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PREZIDENTUI NEPATINKA KONGRESO
išaiškintas ir išspręstas.

NORAS RACIONUOTI GAZOLINĄ
-KALIFORNIJOJE UŽ GALONĄ GAZOLINO 

ŠEŠTADIENĮ JAU MOKĖJO $1.19

mas- turi būti aiškus. Jį 
suprasti ne tik savavaliauti
kę šeichai, bet ir veikiantieji 
sovietų agentai. Šiomis dieno
mis gazolino klausimas turės 
būti

f ingress Gr' 
Ashing; A,Cn

Price 20 c-

WASHINGTON,, D.C. — Pre
zidentą Carterį. labai, nustebino 
senato nutarimas raciohuoti ga
zoliną .ir atstovų rūmų daųgu- 

. mos palinkimas eiti ta pačia 
. kryptimi.

Iš visko matyti, kad Kongre
so atstovai'nelinkę pritarti pre- 
zidęnto pasiūlymui' visai nesi
kišti į naftos ir gazolino kainų 
kontrolę. Senatas aiškiai pasisa
kė už racionavimą, nes niekas, 
nesuvaldys kylančių“ gazolino 
kainų. Praeitą penktadienį auto
mobilių savininkai/'Rėkdami 
galimais pilnesnių tąnkų, jau | 
mokėjo po $1.19 ųž gazolino ga
loną, Gazolinas buvo racionūo- 
tas, bet kokia automobilistams 
naudą, jei rocionuoto gazolino 
jie negalėjo gauti, nes jo. nebuvo 
pietinėje Kalifornijoje. Schle- 
sin gėris tvirtina, kąd' nevalytos

Turkijoje nušautas 
JAV kareivis

ISTAMBULAS, Turkija. 
Penktadienį netoli Istambulo 
prie motelio stovėjo 22 Ameri
kos kariai ir laukė autobuso va: 
žiuoti. darban. Į juos buvo pa
leista automatinio ginklo ugnis 
iš pravažiuojančios mašinos. Žu
vo 21 metų Thomas Mostley, o 
vienas kareivis buvo lengvai su
žeistas. Tik vienas ar du kariai 
dėvėjo .uniformas, visi kiti dė
vėjo .civilinius drabužius.

Turkų policijos pranešimu, į 
grupę šaudė, keturi vyrai, pasi-

Chicago, Ill. — Pirmadienis JJonday, Mav 14, 1979

Naujienų 65 metų sukakties- vakaro stalas. Iš kairės į dešinę sėdi vakaro vedėja Kristina 
Austin, redaktorius M. Gudelis, ALToš'pirmininkas dr. Kazys'Šidlauskas, SLA pirmi
ninkas Povilas Dargis, Lietuvos Respublikos generalinė konsule Juzė Daužvardienė, 
VLIKo pirmininkas dr. Kazys Bobelis, Teofilė Dargienė ir JAV Reorganizuotos Bend
ruomenės Centro valdybos pirmininkašįdr. Vytautas P. Dargis. Visi klauso kanauninko 
Vaclovo Zakarausko invokacijos. (Fotografavo Vaclovas Noreika)

geriau išvalytas, tuo- jis naudin
gesnis. . .modemiškiems moto
rams.' Y ' . .
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K^f Kongre.sQ<.ątštpvai;. kai-: 
bedami gazolino -reikaltu -patarė 
prėzjdėntų?atleisti-Jj^ėmesin- 
gėrį - iš energijos .'tvarkytojo pa
reigų. Jiems; atfodiįį kad - Schle- 
singeriš, siekdamas, krašto gero
ves. . turėjo patarti nrezidentui 
imt® ^priemonių gažolinūi - racid- 
nubti.-IKą/ jią prezidentui pata
rė,. tuo tarnu - dar nežinia, bet 
gazolino reikalu ? iiš -nepatarė 
naudotis Antrojo Pasaulinio ka
ro patirtimi. Visa eilė Kongreso 
atstovu patarė prezidentui iri 
Schlesingėriui racionuoti gazoli-1 
na. Racionavimas sustiprins do
lerį ir sustabdys bereikalingą 
gazolino eikvojimą. Septyni 
Kongreso atstovai, kalbėdami 
apie dolerio verte ir gazolino 
pabrangimą, patarė J. Schlesin- 
gerį atleisti is pareigu. Schle
singėris tvirtina, kad krašte esą 
pakankamai nevalyto gazolino, 
bet jis neturi priemonių gazoli
nui valyti. Kongreso atstovai 
bijo, kad Carterio pozicija gazo
linui tvarkyti gali būti pati silp
niausioji jo politikos vieta.

Prezidentas n e p a t e nkintas 
Kongreso pasiūlvmu racionuoti 
gazoliną, nes jis tikras, kad Kon
gresas šio klausimo laiku nesu
tvarkys. Prezidentas nori, kad 
90 dienų laikotarpyje Kongresas 
priimtų įstatymą gazolino klau
simui spręsti. Kongreso nutari-

luoti šautuvais.. Policijos. žinio- j 
mis, tai buvo kairiasparniai te- į 
roristai.

Tai yra antrasis JAV karių 
užpuolimas. Prieš apie mėnesį 
Izmiro vasarvietėse, esančiose 
vakarų Turkijoje, .teroristai už
puolė. JAV karius. M. Sgt. Ed
ward, A. Claypool buvo nušau
tas, p Sgt. Jeffrey P. Vail. sun
kiai ..sužeistas. Juos užpuolė ke
turi, teroristai, veidus pridengę 
kaukėmis.; Jie naudojo rusų ga
mybos ginklus, šaudė iš prava
žiuojančios mašinos.

Nustatyta, kad.. jie'..priklauso 
Turkų ..Liaudies Išlaisvinimo 
Frontui — komunistų teroristi
nei organizacijai, pasireiškusiai 
teroro veiksmais nuo 1970 metų.

i

Besusirašinėjant su New York Times’o atstovais D. K. Ship
ler’io straipsniu apie Pabaltįjį klausimu, išlindo yla iš maišo — 
paaiškėjo, kodėl NYT korespondentai. 
Sąjungos tautas, dažnai vartoja

Savo atsakyme prof. A. Lands
bergiui. buvęs NYT korespon
dentas Theodore Shabad cituo
ja dienraščio bendradarbiams j Pabalini klausimu. Jie pabrėžia 
privalomą rankvedį (The New 
York Times Manual of Style' separatizmo idėia

rašvdami apie Sovietu 
•/A W

keistus terminus.

vos Helsinkio grupei, kovo 22 d. 
pasiuntė la’ška New York Times 
D. K. Shipler’io straipsnio apie

Ber irai, vartojama 
perdaug elektros

Amerikos indusri"”", komer
cija ir mokykim n —u iš metų 
-avo patalpa apšvietimui sunau
doja elektros energijos v . - ci
klonus daugiau, neg reikia ir 
Loms trims veiklos sritims išlei- 
dž:ama beveik 10 nuošimčių vi
sos elektros gamybos, o iš to

Iš Ryty Vokietijos

BONA. — Federalinės Vaka
rų Vokietijos valdžios praneši
mu, komunistų valdomos Ryti
nės Vokietijos diplomatas, iš
vykęs oficialiais reikalais į Suo
miją, pabėgo ir paprašė politi
nio pabėgėlio teisių.

