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i Chičaga jau žaliuoja, o New Yorkas aar be lapų. New Yorko 
parko vaizdas įrauktas preitą savaitę.

KETURIASDEŠIMT TŪKST. KAMBODIJOS KAREIVIU 
ĮŽENGĖ I TAILANDO TERITORIJA

BANGKOKAS. Tailandas, —j
inijos vyriausybė penktadienį j

nutarukė š'aurės Vietname vy
kusius K;nijos ir Vietnamo už
sienio reikalų ministerių pasita-
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KINIJA NUIRAU
IRANE PRASIDĖJO KOVOS TARP 
MILICIJOS IR “REVOLIUCIONIERIŲ”

KARIUOMENĖ NESIKIŠA Į MULOS 
ŠALININKŲ TARPUSAVIO KOVAS 

X

TEHERANAS, Iranas. — šeš- “Revoliucijos sargai” reikalauja, 
tadienio ryte Teherane ir viena- kad Irano kariuomenė būtų pa- 
me priemiestyje prasidėjo kova versta į “liaudies armiją” ir kad 
tarp dviejų mulos Chomeini būtų suimti dar keli aukštesni 
valdomų ginkluotų grupių. Ko-. karininkai, 
va eina tarp vadinamos milici
jos, sudarytos perversmo eigoje 
policijos darbui papildyti, ir va
dinamų “revoliucijos sargų”. 
Pastarieji skelbė, 'kad vyriau
sias jų tikslas yra daboti, kad 
Irane šacho .nuvertimų prasidė
jusi revoliucija nepradėtų nuo 
kelio nužingsniuoti.

“Revoliucijos sargai!’, prižiūrė
jo -suimtuosius, kad’ kaš-'&e pa
grindo jų neišleistų f r dabojo, 
kad būtų vykdomi “revoliucinio 
teismo” sprendimai.

Mula Chomeini buvo labai pa
tenkintas “revoliuciniais ; sar
gais”, nes jie nepraleisdavo nė 
vieno suimto šacho šalininko.

Bankai paskolins 
Chicagai $64 milijonus 
CHICAGO, Ill. — Chicagos^ 

bankai, iš naujai išrinktos ma- 
jorės Jane Byrne patyrę, kad 
miestui reikia 64 milijonų dole-. 
rių paskolos, sutiko tuos pini
gus paskolinti. Chicagai labai 
reikalingi pinigai, nes atsargos 
buvo išmokėtos sniegui išvežti 
iš miesto centro, o pinigai i 
miesto kasą plaukia labai lėtai. 
Be to, bankininkai skolins pini
gus labai jau žemais nuošim
čiais. Atrodo, kad naujai išrink- 

! toji majore tokias sąlygas pri
ims ir užtrauks miestui didelę; 
paskolą. . .

Įima pasitikėti. Jie noriai vykdo 
jo paties įsakymus. Premjeras 
Bazarganas buvo įsakęs nugink
luoti "revoliucijos sarguą”, bet 
niekad iš jų ginklų neatėmė. 
Kada kareiviai rengėsi juos ap
supti ir nuginkluotu tai įsimai
šydavo pats' Chomeini ir jie ne
būdavo-liėciami.,.\\ ;

tą ^‘revoliucijos šargąT’ sųimti ir 
nuginkhipfiį kaf jiš^kuriuo rei
kalu-išeidavo1, iš' kareiviniu ir 
viėnąš;' patekdavo į kareivių 
rankas. .
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Mulą. Chomeini gali - bet. ku
riuo momentu ■ sustabdyti- prasi
dėjusias kovas, bet iki šeštadie
nio vidurdienio jis nesikišo į ko
vojančias grupes, tarytum norė
damas leisti viena kitai nuleisti 
kraują.

PREMJERAS NORĖTŲ 
VISUS NUGINKLUOTI

Premjeras Bazarganas norėtų 
nuginkluoti abi kovojančias 
grupes, bet tuo tarpu jis dar ne
drįsta šio žingsnio imtis. Kada 
abi grupės gerokai nuleis krau
jo, tada policijai ar kariuome
nei bus lengviau juos nugink
luoti. Sunku suprasti, kuriais 
sumetimais mula Chomeini tuo
jau nesikišo į konfliktą ir jo 
nesustabdė.

Kariuomenė nesikiša i per
versmo metu atsiradusių grupių 
tarpusavio kovas. Karo vadovy
bė yra pasižadėjusi vyriausybei 
atstatyti tvarką, bet kariai 
neina, jei neturi aiškaus paties 
premjero įsakymo. Kariai taip 
pat nenori gauti jokio įsakymo 
iš mulos Chomeini.
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KALENIMTRfiLIS

j Gegužės 21: Viktoriją, Valen
tas, Vydminė, Vaidevutis.

Šaulė teka 5:07, leidžiasi 8:07.

Oras šiltas, lis. < . •

Neleidžia skubiai 
keliais važinėti

SPRINGFIELD, Ill. — Nacio
nalinė Illinois gvardija, kelių 
sargai ir miestų policija stabdo 
kiekvieną - automobilistą, kuris 
važiuoja daugiau- 55 mylių 
greičiu. . Greičiau važiuojančius 
automobilistus policija apdalina 
pabaudomis, kitiems-pasako pa
mokslą ir- pataria1 bereikalingai 
nedeginti gazolino.

Greitai' važiuoti- mėgstantieji 
automobilistai stabdomi Chica
goje, priemiesčiuose, ir už mies
to. Jie turės eiti į teismą ir aiš
kintis- už greitą važiavimą.

Gubernatorius norėjo, kad! 
Kapų Puošimo dieną būtų gali
mai mažiau aukų. Be to, jis nori 
taupyti gazoliną, nes Illinois 
valstijoje gali būti gazolino 
stoka.

Izraelis išsiveš 
Sinajaus derlių

KAIRAS, Egiptas. — Izraelis 
pradėjo savo karo jėgas vežti iš 
Šinajaus tą dieną, kada buvo 
pasirašyta Izraelio-Egipto taikos 
sutartis. Bet Izraelis viską taip 
buvo apskaičiavęs, kad Sinajuje 
nebeliktų nei vienas vertinges
nis dalykėlis.

Izraelis buvo apsėjęs didelius 
dirvonavusius Sinajaus plotus. 
Dabar ten baigia nokti rugiai ir 
kviečiai. Egiptiečiai manė, kad 
Izraelis paliks jiems šių metų 
derlių, bet paaiškėjo, kad taip 
nebus. Izraelis laukuose paliko 
kertamąsias, kad dviem dienom 
prieš žemės perdavimą galėtų 
nusikirsti javų derlių, išdžio
vinti ir jį išsivežti. >

— Amerikos miesteliai, Ilges
niam laikui palikti be gazolino, 
labai nukentės, nes sustabdomas 
visas juose judėjimas.

— Tito Broz sutiko nuvažiuoti 
į Maskvą,' nes Tfc ezhevas nepa
jėgia laisvai vaikščioti. Jo bal
sas, nors kartais užsikerta, dai1 
gana stiprus. '
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SPROGIMAS IŠMUŠĖ 26 LIETUVOS 
ATSTOVYBĖS LANGUS

NEI LIETUVOS ATSTOVAS DR. BAČKIS. NEI KITI 
TARNAUTOJAI NEBUVO SUŽEISTI

non kalbėti.

*

WASHINGTON, D.C. — Ku-: apie senas skolas nebekalba.
bos. atstovybės užpakalinėje da-1 Prez. Carteris būtų linkęs at- 
lyje šeštadienio rytą sprogo ga- naujinti prekybą su Kuba, jei 
linga bomba. Sprogimas padarė , Kubos vyriausybė atšauktų savo 
žalos Kubos atstovybės namui, karius iš Angolos, Abisinijos, 
Tuo pačiu metu sprogimas -iš-! Eritrėjos ir kitų pietų Afrikos ! 
mušė Lietuvos atstovybės 26.i vietų, bet Castro apie tai ne
langus.

Lietuvos Respublikos genera
linė konsule gavo žinią iš dr. 
Bačkio apie Lietuvos atstovybės 
langų išmušimą. Taip pat jai 
pranešta, kad pačioje atstovy
bėje niekas nuo sprogimo nenu
kentėjo.

KOVA EINA KUBIE
ČIŲ TARPE

Policija nustatė, kad bombą 
prie Kubos atstovybės padėjo 
patys kubiečiai, nepatenkinti 
diktatoriaus Castro dviejų die
nų kelione į Meksiką ir ilgais- 
pasikalbėjimais su prezidentu 
Portillo. Jis pareiškė, kad tikisi 
gauti naftos iš Meksikos 1981 
metais, bet Meksika dar nepra- 
gręžė didžiųjų naftos versmių ir 
iki šio meto tiksliai nežino, kas 
ir kada pragręš žemę ir pasieks 
naftos klodus.

Fidel Castro labai nepatenkin
tas, kad JAV vyriausybė neat
naujina prekybos ryšių su Cas
tro valdoma Kuba. Jis norėtų 
pirkti Amerikoje gamintų ma
šinų, bet nenori ir kalbėtis apie 
konfiskuotus amerikiečių pini
gus Kubos bankuose, nusavini
mą amerikiečių ūkių, mašfrių ir 
kitokio turto.

JAV nori, kad Kuba pirma 
sumokėtų už nusavintus ameri
kiečių turtus ir atiduotų Kubos 
bankuose buvusius amerikiečių 
pinigus, sumokėtų < už Kubai 
parduotas ir nusavintas prekes.

Castro nenori kalbėti apie nu
savintus amerikiečių biznius ir 
pinigus, bet nori pradėti naują 
prekybos lapą. Meksikos prezi
dentas taip? pat, prašo Ameriką 
ptadėti ųprekybą ;su Kuba, bet

Castro bijo likti 
, be naftos

Fi- 
su

MEKSIKA, sostinė. — Iš 
del Castro pasikalbėjimų 
Meksikos prezidentu susidaro 

I įspūdis, kad Castro bijo likti vi
sai be naftos. Iki šio meto veik 
visą naftą atveždavo rusų trans
porto laivai. Dabar rusai aiški
na Kubos diktatoriui, kad gazo
liną jie privalo vežti į Angolą, 
Abisiniją, Jemeną, Ispaniją ir 
kitur. Patiems rusams taip pat 
reikia daugiau degalų negu pra
eitais metais. Rusų pramonė ir 
transportas daug naftos sunau
doja. Patys rusai patarė Fidel 
Castro žiūrėtr.r«r kartais jis ne
gali kur arčiau gauti gazolino.

Afganistane suki-
- limas plečiasi

HYDERABADAS. Pakistanas. 
— Iš Kabulo ateinančios žinios 
sako, kad praeitą savaitę Afga
nistane prasidėjęs sukilimas ple
čiasi. Afganistaniečiams jau pa
vyko užimti kelias kalnų vieto
ves. į kurias negali įsiveržti Ka
bule esančios karo-jėgos. Afga
nistaniečiai palaiko telefono ir 
radijo susisiekimą su Kabulu, 
bet kalbėdami'stengiasi, kad ne
atpažintų sukilėlių.

Telefonistai atsako į klausi
mus, bet nepasako, ko nenori 
pasakyti. Kabule yra didokas 
skaičius rusų,, bet jie bijo įkelti 
koją f kai • kurias kalnų vietas.

■’ ^.©oleria vertė pakilo Euro
postdn 'jĮponljonbiržosa. ’-i" į kitos rusų pavergtos tautos.:

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America • •••••••••••••••••j

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News PubUshing Co., Inc.

1739 So. Hakted Street, Chicago, 111. 60608 
HAymarket 1-6100 

••••••••••••••••••• 
Over One Million Lithuanian 

In The United States

a-
Yndų smūgį 

uzemusiems di-
Smūgi« 

kirt
■j. viacij a, 
keršijo pales-

vo
□e jokio

arti-

Izraelis kviečia pales- 
v t*-»iečius tartis

■ 'BFTŽ&TAS. Libanas.— Izrae
lio Karo jėgos penktadieni" 
karą kirto laba’ 
palestiniečiai-.
deles kareivines, 
nelauktas, nes jį 
įspėjimo. Izraelio 
lerija ir laivynas

I tiniečiams už kiekvieną Izraely
je sprogusią bombą. Tuo pačiu 
' metu Izraelio radijas sako, kad 
Izraelis sutinka tartis su pales- 
t’niečia’s. Izraelis baigs palesti
niečiu karo bazių bombardavi-

V -

mus. jeigu palestiniečiai nustos 
bombardavę Izraelio miestus, 
vasarvietes ir susisiekimą.

Idi Amin apsigyveno

TRIPOLI, Libija.— Idi Amin, 
buvęs Ugandos diktatorius, yra 
apsigyvenęs visai netoli Tripo
lio, retame Tripolio priemies
tyje. Valdžia norėjo nuslėpti 
Idi Amino nusamdytą vietą, 
bet žurnalistai labai greitai ją 
išaiškino. Sekdami valdžios at
stovų automobilius, jie labai 
greitai nustatė, kurioje vietoje 
gyveno bėglys.

Jų įtarimus patvirtino polici
jos sargai, uždraudę užsienie
čiams priartėti prie Amino. Pra
važiuojantieji žurnalistai matė 
iš namų einančius diktatoriaus 
vaikus.

—Iš Lenkijos popiežiaus drau
gai jam parašė daug laiškų, pra
šydami juos aplankyti, bet po
piežius tik kelis galės aplankyti. 
Daug laiko jam atims pasitari
mai su Giereku ir kard. prima
tu Wyšinskiu.

