psichiatrinę 
ligoninę kriterijai yra tokie mig
loti, kad nekonformistus galima 
labai lengvai klasifikuoti kaip 
protiniai nesveikus ar pavojin
gus visuomenei 
yra absoliutiškai normalūs, ar 
jei juos tekamuoja paprasta 
neurozė, o ne psichinė liga;

3) Po 1968 metų invazijos, 
“hormalizacijos” laikmetyje, so
vietų psichiatrinės teorijos ir 
praktika buvo įvestos į Čekoslo-

KAIRAS, Egiptas. — Egipto 
prezidentas Sadatas mandagiai 
pranešė rusams, kad jis sutinkąs 
tartis su rusais dėl doleriu ir ge
resniu santvkiu. Prezidentas Sa
datas nori, kad sovietų valdžia 
būtu žmoniškesnė ir neužkrau
tu tok’u didelių nuošimčių. Jis 
pabarė sovietų valdžiai turėti 
galvoje, kad Egiptan atvežti ru
sų ginklai dykumų karui nebe
tiko. tankų vikšrai smėliui ne
betiko. Jis taip pat nori, kad so
vietų atstovai nesikištų į Egipto 
vidaus reikalus.

Egiptas nenori, kad atvyku
sieji sovietų agentai kištųsi į 
Egipto vidaus reikalus ir agi
tuotu vienus prieš kitus:

— Mokslininkai apskaičiuoja, 
kad *u£ - kėlių desinitmečių žy- 
dinčiųAūlpių tfėb^ikš. dirbtinas 
grožis jas silprfir^^^

riad ir sužaloti. Iš Ugandos juos 
išsiveš pats Libijos diktatorius.

Gauti pinigai bus naudojami 
Entebės aerodromui atstatyti, 
nes karo metu jis gerokai 
kentėjo.

ATŠAUKĖ DIPLOMA
TUS IŠ ČILĖS

WASHINGTON. D.C. — Teis
mo metu paaiškėjo, kad dabar
tinis Čilės žvalgybos viršininkas 
įsakė agentams samdyti Kubos 
tremtinius buvusiam Čilės am
basadoriui Orlando Letelier nu
žudyti.

Byla ilgai tęsėsi, liudijo įvai
rūs liudininkai, daugelis prisi
pažino prie nusikaltimų, bet 
pats svarbiausias klausimas li
ko neišspręstas: ar gali kitos 
valstybės agentas samdyti žmo
nes- savo politiniams priešams 
žudyti. JAV skaito, kad dabar
tinė- Čilės vyriausybė nusikalto 
abiejų valstybių santykiams, 
samdydama Amerikoje žmones 
žudikus. JAV nutarė atšaukti 
savo atstovus iš Čilės.

WASHINGTON, D.C.—Jeigu 
kiltų atominis karas tarp Sovie
tų Sąjungos ir JAV, tai specia
listai apskaičiuoja, kad pirmo
mis karo dienomis žūtų daugiau 
amerikiečių, negu rusų.

Sovietų Sąjungos plotas yra 
daug didesnis, miestai mažesni, 
žemė rečiau apgyvendinta. Ga
limas daiktas, kad amerikiečiai 
turi geresnes priemones, sovietų 
atomo ginklams sustabdyti, bet 
tam tikras rusų paleistų raketų 
skaičius vis dėlto gali pasiekti 
Amerikos miestus ir pramonės 
centrus. Amerikos miestuose 
daugiau žmonių, negu rusiškuo
se, todėl ir žuvusių skaičius 
Amerikoje būtu didesnis.

Namibijoje tebeina 
s . 7 žudynės

" CAPE TOWN. P. Afrika. — 
Namibija nori išr’ l.^kt savo 
atstovus į der- kratirų parla
mentą ir sudaryti demokratū-? 
vyriausybę, bet tarpus-'1 ‘ .o žu
dynės gali pakenkt; ^emokrati- 
ne’ santvarkai įvesti.

Grupė Namibijos juodžių no
ri išrinkti tokius atstovus, kurie 
pagrindan dėtu “darbininkų” 
teises, o ne “piliečių’’ teises. Keli 
juodžiu demokratinio judėjimo 
vadai buvo nušauti, žudynės ir 
toliau tęsiamos.

— New Yorko gyventojai 
prašo merą uždrausti streikuoti 
didmiestyje, nes kiek vienas 
Streikas kenkia gyventojams.

■ Nebūdingai atvirame pasikal- vakiją, kurios psichiatrinei me- 
bėjime -su Latinform agentūros dicinąi vadovauti buvo paskirti 

Maskvai paklusnūs asmenys.
(ELTA)

I Kambodijos. o dabar rusai gal 
ir sutiktų atšaukti jūreivius iš 
Šiaurės Vietnamo. Kinija turi 
žinių, kąd rusai karui prieš Ki
niją nėra pasiruošę. Kinijai ap
tvarkius santykius su Amerika, 
Maskva tikrai nenorėtų dabar 
pradėti karo veiksmų, bet gali 
raginti Vietnamą atkakliau ko
voti už savo privilegijas.

Maskva atkreipė dėmesį į pre
zidento Carterio įspėjimą šiau
rės Jemene. Kai pasirodė Ame
rikos trys žvalgybiniai lėktuvai 
Šiaurės Jemeno padangėse. Pie
tų Jemenas pradžioje sustabdė 
karo veiksmus, nesiveržė pir
myn. o vėliau pradėjo trauktis.

Prezidentas Carteris įspėjo 
Brežnevą ir dėl Irano įėykių^ 
patardamas rusams nesiųsti ka
ro jėgų į Iraną. Irane yra daug 
sovietų agentų, privažiavusių iš 
kitų arabų valstybių, bet tuo 
tarpu Irane dar nėra sovietų 
armijos.

Yra pagrindo manyti, kad so
vietu valdP” atkreips dėmesį į 
prezidento C ar :<?: ■’o įspėjimą ir 
pata-v vietnamiečiams siekti 
taikos pietų Indokinijoje.

Kinija- vyriausybė nori tai
kos su visais kaimynais. Ji nori 
taikos ir su Vietnamu. Bet Ki
nijos vyriausybė nenori leisti 
Sovietų Sąjungai įsistiprinti 
Pietų Azijoje; įsteigt* laivyno 
bazę Danahge, o^ vėliąu pulti 
Kiniją is pietų.

Kinija pranešė Maskvai, kad 
ji sutinka tartis su sovietu val
džios atstovais sienų :saugu, no 
klausimais, bet Pekinas ntnori 
leisti sovietų <liploinaSrms- .au- 
doti Kinijos ątstoyų^uzsieniuose 
grynai sovietų valdžios tiks
lams. Maskva latfloė pasi
tarimų su Kinija.

Ant. Valukui siūlo 
atsakingas pareigas

SPRINGFIELD, UI. — Gub. 
J. Thompson pasiūlė teisininkui 
Antanui Valukui atsakingas pa
reigas valstybės reikalų admi
nistracijoje.

Teisininkas A. Valukas yra 
Amerikos lietuviams gerai pa
žįstamas, veikėjo Antano Vala
ko sūnus. •

huropa bijo rusu 

atomo bombų

BRIUSELIS, Belgija.— Sovie
tų valdžia pasižadėjusi nenau
doti atomo ginklų, bet europie
čiai žino, kad visame Rytų Eu
ropos pasienyje yra sovietų ato
mo ginklai. Rusai pasakoja, kad 
jie atomo ginklus naudos tiktai 
gynybai. Nei Atlanto Sąjungos 
karo vadovybė, nei politikai ne
tiki, kad Rusiją valdantieji ko
munistai tesėtu žodžio.

Dunne nebesipriešina 
uniję steigėjams

CHICAGO. — Cook apskrities 
tarybos prez’dentas George W. 
Dunne pakeitė savo nusistaty
mą prieš:ntis bandymams įvesti 
un’ju tvarką darant kontraktus 
su miesto viešųjų įstaigų tar- 
nautoiais.

Grįžęs iš dvi valandas truku
si pasikalbėiimo su 20 darbo 
uniju lyderiais. Dunne pasisakė 
už nieko nelaukus paruošimą 
“priimtinų” taisykl'ų stoti į uni
jas ne tik vietinės valdžios ar 
Cook apskrities darbininkams, 
bet ir bendrai visiems Ameri
kos viešųjų įstaigų darbinin
kams.

Dunne pažadėjo steigti iš De
mokratų partijos atstovų specia
lią grupę, kurie kartu su darbo 
lyderiais išdirbs tas numatomas 
pagrindines taisykles. Chicagos 
miesto 42,000 darbininkų skai
čiui majore Byrne prižadėjo ga
limybę pasirašyti su miestu 
darbo kontraktus.

ytojas 
fudlia-

vimą psichiatrųa
■ Neseniai į Vieną atvykęs gru

zinų • psichiatras Avtandil Pa- 
piašvili paliudijo, kaip Sovietų 
Sąjungoje ir Čekoslovakijoje 
psichiatrija piktnaudojama poli- 
tiniam. persekiojimui. Straips
nyje, išspausdintame čekų žur-
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ir Vietnamo. Kinija nori, kad 
Vietnamo karo jėgos išsikraus
tytų iš Kambodijos. o rusų karo 
laivai ir jūreiviai išsikraustytų 
iš Vietnamo. Jungtinėms Tau
toms sprendžiant. Sovietų Są
junga buvo linkusi liepti Viet- 

tus, laimės rinkimus, bet tikro-1 pamui atšaukti karo jėgas iš 
vė pasirodė visai kitokia. Aust-1 
rijos socialistai padidino savo 
atstovų skaičių trim naujais na- 

konser- 
Austri-

NAIROBI, Kenija.— Iš Ugan
dos ateinančios žinios sako, kad 
Libijos vyriausybe seniai prašo 
Ugandos valdžią grąžinti jai 
Ugandon pasiųstą Libijos smo
gikų batalioną. Libijos kariai tu
rėjo ginti Idi Amino vyriausybę j milijonų dolerių už paimtus be 
nuo sukilusių Ugandos karių, I laisvius. Bus grąžinti sveiki ka 
bet jiems nepavyko. Libijos ka
rių batalionas buvo nuleistas 
Entebės aerodrome ir tuojau 
jam įsakyta ginti aerodromą nuo 
sukilėlių. Ugandos artilerijai ir 
aviacijai apšaudžius Entebės gy
nėjus, jie tuojau metė ginklus 
ir pasidavė nelaisvėn.

Bombardavimo metu daugelis 
Libijos karių žuvo, o kiti buvo 
sunkiai sužeisti. Libijos kariams 
buvof sunkiausia, kad ištisas še
šias dienas Libijos kariai" nega
vo maisto ir vandens.-,Be to, tėn 
nebuvo jokios medicinos • pa^ 
galbos. ... ..... t;

’ r' ENTEBĖJE NEMATĖ > > 
'■ . IDI' AMINO * -čr -
-.'.-Libijos .karij^/huyptjškelthEh- 
tebės aerodrome, ‘bet jie. netu
rėjo progos susižinoti su Ugan
dos kare-vadovybe.Pats Idi 
Amin Libijos -kariams. įsakė gin
ti Entebę^ neduodamas ■ amuni
cijos, maistą ■ ar - va-ndens. , Jie 
buvo palikti be .susisiekimo su 
pačie.p Libiją.vLiWdSi smogikai J-būfaĮ.-keli*laAs>klausūnM. ar jis 
pasidavė gkat&afts | " 4 “

■■ GIEREKO ŽMONA 
EINA Į BAŽNYČIĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Len
kijos komunistų partijos pirma
sis sekretorius Edvardas Giere- 
kas pakvietė popiežių Joną Pau
lių II, kad būtų jo svečiu ir bent’ 
kelias valandas paskirtų svar
bių klausimų aptarimui. Popie
žius su pirma dalimi nesutiko, 
o - -antrąją > priėmė. Popiežius 
Lenkijoje nori būti laisvu ir kal
bėtis su kuo jis nori.