— Sen. Ribicoff pareiškė, kad 
jis daugiau nekandidatuosiąs 
naujam senatoriaus terminui.

JAMES SCHLESINGER
Federal Energy
Administrator

KALENDORfiUS

Gegužės 14: Justė, Motiejus, 
Milda, Volungė, Gintaras.

Saulė teka 9:10, leidžiasi 7:59.
Deb^motas, vėsesnis, iif.

I
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James Sch lesi n geri s, energijos 
tvarkytojas, žada imtis prie- 

.monių visiems gazolino 
reikalams‘tvarkyti. i .

and Usage), kurio 180 p. rašo
ma: “Kalbant bendrai apie visos 
Sovietų Sąjungos piliečius, gali
ma vartoti žodį ‘rusai’.” (Rus
sians may be used in general 
reference to citizens of the So
viet Union as a whole.) Patsai 
Shabad priduria: “Terminas ‘et
niniai rusai’ yra reikalingas 
jiems atskirti nuo ‘rusu’, kurie 
yra Sovietų Sąjungos piliečiai”.

Pastarojo dešimtmečio bėgvje 
eiliniai ir neeiliniai amerikiečiai 
pamažu pradėjo susivokti, kad 
“Sovietu Sąjunga” nėra “Rusi
ja”. Pačioje Sovietijoje nerusų 
tautos priešinasi daugialypei, iš 
centro diriguojamai, rusifikaci
jai. O itakmgiausias JAV dien
raštis nerusus Sovietu Sąjungo
je paverčia kolektvviniais “ru
sais”! I tokį NYT analfabetiš- 
kumą ir aroganciją išeivija tu
rėtu kuo veiksmingiau reaguoti. 
VLIKo Informacijos Tarnyba 
šiuo klausimu pasiuntė eilę laiš
kų lietuviu bei nelietuvių diplo
matams. kultūrininkams ir or
ganizacijų vadovams.

Rašant New York Times’ui, 
laiškus geriausiai siųsti Arthur 
Ochs Sulzberger, Chaimhan and 
President, ir kopiją Walter 
Mattson. Executive Vice-Presi
dent adresu.

» » » -
Aleksejeva ir Venclova 
kritikuoja NYT straipsnį
Liudmila Aleksejeva. neseniai 

į Vakarus • atvykusi Maskvos 
Helsinkio grupės narė, ir Tomas 
Venclova, atstovaujantis Lietui

būtų klaidinga manyti, kad 
‘"'■i Pabaltiivie 

jau esanti išblėsusi”. Pabaltiečių 
nusiteikimai ir siekiai nepasi
keitė: “Pabaltijo 
ypač Lietuvoje, labai 
religinis, nacionalistinis 
ninis savitumas, kuriuo 
riama nuo oficialiosios
Tai Įrodo gausūs pogrindžio 
laikraščiai ir, deja, didelis poli
tinių kalinių nuošimtis. Rimti 
žurnalistai nekreipia daug dė
mesio į sovietinę rinkimų sta
tistiką ar i sovietų pareigūnų 
pareiškimus”.

Iš Aleksejevos-Venclovos laiš
ko paaiškėja, kad Shipler'is iš
kreipė Lietuvoje gautą informa
ciją. Savo straipsnyje, neminė
damas pavardės, jis cituoja Lie
tuvos Helsinkio grupės narį Ei- 
taną Finkelšteiną, pasak kurio 
dauguma lietuvių šiandien la
biausiai vertina pastovumą. 
Shipler’is praleidžia nepaminė
jęs kito teiginio iš to paties Fin- 
kelšteino straipsnio, kuriuo jis 
naudojasi: “šiandien, kaip ir 
prieš dvidešimt metų, Lietuva 
nori būti lietuviška. Bet šiandien 
dar a’škiau kaip bet kada anks
čiau. kad nepriklausomybės 
tikslą galima pasiekti tik tikros 
demokratijos keliu, garantuo
jant žmogaus teises”. (ELTA)

valstybėse, 
išplitęs

atsiski- 
linijos.

JOHANNESBURG. Pietų Af
rika. — Vienuolika studentų, 
gyvenančių čiabuvių mieste So
weto, kaltinti “sedition” (maišto 
kėlimu), nuteisti kalėjimo baus
mėmis nuo-dvejų iki keturių
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PREZIDENTAS CARTER IR BREŽNEVAS VYKS I AUSTRIJOS SOSTINĘ
SOVIETŲ VALDŽIA NUSILEIDO. BET NORI 

TOLIMESNIŲ DERYBŲ

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Cvrus R. Vance ir so- 
vietų ambasadorius Dobryninas 
galutinai susitarė strateginniu 
atomo ginklų sutartį pasirašyti 
Vienoje, Austrijos sostinėje.

Sovietų diplomatai kreipė dau- i zitui 95,000 
j giau dėmesio į Brežnevo sve

Siūlo JAV laivynui bazes 
Haifoje ir Aleksandrijoje
HAIFA. Izraelis. — Į Haifos 

uostą atplaukė draugiškumo vi
ton ų lėktuvnešis 

■ Dwight D. Eisenhower, varomas 
■' katą. Jie turėjo galvoje silpnė- atomine energija, priklausantis 
jančius Brežnevo kojų raume- i 6-tam Laivynui Viduržemio jū- 
nis ir paties Brežnevo nepapras- roję. Lėktuvnešį aplankė Izrae- 
tai didelį norą pačiam asmenis- ! lio ministeris pirmininkas Me
kai pasirašyti, kaip jis pats sako. ! nachem Beginąs. Jis ant lėktuv- 
patį svarbiausią mūsų laikų su- nėšio nusileido karišku malūn- 
sitarimą. Brežnevas patarė so- spamiu. Jį pasitiko P-o-n Laivy- 
vietų maršalams nusileisti, kad no vadas adm. R. F. Schoultz. 
nereikėtų pradėti naujų atomo j Izraelitų delegacijoje buvo pir- 

I mininko pavaduotojas Yigael 
iYadin ir Krašto apsaugos minis- 
iteris Ezer Weizman. juos atly- 
įdėjo JAV ambasadorius Samuel 
Lewis. Ta proga premjeras Be- 

j ginas pareiškė, kad Haifos uos- 
įtas yra 6-ojo Laivyno dispozi-

. ------- --------------------------- --

! k'ekio nemažiau kaip 35 nuo
šimčiai 'šeikvojami bereikalin
gai oerdėtai iliuminacijai, pasa
kė Development Sciences. Ine. 
direktorius Howrad F. Krach- 
man Kahforniicre. Tokiam kie
kiui eiektros šviesos pagaminti 
cunaudoiama po trečdalį mili
jono statinių 
dieną.