—Salvadoro prezidentas smer
kia maištininkus, įsiveržusius į 
svetimas ambasadas ir reikalau
jančius pinigų.

— Jungtinės Tautos atmetė 
pasiūlymą garantuoti užsienio 
iumalistams teisę rinkti žinias. 
Pasiūlymui priešinosi Rusiją ir

NENORI ĮSAKYTI RUSAMS IŠSIKRAUS
TYTI Iš CAM RANH ĮLANKOS :

Netrauks teisman 
kolonijos žudiku

JAMESTOWN, Gvijana. — 
; vyriausybė norėjo 
teisman pačius svar- 
Jamestown kolonijos 
bet neranda nusikal- 

rimus. Derybų metu buvo ap- ; Gvijanos 
tarta visa eilė abi valstybes lie-Į riaukti ' 
čiančių klausimų, bet jų vykdy- biaus'us 
mas turėjo priklausyti nuo visų žudikus, 
derybų pabaigos. Nesutarus pa- j tėlių. 
grindiniais klausimais, nebus;
vykdomi ir antraeibai. riausius kolonijos vadus, bet pa-

Kinija pareikalavo, kad Viet-įč'oje Gvijanoje jų nėra. Jim 
namas tuojau įsakytų Cam 1 Jones, vyriausias kolonijos tvar- 
Ranh įlankon atplaukusiems so-|kytojas, rastas nušautas. Visi 
vietų karo laivams važiuoti na- kiti direktoriai nusinuod.jo arba 
mo. neleisti rusams iškelti dau-J dingo. Gvijanos vyriausybė lei- 
giau sovietų jūrininkų ir stip-i^o Amerikos aviacijai išsivežti 
rinti savo bazę Vietname. So- j nusižudžiusių lavonus ir nuodus 
vietų karo laivynas Vietname 
žymiai pakeičia politinių jėgų 
lygsvarą ir Kinija negali leisti 
rusams įsistiprinti šiaurės Viet
name. Pradžioje Vietnamo mi
nisteris pasižadėjo šį klausimą 
aptarti, o dabar pasakė. kadltP' 
kio įsakymo Vietnamas nesiren
gia Sovietų Sąjungai duoti.

Kinija norėjo, kad Vietnamas 
atšauktų savo divizijas iš Kam
bodijos ir tuojau leistų Kambo
dijos gyventojams patiems tvar
kyti savo krašto reikalus, tuo 
tarpu Vietnamas ir šį kartą at
sisakė" atšaukti savo karo jėgas 
iš. Kambodijos.
,!■ Paskutinėmis dienomis Viet
namo kariai pradėjo dar smar
kiau pulti Kambodijos karius, 
iki šio meto vykusiai besipriev 
šinančius Vietnamo kariams. Be 
maisto ir amunicijos likusieji 
Kambodijos kariai buvo pri
versti praeitą penktadienį pra
šyti Tailandą, kad suteiktų 
jiems tremtinių teises. Sieną

pa ruošusi as slauges. Jos grįžo 
Amerikon. Sako, kad jos atliku- 
sios savo pareigą, pildžiusios 
vyresnių tikybininkų Įsakymus. 
Keli vadai bus teisiami Ame
rikoje.

— Castro patarė Meksikos 
| prezidentui samdyti rusų inži
nierius naftos versmėms pra
gręžti. bet Meksikos prezidentas 
paklausė, kodėl jie neatidaro 
naujų versmių Sibiro plotuose.

— Libijos valdžia apstato ke
lius, kad užsieniečiai nepasiek
tu Idi Amino.

e.--------i---------- —-----------------

.nija atkauktų savo karius iš 
Vietnamo pasienio, bet nieko iš 
to neišėjo, nes derybas teko nu
traukti.

Kinija tikisi netrukus pradėti 
derybas su Sovietų Sąjunga. 
Jeigu Vietnamas jau tapo Sovie
tų Sąjungos satelitu 
geriau tartis su pačiais

ai Kinijai 
rusais.

peržengė ir ginklus Tailando negu su vietnamiečiais, su ku- 
pasienio sargams atidavė apie riais negalima susitarti. Vietna- 
30.000 Kambodijos karių ir jųimo užsienio reikalų ministeris 
šeimų.

Kinija principe sutiko atiduo
ti Vietnamui visą tūkstanti ka
reivių, pasidavusių kiniečių ne
laisvėn. bet Kinija reikalavo,' namas 
kad Vietnamas atiduotų visus' klausti Maskvos. 
Kambodijoj nelaisvėn paimtus i kad jai bus geriau tartis su pa- 
karius ir administracijos atsto čia Maskva, negu su josios iš 
vus. Vietnamas norėjo, kad Ki- kamšinės valdžios atstovais.

negali daryti jokio sprendimo. 
Jis sako, kad pirma turi pasi
tarti su savo vyriausybe, bet 
tikrovė yra visai kitokia: Viet- 

pirma priverstas atsi- 
mano.

mot

Kinijos vicepremjeras Tengas. pajnatęs kad Vietnamąsnn nori 
r tą’kos sąlygų.Pie.Uį Azijoje, isakė užsienio reikalų ministcriui 

nutraukti dcųybaąęu Vietnamu ir grižti 'į'Pe'kihh'
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a. BnumwFRONTININKU KARINGUMAS JAU SILPNĖJA
Spaudoje Žurnalistas V. Karo

sas rašė apie Fronto Bičiulių 
konferenciją, popietę, įvykusią 
š.m. balandžio mėn. 21 dieną 
Jaunimo Centre. (V. K. — Fron
to bičiulių popietė, Naujienos, 
1979 m. geg. 10. H ir 12 d. lai
dose ) Straipsnis rimtai parašytas. vertas studijinio dėmesio.

tekant vidaus politinius įvy
kius susidaro įspūdis, kad fron
tininkai nepajėgę sugriauti ar 
perimti į savo žinią ALTos ir 
VLIKo, pasijuto atsidūrę politi- 
niame akligatvyje, tad skubėjo 
susibėgti ir susirasti kokią nors 
išeitį...Minimo straipsnio autorius V. Karosas yra vidaus ir užsienio politikos įžvalgus stebėtojas, gabus politinis komentatorius, jį gerai pažįsta laisvos spaudos skaitytojai, ypač Naujienų skaitytojai. Jo politiniai komentarai visada yra paremti politiniais gyvenimo faktais.V. Karosas, Savo straipsnio pradžioje, pirmiausia pasisako kokiu pagrindu jis dalyvavo F.B. konferencijoje —'popietėje. Pirmiausia jis pastebi, jog nenorėtų veltis į jokias diskusijas su frontininkais, bet kadangi jie prentenduoja į tautos elitą ir, jų Įsitikinimu, jie sudaro lietuvių tautos smegenų trestą, kuriame yra analizuojamos, svarstomos ir sprendžiamos aktualios problemos, kurių paruošti teoretiniai sprendimai yra perduodami L. B-nei ir visiems veiksniams vykdyti, jam visa tai norėjosi asmeniškai ištirti. O, kaip žinia, tie jų planai ir tikslas vis tokie patys — partinė diktatūra išeiviai, keičiant tik politinę taktiką. ..
r Kas intrigą sukėlė?Intriguojanti žinia buvo ta: frontininkai keičia politinį toną,

taktiką ir griebiasi akademinio 
stiliaus.V. Karosas savo straipsnyje rašo, kad, jo dideliam nustebimui, frontininkų popietėje yra užčiuopęs skirtingą už buvusį prieš penkerius metus toną. Kas ir paskatino šio rašinio autorę, A. Beržienę, spaudoje pakedenti V. Karoso pateiktus įspūdžius ir jo pareikštus rimtus, dėmesio 
vertus komentarus apie naujus frontininkų politinės taktikos 
užmojus.Štai kaip V. Karosas spaudoje aptaria fronto bičiulių pasitarimo eigą ir jo nuotaikas. Jis rašo: “Dabar antru kartu įkėliau koją į frontininkų suruoštą popietę. Koks didelis skirtumas! Anuomet buvo kalbėta išdidžiu tonu, nevengta karingos retorikos ir mitinginių ovacijų, kuriomis norėta pavergti suvažiavimo protus... Anuomet, . jų galvojimu, jiems nekilo net mažiausių abejonių dėl jų pasirinkto kovos metodo teisėtumo. Netgi balso tonacijoje, ypač pabrėžiant žodį rezistencija, tarta su trimis “r”, jutosi absoliutus tikrumas pergalės ir savo idėjų laimėjimu. Mano didelei nuostabai, sėdint, klausant ir stebint viską iŠ šalies, šioje fronto bičiulių popietėje dominavo akademinio pobūdžio nuotaika. Kalbėta ramiu tonu, nuoširdžiai pasisakyta dėl savo nesėkmių, nevengta kritikos ir priekaištų savo vadovybei. Reikalauta pašalinti fanatikus (tame tarpe ir savus), kurie kliudo visų veiksnių darnai. Netrūko pesimisti- n;ų pasisakymų ir desperatiškai ieškota išeities. Dingo ankstyvesnis tikrumas savo neklaidingumu ir pasitikėjimu savo jėgomis/’Perskaičius V. Karoso išgyventus ‘ įspūdžius frontininkų .popietėje, taip ir norisi tarti:

O Praamžiau, greičiau apšviesk 
tų trumpų distancijų politikie
rių protus, leisk greičiau jiems 
suvokti savo diktatūrinio užmo
jo pražūtį, leisk'jiems greičiau 
apsispręsti už demokratijos ne
šamą palaimą individui ir tau
tai. Gan jau gana jų keliamo 
pikto erzelio! Gana ribotų jėgų eikvojimo negatyviai vidaus trinčiai! Reikia žinoti, kad į laisvę prisikėlusi tauta neliks skolinga nei savo ištikimiems vaikams, nei jos gyvybės reikalui kenkusiems...Iš tikrųjų, norint nustatyti frontininkų keliamo erzelio pa-* darytą ir daromą žalą išeivijai 
ir skriaudą tautai, reikia pavar
tyti dienraščius, kurie mirgėte mirga tik erzeliu ir pikta pole- - 
mika...Pol’t nio d ktatūrinio pagrindo frontininkų užvestas ir ve-: damas vidaus erzelis taip išvar-; gino visus, kad lietuvis lietuvį \ pamatęs jau eina į kitą gatvės: pusę, kad nereikėtų jiems gin- čyt’s. Nežiūrint šios skaudžios tikrovės, politiniai demagogai į kaip visados vis kalba, kartoja į gražiai skambančius žodžius j apie tautinį solidarumą. Šitokia] baisi situacija yra tik išeivijos; gėda ir tikra nelaimė!- Frontininkų popietės reikalas nebaigtas, tenka prie jo sugrįžti. V. Karosas, vakaronės įvykio stebėtojas, kiek ilgiau stabteli prįę AL Raulinaičio paskaitos. “Mūsų veiksnių konsolidacijos] galimybės", pateikdamas savo Į komentarus..

Frontininkai pateko 
į politinį akligatvjKaip jau rašinio pradžioje yra pastebėta, frontininkams nepavykus perimti į savo kon-’ trolę ALTą ir VLIKą, jie pasijuto politiniame akligatvyje ir desperatiškai ieško išeities. Al., Raulinaičio paskaitos tema yraj aiškiai skirta surasti išeitį iš akligatvinės politinės situacijos. Al. Raulinaitis ir bando frontininkus išvesti iš akligatvio: jis siūlo, perša veiksnių konsolida-

A. Cooper Skupas Čikagos miesto vaizdasei ją, bet V. Karosas jam pastoja politinio gudravimo kelią. Karosas savo politiniu apdairumu, išprusinimu ir logiškomis išvadomis pasisako prieš ir siūlo laikytis pliuralistinės veiksnių struktūros. V. Karosas gyvenimo faktais įrodo, kad įvairioje struktūroje yra galimas didesnis politinis lankstumas. V. Karoso galvojimu, monolitinis veikimo būdas, ko ir siekiama per veiksnių konsolidaciją, reikalautų visų veiksnių pilno sutarimo ir veikimo viena kryptimi, neleidžiant atskiram veiksniui, ar net paskirai partijai užimti skir

tingą poziciją, tuo neva išvengiant jėgų suskaldymo. V. Karosas teigia, kad konsolidacijos principu veikiant, viskas pastatoma ant vienos kortos, kuria galima arba viską laimėti, arba pralaimėti. Jis pažymi, kad demokratinėje veikimo sistemoje nelošiama viena korta, neš viena pralaimėjus, atsigaunama ant kitos. V. Karosas šį savo teiginį paremia ir realaus gyvenini opa vyzdžiai s.V. Karosas savo pasisakymą už pliuralistinį veikimo būdą paremia ir dabarties faktu. Jis ‘ klausia: “Kas būtų buvę, jei dr.

American
Dream

Machine

Afl&araai 'ik Cha ptiįre that mada 
cnt d dreama. And, UA Saving! 
Bond* hare been helping to maka 
happy dreams coma time for years.

Near, Bonds mature in less than 
star ymn. That means your dreams 
cm eocM true faster than aver before.

Ydu can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Saving* Plan where you work, or tba 
lood-tt-Monib plan where you brink.

Before you kner* it, your American 
v will ba a me Uty. ■

ysm, W) eemthsi fcret

mated frwy can ha eaaharf * 
hrtrmai b ant mshaect toTake stock in America.