Dabar paaiškėjo, kad Giereko 
žmona eina sekmadieniais į baž-! — Rimtesnieji politikai hemai 
nyčią ir meldžiasi. Lenkijos ko-Ino, kad senatorius EdwardKeh- 
munistsri kėlia"klausimą, ar jo Jnedy bandys tapti kandidatu 
žmona galės būti komuniste. Jei 
Gierekaš gyventų Rusijoje, tai



Prof. Stepono Kairio ir Kipro Bielinio 
paminklams statyti aukotojų sąrašas

Pu $30: Henrikas Brazaitis, 
K. Burba, Norman Burstein, i 
Jurgis Bimbutas, V. ir S. Janko-j 
niai, Jokūbas Kregždė, M. KveJ 
daras, Dr. P. Mažeika, Marija 
Merkevičius, A. ir V. šauliai, K. 
Šidlauskas, A. Šurkus.

Po $25: A. ir P. Andrejaus- 
kai, Gediminas Balanda, Dr. and j 
Mrs. A. Baltrukėnas, Eug- ir 
Danguc'lė Bartkai, S. Batūra, V. 
Beleckas, Dr- K. Bobelis, F. 
Bronskis, Čikagos Angl. Brita
nijos Liet Klubas, V. J. Dovy
daitis, Dr. Pr. Jaras, Kun. St. 
Yla, Yonas Krištolaitis, Lapas, 
J. Lazauskas, LB Hartfordo 
skyr., Liet. Mot Fed. Čikagos 
Klubas, A- Nakas, B. ir J. Petru
liai, J. Rasys, I. Saldukas, Rimv. 
ir Giedrė Sidriai, Bronė Spudie- 
ne, Kun. A- Stašys, A. Sukaus-

ITof- S. Kairiui remti fondas, 
New Yorke — $7,899.56.

Petras Ausiejus — $1,000-
J. Petniūnas — $500.
Dr. J. Valaitis — $450.
Po $400: A. ir A. Tamošiūnai,

A. ir P. Venclovos.
Po ,$3C0: A. ir G. Leonai, Jack 

vyga M. Tumavičienė.
Po *225 — Aušra Guckel.
Po *21*0: Amer. Liet- Tauti

nės S-gos E. Csicagos skyr., J- 
ir Z. Giemžos, Ant. ir Dr. Irena 
Mačioųiai, B. ir J. Strazdai, M. 
ir P. Šveikauskai, Dr. E. Žilins
kas.

Po $150 — S. L A. Centras.
Po $135 — Vanda ir Dr. K.

Kaunai-
Po $125 — Dr. A- Razma.
Po' $100: Dr. K. Ambrozaitis, 

.Amer. Liet Social. Dem. S-ga, 
Dr. G. Bahikas A. ir A. Beresne. kas, Ik. J. šalna, Ona ir Valeri-

9 JĮ

Montessori mokyk I o|*

/ LB Marquette Parko apylinkės valdyba prašo narius ir visuo-
I »• - ... ____ X A  L_____ naciusmenę šiuos žemiau parašytus tekstus nukopiuuotvir pasiųsti dauro
dytais adresais, pridedant 15c. paštų ženklą ir savo vardą ii* adresą. 
Tuo pagelbėsim lietuviams V. Petkui ir B. Gajauskui.

President Carter 
The. White House 
Washington, D.C. 20500

Dr. Mr. President:
Your support of the negotiations which liberated the 
five Soviet political prisoners is noble and just. As a 
Lithuanian-American, I encourage you to continue this 
active role. I specifically urge you to take action on 
behalf of Lithuanian prisoners Viktoras Petkus and Balys 
Gajauskas, each sentenced to fifteen years of prison and 
exile for their activities on behalf of human rights for 
Lithuanians. Please help to free them.

__ ____________ . ■ kis, M. J. Šileikis, M. A. Šimkus, 
vičiai, Dr. J. Byla, V. Civinskas, jonas šimkai, S. Švedas, Dr. V. P. ir A. Šulaiciaų J- Talalas, S. 
B. Dundulis, Sofija Jasaitiene, Tauras, Ant. Tveras, J. Vitkų- Tamulis, 
Vita Liaudinskas, J. ir K Paži
nai, Dr. E- Ringus, B ir J. Sko 
rubskai Dr- R. V. Vienužis, A 
Zamžickas.

Po $75.: S. K. Pieniai, M. ir
A. Vaivados.

p0 $70 — Dr. V. Sruogienė.
Po $65: Juozas Blažys, F. ir 

M. Mackevičiai.
Po $50: AT J J AS Moterų;

Vienetas, S. ir A. Didžiuliai, Vyti Kazys Januta, Broliai Jarai, Ke- 
ir Salomėja Janulaičiai, ^tchn j nosha, E. Jasiunąs, A. Jasys-Ja- 
Jukubonis, E. Kavolis, Z. Kup-, sevicius, J. Juodakis, L. Juode- 
rėnas, Gražina Halloran, J. ir J. lis, Fr- Juras, E. ir L. Kačinskai, 
Lieponiai, Jonas Litvinas, J- J.!J. Kinderis, A. Kindurys, Dr. J. 
Lukas, Dr. J. Meškauskas, Korp; Kižys, Bronius Kviklys, A. Lip- 
Neo Lithuania, Euphrozine Mi- skis,. MD., Vyt- Lozoraitis, P. 
kuzis, Kun. Simonas Morkūnas, Lukas, E. Manomaitis, J. Matu- 
Vida Rimas, S. L. A. 123 kp., sevičius, Jucizas Mažeika, S. 
Montreal, Can., Juozas Šarap- Meškauskas, Petras Mikalaus- 
nickas, P. Spetyla, Dr. D. Gied- kas, K. Morkūnas, Leonidas Na
vaitis, J. SCnda, L ir L. šmulkš-i gevičius, Leonas Uksas, J. ir P. 
čiąi, V: D. šaulių Rinktine, Či
kagoje.

Po $45: R. Baublys, E. Juciū- 
tė J. Talandis.

Po $42 — J. Liorentas.
Po $40: Charles Bukaveckaą, 

V.- Domanskis, Dr. A. Paulius, 
S.-L. A. 125 kp. Dr. A. Trakiene..1 Vyt Stasiunaitis, D. Stašaitis.

IPo $35: A-L.S.D. S.-gos 16 kp., St. Butkaus Šaulių Kp., Detroi- 
Vj Mažeika, Dr- K. Pemkus.

nas, Step. Viščius.

Pd $20: K. ir J. Aglinskai, V. 
ir D. Anoniai, J. Audėnas, Dr- 
V. Balčiūnas, Dr. Juozas Bart
kus, Juozas Bigelis, V. ir A. Bu- 
drioniai, T- Bukaveckas, J. F.

A. Vaicekauskas, J. 
ĮVydas. V. Zizas, E- ir A. Zujai, 

M. Židonis-
Po $15: M. ir K. Avižieniai, P. 

Beleckis, S. Budėjus, C. S. Che- 
leden, E. ir A. Daugirdai, J. Gai- 

j delis, S. Griežė, Dr. P- Kisielius, 
Chilauskas, K. Čiurinskas, St | V. Klemas, P. Linkus, č. Liuti- 
Dagys, J. Gimbutas, Vyt Gir- 
dauskas, J. ir M. Grabauskai, 
Jonas Gudas, Zigmas, J. Gura,

kas, J. Mikaila, Dr. B. Paliokas, 
K. Rožanskas, B- Siliūnas, B.
Snarskis, V. ir M. Tamošiūnai, 
A. Tumosa, T. Varanka, E. Vil
kas, O. ir P. Zailskai.

Po $13 — P- Gaižutis.
Po $11.25 — Walter Norton.
Po $10: D. Adomaitis, P. Ado

maitis, P. Alekna. K. Ališauskas,
O. Andrulionis, A. Antanaitis,
J. Augusias, S. Bakutis, Balčy- "g.’ ‘jį.

kus, A. Grybauskas, V. Gruzdys, į čiulaitis, S. Vaičius, M. Vaiš- 
R- ir V. Ingelevičiai, V. Jankū-jnys, J. Vasiukevicius, J. Vasys, 
nas, J. ir T. Janukėnai, S. Joku- 
bauskas, E. Josen, V. Jasiukai- 
tienė,
ir S. Juškėnai, J.’ Yla, J. ir J. Ka
riai, L. Kairienė ir L Kairytė, 
Dr. P. Kaladė, K. Karazija, V. 
Kasakaitis, A- J. Kasulaitis, V. 
Katarskis, K. V. Katelė, K. A. 
Katilius, A. ir P. Kaušai, A- Ka
valiūnas, A. Klimas, B. Kovien, 
J. Krasnauskas, Dr. L. Kriauče- 
liūnas, Dr. A. Krisiukėnas, P. E. 
Kūginis, M. Kujus, V. Kutkus, 
J- Kutra, A. J. Landsbergis, Lie
tuvos Istorijos Dr-ja, Liet Ka- 
riuom. Kūrėjų Savanorių S-gos 
Čikagos skyr., Liet- Paštininkų 
S-ga, A. Liorentienė, J. Liutko- 
nis, P. ir K. Mačiukai, Visv. Ma-

Dr. Zbigniew Brzezinski
Special.Advisor on Foreign Affairs
The White House
Washington, D.C. 20500

Dear Dr. Brzezinski:
Viktoras Petkus and Balys Gajauskas have been imprison
ed for their role in fighting for basic rights for Lithu
anians. Your successful negotiations which freed five 
Soviet political prisoners must be followed up. Petkus 
and Gajauskas must be freed, too. Detente must not merely 
serve as a pretext for the Soviets to reclaim their spies.

V. Velža, M. Vilimaitė, S. Vir- 
kutis, B. Vitkus, J. Žemaitis, E.

Jurskiš; S. Jurskytė, L. Žitkus, P- Žitkus, B. Žukauskas,
Po $8 — R- Budreika.
Po $6: A. Mitkus, B. Ryman- 

tas, K. šeštokas.
Po $5: A. Aglinskas, A.V.S. ir 

E. Bakučiai, B. Baleišis, Prel. J.
Balkonas, J. Baris, S. Bartkus,
M. Bružas, P- čečkus, J. Dunčia, Butkus, M. Cibulskis, V. Pata-

lis, V. -Motušis, V. Radavičius, 
E- Vasiliauskas

Iš kitų kraštų gauta:
Iš Australijos:
Pė 10 australiškų svarų: K.

P- F. Endzelis, J. Gasiūnas, S sius, M. Petronis.
Granis, S. ir K. Grigaičiai, C.j po g austališkų svarų — P.
Grukovas, A. ir V. Grudžiai, B.ipečiuiaitįs
P. Jablonskiai, B. Jančys, A. 
Jankūnas, M. Jurgaitis, I. Juzė- Po 5 australišku svaru: A. Ci-
nas, A. Yakutis, J. Kapačinskas, bukk^’ Dr. V Doniela, Drus-

tis, F. A. Baldauskas, P. Saly
nas, V. ir K- Barniai, K. Bartys,
S. B'arzdukas, P. Bernatavičius,! Pd $10: A. Ma&kauskas, K.
L. Bikneričius, T- Blinstrubas,

kauskienė.

Pakalkos, P. Palgrimas, J. ir M. 
Palubinskai, A. Paškevičius, 
Rev. A. Petraitis, S- ir P. Pet- 
rušaičiai, A. Puskepalaitis, J. ir 
E. Savulionis, O. Siliūnienė, S. 
Skorupskas, A- Sperauskas 

Į * Po $20: Janina Stanaitis ir 
Vyt Stasiunaitis, D. Stašaitis.

1. ~ ZU„„ ' , ir S. Marcinkai, Rev. V. Martin-
E. Boreiša, A. ir T. Briškaičiai, kus, A. Mažiulis, P. Mažrimas, 

P- Mičiulis, Dr. B. Mikonis, N- 
N., B. G. Narbutas, R- Nemic-

Aldona Brusokas, J. Bu tikas, V.
Čepas, P. ir A. čepėenai, Kun.
V. Dabušis, Marthą Daraška L-|kas, B. Noreiką K. Pabedins-
Dargis, J. Dičkienė, ;A. Dumibra, kas, Kun. J. Pakalniškis, E. ir
F. ir J. Gaudušai, Dr. J. Gedau- 
gas, V. Geležūnas, J. L- Giedrai
tis, V.