Daugiau nei reikalinga elekt
ros šviesos pradėta vartoti po 
II Pasaulinio karo, kol energi
jos produkcijos kainos tebebuvo 
palyginti žemos. Dabar, kaip; 
Krachman sako. federalinės 
įstaigos ruošia naujas elektros 
šviesos normas, nes nustatyta, 
kad perdaug šviesos ir gyvulių 
kiu retir.oms kenkia.

naftos kiekvieną

Studųuojam; keli konservaci- 
ms metodai. kur’~’s 

nuo 30 iki 70 
elektros šviesai išlaidų.

bus šutau- 
nuošimčių

Sovietu baze Vietname?
BANGKOK, Tailandas.—Viet

namo užsienio reikalų ministe
rija pareiškė, kad ir toliau leis 
Sovietų karo laivams pasinau
doti Vietnamo uostais ir prie
plaukomis, bet jokiu būdu ne
leis savo sąjungininkams komu
nistams steigti savo bazes Viet
name. Pareiškime pabrėžiama, 
kad Vietname jokių svetimų 
kraštų kariškų bazių nėra ir ne
būsią leista jų Įsteigti.

tos. Teisiamųjų gynybos advo
katai tokį teismo nuolaidumą 
sveikindami past ebėjo, kad 
griežtas teismas būtų galėjęs 
kai kuriuos nuteisti visam am
žiui ir opozicija juos būtų pada-

■mwtgc betMbausmė*, su3p*ndm>-: riusi šventaisiais—* kankiniais.

bombų gamybą.

Sov'etų karo vadai, skriausda-; 
mi visus Sovietų Sąjungos gy- ( 
ventojus, prisigamino didelius ‘ 
kiekius atomo bombų, tuo tar
pu sovietų technikai dar nepa-' 
jėgia pagaminti tokiu priemo- j ip jfteižkė .virta 
nių, kuriomis" būtų . galima tas^ pat pasialyra? pa.

darys Egipto prezidentas An
war Sadatas.

Būdamas Amerikoje premje
ras Begin pareiškė prez. Carte
riui. kad “Haifos uosto irengi- 
mais gali naudotis JAV laivy
nas, kada tik bus reikalinga”. 
Jis tuoj pat pridūrė: “Aš esu 
įsitikinęs, kad Haifa ir Alek^ 
sandrija gali būti draugiški uos
tai, gali suteikti savo įrengimus 
JAV Laivynui. Aš tikiu, kad 
prez. Sadatas su tuo sutiks”.

bombas perkelti, atsiunčiamas 
raketas pasitikti pusiaukelėje ir 
sunaikinti.

Brežnevas bijo, kad amerikie
čiai neišgriautų visos sovietų 
karo pramonės ir niekais nepa
verstų pačios didžiausios sovie
tų karo vadų svajonės — val
dyti visą pasauli.

Sekretorius Vance, turėdamas 
galvoje silpnėjančią Brežnevo 
sveikatą, pasiūlė prezidentui 
Carteriui ir Sovietų tarybos pir
mininkui Brežnevui suvažiuoti 
į saugią Norvegijos vietą sutar
čiai pasirašyti. Bet rusai neno
rėjo rizikuoti gana ilgo skridimo 
Baltijos vandenimis. Jie bijojo, 
kad sovietu lėktuvams kas ne
atsitiktų ir Brežnevas turėtų 
leistis į Baltijos bangas. Viena 
yra daug saugesnė. Ve’k visą i 
kelionę rusai gali skristi sovietų 
karo jėgų kontroliuojamoje te
ritorijoje. Brežnevą nešantis 
lėktuvas lengvai gali pasiekti 
Vieną. Jeigu būtų reikalo, tai 
sovietu karo lėktuvai Brežnevą 
galėtų saugoti. Brežnevą lydi 
keli sovietų lėktuvai, nes jiems 
reikia vežti visą laboratoriją de
guoniui teikti ir kitoms priemo
nėms. Gana dažnai Brežnevo

— Maggie Thatcher sudarė 
naują kabinetą, bet jos ministe
rial nesusigieda. Ji patarė mi- 
nisteriams jokių pareiškimų ne
daryti. bet jie nepatenkinti. Vie
nas jau rengėsi atsistatydinti.

— Senatorius Edward Kenne
dy pramiegojo. Jis gal tikėjosi 
būti demokratų partijos kandi
datu prezidento pareigoms, bet 
atstovai, matyt.
balsuoti už Carter!.

yra pasiryžę

MICHAEL BLUMENTHAL 
Secretary o( Trewy

Anksčiau buvęs Kinijoje fi
nansų sekr. M. Blumenthal 
džiėugiasi; kad pavyko susi
barti’-su kiniečiais prieš 30 
' mėhį konfiskuntų JAV 

turtų n?iWki.

i

kojų raumenys nebeklauso ir 
negali nuo kėdės jo pakelti ant 
kojų, o jeigu kartais ir pakelia, 
tai negali judėti, šiaip Brežne
vas gali kalbėti ir pasirodyti, 
bet jis negali laisvai judėti.

Pranešimai sako, kad Rusijos 
karo vadų tarpe taip pat nėra 
vienodos rr*monės dėl komu
nistinės s in'wy. kos ateities. Ru- 
sii<- ro vadai yra linkę krypti 
j demokratišką santvarką ir ap
karpyti komunistų partijos ga
lią. tuo tarpu yra didokas skai
čius. linkęs krypti prie griež
tos Stalino politikos. Brežnevas, 
kaip buvo ir Chruščiovas,-links
ta j demokratų pusę, bet jis bū
tinai nori pats valdyti.

Kuri tendencija laimės, šian
dien dar sunku pasakyti. Su 
Brežnevo mirtimi gali pasibaigti 
ramaus sugyvenimo la 
Jeigu ši tendencija lai 
galimas naujas k.»r... 
greičiau, negu daun<.į
Brežnevas. pasiHsy&fhUS su
tartį; Ukijjvjpratęsd-įtaikūs pe
riodą.

a.



Ginklų apribojimo sutartis SALT H
PRIES JĄ PASISAKO bAUGUMA BALSUOTI 

TEISĘ TURINČIŲ AMERIKIEČIŲSpauda ir žinių agentūros jau skelbia, kad 6 metus užtrukusios sunkios derybos dėl ginklų apribojimo sutarties SALT II jau pasibaigė kompromisu, priimtinu Sovietų Sąjungos ir JAV vyriausybėms. Tiek rusiškosios irrperi’os diktorius Brežnevas, tiek ir JAV prezidentas Carteris išreiškia pasitenkinime dėlei tarpusav o ginklų apribojimo susitarimo ir jau ruošiasi ją birželio mėnesį iškilmingai pasirašyti, tik dar nesutaria dėl vietos — Kopenhagoje, Ženevoje ar Vienoje.Vyriausybių galvų parašai pc sutartimi ginklavimosi klausi-1 mo dar neišsprendžia. Sutarčiai priešinasi didelė dauguma Ame-1 rikos balsuotojų. Gal todėl prez. Carteris būsimų 1980 metų pre-1 zidentinių rinkimų priedangoje, padedant vyriausybės nariams, pradėjo važinėti po Ameriką ir varyti didelę akciją už minėtą ginklų apribojimo sutartį.Neperseniausiai susikūrusios ir labai stipriai pasireiškusios organizacijos AMERICAN SECURITY COUNCIL nuo šių metų kovo 29 d. iki balandžic 4 d. surinktomis žiniomis, visų JAV balsuoti teisę turinčių piliečių 80% priešingi SALT II sutarčiai, jei ji būtų patvirtinta tokia kaip yra susitarta. Jie pritaria ginklų apribojimo susitarimui, bet tik su sąlyga, kad JAV neatsirastų antroje vietoje prieš Sovietų Sąjungą apsiginklavime ir nebūtų susilpnintas Amerikos saugumas, ypač turint dėmesyje, kad rusiškoji im-j perija stipriai ginkluojasi, norėdama sukomunistinti visą pasaulį.Balsuoti teisę turinčių Amerikos piliečių 80% priešingi susitarimui, kuris nesuvaržė bombonešių ir atomą nešančių raketų gamybą, pasiekiančių bet kurią JAV teritorijos vietą. So vie-' tų taip vadinamas į užpakalį šaudantis bei raketas svaidinan- tis bombonešis ir raketa SS-20