Nov mature Ja Itse than six

~ ZYLĖAnt jūros nusileido Zylė, Ji'gyrės, ■ ■ .Dėl to tuojau- kalba pasauly pasiskleidžia-

K. Bobelis savo iniciatyva ne
būtų išėjęs su visai skirtinga 
Helsinkio aktų interpretacija? 
Nepaisant . kitų veiksnių jam. daromų smerkimų bei sunkumų, jis laimėjo svarbią diplomatinę kovą. . Visiems veiksniams užėmus VLIKo ir Liet. Bendruomenės peršamą poziciją, kažin ar visi konsoliduoti veiksniai nebūtų vieningai atsidūrę šiapus Baltųjų Rūmų, už Valstybės departamento durų visiems laikams?Šitokio galvojimo ir galimybės pagrindu, V. Karosas atmeta ir Al. Raulinaičio pasiūlymą konsoliduojant veiksnius sudaryti vieną bendrą informacijos centrą. Jis sako, kad toks konsoli- dacinis organas tik paruoštų dir- : vą diktatūrinei sistemai, kuri I ilgainiui sužlugdytų visą politinę veiklą. Tokiam V. Karoso išvedžiojimui tenka šimtaprocentiniai pritarti, ypač turint mintyje istorinę patirtį ir nuolat besikeičiančią pasaulinę politiką.Tenka pripažinti, jog V. Karoso politinis įžvalgumas ir loginis galvojimas yra įtikinantis. ; Be to, yra aiškiai suprantama, jog jis mato ir jaučia, kad frontininkai nuo savo vedamos politinės linijos neatsisako, bet jie siekia keisti tik taktiką.' Tad, kaip matome, V. Karosas sveika logika ir politine išmintimi bei patirtimi aiškiai pastoja kelią jų j politiniam gudriagalviavimui.Vis dėlto frontininkai vieną išeitį turi, tai grįžti atgal. Pir- i miausia jiems reikia atsisakyti troškulio valdyti — diktuoti. Atsisakyti siekio sugriaut ALTą ir VLIKą. Atsisakyti diktuoti > L. Bendruomenei, leisti jai laisvai, nevaržomai tvarkytis demokratiniu ir parlamentiniu principu. Jie privalo atsisakyti visuomenę erzinančių iliuzijų, mitų, įsivaizduoto partinio pranašumo ir tariamai turimo smege- ; nu tresto monopolio.Gyvenamas metas yra kritiškas, delsti nėra kada. Vidinių

barnių ir nuožmaus erzelio jau 
visi išvarginti. Kasdien jaučiasi 
didesnė apatija ir gausėja iš or
ganizacinės veiklos., besitrau
kiančių skaičius. Vaizdas ir nuo
taika jau kelia siaubą.

Neabejotina, kad už šitokią 
nelaimingą situaciją pati didžio
ji kaltė ir atsakomybė tenka 
frontininkų aktyvui. Už tai 
jiems teks atsakyti ne tik prieš 
dabartį, bet ir prieš ateitį, prieš 
tautą, už tokį negailestingą ir 
neatsakingą išeivijos .organiza
cinės veiklos nualinimą ir nu
susinamą.

Pagaliau, ponai, frontininkai, 
vadai ir eiliniai, pajudinkite sa
vo smegenų trestą, pažvelkite į 
akis realybei ir pamatykite bei 
supraskite savo politinių užmo
jų beprasmiškumą. Pasigailėki
te išeivijos, nustokite ją alinę. 
Išdrįskite prisipažinti klydę ir 
grįžkite atgal! Tada sugrįš ir 
mūsų visų taip laukiama taika. 
Pavergta tauta nenori nieko gir
dėti, žinoti apie išeivijos vidaus 
nesantaiką ir rietenas. Žinokite, 
kad ją džiugina, gaivina tik po
zityvi mūsų veikla. Tad, tebū
nie mūsų visų visokeriopos 
pastangos ir ištekliai panaudoti 
rezistencinei kovai prieš tautos 
okupantą!

• Indija eksportuoja aaug arbatos. Tą ūkio šaką pradėjo anglas Robert Fortune, nelegaliai iš Kinijos įveždamas arbatos medelius.
Powerful anti-iteh 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

? ,ąvaginalr rectal, and ottier skin 
conditions. Dp.ctdrs.frnd even 
severe itching/can be treated 
with a spėcial drcrg. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE®. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. e BiCOZENE

Pabūgo įnamiai Neptūno karalijos;Pulkais čion paukščiai kitas kitą vijos, O žvėrys bėgo iš miškų į gaisro tvaną žiūrėt, kaip degs ir ar karštai čia ckeanas. Ir netgi, kalba, — garsas pasakų nelauktas Paskatino mėgėjus pokylių aistringusPirmuosius prie krantų su šaukštaisGradžiuotis ten žuvų sriuba turtinga, Kuries net ir žuvų pirklys doshingas Neteikdavo saviesiems sekretoriams. Iš anksto pagauti stebuklo čia sustoję Ir jūron jie akis įrėmę, tyli, laukia,Tik tylą retkarčiais kai kas šnabždom nutraukia: “Tuojau ji užsidegs, matyti bus čia ko”.Ir kur čia: jūrai"nei" kam ko.Ar verda ji bent kiek? Tai ne — pati tikroji!Ir kuo gi baigėsi užumojai didingi?.Su geda Zylė vėl namolei nuplasnojo,Didžios garbės privirti išmislinga, Bet jūra nelicpsnojo.
■ • • • 4 * *Prie žodžio čia pridėt derėtų,Bet veido niekieno nelietus,Kad kolei darbo galas nepasiektas,Tol girtis nereikėtų.
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Neleiskim okupantui mus apgaudinėti!
BRANGUS TAUTIEČIAI!

Musų opozicija išranda vis naujus, žemus ir nepadorius kovos 
metodus Reorganizuotai Bendruomenei šmeižti ir niekinti..

Štai DRAUGE (bal. 23 d. vedamajame) Bronius Kviklys rašo: 
Per visą savo 22 metų gyvavimo laiką ši. lietuvybės tvirtovė buvo 

tik vieną kartą (1976.XII.12) pačių lietuvių — gudelinės ‘reorgų 
bendruomenes’ ir Chicagos nacių — gyvosios lietuvybės griovėjų 

.nepamatuotai užpulta”, čia Kviklys kalba apie protestį prij 
komunistinių f ūmų rodymą Jaunimo Centre. Jo šitoks išsireiš- 
kimas yra niekšiškas melas!

1) Martynas Gudelis, geras patriotas ir mūsų draugas nieko 
bendro tiesiogiai su mūsų organizacija neturi, ir mūsų Bmdruo- 
menę vadinti “gudeline”-yra tik Kviklio išsigalvotas absurdas.

z) Mes niekada nepuolėme Jaunimo Namų, mes juos gerbia
me. Kviklio minėtas protestas buvo suruoštas Jaunimo Narname 
apsaugoti! Buvo protestuojama prieš komunistinių propagandiniu 
filmų rodymą, kuris būtų Jaunimo Namus visai sukompromita
vęs. žinoma, bet kokia sovietų propagandos kritika Kviklį, kaž
kodėl, labai jaudina, ir jis bijo ta tema teisingai kalbėti.

3) Kviklio išgalvota nesąmonė, kad mes tą demonstraciją ruo
šėme drauge su naciais, yra irgi niekšiškas melas. Nacių atsira
dimas demonstracijoje, greičiausiai, buvo provokacijos aktas Kas 
jiems apie demonstraciją pranešė, mes tikrai nežinome, bet yra 
davinių, kūne rodo, kad naciai buvo kviesti mums labai ne
palankių žmonių. '

_ ...
Ta pačia proga norime įspėti netuvisKą visuomenę, kad pa

našiai, kaip anuo metu buvo bandytą Jaunimo Centre, sovietinių 
filmų brukimas ir visuomenės disorientavimo akcija tebesitęsė 
Neseniai tokie filmai buvo rodomi privačiose salėse Chicagos šiau
rėje, o dabar jau sovietų propagandistams pavyko įkelti koją į 
Marquette Parką. Gegužės pradžioje vienas sovietinis filmas lie
tuvių kalba ir lietuviška tema bus rodomas vienoje užeigoje. 
Nenorime to filmo čia reklamuoti, tad adreso neminime. Tačiau^ 
gavę kvietimą to filmo žiūrėti, būkite atsainūs. Nors pats fihrias 
gali būti labai nekalto pobūdžio, vis tiek tai yra sovietinių agė&hį 
— propagandistų bandymas įkelti koją į mūsų kolonijas.

Mes pilnai suprantame didelį visų mūsų sentimentą pamatyti 
lietuvišką filmą, bet mes turime neužmiršti, kad tas filmas siun
čiamas ne lietuvių kenčiančios tautos, bet okupanto propagan
dinės mašinos. Filmas yra sovietų cenzorių aprobuotas. Be to — 
šiandien rodys tik nekaltą, mūsų tautinį sentimėntą kutenanti 
filmą, o po kiek laiko, kai tą priimsime, jau prądės kišti tikrą 
propagandą, kuri gali būti ypač žalinga mūgų jaunimui. <

Svarbiausia gi reikia atminti, kad šitoji filmų propaganda yra 
skirta — per tautinį sentimentą — palaužti mūsų tvirtą nusista
tymą, kad Lietuva yra okupuota, kad tauta kenčia. O jei mes pri
imsime visas “kultūrinio bendradarbiavimo” priemones mūsų tau
tinei valiai silpninti ir migdyti, sovietų propagandistams bus visai 
nesunku mus, kaip pabirusios šluotelės stabarus, visai suskaldyti 
rr mūsų valią kovoti už Lietuvos laisvę palaužtu -

Brangieji tautiečiai, apsisvarstykite ir elkitės pagal savo ją-. t 
žinę ir su pilnu supratimu, prie ko tas Viskas veda!
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IT’S AMAZING ATSISVEIKINANTL Bendruomenės pasitarimai Vokietijoje
EVEN MUMMIFIED

$10.00

$10.00Minkšti viršeliai
Minkšti viršeliai

$10.00

r^crr 
Gcxcry\

kovo 34 ir 5 kad

formaliu trūkumu ne- Mokamos algos labai Inventorius balanse pa-

Pakeis plauky 
džiovintuvus

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

Poezija
ynul išskleisti mažu
•niais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsu ste-

$ Nei šertas, nei girdytas, (Ledas)

Kuratorijos valdyba per pra eitą kadenciją turėjo 10 oficia liu posėdžių ir daug karių tar

I. Ellėraščli 
uolls, METŲ VINGIAI, Lyrikos rinktinė, 
lt, SENOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

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

® p*L 11J50. Yra taip pat

TYRINĖS NOVtLtS. Genialaus rusu rašytojo

— Giliam Chicagos tuneliui pravesti reikia 11 bilijonų dolerių. Finansininkai apskaičiavo, kad galima apsieiti ir be tunelio.

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

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

f Morč <hrw n.ooo n 
PRODUCTS USED 

all MRKČS of UFF APF 
MRDF FRom CoYTom PbRMT

visus nu sikaupli ir pasveikinda

Sutarta diskusijas vykdyti pirmiausia finansiniais klapsimais. Joms vadovavo dr. J. Nor- kaitis.Nesutarimai Kuratorijos valdyboje rado atgarsi ir diskusijose. Jos nariai bandė vienas kitam priekaištauti, 'bet greitai buvo viskas išsiaiškinta. Nutarta 1978 gruodžio 31 balansus — gimnazijos 252,80 DM ir bendrabučio 52,329,26 DM, ir 1978 pajamų-išlaidų apyskaitas — gimnazijos 499.557,53 DM ir bendrabučio 312.836,24 DM šuniu patvirtinti ir atleisti Valdybą nuo atsakomybės.(Bus daugiau^)
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas Tel. 476-2206

už Kuratorijos valdybos atleidimą nuo atsakomybės.Finansiniai padėčiai paryškinti ir 1977 palyginti su 1978 dr. Norkaitis iškabino porą jo paties pagamintų diagramų. Jos aiškiai rodė, kad gimnazija 1977 turėjo 429.000 DM pajamų ir išlaidų — 500,000 DM. 1978, o bendrab. 1977 turėjo 259,000 DM pajamų ir išlaidų 278.000 DM 1978, iš viso 1977 turėta 688.000 DM pajamų ir išlaidų ir 778-000 DM 1978- Tėv. Bernatonis pridūrė, kad 1978 berniukų bendrabuty pakeistos visos lovos. Tai kainavo apie 15.000 DM. Pinigai surinktą iš

WASHINGTON, D.C.— Visos didesnės Amerikos plaukų džiovintuvų gamintojos atšaukia juos į dirbtuves, kad galėtų išimti sveikatai kenksmingą asbestą. Pakeitimas kainuos bendrovėms dideles sumas pinigų, bet neužkrės galvos vėžiu. Įrodyta, kad asbestas sukelia veži.

nansai geri. Tik šių melų pra- ,gesį. Tuos duomenis esame jau rodytos vertės neturi. Pasisakė džia sunki: jau padaryta 70.- paskelbę š.m. “Informacijų” 1/2 000, — DM -skolos, kuri gali pa- Nr. 8 ir 9- psl- kilti iki 100.000, — DM, nes nei’ Kuratorijos valdybos iždinin- Bonna, nei Sluttgartas iki šiol . kas inž. J. Sabas aptarė finansi- dar nieko nedavė. Priežastis —-ine nadėti. Ji atsispindėjo prieš didelis biurokratizmas minis terijose.

J. Jasmlms, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir Intymiu nuutykfc 
įprašynud. paimti iš gyvenimo. Lengvai stiliui, gyva kalba, gražiai iileira 
150 patKaina £2J0.