_ , _ _______  lauškiš, MD, Al ’m’V. Pažiūrai, 
. Girdauskas, S. J. Gir- O- ir J- Petrikai, L Povilavičius, 

džiūnas, K. Gliožeris, A. Goeld- J- Pronskus, V- Puodžiūnas, W. 
neriene, J. Grigalauskas, K. Gris- C. Pūras, V. ir E. Rasteniai, N.te, P. Stravinskas, A. šalkaus-

her family^ finances
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For the woman

ir S. Rauckinai, Dr. E. Repšie
nė, L. Sabaliūnas, L. H. Saba
liūnas, J. Sakalas, ~J. Sakas, V. 
Savukynas, B'. Šeleckas, J. Si* 
liūnas, A. J. Simonaitis, Jadv- 
Skudžinskas, Kun. Z. A. Smilga, 
A. Sprindys, P. Stake, J. Stašai
tis, G. Statkus, V. ir S. Statkus, 
A. Stočkus, C. šadeika, H. ir P. 
Šapalai, K. šerepka, Šimaitis, K- 
Šimėnas, A. šleižas, & šmidtas, 
Y- Tamošiūnas, A; Urbonas, J. 
Urbana s, K. Urbanas, A. Vai

* - s

kinis, V. Gliozeris, J. Kapočius, 
A- Mauragis, P. Pilka, F. Sipa
vičius, H. Šalkauskis, T. Žilin
skas.

Iš Didžiosios Britanijos:
Po 10 angį- sv. — J. Vilčins-

J. Kar\-elis, K. Karvelis, V. Ki- 
zis, E- ir A. Kleizos, B. Koloso
vas, G. Krikščiūnas, B. Krišto* 
paitis, A. Kučys, P. J. Labanaus
kas, V. Lapenas, A. Martišius,
J. J. Mašiotas, K. MatkevičiusJ, 
A. Mikalauskas, E. MitKauskas, as’ 
V- ir K. Palčiauskai, V. Pau
lauskas, J. Pusdešris, J. Rimke
vičius, G. Rudavičius, A. Rukui- 
ža, V. Sinkus,. A- SĮušnys, J. 
Smailys, S. .Smolin&kas, S. Šil- 
kaitis, S. Šimoliunas, S. šmai
šys,. V. šuopys, J. Tubelienė, A.’ 
Tumaitis, J. Valauskas, A. Va
lis, J. Valiūkėms, Daina Varia- 
kojis,. MD, Kun. J. Velutis, K. 
Vitkauskas, S- Virpša, B. ir P. 
Zelbai, Dr. A. Zotovas, J. žadei- 
kis, V- žalkauskas, A. žekas, V. j Navickas, S. Palaima, A- Pod- 
Žirgulis, J. Žostautas.

Po $4 — K. širvinskas.
Po $3: V. Chainas, A. čėsna, 

V. Grybauskas, K. Jankauskas, 
S. Jarembauskis, J. Juozūnas,
K. Pakelti s, V. Perminąs, B. j 
Sriubas, J. Stulpinas, V šemio- 
tąs, Ę. Zabafskas.

Po $2: Geo Borchert J. Kutik-

Gub. Brown prašo 
prezidentą padėti

LOS ANGELES, Calif: — Ka
lifornijos gubernatorius Brown 
kreipėsi į prezidentą Carterį, 

'kad kalbėtų su didelėmis naftos 
bendrovėmis. Visi valstybės at
sakingi pareigūnai tvirtina, kad 
nevalytos naftos Amerikoje yra 
pakankamai, reikia tik ją rafi
nuoti, valyti nuo priemaišų.

Kalifornijos auto mobiiištai 
gazolino negauna. Gubernato
rius Brown nori, kad preziden
tas panaudotų savo autoritetą ir 
priverstu ’ gazolino _ bendroves 
atvežti jį į j pakelių stotis ir 
miestelius.

Po 5 angi. sv.: K. Tamošiū
nas, A. Vilčinskas.

Po 2 angl. sv.: K. Barėnas, D. 
Kaniauskas, S. S. Lauruvėnas, 
V. Mc'tuza, A. Stankuvėnis, J-

Po 1 angl. sv-: J. Armonas, J. 
Augustas, D. Banaitis, J. Bliū- 
džius, P. V. Dzidolikas, S. Gaba- 
lis, J. Ivanauskas, A. Jakimavi
čius, S. Jankaitis, Kublinskas, J. 
Mickevičius, K. Murauskas, J.

vorskis, A. Pupelis, D. Svetki
nas.

% angl. sv. — M. Ramonas-
Šios aukos yra Įplaukusios li

gi 1979 m. gegužės 15 dienos. 
Už jas nuoširdžiai dėkojame. 
Vėliau atsiųstų aukų sąrašą 
skelbsime papildomai. Mielus 
aukotojus prašome ir toliau au
kas siųsti, nes lėšų vis dar trūk
sta. čekius prašome rašyti Prof. 
S. KAIRYS and K. BIELINIS
MEMORIAL COmUTTEE ir 
siųsti

J. SKORUBSKAS 
1634 S. 50 Avė. 
Cicero, Illinois 60650 
VAJAUS KOMITETAS

— Jungtinėse Tautose vyrau
ja Įsitikinimas, kad europiečių 
gyvenimo forma yra pati prak
tiškiausioj i. Daugelis siūlys ją 
sava JautoasĮf:- .

ENERGY 
WISE;

•uytoerrwlerperor 
■tort nowriuf than voteYou can’t afford to be wrong. 

Because if you're in charge of 
the family budget, you're 
making decisions about the 
future, too.

And that's where U.S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor "the Payroll Sav
ings Plan where he works.

Bonds come in. Buy 
rough your bank. Or 

app your husband to 
□ for the Payroll Sav-

_it way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you'll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.

maturity a( 5 years 4>Sb the fir*. ve»r). - »
B nos are repUr*d if stolen ar dertrt^-d. 
\Vhrn needed, they a»n he crushed at your 
benk, internet » not object to etate 4 
income tax**, and federal OOt may be 
deferred until reder&pūou.

stock .7 
mĄmenca.

Join the Payroll Savings Plak

Kiekvienas savąjį talentą turi,
Dažnai bet kits, jtai. svetimd sėkmės lik žiuri, 

Į tą Įninka,
Kam jis visai netinka.
Tad griebkis to, kam būsi linkęs, 
Jei nori susilaukt gale galų 
Sėkmingos pabaigos savųjų reikalų.

• ♦ *

Jaunystėj kažkuris Špokelis 
Giedoti prasiniahė kaip dagilis, 
Lyg iš dagilių pats jis būtų kilęs, 
Taip mišką linksmino žaismingas Jo l>alsclis, 
Dėl to kiekviens špokelĮ gyrė.
Atrodė, kits nebūtų toks garbės godus; 
Išgirdęs bet Lakštingalai pagyrą, 
špokelis, buvęs jo nelaimei pavydus, 
Galvčja į “Jei, bičūiiiąi, užsimosiu. 
Tai neblogiau 'Lakštingalos giedosiu**. 
Na, tr pragydo iŠ tiktųjų'jau jisai, ’ 
Bet atskiru būdti visai : 
čia čirškė jis, čia knarkė, v

( SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY DR/V/Mr

čia nriaijdĮs^jo .papad<ęs ..kačiuku<;
* ♦ . * 

žodžiu, viens paukščius išvaikė ** 
T’-aipišavo jis gaida.

špbkeli yiiviasj o kuri iŠ lo nauda?
Giedok rerčižm tu kaip dagilis,, bet gerai.

? NAUJIENOS, CHICAL 7, 1M

ti!
I^ai būna tai lieBdruomemnkajnxs priminimas,
Kai tie visai
•M

don't cut in between gars Y 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES

IF YOU DRIVE AT THE 
MįįĮMUM SPEED STAY IN 
THE RIGHT LANE



GEN. SUPT. KUN. STASIO NEĮMANO
PAGERBIMAS

į GRE&i THRU S/DE
PLGS Sąjunga

ADRMSVILIZ'. SMOPV IStftNP,

Mūsų spaudoje

op THs CHIMNEY •
> South American opossums 

have tails T/A/£~S j 
■n-IE LENGTH OF THEIR;

bodies HI

atatinkamai suplanuoti vasaros 
atostogų laikų.

Suvažiavime apart įdomios '

In f . . “
A MONUMENT TO ft

, '■NftS ERecteoX - - eEce-rn.y.7/

a HOUSE IHTO A ROOM, UP f-' 
hm thš rgoF OLrr Eiį:

šiais metais Lietuvos. Ev. Re- kuriai DLK vadovavo reforma- 
formatų Bažnyčios generaliniam tai. Vykstant lemiamoms ko- 
superintendentui kun. St. Nei- voras tarp reformacijos ir kontr- 
manui sukako 50 metų kunigą- reformacijos stovyklų, visoje 
vimo ir 80 metų amžiaus sukak- Europoje buvo žinomi du vardai 
tys. Kolegijos nutarimu buvo — Jono Kalvino ir Ignoto Lo- 
sudarytas minėjimo komitetas, 
kurį sudarė: supt. kun. P. Dilys, 
krt. J. Dagys, krt. St. Dagys, 
krt. H. Dilienė, djk. E. Gerulis 
ir K Palšienė.

Gen. supt. kun. St. Neįmano 
pagerbimas įvyko š.m. gegužės 
6 d. lietuvių e v. reformatų baž
nyčioje. Minėjimas pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis, kurias 
pravedė pagal numatytą tvarką: 
djk. E. Gerulis, kun. K. Burbu
lys, šenj. kun. A. Trakis, supt, 
kun. P. Dilys, gen. supt. kun. St. 
Neimanas, dr. E. Fricke ir turė
jęs liturgijoje dalyvauti kun. J. 
Juozupaitis, kuris vėliau atvy
kęs, sveikinimo ir laiminimo 
žodį tarė akademijos metu.

Pamaldos vyko pakilioje nuo-1 j e bažnyčioje

yolos, kurie lėmė naujųjų am
žių istoriją.

Lietuvos reformatai suvaidi
no didelį vaidmenį DLK istori-: 
joje ir nemažą rolę atliko tau
tos prisikėlime, nepriklausomy
bės kovose ir valstybės atstaty- ( 
me, nes pagal savo tikėjimą iš-’ 
liko tvirtais lietuviais.

Toje dvasioje subrendęs jubi
liatas jau virš 35 savo kunigą- • 
vimd metų pašventė tremtyje, 
atsidūrusiai Bažnyčiai, kuri 
drauge stovi už savo tautos išli
kimą sargyboje. Palinkėjo toliau 
tęsti jam Dievo skirtą gyveni
mo uždavinį iki bus pašauktas 
amžinybėn.

Pamaldas užbaigus toje pačio-

"AMAZING!

For D^ss^-r, m

^OPLS 

<ROP ON
HOLV RUGS 
VJlTH SHOSS 

cm 
azsssTed

AND
DIECUTfD 
in 17"® 

CENTU

Pietario Algimanto V laida), 
kaip rašo š. m. Aidų nr. 1.0 jau 
Toronto seime mokytojai šaukė 
SOS, kad skaitinių mc'ksleiviam mokslinės programos, taip pat
tikras badas. Bet ir po devynių bus įvairi programa - pramogi-

1 mėnesių niekas nė piršto neja-.nė kolegėms, ponioms ir jauni-
Į judina, tarsi tokia taktika są- muiv 
mėningai pasirinkta. Skaitiniai i , . *. . 1 • i• • - I Tai bus geriausia proga susi-jaumniui — pagrindine tauti-j... . . . a ..... . . . tikti seniems ir taip pat susinamo lavinimo priemone — nėr , ■. ... . . , * zmti su jaunais kolegomis,ema j švietimo darbų planus.
Tiktai siūloma tėvams užsipra-Į Pagal turimus adresus steng- 

’ syti ir anapus geležinės uždan- simės išsiųsti pakvietimus, pro- 
gos komunistinės vaklžios su- gramas ir viešbučio rezervaci- < 
planuotos ir aprobuotos litera-i jas. bet jeigu kas negautų seki*-<- 

' tūles . . . Anot J. Kavaliūno, 4e spaudos informacijas. Smul- .. 
j “reikia tiesiai pažiūrėti tikrovei kesnių žinių teirautis pas PLGS • j 
, į akis”... (sekretorių Dr. A. Barkauskas,

.. . .... ... *61 Ellesmere Rd. Scarborough,bendruoniemmnkai dirbo .. 4 . .. , .... ...... .,, , .i Ontario, Canada, lei. (416) 414- «reklamuodami <>11/-

taikoje, perpildytoje bažnyčioje 
savų ir svečių dalyvių. Pamal
dos buvo paįvairintos solo gie
dojimais ir atliktais muzikos 
kūriniais. Aldona Buntinaitė iš
pildė komp. VI. Jakubėno “Ty
loj Tu švenčiausias”. Kitą gies
mę, St. Moniuškos “Malda”, iš
pildė Bronė Variakojienė. Abiem 
solistėms akompanavo kylanti 
muzikos žvaigždė Arūnas Ka
minskas.