gamyba neapribota sutartimi. Balsuotojų (63,77c), kad sutartis
pasiekia visus pasaulio taškus1 ir kurių SALT II manoma SALT II yra nepatenkinama irtodėl nepriimtina. Balsuotojų 68,97c priešingi susitarimui, kuris neleidžia JAV turėti pakankamą skaičių apsigynimo priemonių prieš puolančias ir atomo bombas nešančias raketas bei bombonešius. Kaip žinia, oilna apsigynimo galimybė JA Valstybėms buvo atimta SALT I ABM sutartimi. Atrodo, kad apsigynimo suvaržymas yra paliktas ir SALT II sutartyje. Tais sumetimais net 98,4% balsuotojų pasisako tik už tokią sutartį, kuri leistų JA Valstybėms išvystyti apsiginklavimo ir technikinę persvarą, arba bent lygią su Sovietų Sąjungos.AMERICAN SECURITY COUNCIL organizacijos žinio- rnis, išnagrinėjus turimas žinias apie SALT II sutartį, randama, kad sutartis ne tik kad nesuteikia turėti technikinę apsiginklavimo persvarą, • bet, priešingai, sutartis pastato JAV saugumą į pavojų ir kad Sovietų Sąjunga , puolamųjų .strateginių ginklų srityje turės persvarą santykiu 2:1, jr kad sovietai, megafonais skaičiuojant, turės 6 kartus dau-; mus Sovietijos kacetuose< ypač giau atominių bombų už JAV.I7_. Be to, apsigynimo strateginių ginklų srityje sovietai viršys amerikiečius santykiu 47:1. Ir prie to viso reikia turėti dėmesyje, kad SALT II sutartimi JA Valstybėms yra uždrausta gamintis apsigynimo taip labai išgarsintą neutrono bombą ir ją nešančią, nepagaunamą ir taikinį lengvai surandančią raketą, kurią taip labai norėjo gauti Vakarų Europa savo miestų ir teritorijos apgynimui užpuolimo atveju.Tenka pabrėžti, kad AMERICAN SECURITY COUNCIL organizacija turi tikslą turėti taiką pasaulyje, bet tik per JA Valstybių stiprybę — ekonomi-

MIKAS SlLEiKiS Chicagos akvariumas (Akvarelė)

nę, technikinę ir karinę — ir kuriai priklauso abiejų JAV politinių partijų 196 kongresma- nai, didelė dalis senatorių. 166 organizacijos, tiek amerikiečių, tiek ir pavergtųjų tautų, ir labai didelis skaičius civilinio ir į karinio elito. Mano manymu, per šią organizaciją galima atsiekti, kad Maskvos ponai panaikintų už geležinės uždangos siunčiamoms dovanoms, kad iš kalėjimų išleistų disidentus, žmogaus teisių kovotojus ir kitus neteisėtai režimo kankina-kai dabar bus sprendžiamas Amerikos kongrese SALT II sutarties likimas ir. kai Maskvos ponai prašo JA Valstybių suteikti jiems didžiausių prekybos lengvatų. V. Prūsas

Mūsų ir latvių tautos gyvena viena šalia kitoš' nuo' amžių. Ir likimai abiejų tų giminingų tautų dažnai būna panašūs.- O ką gi vieni apie kitus žinom? Tas žinojimas labai skystas. Gera vokiečiams, austrams ir vokiškai kalbantiems šveicarams pasidomėti vieni kitais,kai jie naudojasi ta pačia kalba. Mūsų tautų kalbos per amžius yra jau taip viena nuo kitos nutolusios, kad nebeįmanoma nei susikalbėti, nei vieni kitų rašytiniais šaltiniais be vertimų pasinaudoti. Vadinas, jei nori pasidomėti,, kas kalbama ai’ rašoma, turi mokytis broliškos tautos kalbos. O mokomasi paprastai di‘ tižiųjų tautų kalbų. Taigi mums— Žmogaus prigimtis per daug linkusi į pasimėgavimus, kad galėtų juos praleisti, kai' jie yra čia pat po ranka, ir pa- tvs vertingiausi ir garsiausi atradimai vispusiškai yra naudingi visada buvo atrasti žmonių kurie nebuvo turtingi.
— Moters dainavimas, Ivgiai kaip vyro gražbūliavimas, — bėgaliniiai stipri jėga. Sharley

New Cookbook—A “Sneak Preview”
T’ragrant 'PumpTcin Nut 

Bread and luscious Buttery 
Apple Squares are sure to be
come harvest-time favorite's,

i whether to warm a chilly let’s- 
stay-at-home evening or pro
vide a congenial welcome to 
friends or relatives.^ These 
kitchen-tested recipes are a 
“sneak preview” of a brand new 
iard-eover cookbook.

The Kellogg's Cookbook m- 
eludes 200 pages of recipes, 
80 of which are shown in 
color photographs throughout 
the book.

It is being offered for $3.50 
and two box tops on packages 
of several of the company’s 
cereals and other convenience 
foods.

<<$.-• I -1

siai praėjusios — šu nacionali' pakilę pasitraukti | Vakarui 
zacija, areštais, žudymais, trė- ;. mimais. Tik šio pokario metais j vėl prasideda didesni skirtumai. Lietuvoje tada prasidėjo ilgai užtrukęs partizaninis karas, pareikalavęs daug aukų. O Latvijoje Chruščiovo laikais partijos viršūnėje buvusieji kai ku-!rie latviai buvo1 pasukę reikalus ; į tautinį komunizmą, padidin- j darni latvių pareigūnų galią, išsireikalaudami savo kalbai daugiau teisių įstaigose, poskelbda- mi potvarkį, kad atėjūnai turi išmokti latvių kalbą- Tada būdavo skiriama daugiau lėšų remontuoti istoriniams paminklams, buvo spausdinama daugiau latviškų knygų. Bet tas laisvėms laikas greit pasibaigė, ir už prc'iatvišką veiklą atsakingieji buvo ne tik pašalinti iš pareigų, bet kai kurie ir ištremti. Į atsakingiausias vietas buvo susodinti iš Rusijos atsiųstieji surusėję latviai ar rusai, ir rusinamas buvo sustiprintas. Sta-jų kraštu nepriklausomybės lai-l ^tika rodanti, kad dabar Lat- kL padarytąją pažangą - tailyipje tik 42,/ procentai gyvę- būtu studijų sritis. Bet labai toil gimtąja kalba laiko įdomu, kati’ nepriklausomybės! ksdb«. 48 2 -rusų laikais parlamento rinkimuose!Tačiau 9,1 proc. yra latviu kai-bą pasirinkę kaip naują jų priimtą kalbą, ir tuos procentus sudarą Latvijoje gyvenantieji lenkai ir lietuviai, kurie priešinasi rusinimo įtakai.'Vyksta rusinimas, bet vyks-