Dr. Juozas B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
antranki nuo pat senųjų amžių Iki pokario metu. Vidutinio formato, 143 
psL, kainuoja 13.00. ' I *-> 1

Dr. Juozas B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK.Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu Liorija 
211 pri. Kaina $8.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma 
kitu knygy 
pinigine peria

2759 W. 71st St., Chicago, HL
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Kuratorijos narių susirinkimas jvyko š-m- kovo 10 gimnazijos salėje. Prasidėjo 9,10 vai

INu Vlll.sios klasės mokinys mimu ir pramogų. Tačiau nesi- 
ir su pasididžiavimu galiu paša- gailiu. Mokykloje įgytas žinios 
kyli, kad lankau Kr. Donelaičio yra mūsų gyvenimo turtas. Seš- 

| lituanistinę mokyklę jau pasku- tadienių nieksiąs sustiprino 
Mokslo metai meilę Lietuvai, .lis parodė, ko

dėl turime didžiuotis lietuvių 
tauta ir savo praeitimi.

Baigiant Donelaičio mokykla, 
mintyse stovi direktorius J. Šir* 
ka ir visas mokytojų kolekty
vas. Jie praliejo mums užaugti. 
Su gerais jxitarimais ir gražiais 

mus išleis pro 
i platų paša ui j- 
leapvilti ir to

bulineapvilsi m e ir Kristijono Donelaičio liluanis- Švęsdama 20- ties metų gyvavimo sukaktį, ji didžiuojasi mumis, tryliktosios abiturientais.Darius Polikaitis, VIII kl. (Iš Donelaičio mokyklos “Dvidešimt metų”)

vęs dr. J. Norkaitis. Po neesmnių pastabų jis priimtas balsų! tąsi be posėdžių. Teko dažnai dauguma. OPranešimų eilę pradėjo Kuratorijos valdybos pirmininkas tėv Alf- Bernatonis- Pradžioje

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienu lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kraJto laisvė ir lieto- 

vių gerbūvis, privalo Tusi pažinti ra įminiau ii vardintomis knygomlr. 
Ola tuminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą bėgimu nuo bolševiką ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 
k*e Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės virbeliais kaina 4 doL

Juozas Kspačinskair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai ilio- 
struota. 300 p&L Kaina 7 dot

ČIKAGIET4S JSPODX1AI KOMUNISTŲ PAVERGTO- > LIKTU V 04. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaisaus tpraJį 
kalbas girdėjo ir ką lai faaonės pasakė, 
liversta į anglų kalba.

M ZoWanlm SAT.“
50 satyrinių novelių. 190 kaina $2.

D. KursIHs, KILIOM! J ANAPUS GILUINtS U ID ANGOS. Ars 
tariaus pastabumą neapgauna Intmisto ir agltpropo propaganda M 
ataaakaTiMiL Abi knygas parakytos lengva, graliu stiliumi.

P. PskarlrlK KRYTI MOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
8RUO1AI. 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prūsu likime. 
Kaina

Vincas DrnaffH. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAlTdJK 
M pat Kaina HJMų

tta ir kiti leidiniai yra granam!
maujiinosm, HAumro rrs chkabo, ilk mmi

iak] ar pMsrtaf periakl^

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

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

sario 16 minėjimus čia kasmet ruošia gimnazija. Trejus metus veikė vargo mokykla. Gimtadienių progomis kiekvienam nariui pasiunčiamas sveikinimas-Iždininkas Ant- Veršelis supažindino su trejų metų finansine'Susirinko visi 13 narių ir Ku apyvarta. Pajamos: iš, anksčiau ratorijos valdybos buv. iždinin buvo likę 648,30 DM, solidarumo kas inž. J. Sabas. Atidarė Valdy- įnašai 853,50 DM, Baden-Wūrt-j bos pirmininkas tėv. Alf. Berną- tembergo vyriausybės parama tonis, pakviesdamas 200, — DM, renginių pelnas nutę 68,67 DM. Išlaidos: 70% soli- mas naujus Kuratorijos narius: darumo įnašų Vokietijos LB Vokietijos LB Valdybos pinni- Valdybai 597,45 DM, aukos IV^ninkąuti išrinkta dr. A. Veigel- PLJ Kongresui 510, — DM, ad- Plechavičiūtė, sekretoriauti — ministracijos išlaidos 250,40 dr. J. Grinius. Priimta su kvie- DM. Kasoje \Ta 457,45 DM. i timu visiems nariams išsiunti-Vyko gyvos diskusijos del'nėta darbotvarkė, veiklos. Valdyba susilaukė prie-! Praėjusio susirinkimo proto- kaištų, kad per mažai suruošė kolą perskaitė jam sekreloria- kultūrinių renginių bei iškylų. Esąs apleistas naujų narių verbavimas, ypač mokiniuose. Valdybos teisintojai nurodė, jog daugelis narių mano, kad’ jų bendruomeninės pareigos pasibaigia valdybos išrinkimu. Vis-! jis pakartojo Vokietijos LB T ką, turi daryti vadovybė, o na-’rybos suvažiavime š.m. riai — tik kritikuoti. Iždininkas praneštus duomenis (žr pastebėjo, jog iš kai kurių na- psl.), padarydamas išvad rių netgi solidarumo įnašų ten- apskritai imant, gimnazijos fi

Ąn orrnige wna 
A COMPLETE ORRNęĘ

WAS Found 
OKLAHOMA CITY, 

RECENTLY 1

/^LOnDOH BHHKFR 
gOUGHY AH INSURANCE 1 
POLICY AGA1NS1 OftMFiGF 
TO HIS TOMBS TOME

(Tęsinys)Apylinkės pirmininkas R. ka po kelis kartus prašinėti. Tendzegolskis pranešė, kad nors Kun. J. Dėdinas kvietė gau- sąrašuose yra 17 nariai, bet šia u dalyvauti moksleivių pa- daugelis išsikėlę kitur ir likę maldose, kurios laikomos kiek- 36, o solidarumo įnašus susimo-, vieną sekmadienį 10,30 vai. Suka tik 32. 1977-ieji buvo akty- tarta vieną sekmadienį kas mė- vios veiklos metai. 1978 buvo'nesį ir toliau gyvenantiems susilies! — surengtas tik kamavo-j rinkti į moksleivių pamaldas las. Vasarą susirgo pirmininkas Hūttenfelde, o paskui papietau- ir sekretorius. Be to, rugpjūčio ti gimnazijoje ir pabendraut', mėn. Romuvoje įvyko didelė. Sekantį susirinkimą nutarta Sodo šventė. Prie jos suruošimo kviesti š.m. gegužės 19-tą 15,30 paveikiai prisidėjo apylinkės^ vai. gimnazijoje ir išsirinkti vadovybė ir daugelis narių. Va-'naują vadovybę bei kontrolės komisiją.
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

lankylis gimnazijoje. Jos reikalais nuvažiuota apie 9.000 km. Pirmininkavimas davė nemažus materialinius nuostolius, nes visus kelionpinigius grąžino gimnazijai. Kuratorijos valdyboje labai pasigedo draugiško bendradarbiavimo. Dėkojo visiems gimnazijos geradariams ir rėmėjams, o naujajai Valdybai linkėjo sėkmės ir geresnio su- i gyvenimo.Gimnazijos direktorius V. Natkevičius, M- A- pirmiausia pastebėjo, kad š. m. sausio mėn. suėjo 25 metai kai Vasario 16 gimnazija iš Dipholzo persikėlė į Hūttenfeldą. Pradžioje materialinės sąlygos buvo prastos, gerinti bet užtat didelis entuziazmas. Mokėsi apie 200 mokinių. Baltas aprūpino maistu. Algos buvo simbolinės. Gimnazija turėjo gerą chorą, stiprią tautinių šokių grupę. Mokiniai savitarpy kalbėjo tik lietu vištai. Dabar turime geras buitines sąlygas, bet tik 58 mokinius: 33 mergaites ir 25 berniukus; 13 iš JAV- bių, 3 iš Kanados ir 2 iš Vene- cuelos, kiti iš Vokietijos. 1978 iš Vokietijos įstojo tik 3 mokiniai. Įsteigta atskira klasė-su 9 mokiniais iš JAV-bių. Tai trukdo integraciją. (Toliau direktorius kalbėjo' rasta, apie pažangumą moksle bei ei- mažos

i nę padėlį. Ji atsispindėjo pr j susirinkimą Kuratorijos riams išsiuntinėtuose finansiniuose dokumentuose: gimnazijos ir bendrabučio sąmatose, balansuose bei pajamų-išlaidų apyskaitose. Pateikė keletą palyginamųjų skaičių: tėvų įnašas buvo 5% didesnis, negu prieš metus, auklėjimo paramos iš vokiečių įstaigų gauta per 5% daugiau, aukų — apie 36% daugiau, bet jos sudaro palyginti menką poziciją bendroje apyvartoje. Iš viso bendrabutis tu- aukotojų, rėjo 11,8% daugiau pajamų. Atsirado nenumatytų išlaidų: tuoj pat reikia taisyti šildymo katilą gimnazijoj ir kt.Baigdamas nusiskundė, kad jo darbas Kuratorijos valdyboje buvo sunkus dėl bendradarbiavimo stokos. Norėjęs pasitraukti, bet pasilikęs tėv. Berną tonio prašomas. Visos pastangos pa- administracijos darbą nedavė vaisių. Kėlė statuto keitimo klausima.Gimnazijos ir ■ bendrabučio apyskaitą š.m. vasario 4 tikrino kontrolieriai dr. J. Norkaitis ir inž. J- K- Valiūnas. Pranešimą abiejų vardu padarė dr. Norkaitis. Sausio 20 gimnazijos atskaitomybę tikrino oficialus ūkio tikrintojas (Wirtschaftspru- fer) Dr. Heckmann; mūsų kontrolieriai galėjo naudotis jo protokolu. Kontrolierių išvados: lėšos-naudojamos tikslingai ir taupiai. Nereguliarumų nei minėtinu

tiniuosius metus.jau įpusėjo. Jie lekia žaibo greitumu. Neilgai trukus mano darbas ir pastangos bus apvainikuoti atestatu. Su lituanistine mokykla atsisveikinsiu sunkia širdimi. Visuomet prisiminsiu pamokas, kuriose tiek daug išmokome, prisiminsiu “šeštadie- linkėjimais jie ninius” draugus, su kuriais tarp mokyklos duris miela buvo susitikti ir pabend", Stengsimės jų rauti. Niekuomet neužmiišiu bau už mokyklos ribų savo mokytojų, kurie stengėsi, susipratusiais lietuviais- Eidami mumyse įdiegti tautos ir kai- lietuvybės keliai bos meilęSu Kr. Donelaičio mokykla tinės mokyklos susipažinau prieš 11 metų- Ge rai prisimenu, kai tėveliai ma ne pirmą kartą atvežė į vaikų laidus darželį. Pradžioje buvo nejauku, bet greitai apsipratau ir noriai pradėjau lankyli šeštadieninę mokyklą, Rodos, bematant prabėgo tie septyneri metai pradinėje mokykloje, (Prisimenu rūpesti, pradedant lankyti aukštesniąją. Atėjęs i V-ją klasę, nežinojau, ko tikėtis. Tačiau nuo pirmosios dienos pajutau, kad bus smagu lankyli ir aukštesniąją mokyklą. Man patiko mokyklos tvarka ir drausmė. Nors dirbti reikėjo daug daugiau, gramatikos, literatūros, istorijos ir geografijos pamokos pasidarė įdomios ir įvairios. Dainų ir tautiniu šokiu pamokos buvo malonumas.Lituanistinėje mokykloje praleidome daug valandų. Vartydami Lietuvos isto-rijos, literatu.-1 Jis labai jau brangus ros ir kitų vadovėlių puslapius, -------------------daug dirbome. Kartais turėjo me atsisakyti asmeniškų malo- diena dienon tunka

’ mrs.Olčarys 
COVJ DID NOT

IH|| I CHICAGO Flfcč 
Or 1871Į 

į StOiM WAS 
MYYH AN9TW 

is 
UNKNOWN !

baldus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. AvfurisItyH - VaUlOnienė, tVAlGiDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 125 pal. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS, Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILtRAščIAI IR RAITAI. 155 p«L $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDtJAU VIEINIĄ V4TROJI. Bliu rinktinė. 1®: 

pal. Krina $3.00.
(J. Kleopas Jurgallonlt, GLODI - LIODI. Lyrikos eilės, 105 ori. £2.00.
8. Anatoll|us Kairys, AUKSINI StJA. Eilėraščiai, 86 psl $±0u.
7. Nadas Rastanls, TRIJŲ ROŽIŲ IVENT4. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $3.00.
8. Madas Rastanls, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis", vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, £3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
12. Petras Sapatas, SAULtLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 82 psL, $1,00.
13 Patras Saitas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14* IvpenlĮus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Slės, 70 ' ------
15. TumlonĖ, KARALIAI IR IVENTIEJI. EHėraščii
16. Alfonsas T
17. Jonas Vala

55 p«L $L0O. __ __
Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias *r kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
17Sf 8o. HabUd Street, jOdofo, niinoU. 19999.________

NAUJI
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A» of Docombor L 1977
5«b»crU»tion JUtvs: 

a_Chicago $33-00 per year, $18.00 per 

ither USA l^calitiea $30.00
fix months, $16.00 per 3 months. In 
jther USA localities $30.00 per year,

--------------------------------
-iree months. Canada $33.00 per year;
J16.00 per six months. $8.00 per 
Aree months. Canada $33.00 per year; 
xher countries $34.00 per year.