Visi dalyvavę pamaldose ku
nigai tarė pritaikintus minėji
mui trumpus pamokslus ar mal
das. Kun. K. Burbulys, savo il
gesniame žodyje, surišo kun. St 
Neįmano sukakčių minėjimą su 
Lietuvos reformacijos istorija,

i buvo pravesta. cįj()S pradžios buvo tvirti savo ■ 
akademija, skirta gen. supt. kun. j tikėjimo gynėjai, šioje aplinko
se Neįmano sukakčių pagerbi-. je jubUiatas paveldėjo reforma- 
mui. Akademijai pravesti buvOjCįjos tradicijas ir jos dvasią, ku- 
pakviestas krt. V. Karosas. Aka . rjQjg subrendo jo asmenybė, iš- 
demijos pradžiai duetas, daly- Ukusi skaidriu nusiteikimu ir 
vaujant A. Buntinaitei ir Br. 
Variakojienei, palydint forte- ’ 
pijonu Arūnui Kaminskui, iš-j

vėlyvaus gyvenimo amžiaus su- 
i laukus.
| Kun. St. Neįmano gyvenimas,

praranda optimizmo ir vilties 
i mūsų tautos ateitį.

Po paskaitos sekė sveikinimai 
žodžiu ir raštu, kurie, užsitęsus 
programai, buvo sutrumpinti, 
žodžiu sveikino, įteikdami drau
ge jubiliatui dovanas, Kolegijos 
prez. M. Tamulėnas. parapijos 
pirm. H. Dilienė, senj. A. Trakis

pildė William Howard Dvane J kajp įr mūsų visų, buvo žiauriai (ir kun. J. Juozupaitis. Tenka 
kūrinį “Sveikiname”. ------ -

Sekančiu punktu sekė supt. pa7auliniu karų> bet šėlstančios
kun. P. Dilio paskaita “Penkias-1 audrQs nenutolino jubiiiato nuo

, viršvalandžius
’rinkimus ir sudarė geriausias 
sąlygas rinkinių bei balsavimų

. rezultatams manipuliuoti- Bet
gi tikrumoje tie rinkimai nieko

• nereiškia, nes vyriausi LB urė-1 
dai išrenkami Cicero miestelyje

i bei Lenionto priemiesčiuose. Jie 
Į turi būti pseudopolitikieriai ir 
I nesipriešinti bendradarbiavimui 
bei tiltų statyboms ar dirbti jų 
skiedrynuose.

Minimas J. Kavaliūnas buvo 
. ... . JAV LB švietimo Tarvbos pir-■šis bei tas Skirpstas atliepia, PLB Svietim0 vado.

jvas. Matomai, jam nesvarbu iš- 
įeivijos vaikų švietimas bei auk
šlėj imas, bet daug svarbiau ben
dradarbiavimas ir tiltų statyba.

K. Petrokaitis
blaškomas atūžusių Lietuvon

dešimt metų Dievo tarnyboje”. 
Prelegentas suglaustai apibūdi
no kun. St. Neįmano gyvenimo 
kelią, jo charakterį, kantrybę ir 
meilę savo pašaukimui. Gimęs 
Papilyje 1899 m. kunigo šeimo
je, kurio protėviai nuo reforma-Į

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 directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label

1. A KISS IN THS DARK. Pikantišku ir Intymių nuotykis

jam Dievo skirto gyvenimo ke
lio — tarnauti žmonėms skel
biant Dievo žodį.

Baigęs 1929 m. Evangelikų 
Teologijos fakultetą prie Kauno 
universiteto, tais pačiais metais 
buvo įšventintas Lietuvos Ev. 
Reformatų Bažnyčios kunigu. 
Vienerius metus kaip dijakonas 

i tarnavo prie kun. J. 'šepečio Pa
pilyje. Nuo kitų metų iki karo 
pradžios buvo Nemunėlio Rad
viliškio parapijos klebonu. Ilgą 
laką skelbęs Dievo žodį per

i Kauno radijo stotį.
Atsidūręs tremtyje, nuo pat 

pirmųjų dienų tarnavo išblašky
tiems lietuviams evangelikams. 
Atvykęs Chicagon stojo į bend
rą darbą ir prisidėjo prie ev. re
formatų religinio ir kultūrinio 
centro įsteigimo, kuris tapo 
jungtimi viso laisvojo pasaulio 
lietuviams reformatams.

Sinodas, įvertindamas kun. 
St. Neįmano nuopelnus Lietu-

Dr. Joana B. Kančių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietu tot istorikei vos ęv Reformatu Bažnyčiai,
santrauka nuo pet senųjų amžių iki pokario setą. Vidutinio formato. 143

Dr. Jmem B. Kenčiu*, VYTAUTAI THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos Kaimynų kiorija. 
211 pd. Kaina 13.00. Kietais viršeliais $400.

Dauguma
kitas knygas

knygų yra tinkamos dovanot įvairiomis progomis. Jas Ir 
na įsigyti attilanklna 1 Naujienas arba atsiuntus čekį a?

IYW IrtrtS HalaUd Stmi, B. «HU

suteikė jam superintendento ti
tulą ir jau kelintą kartą iš eilės 
perrenka į generalinio superin
tendento postą.

Galime būti dėkingi Dievui, 
kad mums siuntė kun. Stasį 
Neįmaną, kuris, nežiūrint kar
tais tamsėjančių horizontų, ne*

išskirtinai paminėti krt. Viliaus 
ir Bronės Vari akoj ų sveikinimą, 
kurie ta proga įteikė savo dar
bo originalią dovaną. Sveikini
mų raštu "(buvo per 50, bet dėl 
laiko stokos nebuvo viešai per
skaitytu

Tardamas padėkos žodį gen. 
supt. kun. St. Neimanas buvo 
geroje nuotaikoje ir dar kartą 
pareiškė, kad nepraranda tikė
jimo į gėrio pergalę prieš blogį, 
kaip mums skelbia ir moko 
Evangelija. Atsiprašęs, kad ne 
savo noru sulaukęs dvigubų su
kaktuvių ir apgailestavęs, kad 
tuomi sukėlęs rengėjams nema
žai rūpesčių, už ką nuoširdžiai 
visų atsiprašo ir visiems daly
viams dėkoja.

Akademija buvo užbaigta pa
sigėrėtinai puikiai atliktu Aldo
nos Buntinaitės “Man Dievo 
šviesa” (27-ji psalmė), akompa
nuojant Arūnui Kaminskui,

Užbaigus akademiją, daugu
ma susirinko parapijos salėje 
prie Moterų Draugijos paruoštų 
stalų. Dar dvi valandas geroje 
nuotaikoje buvo praleistas mi
nėjimas. Pakeltos šampano tau
rės, sudainuoti tradiciniai “Il
giausių metų”, trumpai tartas 
jubiliato žodis ir malda užbaigė 
įspūdingą minėjimą. V. K.

Dirvos 16 nr. savo skiltyje' 
“i 
į V. Volerto išpuolius Drauge 
ir J. Kavaliūno rašinį apie švie
timo bei auklėjimo reikalus Pa-! 
šaulio Lietuvio žurnale. Pasku
tiniame skilties paragrafe jis 
taip rašo:

Toliau greta kitų priemonių,! 
kurios padeda ir tėvam jauną-} 
ją kartą tautiškai ugdyti, J. Ka
valiūnas pamini ir knygas. Jis 
taip išsireiškia: “Turime nema-j

Pasaulio Liet. Gydytojy 
Sąjungos pranešimas

___ _ __________ _ “Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
ža knygų, taip pat vaikų laik- i Sąjungos XII suvažiavimas 
raštelį “Eglutę”. Galime ir gi-j įvyks šių metų rugsėjo 1-2-3 
minių Lietuvėje paprašyti, kad! dienomis Kanadoje, Toronte 
daugiau knygučių atsiųstų. Yra-^y3^ ^ork viešbutyje.
iš ko pasirinkti”. Deja, nenuro- Visus kolegas, koleges su šei- 
doma, kaip, kokiais motyvais! momis kviečiame dalyvauti ir 
tas iš anapus atsiųstas knyge-! 
les rinktis: pagal piešinių gro-' 
žį, eilių ritmą ar temas bei turi
nį?

Ir nežinia, ar visi tėvai pajėgūs 
tas knygas atsirinkti. Gaila,' 
šiuo atveju J. K. vengė “tiesiai; 
pažiūrėti tikrovei į akis”, bū-! 
tent, nors švietimui kasmet iš-Į 
leidžiama po keliasdešimt tūks-! 
tančių dolerių, bet laisvės pusė
je išleistų jaunimui knygų be
veik neturime iš ko pasirinkti. 
Pvz. pernai metais išėjo vo's vie
na nauja knygelė vaikams (dr.

Visus kolegas, koleges su šei-

— Saudi Arabijos karalius 
Įsakė iš gilumos išpumpuoti ma
žiau naftos.

- Romui Kalantai paminklo! 
atidengimo iškilmės Įvyks gegu
žės mėn. 20 d., 12 vai. šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. Auto* . 
busai į kapines išvyks nuo šau- . 
lių namų 11 vai. Norintieji auto
busais pasinaudoti prašomi pra
nešti Stasei Cecevičienei tel. 
523-4526 arba šaulių namai tel. 
376-0551.

— Vyskupas Vincentas Briz- 
gys ir Lietuvos generalinė kon
sule Juzė Daužvardienė dalyvaus 
Romui Kalantai paminklo ati- 
dengimd iškilmėse. Iškilmėse 
taip pat dalyvaus ir Dainavos 
ansamblis. Visa lietuvių visuo
menė kviečiama dalyvauti gegu
žės 20 d- 12 vai. šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

L.Š.S.T. Centro Valdyba.

— Saudi Arabija iki šio meto 
naftos kainų nekėlė, bet dabar 
jau planuoja tai padaryti.

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Tel. 476-2206

Poetija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lasdynui ISskieistl mažutį deimantu spindint} žiedą, apkaišo medžią šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu {veda I gamtos vaizdu ir garsą ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami 'išreikšti žodžiais jausmą ir mlnčlą 
gelmes. '

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinią:
L J. Avevriiityf* - V.IČIOhi^nė, tVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina SI.—.
2. Jureis Baltruialtls, ŽEMtS PAKOPOS. Elegljoi, glesmėa, poemoa. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
8. Bvtkv Juzė, ElLtRAIČIAI IR RAITAI. 155 psL $1.50.
4. Vincą* Jonikas, L YDS JAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė.

P«L Kaina $3.00.
5. Kloopa* Jorfollonla, GLODI • LIODI. Lyrikos eilės, 105 oai. $2.00.
8. Anatomu* Kairy*, AUKSIN* SIJA. Eilėraščiai. 88 psL S2.0u.
7. Nada* Raatonl*, TRIJŲ ROŽIŲ IVENT*. Eiliuoti pasakojimai apie 

S Išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus Iliustracijomis. $5.00.
8. Neda* Ra«tonl«, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

-AnvkJčią šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Baiyi RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 p«L $1.00.
10. Staay* Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 pat, $3.00
11. Stasy* S*«tv»ra«, AUKOS TAURt, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12. Petrą* Segate*, SAULtLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kflrinė- 

Uai, 92 psL, $1,00.
13. Petrą* Segate*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 pd. $1.00.
14. Eugenl|u« Gruodi*, AGUONOS 1$ SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. Elona Tumlonė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 pd. $2.80.
18, AHoo*m Tyrvoll*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 pd. $3.00.
H. Jone* Valaiti*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologiją posmai

58 pd. $1.00. * '
18. Adoma* J****, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl $3.00.
Norėdami įsigyti Kas ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raStin* arba užsakyti paltu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

1$ SMtLIS. Eilės. 70 psl., 21.00. 
iVENTUJI. EIlėraėa J, 80 psL K 
GIAI. Lyrikos rinktinė, 18f

17M 8a. Ralated Street, minėta

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
uriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lleto- 

vlą gerbūvis, privalo susipažinti au žaniau išvardintomis knygomis 
Čia aumlnėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juocaa Kapečlnaka*, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva bėgimą nuo bolševiką Ir gyvenimą tremtiniu atovyk- 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozą* Kapačlntka*. IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimą tąsa. Tai yra Amerikoje bejd- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gandai illo- 
struota. 300 pd. Kaina 7 doL

ČIKAGfETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .1.1 FTUV0«. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose DrrukinlnkuoM. Kaune. Naudakluose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką Ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką id žmonės pasakė. SB pel- $150. Yra taip pat 
Išversta 1 anglų kalbą.