varžydavosi net 39 politinės partijos, kad partijų tampymasis K. Uhnanį ir gen. J. Balodį privertęs suruošti perversmą, bet tik 1934 m. Tas perversmas nedavęs jokių kankinių, tuo tarpu kai Lietuvoje tuoj pat pol ta ir pasipriešinimas. Anksty- gruodžio 17 d- buvo paskubom vaisiais pokario metais vyko ir sušaudyti keturi komunistai,{partizaninis judėjimas- Vėliau kurių vardai dabar dešimtmečiais kartojami, kaip tikrų partijos kankinių.Istorijos faktai rodo, kad latviai gal noriau eina talkininkauj mesta iš partijos, nemaža ir iš- ti karo metu. Štai pirmojo pa-j tremta už “i __ir latviams geriau pažinti, šiuo] saulinio karo metu rusų armijo-

buvo drastiškai susidorota su tautiniais komunistais. Apie 250 aukštas pareigas ėjusių ir apie 2.500 eilinių komunistų buvo iš*

apie 240.000, bet tik apie pusei 
pasisekė ištrūkti, o kitiems bu
vo užkirstas kelias. Tie pabėgu
sieji, kaip ir lietuviai, išsiskir-. 
stė po įvairius pasaulio kraštus. 
Kartu su senaisiais emigrantais 
latvių dabar esą JAV apie 100, 
000, Australijoje — 33-000, Ka; 
nadoje v— 18.000, Brazilijoje — 
6.000, Vakarų Vokeitijoje — 
12.000, Britanijoje — 10.000, 
Švedijoje — 5.000, N. Zelandi
joje ir dar šen ten kitur — apie 
4.000-

Svetur latviai yra plačiai iš
vystę savo tautinę veiklą. Kiek
viename krašto jie turi savo 
bendrines organizacijas, o taip 
pat ir bendrą visų laisvųjų lat
vių federaciją su visiems atsto
vaujančiu komitetu, informaci
jos biuru, laisvės f dūdų; kultū
ros fondu ir švietimo taryba. 
Ypač plačiai visokeriopą veiklą 
yra išvysčiusi “Daugavas Vana- 
gi” organizacija, turinti iš visa 
133 skyrius su apie 10-000 na
rių. Sukurta šalpos reikalui, ji 
savo tikslus taip išplėtė, kad 
šiandien turi 18 chorų, 16 dra
mos grupių, 45 bibliotekas, 51 
sporto klubą, 18 tautinių Šokių 
grupių, dar 62 grupes, kurioš 
rūpinasi kitokia kultūrine vei 
kla, leidžia laikraštį ir žurnalą 
tūri įsigijusi 20 didėlių nekilno
jamojo turto vienetų (vien tik 
Britanijoje net 11) — kultūri 
nių ir socialinių centrų ir sene 
lių namų. Matant tokius skait 
menis, galima net pradėti pavy
dėti.

Iš E. Lietuvis

PUMPKIN NUT BREAD
154 cups regular all-purpose 

flour
2 teaspoons baking powder 

54 teaspoon baking soda 
54 teaspoon salt

1 teaspoon ground cinnamon 
54 teaspoon ground cloves 
54 teaspoon ground ginger 
54 teaspoon ground allspice 
54 cup regular margarine or 

butter, softened
54 cup sugar

1 egg
54 cup milk

* 1 teaspoon vanilla flavoring
1 cup solid pack pumpkin
1 cup All-Bran cereal or Bran 

Buds cereal
54 cup chopped nuts

* In small, mixing bowl, stir 
together flour, baking powder, 
soda, salt and spices. Set aside.
• In large mixing Doih, b^t 
margarine and sugar until wen 
blended. Add egg, milk and 
vanilla. Beat. well. Stir in 
pumpkin. AH-Bran cereal and 
nuts. Add flour mixture Mix 
until well combined. Spread 
batter evenly in well-greased 
9x5x3-inch leaf pan.
• Bake in oven ft v *bout 
50 minutes or unhl wooden pick 
h .served near center lctyxs out 
c>an Perco-e fnwn pan. Cool 
completely on wit* rack before 
M Serve haii sikes sand- 
wich-style with softened cream 
creese as the filling, if desired. 
Yield: 1 loaf
NOTE: 1 cup pumpkin is half 
eT a 1 lb. can. Remainder can

2 cups Rice Krfspies cereal 
11$ mps regular afl-purpose flour 

teaspoon salt
54 regular margarine or 

Klter
54 osp milk
2 bilcspoons 'regular 

O-purpose flour

BUTTERY APPLE SQUARES
51 teaspoon ground cinnamon.
% teaspoon ground nutmeg
fl cup sugar
5 cups sliced, pared tart apples 

(about 1’4 lbs.)
1 tablespoon lemon juice 

Confectioners’ Sugar Gbve
• Crush Rice Kri.«nies cereal to fine, crumbs. Tn medians size
mixing bbwl, stir crushed cereal, the 1’ ^ cups flmir and
th£ salt. Cut in mdrgarhYe until mixture fesemUcs coarse mwl 
Add milk, stirring Uhtll chtire mixture is moi. tened. Pat hnM tho 
dough In \x>ttom and about half way up the sides of girxscd 
^x9x2-mdfi baking pan. Set as5de.
• Stir together the 2 tablespoons flour, the cinnamon,
xnd sugar. Mix Hith sliced apples. Spoon Into ciWt. Sprinkle with 
lemon jura. Set asioe.
• Roll out Remaining dough on lightly floured surface to fit pan. 
Place over apples. Prick crust with fork 3 or 4 tlme^.
• feake fr. oven at 375* P. about 45 minutės or until
tender. While still warm, drizzle with Confectioners w’. .c, 
Olt Ihto squares and serve warm or cooled.

VARTATfoH: 2 cups C<rn Flek»s ęcrcal. cnr.hrd measure 
’. cup, may be substituted for the Rice Krispies ceroal.

COXFteCTlOXtjfcS* SldAR GLAZE
1 cup sKlrd confertlorierv sng>r < iA&ėipootfs warm water
• Combine sug**’ and vraterlh ^naikrnixmg bowl, stirring 
srrttxtiu If H thiiinti g a;e k uėsžred, add to 1 tea^oon uicre 
waler.
Ylėld: U cup v -

pooliS Temch or orange juice maj* be sub-J 
stituted the iater-

* • i t '

Modernūs jauhUblis

Algiukas sulaukė 18 metų. 2Į 
pasišaukė tėvas ir sakė:

— Algiukai, dabar tu esi jžu 
vyras ir įgali kaip toks elktiš- 
Leidžiu tau rūkyti if štai imk 
mario cigaretes.

Dėkui, - tėveli. Geriau tu 
jas rūkyk. Ąs jau prieš tris me-

ai-nųjoins,’ Tatvių-.-bŪVo-tuš riięŠatAHikyti 7. .