20 cents per aq>y.
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incagoje ir priemieičiuoee: 
metanu -- ---------------------

pmei metų____________
trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui 

Citose JAV vietos*:
metami ________________

pusei metų -------
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metame_______
pusei metu ___
vienam men^dui

Užaieniuoet:
metams 
pusei metų ___ _
vienam mėnesiui
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$18.00
$10.00
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šeimas, ardytų šeimyninį gyvenimą ir ardytų organi-

vių leidžiama Tiesa yra pats geriausias okupuotos Lie.

nue

i-

$16.00
$ 8.00
< 3.00

$33.00
$18.00
$ 3.50
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$34.00
$18.00
$ 4.00

_________________

Tilžės vaizdas is Panemunės žiūrini
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jai ir išnaudojimui.

in išvažiavusių lietuvių pasipriešinimą naujai vergi- į| 

Maskva radę lietuvių tarpe kelis parsidavėlius.
tikusius teikti rusams žinias apie didesnes organizaci- j( • /»• • - *
jas, finansines įstaigas ir veiklesnių lietuvių > charakte-

• J • • A W •

ristikas, ir griovė lietuvių įsteigtą spaudą/bei įsteigtas • — - — --- *

f--

. ... 2,.^-;. .y J -VI/*
■y.^.----- - v r.'-...v— ' - : V ; ■Y : ..-■r:.

'^7- ■" ■’-■'t:--

/

i

radijo valandėles. Kai to neužteko, tai siuntė Amerikon 
spacialiai apmokytus šnipus, kad įsibrautų į veiklesnes 
šeimas, ardytų šeimyninį gyvenimą ir ardytų organi- 
zacinį darbą. Jie stengiasi įkurdinti savo agentus į laik- | 
rašičų redakcijas, kad iš vidaus galėtų ginti brežnevi- | 
nės politikos pozicijas ir iš vidaus galėtų kelti intrigas, |
skleisti šmeižtus ir nuvertintų lietuvių vedamą darbą.

_ j gaunaJie įsitraukia į vadinamą Žurnalistų Sąjungą 
privilegijuotą kelionę ne tik į Vilnių, bet ir į kitas vie- fl 
tas, o vėliau liaupsina “kultūrinius” okupanto laimėji-'fe 

Naujieno* ebu kasdien, Uakiriaiit mus’ Patiki okupanto skleidžiama propaganda ir pasi- ;
JN^ienu, Ben‘ giria, kad Lenino įsteigta ir Maskvai parsidavusi lietu- 3drevė, 1739 So. Halated St, Chicago, . __ ° ...

TT1 rwcsrtrt wr_i » • 1 • v •

seknudieaiua. Leidžia Naujienų Beu- 

Hi. 60608. Telaf. 421-6100?"
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OR. K. G. R ATAKAS 
■AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Puleskt Rd. (Crawford 
Medical Butiainf) ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 

lei neatsiliep.a, skambinti 374-8004

DK. C. n. BOBELIS
-ENITO-URINARY SURGERY

H5IUD No. AD 3878711 
3025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, FL 33/10
Tel. (813) 321-4200

■L
[ — senovės prūsų, žemaičių, kur.
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šių ir lietuvių kalbų šviesoje, dauba (liet), duobė (liet.) 
Girbeuyken, Pogarben, Lap

kų ir lenkiškų pavadinimų, bet pegarben — garbis (pr.) “kaL
• jų atsiradimo laikas yra daugiau nas”
j ar mažiau artimesnis mūsų epo- Gertepiaune — piaunis (liet.) 
chai. Dėl to tyrinėtojo uždavi- “pieva”
nys yra apskritai aiškinti, kada Silleniken, Schilleningken

.tie gyvenviečių (o taip pat ir sylo (pr.), šilas (liet.) 
Karckeln — karkle (liet.) 

(“užliejama pieva”? P.J)

Salia šių pavadinimų yra vokiš-

geografiniai) pavadinimai atsi
rado p.etryčių Pabaltijo terito- 
' rijoje. |

geJgrafiniai) pavadinimai atsi-

Daubin, Douvvin, Doben

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •

"Palaiminti, kurie nematė ir {tikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies b 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins visas abejones, baime ir nesu- 
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą b 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba ii 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra

-c

Peikia, Pelkiten, Pc'lkitten — paklusnus ir eina jo pėdomis, gauna didesniu ir gausesniu palaimų, o neto- 
Reikšminis senųjų pavadini- pelky (pr.) “bala”, ovrag? P.J.) limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbe, šlove ir nemirtingumą, ir

■■ 11 ..1 1 ------------- -- Wicfurni Varai V C t Ppagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

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

mų turinys yra tab;:’ įvairus:; Palwythen, Pollwitten — pal- dalyvaus 
daugiausia paplitę gyvenviečių we (pr.) “dykra, dykynė” 
pavad nimai, tari topografinius Berglaukis — laukas (liet.) 
pažymius, augalų, žvėrių, kulto Laucyn — lauks (pr-) “lau- 
daiktų, gėlių ir kt. pavadinimus, kas 
Labiau artimesniuose mūsų epo
chai gyvenviečių pavadinimuo- gus (pr.)

jse galima pastebėti pajuokiau, “pusiau nuo miško išvalytas > 1 a ii Y \

I
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TEL. — BE 3-5893 j
DK. A. B. GLEVECKASl 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimu

alt. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Minheim Rd^ WestciMtor, iU 
t ALANDUS: 3—S darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
f<: 562-2727 arba 562-2728

DR. tfRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

Tikriną akis. Pritaiko akinius ir

Anastazija Tamošaitienė
^Ž,A.-L

“Žilvino Pasaka”

Wangen, Powangen — wan- 
“ąžuolynas” (arba

7

Mažeika Evans I
čius pravardžiavimus, profesio- laukas”, (liet, “laukas”? P.J.) 

Daubkalnen — dauba (liet.), 
ialinius įvertinimus ir net ga- kalnas (bet.)

na nepadorius keiksmažodžius, ū'anyen — pannean (pr ) (“sa-

naiinių savybų apibūdinimą, sd- 
r*’

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600

nepadorius keiksmažodžius,
1 kuriuos sunku verst: į rusų kai- manomis apžėlusi bala” P.J.) 
'bą. Tokių požymiu pavadininu^ Pokerbin, Pokarben — kirba 
daugiausia paplinta tik XVII — (liet.) (“klampynė 
XVHI a- Balyngen,

Pavyzdžiui galime
šiuos gyvenviečių pavadinimus:

gigą

Pinigu reiki* įimti pato Money tuvos laikarštis. Jie sukūrinėja “gentės teismus” tiems l| 
laisvojo pasaulio laikraščiams, kurie drįsta iškelti vie
šumon Maskvos įtaką nepriklausomoje Lietuvoje auk
lėtų inteligentų tarpe. Kitur į vidų įsibrovę agentai I 

šmeižia už lietuvių tautos laisvę kovojančius tautie- F 
čius, drįsusius kelti viešumon okupanto įtaką laisva- | 
jame pasaulyje ir lietuvių tarpe. if

Orderiu kirto ra uinkyaiu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai sekmadieniui.
0 vai. ryto ifc 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 11 ril

Didžiausiam priešui - smarkiausias smūgis
Kai tautą užpuola didelė nelaimė, priešas drasko

P.J.)
Baljeten — bala

pateikti (liet:)
Lankeniken, Lankenyten, Lin-

P

i Nestbnkehmen — kernas (pr.) kininken — (lenkė (liet.) ? P.J.) 
t “kaimas” (Rusų transkripcijoj 
Į Neštonkehmen (? P.J.)

jame pasaulyje ir lietuvių tarpe.
Jeigu laisvojo pasaulio lietuviai nesukrus ir nesi-

b I 
suaugu-j tai lietuvius ištiks tas pats likimas, kuris ištiko rusus j

- fc tremtinius likusius Jugoslavijoje, Čekoslovakijoje ir;

jos teritoriją, veža jaunimą prievartos darbams klas-!ims priemonių Įžvelti okupanto įtakos .lietuvių tarpe
toja praeitį, prievartauja moteris, išnaudoja
sius ir visomis jėgomis bando nutautinti prieauglį, tai

x o ZV --------

susipratusioj i tautos dalis sukaupia visas savo jėgas ir 
1 . 1 .v.kerta priešui patį skaudžiausią smūgį.

Niekam ne paslaptis, kas šiandien yra didžiausias 
lietuvių tautos priešas. Tai okupantas rusas, prisiden- -f » . » - -

I tremtinius likusius Jugoslavijoje, Čekoslovakijoje 
Prancūzijoje.

Kiekvienas susipratęs lietuvis privalo suprasti nau
jai susidariusią padėtį. Privalo imtis priemonių atskir-
ti pelenus nuo grudų ir neleisti Maskvos agentams sėti 

gęs komunistine skraiste, išnaudoja lietuvių tauta la- neapykantos lietuvių tarpe, pastoti agentams kelią or- 
; i m-” ‘ 
šviesiems

biau negu didžiausiais baudžiavos laikais. Geležine 
danga jis atskyrė lietuvius nuo Vakarų Europos

už- 
viM.iigo, jio aisAvic lietuvius nuo vaKarų ifiuropos, žem
dirbius pavertė vergais, atėmė žemę, įvedė rusiškų dva« 

J J w — —

žė iškultus javus, iškastas bulves, bei išmelžtą pieno la- X •
rų sistemą, vadinamą kolchozais, ir pirmiausia išsive-

šą, Lietuvoje augintas javas reikalingas sovietų karo

legijoms stiprinti ir 
naudoti.

Kad Vilniun nuvežti turistai nepamtaytų, kaip
, nuvaziavu-

ganizacijų viduje ir neleisti įnežti jų krėsi
laisvę siekiančiųjų tarpe. Reikia leisti 

protas nurodyti, kai kurias mūsų organizacijas, 
komunistinę literatūrą leidžiančias leidyklas, paškvilius 
rašančius žurnalistus ir Pravdą užsisakiusius inte
ligentus.

Nustatykime logiškai galvoti užmiršusius mūsų in-

musų

jėgoms išmaitinti, policijai šerti, partijos narių privi-l -- _
vieningiau pavergtą lietuvį iš- teligentus, nustatykime į mūsų tarpą įsibrovusius Snieč

kaus apmokytus agentus, nustokime savo tarpe sėję ne
viltį ir didžiusiam mūsų tautos priešui kirskime skau-

vargingai gyvena išnaudojamas lietuvis, i džiausią smūgį. Savo tarpe- kilusius nesusipratimus ga-

IDI AMINO EKONOMIJA 
Šešių žmonų perdaug, 

e - -
Beginąs nesuvaldo 

savo partijos
TEL AVIVAS, Izraelis. — Vi- 

KAMPALA, Uganda. — Tan- °os Izraelio politinės partijos, 
zarnjos ir Ugandos sukilėlių jė- i pasirašiusios taikos sutartį su 

! "oms

tai vieną jis nušovė

Į buvo didžiausias rusų kareivių 
žudikas. Brežnevas jokiam mū
šiui nevadovavo, ir pan. Jis pa
taria siekti taikos su Amerika.

r.\

i

“contact lenses’”
VaL agai susitarimą. Uždaryta tree }

— ■ . - . ..... . I

DK.EE0NAS SEIBUTISi
Kilimas

\Villkaym -— kaimas (liet.) i

Pewstem — paustre (pr.) 
. dykra, dykynė” P.J)

Raistopelk — raistas (liet.),
Nąuseden — nausedai (liet.)' pelkįs (pr.) “pelkė” 

(nausėdai PJ.)
Kaucaliskis —

f Plein — pleinė (liet.) “plynu- 
liskis (pr.) nia” (aut. duoda “aukštuma be

stovykla, lageris” (plg. Vojcu- medžių”? PJ.)

i

3

užėmus i
s sū visomis penkiomis opozicijos, bet didžiausią opozi- 

žmonomis buvo pabėgęs ir jo Įi- . premjeras Begin. Ne-

šeštosios žmonos Saros likimas, j vykdomo kolonistų perkėlimo iš 
Tebesiruošdamas bėgti, jis ap- , Sinajaus.
skaičiavo, kad šešias žmonas iš
laikyti bus sunku. Jis Sarą nu-

EUDEIKISKranz — eranta (pri) “skar- 
jdis” (?P.J.)
’ Juddkrantos — krantas (liet)

Kirs-appen — kirs (pr.)
! (“upė” ? P.J.)

liški, Grigališki ir kiL Lietuvo
je? PJ.)

Nodemste, Nc’dimpcz, Dyms- 
teines — nodimste (pr.), dims- 
tė (liet.) “kiemas. įtvaras”

Buttkuhnen — butą (liet.) ■ 
“namas” !

iFillekaym, Pillkainen — pilis
x — v. .r ._v /i- »v ! Ihschken — įlinkis (liet)

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. 5—7 vai. vak.
Ofiso Mof.: 776-2880 

Raaderoijos tolstu 448-5545

I
1 P. KUŠNERIO SURINKTOS ŽINIOS 

APIE PABALTIJO TAUTAS
r 1

B
tI®

Kinija prašneko 
apie demokratiją

HONKONGAS, Britų koloni- 
> 

^siapingas, informuodamas val
džios žmones apie Ameriką ir 
jos papročius, prašneko apie de- 

— Prez. Carterio pasiūlymas mokratiją; bekritikuodamas Mao

neapgyventas Aliaskos žemes su j Mao1 prasitarti, bet: dabar sako,
• • 1 1 •' • • X • • - - * *-------—— — — -— — —

Kampalą, Idi Egiptu, dabar susilaukia stiprios 1
1

kimas nežinomas, bet žinoma jo Pas'tenkinimas ypač kyla dėl ja. — Vicepremjeras Tengas

jos papročius, prašneko apie de

E
Y DK. VYT. TAURAS I

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ež. Ringazer — ringą (pr.) 
•“upė” (?P.J.)
s Upidamischen — upė (liet.)