M ZoMenko SATYRINES NOVELES. Genialaus rusą rašytojo 
80 satyriniu novelių. 199 pust, kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. An- 
tarlaua pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bd 
dbaaakavlnaaL Abi knygos parašyto* lengvu, gražiu stiliumi.

PM. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS

Vince* žemaltf*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAlTEJE, 
M p«L Kaina ILM.

Ele Ir kiti laidiniai yn graaumS
NAUJIENOSE, Sa. HALETED ST^ CHICAGO, ILL. 4MM

$10.00

Minkšti viršeliai $10.00

Minkšti viršeliai $15.00

$10.00

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Čeki reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

1. P. L Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

| NAUJIENOJ EtUCAM Ą ILL, Jį^rsdajį 117$ *
meawaee^



•j-j: ’ o.’Tr.. • liT .JZ<1
f f

TH 4 LITHUANIAN DAILY NEWS

'festal! Dally Eiept Sunday by The Lithuanian Neva Pub. Co., tne 

I7M 5c. Halatwd Street, Chicago, HI. 60604. Telepnen* 421-418*

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

metams

A* of Dtctmbtr 1, 1777 
Subscription Uitos:

x Chicago 533.00 per year, $18-00 per

pusei metu ------------ ------
trims mėnesiams ____
vienam menesiui _____ _

_ 318.00
_ | 9.00
_ « 3.00

ox months, $10.00 per 3 months. In 
jther USA localities $30.00 per year, 
516.00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
-Cher countries $34.00 per year.

Kanadoje^ 
metam*____________ - $33.00
pusei metu __________ - $18^00
rienam mėnesiui .- > 3 JO

20 centą per copy. Užsieniuose:

Nuo aruodiio pirmos d. 
Dionra&io kaiaoc

metams____________ __
pu»ei metu____ - - .
vienam mėnesiui ______

_ 834.00
>: -818.00
2' | 4.00

mcagoje ir priemiesčiuose:
metams____________ __  $33.00
pusei metu___________ $18.00

Naujienoa eina kasdien, ižtkiriant 
laidžia Nanliann R»n.

trims mėnesiams _______  $10.00
vienam mėnesiui _______  $ 3.50

drovė, 1739 Šo. Halsted St, 
Ui. 30608. Telet 421-8100.

Chicago,

litose JAV rietoM: Pinigus reikia duvtt palte Money
Orderiu kirto re užsakyan.

N’AUJIENŲ raštinė atdari kasdien, išskyrus lekmadienioa, 
0 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Seėtadieniaii — iki 12 vai.

Ponai, ka darote? Kur einate?

pripažįstančių santuokos, šeimos, auklėjimo dėsnius ir 
įstatymus. Jeigu Gudynas ar Virbickas būtų žinoję, ką 
jie lydėjo Į teatrą, tai būtų atsisakę su juo eiti. Jie neži
nojo. Jie buvo susižavėję tomis pačiomis nelietuviško
mis mintimis, kurias į Lietuvą nešė Voldemaras.

Voldemaro idėjomis, avantiūristiniu gyvenimu ir 
įsitikinimais, kad Įstatymai ne jam rašyti, galėjo susiža
vėti savo minčių suderinti nemokantieji jaunuoliai, bet 
jo mintimis negali žavėtis nei vienas lietuvis, kur am rū
pi lietuvių tautos ateitis, jos laisvė bei gerbūvis, kuriam 
rūpi sugyventi su kitais savo tautiečiais, pripažįstan
čiais pagrindines žmogaus teises ir reikalaujančiais, kad 
jos visiems būtų pripažintos. Kad Voldemaro šalininkų 
lietuvių tarpe yra labai mažai, rodo ir tas nedidelis lie
tuvių skaičius, kurie rimtai Voldemaro gyvenimą studi
juoja ir jo darbais bei mintimis domisi.;

Pr. Gudynas buvo drąsus, bet negalvojantis vyras. 
I Jeigu jis būtų savarankiškai galvojęs, tai jis nebūtų or 
ganizavęs perversmo 1926 metais. Tarnaudamas kariuo
menėje, jis sulaužė duotą kario priesaiką klausyti vy
riausybės ir vyresnių karininkų.

Kada divizijų vadai ir Kauno apygardos viršininkai 
ėjo pasveikinti krašto prezidento 60 metų sukakties pro
ga, Pranas Gudynas, kitų dviejų jaunų kariūnų padeda
mas suruošė preversmą prieš lojaliai išrinktą preziden
tą vyriausybę. Jis nebeklausė tiesioginių savo viršinin
kų — pulk. Pesiacko ir gen. Gustaičio, bet užėmė ge
neralini kariuomenės Štabą, pasodino prie telefono savo 
draugą' Lintaką, o pats su Mačuika išėjo vyriausybės na
rių areštuoti ir seimo prezidiumo suimti.

Vyr. lt. Gudynas asmeniškai išlaužė premjero Sle
ževičiaus duris, jį suėmė ir nuvedė į kariuomenės štabą. 
Tas pats Gudynas suėmė vidaus reikalų ministerį. Jis 
buvo susitaręs kitus valdžios atstovus suimti, bet jų jau

i
Derlaus - Girėno iškapotas užrašas

parke tik vaikščiojęs ir tuo me
tu vykusioje rasinėje demonst
racijoje visiškai nedalyvavęs.

Miestas tvirtina, kad šis pen
sijon išėjęs namų priežiūros 
darbininkas buvo demonstrantų 
sužeistas.

dešine ranka tą galvą laikyda
mas skatinau seserį “Stumk 
kiek gali”. Greit kūdikis pasi
rodė. “Puikus vaikas, graži

Šių metų gegužės 6 dieną suėjo lygiai 50 metų nuo 
įvykusios leitenanto Prano Gudyno mirties. Jis žuvo ly- 
ėdamas Augustiną Voldemarą į Kauno teatrą.

Avantiūristas A. Voldemaras, tokių pačių jaunų 
avantiūristų padedamas, pagrobė demokratinę Lietuvos 
Respublikos vyriausybę, primetė kraštui savo įsakymus 
ir su svetima žmona, ruse Jaščenkiene ėjo į teatrą. Jas- 
čenka Kaune profesoriavo, gyveno su žmona ir augino 011 - - - ... ~ . — nerado namie.

Pranas Gudynas buvo pagrindinis gruodžio 17 die
nos perversmo organizatorius. Pats asmeniškai ginklu 
rankose suiminėjo ministerius, įsakinėjo kitiems, ką 
areštuoti ir ką su suimtuoju daryti.

Kai naujos vyriausybės vyriausias cenzorius vis dėl 
to nepajėgė išcenzūruoti Lietuvos Žinių, buvusio prem
jero Sleževičiaus dienraščio, o “tautos vadas” uždraudė 
dienraštį uždažyti, tai Pranas Gudynas .sudarė grupę 
“Vilkų” ir išprogdino “Varpo” spaustuvę..Be to, po per
versmo Gudynas tapo veikiančių ’’Vilkų”^vyriausias va-{pastatyta Jungtinių Valstybių 
das, kad premjeras visuomet galėtų jų drąsa ir staugi-.i lėšomis per karą . Vietname ir 
mu pasinaudoti.

Kaip sau norite, ponai, mums atrodo, ne metas gar
binti žmones, kurie išardė demokratinę jaunos Lietuvos 
santvarką ir suspendavo kitas institucijas ir laužė pa- je vietnamcTbazėje nuo ta laiko, 
grindinius lietuvių daugumos papročius! Ar šiandien me
tas už jį jėzuitiškai mišias laikyti?

judviejų sūnų. Ar Gudynas lydėjo valdžios galvą, ar sve
timą žmoną paviliojusį avantiūristą, reikalą žinantieji 
faktų dar nepaskelbė. - ! ■■

■Tarptautinės teisės profesoriaus Jaščenkd poreiški- 
inas turėtų būti išklausytas. Voldemaras vietoje pado
rios lietuvaitės, susižavėjo rusaite Jaščenkiene ir paver
žė ją iš profesoriaus. Kartu su dviem į teatrą ėjo ne tik 
pats Voldemaras su suviliota, Jaščenkiene vedė į teatrą 

’.ir Jaščenkos sūnų. Tai buvo ne Voldemaro sūnus, kaip 
daugelis manė ir rašė, bet tai buvo Jaščenkienės ir Jaš
čenkos sūnus.

Voldemaras, prievarta-primestas premjeras, nepri-
valėjo eiti Į teismą arba gauti skyrybas. Jis buvo tieki 
galingas, kad galėjo prof. Jaščenką labai lengvai sudo-| 
roti. Jaščenka būtų ne tik pralaimėjęs bylą, bet dar nu
baustas. Tiktai vėliau, kai lietuviškoji magistratūra su
stiprėjo, prof. Leono ir Remerio išauklėta, būtų galėjęs 
.ir Jaščenka pats priešintis, bet ne Voldemaro ir Vilko 
valdymo laikotarpiu.

“Buvau tikrai išsigandęs dėl

Vietnamo prieplaukoj 
Sovietų karo laivai

Paskelbus žinią, kad Cam 
Ranh įlankoje—Vietnamo prie- mergaitė! 
plauko j e pastebėti Sovietų ka
ro laivai, Sovietų užs. reikalų
viceministeris Firiugin “išaiški- sav0 sesers’ neturėdamas supra

timo, ką reikia daryti. Buvau 
•mirtinai išsigandęs. Svarbiausias 
asmuo, kuris mane lydėjo, buvo 
Dievas. Kūdikį į rankas paėmęs 
sunkiai susilaikiau neverkęs iš 
džiaugsmo”., .

Vyresnis brolis Maxray, .18 
metų, Paul Robeson mokyklos 
mokinys, papildė sakydamas: 
“Nuėjęs į maudyklės kambarį 
pastebėjau, kad aplink kūdikio .

no”, kad, esą, tie laivai pietinia
me Vietnamo Cam Ranh uoste 
užsuko pasisvečiuoti, kaip įro
dymas gerų santykių, pasirašius 
draugiškumo ir bendradarbiavi
mo paktą.

Japonijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Masuo Takashiro pa
reiškė, kad Firiugino dažnas 
lankymasis ir Cam Ranh uosto 
panaudojimas sukėlė nerimą 
Pietryčių Azijos valstybių tar
pe ir kad tas Sovietų žygis sie
kia suardyti detentės pastangas 
Pietryčių Azijoje.

Cam Ranh prieplauka buvo

i kaštavo apie 2 bil. dolerių. Ja
ponijos žvalgyba paskelbė, kad 
Sovietų žvalgymo aviacija ir 
karo laivai .pradėjo lankytis to*

Ar nereikia turėti galvoje, kad visoki lietuvių tau- į Vietnamą. 
tos priešai specialiai siunčia agentus į užsienius lietuvių

kai Kinija praeitą vasario mė
nesį padarė karišką invaziją į

■ Voldemaras, eidamas Į teatrą, ėjo ne valstybės prem- vienybės ardyti, o kiti lietuviai nori apkaltinti butais ir 
jero pareigas, bet Gudynų ir Verbickų pagalbą, suėmę nebūtais nusikaltimais, Mes patys turime'jiems pasaky-
demokratinę Lietuvos vyriausybę, ėjo į teatrą savo ga
lios rodyti. Jis norėjo laužyti pačius pagrindinius lietu-, 
vių papročius, veikiančius valstybės Įstatymus; norėjo! 
parodyti visiems lietuviams, kad jis nusispiauna ant vei- j 
kiančių Lietuvoje Įstatymų, ant Katalikų Bažnyčios dek
laruoto mokslo ir ant visos lietuvių tautos pareiškusios 
įiorą demokratiškai tvarkyti visus reikalus. Jis tyčio
josi ir iš Lietuvoje tuo metu veikusių įstatymų. Volde
maras, būdamas netikintis žmogus, tyčiojosi iš katalikų,

ti, kad pas mus buvo fašistuojančių ir naciškai galvojan
čių žmonių, kuriems mes mišias laikome ir akademijas 
ruošiame! ?