: “nacionalinius nu- krypimiis’T; 1962 m- jauni lat-ineLu bene ^rieinailJuria 'yralse buvo nemaža ir lietuvių, betiki buvo sudarę grupę kurios latviai turėjo savo pulkus sū ne-1siekimas — išjungti is Sov. Są* jungės Latviją, Estiją’ ir Uetu- zą. Tos grupės nariai Luvo nuteisti po 7-15 metų kalėti. Buvo nemaža ir kitu faktu.Karo pabaigoje artėjant sovietinėms
naudojantis tais veikalais, kurie išleidžiami, sakysim, anglų kalba. - į • ;Dabar kaip . tik • Londo’ne“Daugavas Vanagi” organizaci- re, tur būt, abiejose pusėse lat- ja išleido didelioj.ormato 48 pu- vių buvo draugiau negu lietu- slapių populįariąį parašytą brošiūrą anglų kalba, pavadintą “Latvia and Latvians”, kurioje pateikta pagrindinių žinių apie šia lietuviams broliška tauta

* v.- 3 nuo nepriklaūšoinybės pradžios iki šių dienų — apie krašto' ir tautos laimėjimus, niokojimus okupacijų metais ir latvių veiklą svetur-Ūkimai abiejų tautų kai ku-j riais atvejais panašūs, o kai kuriais skirtingi. Kai mūsų Lietuva, pasibaigus- savarankiškų valdovų erai, buvo suplakta su Lenkija ir paskui pateko Rusijos carų valdžion, tai Latvijoje ilgus amžius dominavo vokiški baronai. Kovojantiems už nepriklausomybę po pirmojo pasaulinio karo, latviams šiek tiek į pagalbą pajėgė ateiti britai. Vis i-a Baltijos jūra, prieinama laivais. Tačiau ji, tur būt-, kalta, kad šiandien Į Latviją yra primarmėję žymiai daugiau "pla-I čiosies tėvynės“ piliečių, negu į Lietuvą. Vargu būtų teisingas spėjimas, kad tie piliečiai veržiasi vien ten, kur daugiau duo rids.Sunku, žinoma, lygirili abie-Į

j mažomis teisėmis. Dalis karių iš- tų pulkų vėliau perėjo į bdi-jv I ševikų pusę.Ir pastarajame ka
viii. Kaip brošiūro jerašoma, net ir : pirmasis sovietinis Berlyno komendantas buvo latvis generolas majoras Berzzarins.Pirmosic's okupacijos abiejose kraštuose bus hiaždaug pana-

ENERGY 
WISE

Buy a car no larger or 
mota powariut thafi you

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to 
C/4%

see us for 
financing.

AT OUR LOW RATES
WITH/REPAYMENT 

TO FIT-YOUR INCOME
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Neleiskim okupantui mus apgaudinėti!BRANGUS TAŪTiEČIAI!Mūsų opozicija išranda vis naujus, žemus ir nepadorius kovos metodus Reorganizuotai Bendruomenei šmeižti ir niekinti.Štai DRAUGE (bal. 23 d. vedamajame) Bronius Kviklys baso: “Per visą savo 22 mėttį gyvavimo laiką ši lietuvybės tvirtovė buvo tik vieną kartą (ld76.Xll.12) pačių lietu’vių — gudelitiės Tėbfgų bendruomenės’ ir Chicagoš nacių — gyvosios lietuvybės griovėjų nepamatuotai užpulta”. Čia Kviklys kalba apie protestą prieš komunistinių filmų rodymą Jaunimo Centre. Jo šitoks išsireiškimas yra niekšiškas melas!1) Martynas Gūdėliš, geras patriotas ir mūsų draugas, nieko bendro tiesiogiai su niūsų Organizacija neturi, ir mūsų B'enHruv- menę vadinti “gudelihe” yra tik Kviklio išsigalvotas absurdas.2) Mes niekada nepuolėme Jaunimo Namų, mes juos gerbiame. Kviklio minėtas protestas buvo suruoštas Jaunimo N aūlams apsaugoti! Buvo protestuojama prieš komunistinių propagahdinių filmų rodymą, kuris būtų Jaunimo Namus visai sukompromitavęs. Žinoma; bet kokia sovietų propagandos kritika Kviklį; kažkodėl, labai jaudina, ir jis bijo ta tema teisingai kalbėti.3) Kviklio išgalvota nesąmonė, kad mes tą demonstraciją ruošėme draugė šli naciais, yra irgi niekšiškas melas. Nacių atsiradimas deifiohštracijdjė, greičiausiai, buvo provokacijos aktas-. Kas > jifflfts apie dėfrioūstfaC!ją pranešė, mes tikrai nežinome, bet yra davinių, kufiė rbdo, kad natriai buvo kviesti mums labai nepalankių žmbhiiį. • ■ •- - - ,,Ta pačia proga norime įspėti lietuvišką visuomenę, kad £>A- našiai, kaip anuo metu buvo bahdyta Jaūnifn'd CėfitrŪ, šoviėtftiiū filmų brukimas ir visuomenės dišorientavimo akbija Vebešilęšla. Neseniai tokie filmai buvo rodomi priVačioše salėse Chiėagdš šfAli- rėje, o dabar jau sovietų propagandistams ’pavyko įkfelti kojį į Marquette Parką. Gegužės pradžioje vienas SOVi'etiAVš filmas ISė^- tuvių kalba ir lietuviška tema bus rbdumas viėfioje Užeigoje. Nenorime to filmo čia reklamudti, tad adreso neminime. Tačiau, gaVę kvietimą to filmo žiūrėti, būkite atsargūs. Nors pats filmas gali būti labai nekaito pobūdžio, vis tiek tai yra sovietinių agentų — propagandistų bandymas įkelti koją į mūsų kolonijas.Mes pilnai suprantame didelį.visų mūsų sentimentą pamatyti lietuvišką filmą, bet mes turime neužmiršti, kad tas filmas siunčiamas ne lietuvių kenčiančios tautos, bet okupanto propagandinės mašinos. Filmas yra sovietų cenzorių aprobuotas. Be tb — šiandien rodys tik nekaltą, mūšų tautinį sentimentą kutenantį, filmą, o po kiek laiko, kai tą priimsime, jau pradės kisti tikrą propagandą, kuri gali būti ypač žalinga mūsų jauhimūLSvarbiausia gi reikia atminti, kad šitdji filmų propaganda ^ra skirta — per tautinį sentimentą — palaužti mūsų tvirtą rtusišta- tymą, kad Lietuva yra okupuota, kad tauta kenčia. O jei mes priimsime vises “kultūrinio bendradarbiavimo” priemones mūsų tau-’ tinei valiai silpninti ir migdyti, sbvietų propagandistams bus visai nesunku mus, kaip pabirusios šluotelės stabarus, višši šūškŽT3yti ir paūsų valią kovoti už Lietuvos laisvę palaužti.Nerangieji tautiečiai, apsisvarstykite ir elkitės pagal savo sąžinę ir su pilnų supratimu, prie ko tas viskas veda! •
2 NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. Monday, May 14, 1979