(Tęsinys)

lietuvio renegato tyrinėjimai.
Ryšium su vokiečių nacionalistų 
antilietuviška veikla

Trautmannas (R. Trautmarm, 
1910) parašė ilgą mokslinį tyri
nėjimą apie senovės prūsų kai- 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tel. 927-1741 — 1742
1 ’ I

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

GYDYTOJAS IR wTfIRURGAS 
■sndra praktika, spoe. MOTERĄ Hgc: 

Ofisas 2652 WEST 5rth S1RSET 
Tol. PR 8-1223

jFlSp VAL.: pinu- antrai., trečiau 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL Tak. Sfcštadie 
uais 2-4 vaL popiet ir kitu laic. 

pagal susitarimu.

naujieji Bartentroben. troba (liet.) 1 (“upės vingis” (?.! P.J.)
į bos paminklus- šiame tyrinėji- Gerullio darbai kaip tik ir atiti į Ruppe, Ruipine — ruppe (pr.) _ ]oį,as (•‘upės’

vadinamiesiems Karaliau- (“malūnas' 
mokyklos

ko 
resas moksliškai nagrinėti prū-.čiaus 
sų tarmer ir šnektas. Bet Traut- 
mannas, matyti, turėjo kažko-

j me reiškiasi neabejotinas inte- .’3>
Jatvionaį. Jawgen —

(Mortensenų sutuoktiniams ir[ ^“linų brukykla” P.J.)
Kutkelmieh.

jvaga”) (? P.J-)
upė Seite, seituve — sietuvė 

(liet.) “sietuva”
Sogobrost, Sogbrost, Sobrost 

}— žiogis (liet) “upokšnis pie- 
-Sjvdje”, brasts, (brastą (liet.)

w ----------------------------------- ----  -WM.XXXKX>_> ATAMV

šovė ir jos kūną išmetė kroko- Parduoti niekieno iki. šio meto Į Cetungą, jis nedrįso nieko prieš 
' neapgyventas Aliaskos žemes suį Mao1 prasitarti, bet dabar sako,

' . joje esančiais laukiniais žvėri-: kad Kinijai būtų buvę daug
Dar prieš savaitę jis Sarą, 23 ; mįs jr paukščiais, rado pritari- naudingiau,-jeigu Mao patarėjai 

metų amžiaus, per radiją buvo mo Kongrese. būtų nebijoję dažnai klystančio
labai išgyręs kaip narsią mote- ------------------ vado. Tengą paveikė paprastu
ri Ugandoje, kad ii su būriu ki- — Connecticut universiteto amerik’ečių drąsa pasakyti įta- 

studentus užpuolė toks pamiši- kingiausiems žmonėms teisybę 
mas, kad jie sukūlė Stough na- j į ak:s. Jis nepaklausė savo šar
mo langus, duris, stalus ir spin-. gų, bet įsėdo su nepažįstamais 
4-oe- TA------------------L-1------------------------_ * _ ’ _

dalams.

Įmetu amžiaus,

■ kJd V v tai nccuoiMi avmiuo jrį Ug^doj^,-šiam neleidžiama pamatyti lietuviško vargo, bet į Vil-|jėsime išaiškinti, kai sugrįšime į laisvą ir nepriklauso-Į tų moterų už 
nių vargstantį atveža, kad pamatytų, kaip amerikie- mą Lietuvą. ' ' : Į poziciją. Tai
čiai atrodo. Visa tai daroma žiauriam išnaudojimui tę- • 
sti, okupacinei valdžiai stiprinti ir pasiruošti kitoms ]s 
pavergti.

Jau praėjo virš 30 metų, bet okupantas dar "-7-----
šė taikos sąlygų, nesuvirškino pavergtųjų ir nėra pa- ._ .v,.. ..... - -

čiai atrodo. Visa tai daroma žiauriam išnaudojimui te
f • • * • • “ - —

rį Ugandoje, kad ji . su būriu ki- 
užėmusi vieną priešų 

i poziciją. Tai antra Idi Amino 
-i Skaudžiausius smūgius kirskime didžiausiam mū-|žmona panašiai sutvarkyta. 
s j sų tautos priešui — Lietuvos okupantui.

neparuo- vusių giminės reikalavo grąžinti

DIKTATORIAUS LAU- ■ 
KIA KARTUVĖS

Pagaliau buvo rasta

A'
Ą

I

šalininkamsi jauja,

siruosęs grįžti Į savo teritorijas. Okupantas planuoja
tęsti primestą išnaudojimo sistemą ir lietuvių nutauti
nimą Okupantas nori, kad karo metu pagrobtas žemes 
jam pripažintų ir legalizuotų pavergtųjų išnaudojimą. 
Bet jam nesiseka.

Amerikoje apsigyvenę lietuviai kelia viešumon oku-
panto darbus ir nepripažįsta rusams teisės prijung- į organizatorius, prieš važiuoda-

$4/373,000 nukente- 
įusiems Gvijanoje

WASHINGTON, D.C. — Pa- 
, tikrintos sąskaitos rodo, kad
JAV vyriausybė jau išmokėjo 
$4,378,000 Gvijanoj nukentėju- 
siems žmonėms. Jim Jones, vy-

f riausias ekspedicijos į Gvijaną. žinti lavonus, jų laidojimas. !
■ Į Pietų Amerikos bankuose jas-: jusį karo auką ii* sau galvoda-

kadw - . — —v v iiujua, nenu.

paskolintus pinigus. JAV vy (Ugandos žmogėdra^ per aštuonis 
riausybe mokėjo tiems, kurie įmetus jo kruvino valdymo nu
turėjo patikimus pakvitavimus, žudęs mažų mažiausiai 300,000 
Į minėtą sumą neįeina lavonų ir Ugandos žmonių, su penkiais li- 
likusių gyvų parvežimas į Ame-! mužikais pasiekė Libiją, kurios 
riką, lavonų laikymas šaldytu-: prezidentas pulk. M. Khadafi 
vuose, vežiojimas žmonių atpa-,yra jo “intymiausias draugas”.

■ ! Jis priėmė Aminą kaip nukentė-
A________ ________ 1________ 1------------------- .

riausybe mokėjo tiems, kurie ;metuš jo kruvino valdymo hu-

Į minėtą sumą neįeina lavonų ir (Ugandos žmonių, su penkiais Ii-

riką, lavonų laikymas šaldytu-! prezidentas pulk. M. Khadafi

< . . — - ■— J — - I Vi, --------~z ~’ v'VKX

tl prie savo imperijos pagrobtų žemių ir pavergtų tau- 'mas i Gvijaną prisiskolino labai tos kelios sąskaitos po dešimt mas ig to padaryti didelį biznį:
, -r • -I . • - . . A __ _ ! 1 11___ . . .,. • x_-T___x____X--- -1 — 1------ --j A - . - . . _tų. Jie pradėjo siųsti savo agentus į Ameriką, kad išstu
dijuotų Amerikos lietuvių visuomeninį gyvenimą, išty
rinėtų jų papročius, įsitrauktų į jų organizacijas ir bau

i daug ]
Daugelis atidavė paskutines sa
vo santaupas. Daugelis pardavė 
namus ir atidavė pinigus. Dido-

pinigų kolonijai steigti., tūkstančių dolerių. Amerikos atiduoti naujajai Ugandos val-
valdžia nori tuos pinigus atgau- džiai Idį Antiną mainais i Libi-

Prie kelių sąskaitų pretenzijas 3,000 karių Khadafi buvo pa-
.vi • v .< T. 1 v • -X --1 -5

ti, kad galėtų sumokėti skolas. jos kariuomenės dalinius' Apie
1 x • i . . . . e - e nuiixuo XA ---------- E z r-----------------•— u,vw Adlių rkiiaUcLLl DUVO pa-
dytų 1S vidaus ardyti jų draugijas, kultūrines įstaigas, kas skaičius pinigus atidavusių reiškia sovietų valdžios atstovai, siuntęs į Kampalą Aminui pa--
ardytų šeimas, griautų bendroves ir panaikintų užsie- žmonių Gvijanoje nusižudė. Ža

ŽEMAIČIŲ DALIA
— Kodėl didžiausia pilių (piliakalnių) dalis 

sukoncentruota žemaičiuose?
— Piliakalnių dėka žemaičiai išlaikė 

Lietuvių Tautą.
gyvą

(Iš vysk. Valančiaus Raštų) 

PILYS

(Tęsinys)
Kažikuomet patiko Ostikui Sfagių kalnas, 

ir, pastatęs ant jo nedidelį medžio dvarą, gebėjo 
tame gyventi. Penkiese Į arklius įsėdę, su šešiais 
šunimis, medžiojo savo valdinių javuose. Kad 
viena ūkininkė, savo jeibę matydama, pradėjo 
verkti, Ostikas šovė į ją su šratais, baisiai pažei
dė ir sudegino jos namus.Po tokio darbo niekas jo 
sutikti nenorėjo: kiekvienas jį pamatęs skriejo 
šalin kaip nuo patrakusio. Nelaimė tiems, kurie 
turėjo baudžiavą jam atbūti!

Kažiko įtūžęs ant pono Zavišos, išsigirdo jį 
atvežiavus sekmadienio rytą į Šėtos bažnyčią. 
Tuoau liepė arklį pabalnoti. Ėmęs šautuvą ir ke
lis bernus, kuriuos drabantais vadino, išjojo į 
Šėtą, čia sužinojęs Zavišą bažnyčioj esantį, jojo 
iečiai1.
rinką ’Žavisi

pei 
'pasidarė bai
z mene

; i'-’Avo namus. įjojęs pamatė savo prieši- 
šovė į jį. Kulka kliuvo į ranką, 
ndę spruko laukan, prie durų
ištiš ir šauksmas. Tris moterį

dėti, bet nieko iš to neišėjo.

q . r 7 ’ v vx

— Connecticut universiteto amerik’ečių drąsa pasakyti įta-
— ,.x-------------- ir •- - _______ Y J,

Inas, kad jie sukūlė Stough na- į į ak’s. Jis nepaklausė savo — 
_____ -J_______ 1 • - ’
, __ ________ _ u%4.XXXCLXO

tas. Tėvams teks mokėti už pa- amerikiečiais į ratus ir apvažia- 
x„i_ > vo milžinišką aikštę, tūkstan-

Į čiams plojant.
r Tengas atidžiai skaito Lin- 
kolną ir pataria visiems iš jo 
mokytis. Tengas patraukė savo 
pusėn Hua Kuofengą, kuris ma
no, kad Amerika yra pati di
džiausioji Kinijos draugė. Jis 
pataria klausyti amerikiečių ir 
nekreipti dėmesio Į Taivaną. 
Komunistai mano, kad Kinija 
greičiau “sutaivanės”, negu Tai- 
vanas sukomunistės.

darytą žalą.

Tito šaiposi iŠ Brežnevo
MASKVA, Rusija.— Jugosla-, 

vijos maršalas Tito Broz dažnai1 
pasišaipo iš Brežnevo, kuris 
mėgsta vaidinti. Tito yra dešim
čia metų vyresnis už Brežnevą, 
bet jis gali dar važinėti, pirmi-

kusiai pakritikuoti politinį
-__rr»-. ...» - -

čia metų vyresnis už Brežnevą, 
bet jis gali dar važinėti, pirmi
ninkauti susirinkimams ir vy
kusiai pakritikuoti politinį savo 
priešą. Tito tvirtina, kad Ame
rikos pramonė galingesnė, todėl 
rusams galvoti apie karo laimė
jimą yra pamišimas. Tito tvir
tina, kad nė vienas sovietų mar
šalas, išskyrus Staliną, nelai
mėjo nė vieno mūšio. Žukovas

pataria klausyti amerikiečiu ir

Komunistai kad Kinija

Už paskolas Chicagos ban-
kai ima po 10.75%.

— Los Angeles miesto centre 
sudegė didelis viešbutis.

taip suspaudė, jogei išvilkus dvi tuojau numirė., ant kalno atsirado vanduo, kuris tebėra ir . čius, pranešė 
Ostikas- to neveizdėdamas sukinėjosi ant arklio ligšiolei. Įgavusi nesnaudė vyresnybei7 kuri, žinių

E
1
Į
1
I

i

j
I 
Į

i

kute (liet-)
' KJ, IS Č1I1ASLG įSlJtvelLUri pk/ii ljialjlvf -x>xv*voxV x i iv oxv>. vvaibcio

1 pobūdžio tikslą, kai jis stipriai klausūno teks dar vėliau grižiL Rowithen, .Robitten —
j . Rytu Prūsijos istorinės topo-i^)r'^ kaP38

uhTHOP^Aapf’BOTEąjSTASj^ panašumo bruožus, bet Tl niniikos inedžiaga taip pat duo. 
iparaiai - Protezai. M4d. ban-1 cbirfinrmmn -vrwtvhes Tariau ir . .. , ,A 5

— I mannas, matyti, turėjo kažko- kl.), bet pačiam autoriui jie ne-
. |kį iš anksto įsikaltą politinio sutoikė mdkslo laurų- Prie šioj “tvartas” (kūte P J.)

i ŠILEIKIS, O. P. pabrėžė ne prūsų ir lietuvių kai-
' 'U ----------- ----- - - - ’------ — L Tll

a

*<i.. 8—4 ir 6—8. £e«tadieniaū _
itov West 63rd Stv Chicago. VL 60621

Tolėf.: PRospoct S-50S4

Rytų Prūsijos istorinės topo-
_ . ------------- —----------o"’----r t'— ——~

Aparaui - i-totezai. MtSo. ban- {skirtingumo ypatybes. Tačiau ir xesselmanno aiškinamaja-
’t*t 1šis vokiečių filologas naciona-lme žodj-ne, kaip ir ta, kurią

a j listas negalėjo paneigti prūsų 
ir lietuvių kalbų giminystės.

i

PERKRAUSTYAAAt

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

/EMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš fvairiy atslumy.
. ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996
V-

1

Auctacape —- kapas (pr-) 
kurganas”

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

bažnyčios viduj. Vyresnybė privertė nedorą iš- j 
joti iš bažnyčios, bet kaipo didžiūną, niekas ne
teisė nei baudė.