Ar mums patiems reikia mūsų tautos priešams pa
sakyti, kad mes patys išgriovėme demokratinę santvar
kos daigus, ir garbiname tos tvarkos ardytojus?

Ar mes dar ir šiandien turime persekioti tuos, kurie 
pasisakė už demokratinę Lietuvą?

Ponai, ką darome? Kur einame?

14-metis akušeris
CHICAGO. — Keturiolikame- 

■ tis berniukas Alonzo Goodlet, 
su šeima gyvenantis 7627 South 
Normai, praeitą sekmadienį as
meniškai patyrė, ką reiškia Mo
tinos diena.

Jis taip pasakojo: “Išeidamas 
iš vonios kambario, išgirdau sa
vo seserį Diane, 21 metų am
žiaus, gretimame kambaryje 
šaukiant pagalbos. Nubėgęs pa
mačiau to kūdikio galvą'Savo

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ • “Draugas” 1978 m. premijavo A. Kairio žydų fil-

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

(Tęsinys)

Jeigu autorius šiame romane būtų surašęs 
žydų kaltinimus taikomus tiktai lietuviams ir da
vęs stiprų, rimtą atkirtį, tada, nuplaudamas išei
vių “stručio savigynos laikysenos” pavyzdžio gėdą, 
iškeltą “Tėviškės žiburių” Nr. 20 puikaus veda- ' 
mojo, būtų buvęs vertas lietuvių įvertinimo, dėkin
gumo ir pagarbos. Bet jis pasielgė priešingai. Dar 
sugestijavo, kad žydai turėtų mus kaltinti ne tik 
kaip lietuvius, bet ir kaip krikščionis. Net 26 me
tus rinkęs medžiagą žydams, jų problemoms bei 
kančioms suprasti, kaltinimus žydų sąrašui prieš 
mus padidinti, autorius nepaskyrė nei vienos va
landos apgalvojimui: kuo jis tą medžiagą atrems.

Žydų - lietuvių konfliktas šiandien yra rim
tas ir opus ir turėtų būti svarstomas ne iškreiptų 
istorinių faktų fikciniu absurdu ir sofistika, bet 
protingai ir atsargiai.

Lietuviai, žydų poleminiam laikmečiui pa
gerbti, jau pastatė 3 paminklus: Lietuvių rašy- 
tojų fi: .crija žydui Icchokui Merui už jo romaną 
“Striptizas” 1976 m. paskyrė premiją, Lietuvių 
opera 1978 m. į.’statė Verdi “Nabucco’’ su Jeru
zalės užkariavimo ir žydų pavergimo libretu, o

mo “Holocaust” parafrazę “Po Damoklo kardu”A 
Kaip žydai už tai lietuviams padėkojo, atsakymą 
duoda 1978 m. gegužės 11-14 d. Toronte Įvykusi 
šeštoji Baltų studijų draugijos konferencija...

Marksizmo antitezė ir “izmų” chaosas
Žydas Gordonas romane pristatomas kaip fa

natiškas marksistas, bet veikia kaip rusų komu
nistų partijos NKVD viršininkas. Vienur jis iš
tikimai tarnauja komunistų partijos tikslams, o 
kitur komunizmą vadina pragaru ir melu, mark-' 
sizmą — bjauria gyvate, ėdančia savo vaikus.

Pvz. r Gordonas ligoninėje (atpažinęs) už
smaugė žydą, ir tik todėl, kad tas žydas buvo 
pasipriešinęs nacionalizacijai. Po to paaiškina-, 
ma, kad Gordonas nesigaili komunistinės sistemos 
priešų. Čia jis pasielgė kaip ištikimas komunistų 
partijai narys.

Vienur Gordonas kalba, kad marksizmas yra 
vienintelė pasaulėžiūra be religijos — istorija be 
Dievo, kad marksizmas, nugalėjęs kapitalizmą, 
sugriaus religiją, moralę, tradicijas. O kitur jau 
aiškina, kad jokių kapitalistų, liaudies priešų nėra 
— yra tiktai antisemitai. Pasakoja, kad žydų tau
ta, žydų Dievas .amžini ir nekeičiami. Kalba apie 
Kristaus nukryžiavimą ir kaip Dievas su Moze 
pasidalino pasaulį. Reiškia, Gordonas yra kartu 
■ir komunistas, ir rielmmunistaš •- bedievis ir 
tikintis.

kojas buvo apsisukusi bambos 
žarna”. Jis staiga susirūpino, 
kad tai galėtų bloga pačiam kū
dikiui arba motinai. “Atsimi
niau, kad kaip tik vakarykščią 
dieną buvau nupirkęs aštrų pei
liuką mokykloje meniškiems 
darbams drožinėti, ir'tuo peiliu 
perpjoviau tą žarną. Manau, kad 
ir čia buvo Dievo darbas.”

Valinevičiaus skundas
Chicago Sun-Times trečiadie- 

rio rytinėje laidoje persispaus
dino savo vakarykščiame nume
ryje tilpusį tokį pranešimą:

Nepaprastai didelis įrodymas 
— Chicagos policijos arklys tre
čiadienį 11 vai. ryto pražings
niuos per Daley Centro plazą 
kad jury — prisiekusieji teisė
jai — pamatytų $200,000 ieški
nio asmens sužeidimo priežastį.

Bylos iškėlėjas Vladas Vali- 
nevičius, 79 metų, tvirtina, kad 
policijos arklys 1977 m. liepos 
23 dieną prie Marquette Parko 
jį parmušė žemėn, sulaužyda
mas jo dešinę kulšį. Jis sakosi

Teisiami du gangsteriai
NEW YORKAS. — Du garsūs 

gangsteriai — Aiello Della Cro
ce, 65- metų amžiaus, ir Anthony 
Plate, 66 m., federalinio grand 
jury teismo Floridoje bus tei
siami už “raketavimą” ir žmog
žudystę. Pirmasis yra įš New 
Yorko, o antrasis iš Floridos.

: i-: *-______

— Tuo tarpu Kalifornija la
biausiai nukentėjo nuo,gazolino 
stokos. Racionavimas niekam 
nepadėjo, nes stotys paliktos be 
gazolino.

_• — Prife gazolino stočių, Kali
fornijoj ė1 vietomis laukia ištisas 
šimtas automobilių. ’ A

— Amerika negali uždaryti 
atomo .krosnių, nes kraštui bū
tinai reikalinga pigi elektra.

— Sovietų valdžia pradėjo 
statyti pigias atomo krosnis 
elektrai gaminti. Bijoma, kad 
už kelių metų krosnys pradės 
pleišėti.

— San Salvadore tūkstančiai 
žmonių renkasi prie katedros 
pasižiūrėti, kurioje vietoje buvo 
nušauta 17 jaunų vyrų.

— Henry Ford Jr. rengiasi 
parduoti didoką dali savo šėrų, 
daugiau nebesirūpinti bendrove 
ir pavažinėti po Pacifiko salas. 
Didelė įtampa jam įgriso.

Romane lenktyniauja “marksizmas” su “ko
munizmu”. Kartais juodu eina atskirų ideologijų 
sąvokomis, kartais tos ideologijos sutapatinamos. 
Šalia Gordono, fanatiško komunistų partijos vei
kėjo, staiga iškyla Gordonas jau kaip fanatiškas 
žydų keršto revanšo troškėjas. Tas jo keršto re
vanšo siekimas taip perdėtas, kad Gordoną pa
daro tiesiog žydišku nacionalsocialistu, aršesniu 
už patį Hitlerį. Pagal Gordono supratimą, jeigu 
Marx’as yra žydas, tai ir jo mokslas turi žydų 
keršto pagrindą. Anot šio romano — aksioma. 
Tokiu būdu marksizmas yra žydų tautos ideo
logija, o visi žydai yra marksistai.

Cituoju: “Marksizmas — dekoracinis sinoni
mas žydų kerštui realizuoti konkrečioje formoje.”

Kaip gali marksizmas Įvykdyti kerštą ir dar 
realiom priemonėm, būdamas tik idėja — neveiks
minga teorija? “Marksizmas” iš tiesų yra sinoni
mas, bet tiktai Marx’o pavardei, o ne jo mokslui, 
kurio tikrasis pavadinimas yra “Scientific So
cialism” (Mokslinis socializmas). Pats Marx’as 
savo mokslą laiko tikruoju socializmu, o “Utopia” 
šalininkų mokslą — netikruoju socializmu.

Žydų keršto revanšas romanę nereiškia tiįk 
neapykantą antisemitams. Gordonas tiki, kad 
toji keršto veiksmų jėga žydams sukurs ateitį: 
pėr ją į>asiekę pergalės, žydai valdys žmoniją. Tai 
jau nacionalsocialistinis agresyvumas.

Tai, štai, mes jau turime Gordoną su dviem 
priešingais įsitikinimais: Gordoną — fanatišką 
komunistų partijos narį, NKVD viršininką, ir 
Gordoną — fanatišką žydų keršto vykdytoją — 
nacionalsocialistą. O kadangi žydas Gordonas yra 
toks, tai pagal šios knygos filosofiją, ir žydiškas 
marksizmas negali būti kitokiu. Todėl nenuosta
bu, kad žydų keršto revanšą Gordonas vykdo to
kiu pačiu priešpriešos keliu. Cituoju: “Keršto 
revanšas yra mano ideologija ir tikėjimas, ir taip 
atsitiko, kad marksizmo ideologija visiškai su
tampa su manąja. Todėl mirti už savo tikėjimą 
man yra lygu mirti už komunistų partiją, kuri 
tokį keršto revanšą Įgalina.”

(Bus daugiau)

KOREKTŪROS PATAISYMAS
š. m. gegužės mėn. 16 d. Naujienose spaus

dinant A. Kairio romano “Po Damoklo kardu” kri
tika, .buvo atspausdinta (3-oje skiltyje): .. .kurie' 
žydo Gordono smarkius, jokiais įrodymais kny
goje nepagrįstais kaltinimais (pust 20, 160, 161, 
162, 166) ne tik nieku neatrėmė... Turėjo būti: 

.kurie žydo Gordohb smarkių, jokiais Įrodymais 
knygoje nepagristoj kaMiaimą (oust 20, 160, 161, 
162, 166) ne tik niekuo neatrėmė... •*'*

Atsiprašome.
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akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So, Pulaski Rd. (Crawford 
Vledicsl Building) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

r- ~

v-

T*L: 562-2727 arba 562-2728

ir

tree J Magdalena B. Stankūnienė

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

St. Petersburg, FL 33Z10 
Tel. (813) 321-4200

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westcluster Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. M^nbeūn Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ii

TEU — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimu

DR. ERANK PLECKAj 
OPTOMETRISTAS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta

200, — DM. Tikimasi, kad pa-1 nos bei Stultgarto parlamentuo- 
siseks išsiversti fiu 40.000, 
DM.