Kanados naujienos
- V

MONTREALIO JAUNIMO ANSAMBLIS “GINTARAS”Paminėdamas savo veikloslaičio “Metų” deklamacija ir po dešimtmetį, “Gintaras” šių metų gegužės 5 d. suruošė iškilmingą koncertą Ville La Salle, Quebec priemiestyje, Andre Lauren- deau CEGE didelėje 800 vietų koncertų salėje.Koncerto pasiklausyti atvyko beveik pilna salė lietuvių ir svetimtaučių.Ansambliui naujai persiorganizavus, koncerte dalyvavo 70 jaunuolių nuo 9 iki 25 metų amžiaus, kuriems vadovauja irgi jauni vadovai, buvę ansamblio dalyviai: - Algis Lapinas — orkestrui, Andrius Lapinas — “Gintarėliui” ir Ina Kličiuvienė — dainavimui. Ansamblio vadovė—yra—Rasa—Lukoševičiūte^ p moko ir tautinius šokius.šis šventiškas koncertas buvo pravestas Kristijono Donelaičio “Metų” plane. Koncerto eigoje buvo skaitomos iš “Metų” ištraukos, kurias paruošė Monika Jonynienė. Erdvios scenos sienos dailininkės K. Bendžiūtės- Makauskienės buvo meniškai išdekoruotos “Metų laikų” fragmentais.Dekoracijos ir koncertuojantieji dalyviai, Stasio Jaugelio ir Algio Kličiaus buvo labai efektingai apšviečiami įvairių spalvų prožektoriais.Vincas Piečaitis ir Rimas Lapinas — technikiniai scenos vadovai — labai įdomiai grupavo scenoje dalyvių grupes, įspūdingai naudojo garsinius efektus.GINTARIEČIŲ KONCERTAS prasidėjo ištraukos iš K. Done-

i

jos, iš keturių ansamblio grupių, pačios mažosios dalyvės ’ pakankliavo “Suk, suk ratelį”, i Palank’ej, palaukėj” ir orkestro I lalyvių grupė pagrojo “Kur gin- arais”. ■ ’Pirmoje dalyje liaudies inst- -umentais orkestras solo pagro- :o “Eglė žalčių karalienė”, ir Suvalkiečių šokį. Antroje dalyje — “Dunda Klumpės” ir dainą “Bijūnėli žalias”.Dainininkių grupė padainavo “Linelius roviau rie viena”, “Staugia vėjas” ir antroje koncerto. dalyje — “Aš per kaimo ūlytėlę” ir jau visai iškritusį iš < “Gmtaro” liaudiško stiliaus, dar negirdėtą, pigų šliagerj “Prisimink”. šliageriams neturėtų bū- ‘i vietos “Gintaro” dainų repertuare.Grojant .ansamblio orkestrui r daminkėms dainuojant, šokė- ai (spalvotų prožektorių ap- iviesti) labai gražiai atrodė — pasipuošę stilingais drabužiais, j Ugintarais, karūnomis, juostomis I ’r net visos mergaitės buvo su kasomis (tik negerai, kad ant kaktos susidraikę plaukai uždengdavo akis, o ir akiniai tiesiog žudė akių spindintį grožį). Abiejose koncerto dalyse buvo pašokta net 23 šokiai!Nuo rugsėjo mėn. šokėjai, dirbdami su savo nauja mokytoja Rasa Lukoševičiūte, padarė labai žymią pažangą. Gerai susirepetuota, ritmiškai disciplinuoti vikrūs judesiai — šokiai Įgavo naujų labai įdomių figūra ei jų.

Zigmas Lapinas, “Gintaro” ansamblio Įkūrėjas

ST. PETERSBURG, FLA.ALTOS SKYRIAUS GEGUŽINE, GELIU PARODADariją pradėdamas, pasitikėk p. Kairiui už muziką. Bet sav< mi, pusę darbo tuo pačiu būsi padavęs. Ir kiek bus geresnės pastangos, tiek geresnes pasekmes apturėsi.Penktadienį, gegužio m. 3 d.Semincie parke įvyko ALTosSkyriaus antroji šių metų gegii- Rukšlelė pranešė ir labai žinė, tikriau, gėlių paroda. Die- ną žinią”.na buvo graži, svečių suvažia- gužinė yra ALTos paskutinė n vo gana daug. Daug buvo’ ir do- be rudens

kykloje ir Kybartų gimnazijoje. Baigė kunigų seminariją ir 1927 m. rugpjūčio' 31 d. arkiv. P. Karevičius Virbalio bažnyčioj su- di- teikė kunigystės šventimus. Ve- filosofiją ir tvodžiausią padėką tenka išreikšti kau studijavoir pirmininkui p, Rūkštelei. Juk l°,“iją bribourge ir Romoje. 5 ra ryžto, vargu parašęs keletąbūtų buvę gailina mums pasigė- religinių, mokslinių stra.psnii' rėti temis puikiomis progomis. , yuo j<] Baigdamas pirmininkas pi kaviškio liQd' Buvo tos
be jo pastangų ir

O būtent, kad ši g

lt nvgu ir dau

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.

9

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.

PubUkoje turėjo didelį pasi-. kė dovaną Linas Staškevičius, sekimą šokiai “Sadutė”, “Rezgi-j “Gintaro” kūmai: E. Kardelie- nėlė”, vyrų komiškas “Pakelt- . nė krikštavaikius keliais žo- kojis”, “Oželis” ir ansamblio ve- Įdžiais pasveikino,. Monika Jony- teranų šauniai pašokta “Suba- ’ nienė įteikė didelę puokštę raudonų gvazdikų ir dvi dėžes saldainių, o kūmas J. Šablauskas perskaitė sveikinimo telegramą , torontiškės^ kūmos muzikės D.Viskontienės ir perdavė jos dovaną — saldainių dėžę.J. Piečaitis perskaitė atsiųstas sveikinimų telegramas iš daugelio ansamblių iš Kanados ir Amerikos.

ki los nebus rengia- vanų bei gėlių sunešta. Nejtikė- ma. Atseit, per vasarą teks būtina, kad ši gegužinė būtų ga- dėti.Įėjusi būti tokia sėkminga dėl to, kad, dar taip neseniai buvo bu-, vusi pirmoji išvyka. Taigi, kur noras, ten galia, kur vienybė ten dr galybė. iSvečiai, pasistiprinę lietuviškais valgiais ir užsigardžiave pyragaičiais ir kavute, linksmai jų būtą tokia: aiką praleido, pasišnekučiuodami, o kam sveikata leido dar ir polkutę, valcą ir suktinį apsuko. Garbė rengėjams, garbė darbščiosioms ir sumanioms šeimininkėms.

I. Krs.

Koks atstumas nuo mūsų 
iki saulėsViena iš Įdomiausių atstumo nuo žemės iki saulės iliustraci-

Našlinis Jonkelis” ir visi Ikiti šokiai, dainavimas, orkestras, deklamacijos, šviesų ir garsų efektai. Visa tai buvo palydėta gausiais aplodismentais susižavėjusių žiūrovų. Koncertas tęsėsi 1 vai. ir 4-5 min.Dabar, kai atjaunėjęs “Gintaras”, atsistojęs tvirtai ant savo stiprių jaunų kojų, suruošęs tokį grandiozinį koncertą ir pamatęs pats save, galės apsimąs- tyti, kiek dar reikia padirbėti tobulėjimo link: šlifuojant šokių judesius (gal net trumpinant jų figūracijas), ruošiant naują dainavimo repertuarą ir kaip tobuliau suderinti orkestro pučia- |muosius ragus, birbynes, lumz- į delius, skrabalius ir tvoras, kad jie išsilaikytų per visą koncertą