Anais laikais nebuvo kastų kelių, todėl užvis' 
su karietomis sunku buvo važiuoti. Ponas Osti
kas, vieną kartą į Vilnių važiuodamas, liepė jo- 
ti drauge dvylika bernų su mietais ir kartimis,- 
idant, karietai į balą įsmukus, turėtų su kuo iš
versti. Keliaudamas sutiko menkuose ratuose be
važiuojantį iš Vilkmergės kunigą su Švenčiau- 1 
siu Sakramentu. Bernai tuojau sušuko “‘Iš kelio, Į 
iš kelio tu, kumpanosi!” Sunku buvo išsisuktų 
pelkėj, todėl Ostikas sušuko' ‘‘Ką čia jo turit 
veizdėti, išverskite į balą!” Drabantai tuojau su-, 
kibę pavertė ratus ir su tais kunigą apdengė. Gu
vus vežėjas iššoko iš ratų ir ištraukė sušlapusį

Žmonės, pamatę Stagių kalną, ir musų lai-- _ —r C
kais tebepasakoja apie Ostiko nedorybes. Visa
jo veislė buvo nedora, kuri ilgainiui ir pradėjo

— X V

gaišti. Karalius Steponas Batoras regis, paskuti-
• A. . X* ■ X

nio Ostiko galvą nukirtino, nes perėmė raštus,
1 X • *

leidžiamus prie svetimo karaliaus, idant Lietuvą
X •

užgrobtų. Ostiko rūmų pamatai tebėra ir ligšiol

Visų pirma susitiko vokiečiai su žemaičiais
• stip-

---------ua

ant Kaltinėnų kalno. Žemaičių vadovu buvo
« i—

rawjs brasts, (brasta (liet.)
. . JP-J-)

Issdagen — issdegge (liet.)
“degimas”, (liet- turėtų būti iš- PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

(“kapo kauburys,
PJ.)

Preytiltė — tiltas (liet-)
j degas P.J.)

Ayers, Ager — ajeras (liet.)
Berselaukin — berse (pr.) 

“beržas”
Berseninken — beržas (liet.)
Kirno — kimo (pr.) “krū

mas”
Krumeyn — krūmas (liet.)
Medinen — median (pr.) 

"miškas”
Peusebalten — peuse (pr.) 

“pušis”
1

I “nendrė”
Dūrbin — durbis (bet.) “su-

paskelbė G. Gerulliš, 
ypatingą reikšmę, sugretintą

įgauna 
TU I 

Rytų Prūsijos toponimikds me
džiaga, nurodyta, didelio riiašta- 
bo XIX a-, pabaigos ir XX a. pra
džios vokiečių žemėlapiuose.

Pasirodo, kad cidelis daugu
mas gyvenviečių senųjų pavadi
nimu, susijusių su XII—XIII a-, 
išliko Rytu Prūsijoje iki pat XX 
a. pradžios. Tai leidžia, paarė 
mus toponimika, išspręsti pa
grindinį klausimą, kuris lik> 
neišaiškintas iš archeologinių 
tyrinėjimų: kokia buvo etnine 
pietryčių Pabaltijo gyventojų 
sudėtis, kai į tą teritoriją įsiver
žė Vokiečių Ordinas.

Analizė (kalbinė), vielinės to
ponimikos, atvaizduotos XX a. 
pradžios vokiečių žemėlapiuose, 
rodo', kad reikšminis turinys 
daugumo gj'venviečių pavadi- 

menį,'palaikant Bonko ir kitųjnimų, esančių į lytus nuo Pa-

Georg Gerulliš (rašęs ir lie
tuviškai, pasirašydamas Jurgiu 
Gerulliu), nagrinėję Rytų Prū
sijos istorinę toponimika ir pas
kelbė savo darbą (G. Gerulliš, 
1922), archyvinių tyrinėjimų 
rezultatą. Vokiečių ordino ak
tuose jis rado nurodymų laiko, 
kada rašytiniuose šaltiniuose at
sirado vienų ar kitų gyvenvie
čių pavadinimai vokiečių rite>- 
rių užkariautose teritorijose, o 
taip pat ir jų tolimesnis pir
mykščių pavadinimų pakeiti
mas. Vietinės toponimikos da- ■ . T i • • _

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

Telef. 476-2345

Buy « car no larger or 
r*ore powerful than you 
n*o<l

Don't &• * Bore Loeari

Lendrinei! — lendrė (liet.)

puvęs stuobrys’’
(Bus daugiau)

k

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių 
Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

tavimas sudarė mokslinį pa
grindą etninei krašto istorijai 
studijuoti, ir todėl Gerullio’ raš
tai, nežiūrint jo asm alinių tiks
lų (kurie, kaip paaiškėjo vėliau, 
skyrėsi nuo mokslinio sąžinin
gumo), suvaidino didelį vaid-

SOPHIE BARČUS
KAOUO iElMOS VALANDOS

Viso* programos II WOPA, 

1498 WL A. M.

Li.tuviv kaita: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Seštedžaiais 
ir sekmadiemaia nuo 8:30 iki 9:30 
ral. ryto.

Varfifa Aldona Daukua

Ttlafu HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60629

daugumo

1
SUSIRINKIMŲ 

PRANEŠIMAI
* i

-
i1 Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu Drau

gijos narių susirinkimas įvyks penk
tadieni, gegužės 25 d.. 7 vai. vakaro 

prašomi atsilankyti.

Eugenija Strungys, rast.
X. ^X. X. X. ~

gijos narių susirinkimas įvyks penk
tadienį, gegužės 25 d.. 7 vai. vakaro 

’ Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi ^atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės. — • * —

serijos (Pasargas) upės, gali 
būti suprastas tik senųjų baltų

vokiečių nacionalistų mokslui 
priešingas nuotaikas.

Tačiau pats Gerulliš mažiau
siai temanė, kad reikalas taip 

j pakiyjis, ir, greit pastebėjęs, ko-

PHILLIPS - LABANAUSKAS
Tek: YArds 7*34013307 So. LITUANTCA AVE.---- - r 

rus vyras, vardu Girgždis,kurs sustatęs savo vy
rus į eiles, sušuko: “Muškit, vyrai, muškit tuos 
nedorus atėjūnus!” Tuojau visi puolė it vanagai 
ant gaidžių, tačiau čia negalėjo žemaičiai išturė
ti. Išmušė nemažai vokiečių ir atsitraukė, nes vo- 

I kiečių nelygiai buvo daugiau, nekaip mū
siškių.I _

Muškit, vyrai, muškit tuos
J----------- ----

ant gaidžių, tačiau čia negalėjo žemaičiai išturė-

ant kalno pas Veprių miestelį.
Vaikai, išklausę tą apsakymą, tarė:
— Iš kur tamsta žinai apie tokias pono Ošti- j.

ko nedarybes.?
Antanas atsakė:

-- J
kiečių nelygiai buvo daugiau, nekaip

Priešus toliau traukiančius žemaičiai kaip _ J--- • 1 • ♦ ------------- ------- r

įmanydami kropė; kurs tiktai vokietis atsiskyrė---  ------ w . W
nuo kitų, tuojau buvo užmuštas. Kai vokiečiai

k
1
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vyrai užrašė, apie Ostiką tačiau, kaip pavojingą
1 y *.■“*■ - . .>■ - - ’ * ——' —

vus v^ejaB Kaunu n eina pasžkomjs nuo gimįnėg tfg giminės. To~
kunigą. Be to galėjo nuskęsti. Sus apo jo n ikias nasakafl ir aš iirm«
čiausias akramentas, o ponas it atvaras "nulė
kė toliau.

Keletui savaičių praslinkus, parvažiavo na
mo ir sumušė savo moterį, kuri tuojau vaikus pa
ėmusi išvažiavo į Veprius, šis pakvietė bajorus, 
gebančius stipriau gerti, būtinai ir. pats apsigė
rę. Sutemus svečiai išvažiavo, o Ostikas be pote
rių atgulė. Nesitikėtai kalnas sudrebėjo, nedorą 
nona-šmirkšt orariio žemė su visais namais, oponą Šmirkšt prarijo žemė su visais namais,

- Daugeli piktų senovės atsitikimų mokyti Įkabi"«į i kalną, ant kurio šiandien ©vena Ig- 
, v v?. ‘ - — nacas Bytautas, baisiai juos žemaičiai įgrobę,

nes ne vien mušė, bet dar lig laiku su piūklais ne 
visai paplovę medžius, paliko bestovinčius, b pa
skiau ant įėjusių priešų laidė ir vertė iš viršaus.

t žmonės jo darbų neužmirs-

įiias pasakas ir aš girdėjęs jums pateigiau.
MŪŠIS ANT GIRžDUTĖS KALNO

1315 metais kryžeivių mistras Enrikas prieš 
Gramnyčias ryžosi siųsti stiprią kariuomenę į 
Žemaičius ir užimti pilį Girgždutę.
.4 Voiečiai, negalėdami tos pilies vardo iŠran- 
guoti, praminė ir savo knygose įrašė “Surdita”. 
Prūsuose, buvo jau daug krikštytų žemaičių, ku
rie, pajutę vokiečius prie Girgždutės keliaujan-

4

ov ---- "O
nacas Bytautas, baisiai juos žemaičiai įgrobė.

visai paplovę medžius, paliko bestovinčius, o pa
skiau ant įėjusių priešų laidė ir vertė iš viršaus. 
Taip jų arklius, vežimus ir pačius sutratino. Už
vertė kelią, reikėjo, su kirviais kelią sau taisyti.

(Bus daugiau)

z i »»7\rrvmt < j •
GARSINKITES ^AUJIĘNQ§Ę

— NAUJIENOS CHICAGO 8, ILL. Mondav. Mav 21 "1979 i
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£ “Lietuvos Aidai’ 
A V* M A AA klw»x—

Kasdien nuo pirmadienio iki
penktadienio 9 vaL vak.
Sežtadieniats T—« vai vak.

Vitos laidos K W0PA stoties,
A M A A. A W W

19 _KAZĖ BRAZD2IONYT8

Programos vsdėĮi

banga 1460 AM.
St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WHS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

— Jei žinote asmotil*, kuri* 
galėtų užnsakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi aa-
▼aite* nembkamat

kie pavojai jam gresia iš jo ar
chyvinių šaltinių, nutarė savo 
išleistuosius darbus “padaryti, 
nekenksmingus”, netrukus pas
kelbdamas du naujus tyrinėji
mus apie skalvių ir sūduvių kal
bas. Tose “studijose” vokiškai 
lietuviškas persivertėlis paskel
bė, kad Nemuno žemupio ir Til
žės rajc'no gyventojų kalba (ta 
sritis vokiečių buvo vadinama 
Schalawbn), o taip pat ir sūdu
vių bei jotvingių kalba pagrin
dinai skiriasi nuo lietuvių kal
bos, ir todėl tarp lietuvių tir skal
vių, o taip pat ir sūduvių nėra 
etnogenetinio ryšio. Skalviai ir 
sūduviai, pagal Gerullį, buvo 
prūsai, bet ne lietuviai. Kadangi,* "v L 1--prūsų tauta išnyko, Tai- istorinio
paveldėjimo klausimas nebuvo 
svarstomas, ir tuo pačiu vokie
čiai iš grobikų virto prūsų srr 
cių

’X
'i E

“naujaisiais gyventojais’ =

KVIEČIAiME Į KAIRIO-BIELINIO PAMINKLO 
ATIDARYMO IŠKILMES

Prof. Stepono Kairio ir Kipro Bielinio paminklai bus 
“ - ’x x *■

atidengti Lietuvių Tautinėse kapinėse per Memorial Day,
t.y. sekmodienį, gegužės mėn. 27 d., 1 vai. popiet. Tą pačią 
dieną 4 vai. popiet Jaunimo Centre įvyks minėjimas su me
nine programa ir vakariene. Meninę programą išpildys mv-
Tikas Darius Lapinskas ir aktorė Laima Lapinskienė.