Kontrolierius kun Fr. Skė- vedama,

DR.LE0NAS SEIBUTl 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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

]

Ofisu telef.: 776-2880
Rezidencijos telef.: 448-5545

JVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Ise. Nesavas 'inausin s pagalbos 
; š :r..Jiėlų vietovių, Valdybai pa- 

glaudžiai tendradar- 
rys pasidžiaugė, kad Ant, Šiug- jiaijanj su Taryba, išiirti palan- 
ždiniui, jun., perėmus IV PIJK Jausią būdą skolai padengti ir 
iždininko pareigas, atsk .itoiny-: tuo re kalu be Tarybos sutiki- 
bė žymiai pagerėjo: kasos žur- mo nedaryti galutinio sprendi- 
nalas vedamas tvarkingai, visi me'.
išlaidų dokumentai tvirtinami! Visuotinio pritarimo susilau- 
dviejų Komiteto narių parašais, kė ir rezoliucija, siūlanti Tan~ 

Po pranešimų, vyko gyvos, bos vardu padėkoti £1)F Mainze 
kartais net karŠUMos diskųsi-|UŽ televizįjes jh ©gramą, apie 
jos. Jų metu turėjo progos pa- Pabalti j) rodytą 1979 vasario 
sisakyji visi suvažiavimo daly- 1S ir paprašjli paskolinti ją 
viai. Daug kaibėta senųjų ir Vokietijes lietuvių bendruc’me- 
naujųjų hipotekų klausimais. 
Daugumos nuomonė išreikšta 
rezoluieijoje, kurioje sakoma, 
kad Taryba įgalioja naująją 
Vaidybą ištirti gimnazijos rū
mų ir naujo bendrabučio staty
bai duotų hjpotekinių paramų kad mokiniai nedalyvautų 1978 
nurašymo galimybes ir, joms groudžio 10 Bonnoje ruoštoje 
atsiradus, nedelsiant pradėti hi- žmogaus teisių demons t r ac i j o- 
potekines skolas nurašinėti. j je. Dėl to priimta rezoliucija, 

faryba, išsamiai apsvarsčiusi'kuria Vokietijos LB Taryba 
20.330, — DM skolą Lamperthei- prašo Vasario 16 gimnazijoms kū
mo savivaldybei už Romuvos so- ratoriją apsvarstyti ‘Tėviškės” 
dybos prijungimą prie Ilūttenfel-i draugijos daromą įtaką šiai 

gimnazijai ir paprašyti jos va
dovybę tinkamų pamokų supa
žindinti mokinius su minėtos 
draugijos ir jos organizuojamų 
jaunimo kelionių į Lietuvių 
tikslais bei iš jų kylančiais pa
vojais.

do kanalizacijos, jp reigoja Val
dybą, ištirti visas galimybes gau
ti iš Vokietijos Federalinės ar 
3aden - Wurttemb.ergo valdžios 
reikalingą sumą pinigų jai užmo
kėti. Valdybai taip pat siūloTna 

Iš gėlių ciklo — aliejus 1974 kreiptis į apylinkės ir valsčiaus 
'■ '.------- ---------- t, įstaigas bei vietos atstovus Bon-

L Bendruomenės pasitarimai Vokietijoje
Si

nei. Ta>p pat paprašyti ZDF pa
rodyti panašų filmą birželio 14-

Didelį Tarybos narių pasipik- 
t'nhną iššaukė žinią apie sovie
tinio pareigūno reikalavimą,

(Bus daugiau)

"Tavęs dėlei, kasdien žudomi esame; ir kaip piaujamos avys esame 
laikomi^. Psa. 44:23.

Turime atsiminti, kad kiekvienas mūsų turi tik vieną auką; kad šitą 
auką turime statyti po Dievo akių diena po dienos, tarnaudami jam geriau 
ir geriau kada tik randame progos. Turime atsiminti, kad šita auka, nors ir 
susideda iš daugelių mažesnių paaukavimų, kurie taip menki, kad nepritinka 
čia apie juos kalbėti arba svarstyti, vienok reikia juos visus užlaikyti, kad 
sudarius tą vieną auką, kurią padarėme tada, kai buvome priimti i Dievo 
šeimyną. Pašvęsdami savo valią, mes atidavėm viską; todėl užlaikymas nors 
mažiausio daikto mūsų gyvenime — pasipriešinimas aukauti tą, kas mūsų 
supratimu būtų patinkamas Dievui — reiškia užlaikymą tų dalykų, kuriuos 
pašventėm Dievui.

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

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

Vasario’ 16 gimnazijos kura
torijos valdybos pirmininkas 
tėv. Alf. Bernatonis apžvelgė 
gimnazijos problemas. Pr. me
tais Kuratorijos valdybos užsi
brėžtų darbų sąraše buvo su. 
rasti berniukų bendrabučio5 ve- 

\dėją. Nuo š. m. sausio 1 jo pa- 
! reigas eina Vilius Lemkė. Taip 
pat buvo norėta padidinti mo
kinių skaičių. Pastangos liko ne
vaisingos: šiemet turime 10-mi

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR wMIRURGAS 

Jendra praktika, jpe^ MOTERŲ lipe- 
Ofiaas 2652 WEST 5rth SI fcSET 

Tai. PR S-1223
JF1SO VAL.: pirm., antrad., trečiaa 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. &žtadie 
■ūaig 2-4 vaL popiet ir kitu hirv į mokinių mažiau. Numatyta su- 

oagal ausitarmą. fs .

Oi Aparatai - Protezai.. M4d. ban-
. dažai. Speciali pagalba tojoma.

C4rcn gųpnpre) ir t k 
9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9__1
W»st 63rd Sh, Chicago. IU. 60625

- - T»i»f.; fRcspjet 6-5084

PERKRAUŠTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
T*l. WA 5-8063

i daryti niekinių verbavimo ko- 
j misiją. Neįvykdytų darbų sąra 
Į še yra ir pilies stogo bei dalko- 
Įno pataisymas. Kai Kuratorija 
paprašė šiems reikalams lėšų, 
Baden - Wuertenbergo vidaus 
reikalų ministerija atsakė, kad 
pilies remontu turėtų rūpintis 
Lietuvių Bendruomenė. Berniu
kų bendrabučio remontas įvyk
dytas taiko's būdu. Pranešėjas 
išvardino visus talkininkus ir 
jiems dėkojo. Prieš IV PLJ 
Kongresą reikia atlikti pagrin
dinį remontą I pilies aukšte, kad 
būtų kur svečius patalpinti.

Kuratorijos valdybos pirmi-

ninkas nusiskundė, jog negali
ma sklandžiai vykdyti sąmatų. 
Pradžioje metų gimnazija turi 
pinigus skolintis iš banko, o ga
le metų tenka skubėti juos iš
leisti, nes likusius reikia grąžinti 
vyriausybei.

Apie Vokietijos lietuvių jau
nimo sąjungos veiklą pranešė 
A- Šmitas. Kadangi veiklesni 
Sąjungos nariai įtraukti į IV 
rLJ Kongreso ruošos darbus, 
tai šios organizacijos veikla pr. 
metais nebuvo gyva, Surouštas 
N. Metu sutikimas.

IV Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui ruošti komiteto pir
mininkas A. Šmitas supažindi
no su Kongreso ruošos darbais 
ir jo programa. Kadangi šiaiš 
klausiniais daug rašoma IN
FORMACIJOSE ir kitoje lietu
vių spaudoje, tai tų žinių čia ne
kartosime. Baigdamas praneši
mą, pirmininkas dėke’jo Vokie
tijos LB Valdybai už sukauptas 
stambias lėšas, kuriomis den
giamos organizacinės išlaidos. 
O jos didelės: vien registracijos 
lapų spausdinimas kainavo L-

i

&*

Apdraustas perkraustymas 
iš Įvairiu artstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996 i^mericanKį^hen

i ... ^Anthony Diaš Blue

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Vhot prwrimec li WOPA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 8:00 
—3:30 vaL popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedoje Aldona Daukua 

Telef.: HEmlock. 4-24U 

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL, 60629

A “Lietuvos Aidai’
“ ...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

PORK WITH APPLESAUCE ’
For as long as I can remember applesauce has been the 

natural accompaniment to pork. When my mother made pork 
chops there was always a little mound of applesauce on the 
side of the plate to eat with the meat.

* Here -is a recipe in which the applesauce is cooked along 
with the pork enabling it to absorb the flavor of the apples 
while it roasts. As with most other American dishes, this one 
was brought here from the “old country’^ In this case, the 
inspiration is from Poland.

How the pork loin is prepared for cooking is of the utmost 
importance iixpreparing this and many other pork roast dishes. 
The backbone must be out through lengthwise but left attached 
and then tied to the loin in 3 or 4 places with twine. Most 
butchers know how to do this and will be happy to prepare it 
for you.

Serve this roast with fried potatoes, a green vegetable and 
heated applesauce as a garnish. A nice wine accompaniment 
would be a Gamay Beaujolais or an Italian Bardolino or 
Valpolicella.

Loin of Pork Glazed with Applesauce
Servings: Six generous
Cost: Moderate

Programoj vedėja

’ Degree of difficulty: Easy 
Time: 2 hours cooking time 

1/2 hour preparation time
Ingredients:

5 pound center-cut

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Ha., 6:30 vai. pu. 
iŠ WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 7Ut Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374
.1*1* * ■ ■■■ T I Į *— Į .1

— Jei tinote eemenK kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujiena* dvi bm-

LKD S-gos Cicero Skyriaus 
Valdyba ir nariai

DR. GUST AINIUI - GUSSEN | 
mirus, jo seseriai Liūdai GUSTAINYTĘJ DUBAUSKIE- $ 

NEI ir jos šonui inž. Stasiui DUBAUSKUI su šeimą puošir- ^ 
džią užuojautą reiškia. x

In Memory of Our Dear Uncle

ANTHONY J. GUSSEN

We th:nk of the happy days when we were altogether, 
your loving smile and 

cheerful wavs 
will live in our hearts forever.

RUTH AND MARVIN WIGGERS 
Lincoln, Illinois

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUT0M0BILL4MS PASTATYTI

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS 

ir

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

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

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

PETITAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3577

GEORGE F. RUDAILNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138.113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

1-jo Pasaulinio karo veteranas
Gyv. Marquette Parko ir Bridgeport apyl.

Mirė 1979 m. gegužės 15 d., 3:20 vai. ryto sulaukęs 86 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

A mergoj e iš]
Paliko nhliud

gyv. Chayenne, W 
jger bei kiti gimiųės, draugai ir pažįstami. Velionis buvo vyras a. a. 
Anna žilvitis.

Vietoje gėlių prašoma aukoti V. A. Medical Center General Post 
Found, North Chicago, HL

Priklausė Dartaus - Girėno postui nr. 271.
Penktadieni, 4 Vai. popiet, kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz 

koplyčioje, 2424 W. 69 St.
g šeštadienį, gegųįfo 19 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
Ii šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 

bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Visi a. a. Louis ę. Mankau s giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai Indėčlami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūrius, anūkai, giminės.

Laidotuvių IMrekloriai Steponas Č. Lack ir Sūnūs.
Tek 737-1213

juice of 1 lemon 
Freshly ground black 

pepper
whole doves 
cups thick applesauce

pound center-CTtt
pork loin with bone 
attached

tablespoon salt
dore garlic, minced
Preheat the oven to 35t)°<
In a small bowl make a paste of the salt, garlic, lemon 

juice, and a few grindings of pepper, using the back of a spoon.
• With your fingers rub the paste into all sides of the pork 

Join. Stud the meat at even intervals with the doves.
• Place the seasoned loin fat side up in a shallow roasting 

pan just large enough to hold it comfortably.
a Put the meat in the middle of the oven and roast for 1 

hour undisturbed.
• Remove the pan from the oven and spread about half of 

the applesauce over the top of the loin with a spoon or spatula.
• Continue cooking for 1 more hour adding more apple

sauce every 15 minutes or so. The meat is done when iU 
internal temperature as indicated on a meat thermometer is 
165° or more.

o When the roast is done, remove it from the oven and let 
it rest for 10 minutes before carving.

A Consumer Service froth the CYANAMID Agricultural 
Division.

1 12
2

vj no 75 metus.
2 sunūs — Roman P., marti Phyllis, ir Louis A., 

primingu 4 anūkai — Natalie, Andrea, Glenn ir

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 8, ILL. Thursday, Mav 17. 1979



JUSTINA.NATSASJ.VEIKAJR.STIPRL''.Į
Iš Minneapolib' sugrįžęs ^Ste-■ dorovinės moters jis niekad nef 

ponas Nątsas tvirtina, kad jo ‘ buvo sutikęs-ir-nematęs/ Ji'buvcĮ 
motina Justina stipri ir sveika, gera liudininkė. Teisėjas patiįj I 
Ji eina 87-uosius metus, bet dar 
dirba įvairius darbus apie na
mus ir prižiūri savo septynių 
mėnesių anūką. - —

Justina yra nepaprastai stip
rios valios ir daug stipresnės 
dorovės lietuvė. Prieš keliasde
šimt metų, kai jai reikėjo stoti 
teisman ir liudyti, tai teisėjas 
nustebo. Jis negalėjo suprasti, 
kaip lietuvė, likusi su mažais 
vaikais, galėjo viena iš nedide
lio ūkelio ne tik pamaitinti, bet 
ir vaikus į mokyklą leisti.

— Kaip tu viena, svetimame 
krašte, be kalbos ir be amato 
gali pavyzdingai vaikus auklėti 
ir Į mokyklą leisti? — paklausė 
jos teisėjas.