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

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

Komitetas Kairio-Biefinio Paminklui Statyti

To ir siekė šie pseudonictts^ioJa. t^1n,iiiililiiitiii,iiIiiliTnih]iiiitHiiiUiini%i«?ri>n?nH«Hnmefmm!ftHiif!iri!i!hiUi!iTūHinT?r!rrt?hnnn!!nin!iHnūtin?rTnTTti
I

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Tel.: OLympic 2-100J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

I

I
TeL: LAfayette 3-3571

I

I
i
i

1*

GEORGE F. RUDiMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138- 1US

■

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

REpubHc 7-1213
Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

m

S — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. AĮonday, May 1, 1!?T9
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“Pasaulio Lietuvio” P.KJ8 in. ragaiėių kejųmo konkurso nse- 
11 numeryje radau Visuomio tu. Viela ten padainavo keletą 
palaipintą straipsnį ‘‘Teka lie- anglišku dainelių ir išpildė )to- 
luviška Hollywoodo žvaigždė”, mišką pasakojimą. O kaip su 
Jame rašoma apie Uršulės Gu-įja susipažino, lai vėl leiskime 
dinaitės Senkcviėienės dūk-,kalbėti autoriui: 
relę Valeriją, kuri būdama tik
5 m. amžiaus jau turi daug nic-J Prudence Penny per garsiakal- 
ninių gabumų ir scenoje yra bį tarė:
vadinama Viola Mae. Autorius-listas iš Lietuvos” ir sužiuro į 
apie ją rašo taip:

. Ši mergytė yra graži, 
kaip lėlė: raudonskruostė 
lynakė, geltonplaukė, garbanuo- 
tė. Juda laisvai, kalba aiškiai, 
drąsiai ir sumaniai, it 10 metų 
būtų. Ta prigimta artistė, dar 
neturėdama 3 metų, jau rodėsi 
Chicagos scenoje. Ligi šiol jau 
yra rodžiusis daug dešimčių 
kartų — Chicagoj, Clevelande, 
Phyladelphijoj, Los Angelese ir 
kitur. Prieš vienerius metus ji 
gražiai pasveikino Chicagoj Lie
tuvos spc'rtininkus; ir dabar iš 
Hollywoodo siunčia jiems nuo
širdžių linkėjimų ir netrukus 
ketina pasirodyti jiems, kitiems 
lietuviams ir svetimtaučiams 
filmose. Jau yra padarytos jos 
pradinio vaidinimo anglų kalba 
filnielės-trumpos, bet įdomios. 
Viela dabar vis mokos dainuo ti- 
šokti, vaidinti. Ji moka ir ita
liškų, ispaniškų, prancūziškų, 
lenkiškų dainelių. Su žinoma ki
no studija yra sudalyta 1 me
tams sutartis. Pradėjus vaidinti 
gaus algą; o dabar iš kvietėjų 
ima po 25,00”.

Autoriui pirmą Teartą teko 
pamatyti šią mergaitę artistę 
1800 žiūrovų talpinančioj Tri- įvyks š.m. gegužės 27 d., sekma- 
nity Auditorium svetainėje, py- dienį, Marquette Parko parapi-

. . Kontesto vedėja jj-Jė
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

čia yra svečias, žurna-

i mane. Atsistojęs visuomietišku 
būdu pasveikinau ją ir plojan- 

me- čia publiką”. Viola Mae — tęsė 
toliau — padainuos jam lietu-j 
viską dainelę, c jis apie ją tūr 
būt paleis^ per Atlantą žinelę”? 
Scenoje vėl pasirodė Viola Ir 
gražiai vaidindama užtraukė 
komiškąją “Aš mergytė, it rožy
tė . . •”

Publika karštai plojo. Aš pa
dėkojau. Netrukus ji su motina

1 priėjo prie manės. Susipažino
me. Viola maloniu balseliu, gra
žiai lietuviškai klausinėjo mane 
įvairiausių dalykų”.

Straipsnis papuoštas dviem, 
nuotraukom. Įdomu kur dabar 
yra ta gabi mergytė ir kaip jai

'.pavyko įeiti į vaidybos meno 
scena? 

9

V. Vytenietis

jos salėje, tuoj po pamaldų, 
12 vai. Bus trumpa paskaitėlė 
ir meninė, tai šventei pritaikin
ta, programa. Visi kviečiami 
minėjime dalyvauti.

— Poetas Vincas Kazokas, 
■ Australijos lietuvių visuomenės 
veikėjas ir žinomas literatas, 
savaitraščio “Mūsų Pastogė” re
daktorius, tapo Naujienų skai-— Romo Kalantos susidegini

mo 7 metų sukakties minėjimą tytoju. Jas jam vieneriems ne
ruošia R. LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba. Minėjimas

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

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

DAR SENA KAINA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. §37,000.

NAUJAS 2 aukštu mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingu priedų.

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

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

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

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
go j, 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
1 ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St- TeL 436-7878

tytojų, kuriems mes mielai pa
siųstume Naujienas susipažini
mui, jei tik gautume jų adresus.

— Aleksas Laikūnas, Cleve
land, Ohio, iškilus visuomenės 
veikėjas,, tautinių organizacijų 
narys ir žurnalo “Naujoji Vil
tis” redaktorius, gerai žinoda
mas lietuviškos spaudos reika
lus, pratęsdamas prenumeratą, 
atsiuntė $5 auką. Dėkui.

— Ponia Barbara Smolelis iš 
Marquette Parko yra nuoširdi 
Naujienų rėmėja ir renginių 
talkininkė. Dėkui už gerus lin
kėjimus, ankstyvą prenumera
tos pratęsimą ir už $17 auką.

— Ponia Ane Cesna iš Oak 
Lawn, Ill., kiekvienais metais 
paremia Naujienų leidimą. Dė
kui už ankstyvą prenumeratos

lendorių ir $5 auką. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas trims 
mėnesiams tinkamesniam susi
pažinimui, todėl pavardės pra
šiusiam neskelbti.

tams užsakė jo miela dukterė
čia Jean Vance, paskutiniaisiais 
metais pasireiškusi kultūrinėje 
Ųei visuomeninėje veikloje Ci
cero ir Čikagos apylinkėse. Dė
kojant jai už tokį dovanos pa
rinkimą savo mielam dėdei V. 
Kazokui, kartu su ja jį sveiki- 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei llettwfikos span- name, o gerą žinią malonu skelb- 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, y visiems skaitytojams prašant 
ra juo susipažįstant ir ji ržsiprenumeruoįant,. tikslu_ sudaryti nenutrSk-1 ____ J _ j___ ’ __ _
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žinonjų gerovei, bendromis jėgomis i fes: gal ten rasite galimų skai- pratęsima, atsiųsta dolerį už ka- 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. ° .

— Ona Putrimienė iš Lemen
to apylinkės išleido savo dukrą! 
ir žentą Misevičius atostogoms, 
laivu pasivažinėti po Karibų jū
rą ir jos salas. Jie atsiuntė pui
kių vaizdų atviruką iš Bahamų 
salyno su sveikinimais ir gerais j
linkėjimais. Misevičiai yra savi-| 4243 W. 63rd St, Chicago 
ninkai verslo bendrovės.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

" kam nuomininkus

Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI 
____ PATAISYMAI

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias i visoj sksi*.

— Regina Didžbalytė, David 
Pilipauskas ir Robertas Žemai
tis iš Marquette Parko baigė Da
ley kolegiją.

STEBUKLAS ST. DANIEL 
PARAPIJOJE

5J4 kambarių mūrinis su nepa
prasto grožio dekoracijomis. Forma
lus valgomasis ir nepaprastai gražus

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos į peržiūrėti savo adresu knygu-
— Raimondas Adomaitis iš j plytų išdėstymas kiemo pusėje. Beis- 

Curie aukšt mokvklos Halvvavo manias iškaltas brangiomis plokšte- 
L.urie auKSi. moKyKios dalyvavo j mįS 2 Hollywood stiliaus vonios kam
šų savo praktikos darbais paro- Į bariai, VA. mašinos garažas, pusė

kalų renesanso.

' VIS PLEČIĄSIS SĄJŪDŽIUI

Skaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie FI>- 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skalSytijamf.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio riešbuSc. 
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 nwnu*” 
iutorė M Miškinytė paskyrė S50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai* gintaro karoliai 
ir Žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081
Vlsas ir visus kviečiame 1 didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei žalimų Maityrojų resraim 
?mšom* pasinaudoti žemiau ecančiomia atkarpomis.

MADJTSNO®
1739 50. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 9 TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ
3*žind*ns*i *u*lr»žlnėjimo išlaidas. Priede

Pavardė Ir Tardai

Adreso

v UlMkatr Naujienų kaip dovaną tavo 
yra naujas įkaitytoji*. Priede  <J

Favardė Ir vardai —------------------------—

kuria

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

Adresai

Spon Šoriais pavardė, vardas ir vietovė

• FĮatinimo vajams proga, palaikydamas lietuvišką ipaudą ir Naujienų 
paitangas, prašau jas siuntinėti už pridedamų! ..._____ doL

Pavardė Ir vardai

Adresu
MILIJONUS dolerių

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaitei ciidpa. 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresai

Pavardė Ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardai

l

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 J

SLA — išmokėjo daugiau 
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, siekianflam 
aukštojo mokslo ir jų -gyvenimo pradžiai. . $■» 1 .

w*5-* ' '' H p
SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota, apdrauda: už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik 83.00 metama

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

Galka te-aiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001 . i: o

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

doje, kuri buvo Illinois univer-
254-8500sitete, Urbanoje.: Jis gavo JAV 

Karo aviacijos premiją ir kvie
timą dvi dienas lankyti W. Pat
terson aviacijos bazę, Dayton, O.

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN
Biznio Progos — Už Miesto Riby

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

— Dalia Polikaitytė ir Alvyde 
Eitutytė dainuos Tanz dueto 
dainą iš operetės Jonukas ir 
Gretutė. Dalia taip pat dainuos 
su savo broliu Arūnu ariją iš 
operos “Die Zauberfloete”. Taip 
pat duetu dainuos Teri Lee ir 
George Ferro, Aleksandra Gra
žytė ir Jonas Gražys, taip pat 
Aušra Baronaitytė ir Ona Po- 
žarniukaitė. Jie yra Izabelės 
Motekaitienės Dainavimo studi
jos studentai. Koncertas bus šį 
penktadienį, geg. 25 d., 7 vai. 
vak. Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont. Kiekvienais metais 
šios studijos studentų bei debiu- 
tančių koncertais domisi orga
nizacijų vadovai, pasirinkdami 
naujas menines jėgas savo ren
giniams. Jais domisi visi dai
nos mėgėjai ir jaunimo draugai. 
Po koncerto visi dalyviai kvie
čiami vaišėms, kurias ruošia 
mokinių tėvai, vadovaujami Ka- 
zimieros Požarniukienės.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos valdyba: Antanas 
Mažeika — pirm., Bronius Dū
da ir. Jonas Mockus — vice- 
pirm., Elena Gedgaudienė — 
sekr., Alfonsas Tumas — ižd., 
dalyvaus Sąjungos seime gegu
žės 26 ir 27 dienomis Tautiniuo
se Namuose, Čikagoje. Jie pa
darys pranešimus. Taip pat da
lyvaus ir kalbės Adolfas Švažas, 
Aleksas Laikūnas, Algis Spe- 
rauskas ir Emilija čekienė. 
T. Blinstrubas ir P. Bučas pra
neš apie Amerikos Lietuvių Ta
rybos veiklą. Gegužės 26 dieną 
7:30 vai. vak. įvyks banketas.

— Msgr. Audris Bačkis pa
skirtas Bažnyčios Viešųjų Rei
kalų Tarybos pasekretoriumi 
Vatikane. Jis yra Lietuvos at
stovo Washingtone dr. Stasio ir 
Onos Bačkių sūnus.

— G. Urbono Toronte leidžia
mo mėnesinio laikraščio “Speak 
Up” gegužės nūmeris pasiekė 
skaitytojus. Metams kainuoja

UNION PIER, MICH.

Savininkas parduoda namą su b 
miegamaisiais, 1% vonios, didele vir
tuve, salionu, uždaru porčium, 2 ma
šinų garažu ant 3% akru. 75 mylios 
nuo Chicagos, prie 1-94 kelio. įkai
nuotas greitam pardavimui.

Tel. 616-469-2448.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas ‘ ,
2646 West 69th Street ;*U 
Tel. REpublic 7-1941

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

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

SPRING DIVISION

BORG - WARNER
Madison St. at 25th Ave.

Bellwood, Ill.
An Equal Opportunity Employer

M1RTIE, KUR Gi TAVO 
GELUONIS?

Jei MIRTIS jums nemaloni ir 
stumiate šią mintį nuo savęs, tai 
pasiklausykite šiandien 9:15 vai. 
vakare “Gerosios Naujienos Lie
tuviams”, radijo banga 1490 AM, 
per “Lietuvos Aidus”.

Parašykite mums laiškutį, pa
reikalaudami knygelių “Mirtie, 
kur tavo geluonis?”, “Kaip at
gimti iš naujo” ir “Pragaro ko
ridoriais”. Prisiusime dovanai. 
Norintieji įsigyti Naująjį Testa-1 
•rentą su Psalmėmis, prisiųskite |

Siuntiniai l Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS,. 4065 Archer Av. 
Chicago, IH. 60632. ToL YA 7-59W 

l.__________i______ ;_____

$2. (Persiuntimui pridėkite 75c) J' 
Prašome rašyti šiuo adresu:

Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Hl. 60454

Netary FvMia 
INCOME TAX SERVICE

fttp pat daromi rartfnui, dainių 
iškvietimai. pildomi pilietybė! pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN UFE
run mm

INIHtUK

Slate Farm Life Insurance Company

advokatas ’ 
CHARLES P. KAL & AwoclaUt 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12. v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veiki* jau daugiau kaip. 

40 metų, patarnaudama klientam*.

! RENTING IN GENERAL
Nuomos

’ River Forest, III., išnuomojamas 8 
kambarių butas. Teirautis tel. 771-

• Laukinės kliaulės buvo 8295_______________
pirmiausia prijaukintos Kinijo
je prieš daugelį šimtmečių.

$7.50, atskiras nr. ,75 centus. I 
Adresas: Speak Up, P.O. Box* 
272, Station “B”, Toronto, Ont.,’ 
Canada, M5T 2W2. *
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