— Ponas teisėjau, — atsakė 
darbšti lietuvė, — aš pati esu 
nemokyta, ir aš žinau, koks var
gas nemokytam žmogui gyventi. 
Man jau būtų sunku pramokti, 
už tatai ryžausi savo vaikus 
bent truputį apmokyti— Vai
kai yra brangiausias mano tur
tas. .. Nieko aš neturiu ir žinau, 
kad neturėsiu, bet man atrodo, 
kad mokslas, kurį pajėgsiu įdėti 
j vaikus, tai bus didžiausias tur-. 
tas. Užtat ir leidžiu mokytis, 
kad jie daugiau žinotų, negu aš 
žinau, kad jiems būtų lengviau 
gyventi, negu man buvo, ir kad 
jie būtų doresni, apdairesni, 
negu kiti vaikai yra...

Josios pasakojimas paveikė 
teisėją. Jis yra klausęs daugelį 
bylų, bet tokio pasakojimo ir 
tokio pasiryžimo, tokios stiprios

kėjo kiekvienu jos žodžiu.
Kai už kelių dienų Justina, 

dar kartą atėjo į teismą, tai' 
teisėjas; sutikęs-prokurorą,'ta
rė jam:

— Nusiimk kepurę prieš šią 
moterį, tai pati teisingiausia 
moteris... Tai mūsų gyyenimci 
pagrindas...

Justina išaugino sūnų Stepo
ną. Su žmona jiedu nuvažiavo: 
į Minneapolį savo motinos ap" 
lankyti, Motinos dienos proga ją] 
pasveikinti ir kartu dieną pra-’ 
leisti.

Justina gyvena sų savo duk
terimi, našle. Bet jos ir dabar be 
darbo nebūna. Duktė turi duk
terį, ištekėjusią, Justinos anūkę. 
Ji turi gerą vyrą, bet turi eiti’ 
dirbti. Ji augina sūnų, vos sep
tynių mėnesių. Anūkė, išeida
ma į darbą, atneša savo' 7 mė
nesių sūnų pas motiną ir mo
čiutę, o šios visą dieną mažą 
kūdikį prižiūri. Motina, grįžda
ma namo, papenėtą ir aprėdytą 
sūnų pasiirti su savimi... ,

Justina buvo naudinga visą 
gyvenimą, ji yra naudinga ir 
87-uosius metus eidama.

Ir ji dar tebeskaito Naujienas. 
Jai patiko Naujienos prieš 20 
metų, mielai jas skaito ir šian-1 
dien. Jai patinka šis laikraštis, 
nes jame randa daugiau tei
sybės.

Vaikai palinkėjo motinai svei
katos ir prižadėjo susitikti se
kančiais metais. Reporteris

£ 7
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REAL ESTATE.
- .. t i ’I

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE |

Namai, Žamė —• Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

P ASK OLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, ID. Tel. Virginia 7-7747

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus skaT 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandis? ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
Kaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų kurie prisidėjo prie Ha- 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skalirtijams.

Mykolas Karattis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio vlešbuSs. 
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 ramus'" 
intorė M Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. _______

Vim ir visus kviečiame į didžiąją tilta.

— Lietuvos Vyčių Seimas 
įvyks rugpjūčio 16-20 d. Čika
goje. Jam ruošti sudalytas ko
mitetas ir Įvairias komisijos, 
kurios jau yra numačiusios ren
ginius bei programas ir aptaru
sios, kaip priimti seimo narius 
ir svečius. Į ruošos darbus įtrau
kiami visi LV Illinois — India
na Apyg. nariai.

— Lietuvių Krikščioniu De
mokratų Cicetro Skyriaus kul
tūrinė popietė įvyks š.m. gegu
žės 19 d. 7 vai. vakare šv. Anta
no parapijds salėje, 1500 S. 49th. 
Court, Cicero, Ulinois-

— Muz. Manigirdo Motekai- 
čio studijos studentų pianino re
čitalis Įvyks gegužės 18 d. 7 vai. 
vak. Jaunimo centre. Koncerte 
gros lietuvių ir pasaulinių kom
pozitorių kūrinius: Julija Nar- 
butytė, Vida Darni j Onaitytė, Mo- 

,nika Samoškaitė, Suzanne Mil
ler, Vita Žukauskaitė, Jonas 
G-ražyS, Jonas Račkauskas, Ja
mes ir Jonas Geštautas, Vytas 
Šaulis, Silvija Bichnevičiutė, 
Aleksandra Gražytė, Beatričė 
Sturonaitė, Saulė Brakauskaitė, 
Andrius Narbutis,. Marilyn Ej- 
ma. Christopher PaUsch, Darius 
Pavilionis, Nida Bichnevičiutė, 
Violeta Sturonaitė, Jose Mana- 
ligod, Valerie Maze, Lina Šau

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galintų ataitytojų reuauau 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

XAUJI5MO3 
1799 SO. RALST1D ST. 
CHICAGO, (L 60606

^afiadaiBxi miniioėjiieo lHiidas. Priede

Pavardė tr vardai

Adrem

v Užasfcatr Naujienai kaip dovaną savo  
yra naujas skaitytoju. Pried* doL

Pavardė ir vardai _______________________

tarb

Adresai

SpoDSorlana pavardė, vardai ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviška spauda Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė Ir vardas

Adresas

• Platinimo vajam proga, 
tinimui nemokamai be jol

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaitei ruaipa. 
ų įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė tr vardas

i Atmu

i «K7

DAR SENA KAINA . Į
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

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

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 aute 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

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

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tu‘s metus veikiančioj įštai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

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

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

iware) prekių krautuve. Nebrangus.

lytė, Rytas PavilioTiis, Arūnas susipažinti, nes ji buvo perspaus
dinta Naujienose. Taip pat tel
pa T. Dargio, Alg. Budreckio, 
Jurgio Gliaudos ir Birutės Pū- 
kelevičiutės sraipsniai bei raši
niai. Juos visus verta ir labai 
naudinga perskaityti, žurnalas 
turėtų būti kiekvieno lietuvio 
namuose. ;

I

— Prof. Vlado ir Olgas Joku-I "
bėnų palikimo likučių pardavi-Į M. L. S.
mas įvyks šeštadienį, gegužės] Gausus namų pasirinkimas 
19 d. nuo 10-tos iki 2-tros vai.,' 
6506 S. Artesian. (Pr.)

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday' 
11 to 5 no appointment neces.i 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal- 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

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

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

NŲ. Mokame $6.4 uz sidabn-j pįid v£catlonfc.
nius dolerius (V. F. or better! 
condition)* Mokame aukščiau-i 
sias kainas už sidabrines monej 
tas. Perkame našto ženklus i’

Polikaitis, Marijus Kelečius, 
Laura Lauciūtė, Alvyda Eituty
je ir Vita Reinytė. Koncerto už
baigai 3 Gersvino preliudus pa
gros studijos vedėjas Manigir- 
das Motekaitis. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti koncerte ir pa
silikti užkandžiams ir kavutei, 
kuriuos paruoš mokinių tėvai, 
vadovaujami Gražinos Sturo- 
nienės ir p. G. Miller. M. Mote- 
kaičio studija yra 714 W. 30 St. 
Tel. 842-4324,

— Politikos ir Kultūros žur
nalo NAUJOJI VILTIS 11 Nr. 
išėjo kaip knyga — net 192 psl. 
Žurnalą leidžia LST Korp! Neo- 
Lithuania ir Amerikos Lietuvių 
Tautinė S-ga. Leidėjų taryba su
daro Teodoras Blinstrubas 
(pirm.), Jonas Jurkūnas, Bro
nius Kasakaitis ir Mečys Valiu
kėnas, visi Čikagoje- Redakto
rius Aleksas Laikūnas iš Kleve- 
lando. Administratorius Bronius 
Kasakaitis, 7150 So. Spaulding 
Ave., Chicago,.IL 60629- šio nu
merio kaina $4. Bronius Nemic- 
kas plačiai ir išsamiai aptaria 
Eurokomunizmą, Juozas Jakš
tas rašo' apie Vilniaus Akademi
ją, Vytautas Alantas išsamiai 
supažindina sii Geležinio Vilko 
legenda ir jos įtaka įvairiais lai
kotarpiai, Jonas P. Palukaitis 
■nušviečia laikotarpį prieš 60 m. 
ir duoda tuolaikimų veikėjų pa
reiškimus. Su, Antano Diržio 
studija apie teisingumą Lietu
voje skaitytojai turėjo progos

tas. Perkame pašto ženklus 
pinigu kolekcijas.

4207 So. Sacramento,

MARUA NOREIKIENfi

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metų*

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
name 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

i ‘ - i
SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite* 

į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
 mielai pagelbės i SLA jsirašytL

, Gal#* kreiptis ir bėdai i SLA Centrą: 
te.

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

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

doleriu

pelno, na*

— —

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
j 2951 W. 63rd St* Tel. 436-7878 
1

pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
; BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
Dirbininky Reikia

TOOL MAKERS
Class A - With Tool & Die Repair ex
perience: Nite Shift - Top Wages - 
Company Benefits which include _Fam-

SPRING DIVISION 

BORG - WARNER 
Madison St. at 25th Ave.

Bellwood, Hl.
An Equal Opportunity Employer

Geri. T. Daukanto Jury 
Šaulių kuopa sveikina

L.Š.S.T. suvažiavu
sius atstovus

Š.m. gegužės mėn. 19-20 die
nomis Chicagon suvažiuoja iš 
plačiosios Amerikos — Jungti
nių Valstybių ir Kanados Lietu
vių Šaulių Sąjungos Tremtyje 
atstovai išrinkti sekančiai ka
dencijai L.Š.S.T. Centro valdy
bos pareigūnus.

Kaip Lietuvoje šaulių Sąjun
gos nariai (dažniausiai jaunuo
liai) buvo ruošiami būti dorais, 
garbingais, savo kraštą mylin
čiais piliečiais, lojaliais šaulių 
organizacijos nariais, tinkamais 
dirbti ir reikalui esant aukotis 
dėl savo tėvynės, taip ir išeivi
joje atkurtoje Šaulių sąjungoje 
jos nariai, kurių daugiausia yra 
buvę šauliais Lietuvoje, gyvena 
jaunystės metais įkvėptoje dva
sioje — mylėdami savo tėvynę, 
gyvendami broliškame ir nuo
širdžiame tarp savęs bendravi
me bei damame šeimos sugy
venime.

Kaip jaustųsi šaulių sąjungos 
nariai, rinktinės bei kuopų val
dybos nariai, jei jų vadovai, tu
rėdami savo šeimą, arba savo 
žmoną, bendrautų su abejotinos 
moralės moterimi, drįstų piktin
ti savo narius bei visuomenę, 
rodydamiesi su ta moterimi pa
rengimuose ir paminėjimuose 
ar lankydamiesi su ja kuopot 
valdybos narių butuose bei ji 
šeimose? Arba kaip jaustus 
kuopos ar valdybos nariai, jei 
jų vadovas neteisingais apkalti
nimais siektų kuopos narius ai 
valdybas pašalinti iš kuopos i. 
kuris savo intrigomis priversti 
valdybos narius net atsistaty 
dinti iš pareigų?

Kadangi dabartiniu laiku L.Š
S

Juozo šmotelio

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

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

DĖMESIO ;
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE.
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street , 
TeL REpublic 7-1941

\_________■ _____
-------- y

*■ _ * ’ ■ \ - ?*

V.

Siuntiniai i Uetuvą
ir kitus kraštus I į 

P. NEDZINSKAS, 4063 Archer Av. ‘ 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

Netery P»Wta 
INCOME TAX SERVICE

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomii j 
formomis. i

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. į

Taip pat daromi vertiyd, Elateis 
Iškvietimai, pūdomi pilietybės pra

šymai Ir kitokį Mankai

mn mm

GA 4-1654

Slate Farm Lite Insurance Company

advokatas 
CHARLES P. KAL G Associate* 

2649 West 63rd Street.
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. į 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams. ^

— Prasidėjus kalboms apie 
gazolino stoką Amerikoje, pra-1 
dėjo kristi akcijos, tiktai ne ga- j 
žolino ar naftos.

S.T. Centro Valdybos vadovai ’ 
yra prityrę, garbingi žmonės ir 
pasiaukoję šaulių organizacijai, 
tad linkėtina, kad suvažiavime 
dalyvaują atstovai sekančiai ka
dencijai patvirtintų dabartinius 
Centro Valdybos pareigūnus.

f1 Ed. Venp’ionskas’, 
>r Kuopos pirmininkai*

<

NAUJUKO!,1 CtflifcGO 1, ILL. įbf 17, 197>

Di-Gėl 
knti-Gas AntOČML
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