Žinoma, kad pojūčiai persiduoda per nervus ne akimirksniu, bet 33 metrų per sekundę greičiu. Įsivaizduoki- j me? kad 5 metų vaikučio, ištie. Į susio į saulę ranką, ranka iš-ALTos skyriaus pirmininkas’ au^ tokia, kad jis galėjo pa- dail- p- A. Rakštelė tarė pade-- siekti saul? ir net apsidenginti kos žodi svečiams ir auku auko-: Pirštus- Tokiu atA^u vaikas tojams, iiastebėdamas faktą, kad'Paju^l skausmą tik tada, kai be svečių atsilankymo, be jų: sulauktų 150 metų amžiaus, gausių dovanų, ši gegužinė ne-: ^odėl, kad skausmo pojūtis būtų buvusi tokia sėkminga.; ^k Per metus atbėgtų nuo Ypatinga padėka buvo išreikšta' pū'štų tokios rankos iki nėr- visiems darbu prisidėjusiems,- ' iniii centrų.

kunigų seminarijoj t. seminarijos profesoriumi ir dėstė šventąjį Kasią- 1937 m. pakviestas į Kauno teologijos - filosofijos fakultetą. 1910 m- liepos 18 <1. buvo' paskirtas Vilkaviškio vyskupu-pa- geibininku. Konsekracija įvyko tų metų rugpjūčio 1 d- Vilkaviškio kateilroje. Tuomet komunistinė Rusija jau buvo užėmusi Lietuvą ir visos iškilmės praėjo liūdesio ženkle. Savo pareigas ėjo’ pirmaisiais bolševikinės ir nacinės okupacijos metais- Tremtyje lankė pabėgėlių stovyklas ir atliko visą eilę svarbių kelionių į kitus pasaulio kraštus. Nuo 1950 m. vadovavo Lietuvių Šv. moję.1956 lankėsigūžės 20 d. Lietuvių Sodyboje buvo suruoštas Anglijos lietuvių katalikų kongresas “Už gerasilį pasaulį”, čia ganytojas laikė Pontifikalines Mišias už Lietuvos laisvę ir buvo atnaujintas pasiaukojimas NekalčiausiaiMarijos širdžiai. iVyskupas Vincentas Padolskis mirė 1960 m. gegužės 6 d- Palaidotas gegužės 9 d. Rdmos Campo Verano kapinėse.
V. Vytenietis-

Kazimiero Kolegijai Ro
m. vysk. V. Padolskis. Anglijoje. Tų metų ge-

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuutyMi

Dr. JlMCa* B. K»očiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Uefavot Dtorila 
santrauka nuo pat aenuju amžių m pokario setu. Vidutinio formato, 142 
paL, kainuoji $3.00. -

Dr. Joana B. Končloa, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko LietuTo* vaiitybėa ir joa kaimynu Ltoriją 
$11 paL Kaina $8.00. KletaD ririeHaia $4.00.

Dauguma iin knygų yra tinkamos dovanot Jvairiomia progomD. Jaa b 
kitai knygai galima iaįgyti atrilankiua 1 Naujienai arba ataiuntua čeki m

I7» BmU Halated Strwl, HL WW8

tikroje tonacijoje.Visi deklamatoriai nenukrypo nuo lietuviško tono. Jų tarsena’ buvo be jokio akcento, aiški ir gerai girdima tokioje didelėje salėje.Koncertui pasibaigus, JUOZAS PIEČAITIS, Tėvų komiteto pirmininkas ir “Gintaro”.minėjimo vadovas, pasveikino an-, į samblio dalyvius įteikdamas | dovaną ir, padėkojęs taip gausiai atsilankiusiems, pakvietė buvusius ansamblio vadovus ir' “Gintaro” kūmus į sceną.Nauja ansamblio vadovė Rasa Lukoševičiūte pasveikino “Gintaro” ansamblio įkūrėją 
Zigmą Lapiną, ilgus metus vadovavusį ansambliui, kuris ir dabar harmonizuoja—orkestrui muziką ir daug padeda jauniems vadovams savo patarimais.Gintaro ansamblio vardu sveikino ir savo vadovei Rasai įtei-

Pirmoji “Gintaro” tėvų komiteto pirmininkė Irena Lukoševičienė kalbėjo prancūziškai sveikindama ansamblį ir kitataučius svečius, ir pakvietė scenon Imigracijos ininisterio padėjėją J. 
Lariviere, kuris ansamblį pasveikinęs pareiškė nusistebėjimą, kad lietuviai, gyvendami Kanadoje taip ilgai ir taip toli nuo savo pavergtos tėvynės, sugebėjo suburti (kaip nė viena kita etninė tauta) tiek daug jaunimo į tokį gražų “Gintaro” menišką ansamblį. Linkėjo mums sėkmės siekiant agauti savo tė-Į

būtent: p. Purtulienei, p- Krau- jelienei, p. p. Valauskams, Lutkienei, p. Mačionienei, Galvydienei, p. žvynienei, šiaudukienei, p. Kriaučiūnui, p. Kugeliams, p. Kindurienei, Bacevičienei:, p. Rūkštelienei
P- P-!P-!

žvakėmis ir’ daugelio ponių pa^ gaminti tortai. Sugiedota “Gintarui” ilgiausių ir darbingų metų ir linksmai šokta iki vėly- viausios nakties.'Antrąjį dešimtmetį “Gintaras” pradės Europos Londone; koncertuodamas Ketvirtojo Pa-Į šaulio Lietuvių Jaunimo K on- • : greso atidaryme.

VYSK. VINCENTAS 
PADOLSKISVyskupas V. 'Padolskis, kurio P-1 šįmet minime 75 m. gimimoir, sukaktį, yra Suvalkijos krašto ={sūnus- Gimęs 1904 m. balandžio __i21 d., Virbalyje, Vilkaviškio'aps. Mokėsi vietos pradžios mo-l vadina indiškais.

vynės laisvę ir žadėjo, kur irl^rvisi linkėjome mūsų mielam jkada tik bus galimybė, visadapadėti mūsų pastangoms. Rei-Į4įs džiuginti savo koncertais ne kia čia dar pasakyti, kad Imig- mus montrealiečius, bet ir , racijos ministerija šią sukaktu- į^o laisvojo pasaulio lietuvius, vinę “Gintaro” šventę parėmė išsibarsčiusius toli nuo mūsų tė- $3,000 ir bankas 1 Litas., nuola- lįyynės Lietuvos.tinis ansamblio rėmėjas, šį kartą J Elzbieta Kardelienėpaaukojo dar $300. Gal buvo^-’ir daugiau panašių dovanų, bet -/v ____apie kitas neteko sužinoti.Iškilmėms pasibaigus, visi bu- vo pakviesti į Aušros Vartų sa- lę, kur buvo tęsiama šventė. Ir |s čia buvo pilna salė svečių ir at- || ėjo visi ansamblio dalyviai. |Ilgas stalas buvo apkrautas 1 namie pagamintais ir žalumy- » nais papuoštais skanumynais, h Vėliau buvo kūmų atvežti su s

“Gintarui” dar ilgus, ilgus mė
-viso laisvojo pasaulio lietuvius,

— Mūsų taip vadinamus aru- ’ biškus skaiitmenis, patys arabai
JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St., Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSAtdara šiokiadieniais nuoSekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Poerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 
lazdynui iSsklelsti mažuti deimantu spindint} žiedą, apkaišo medžiu šakas 
Erginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda } gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmą ir mlnau 
gelmes. rl

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:

L J. AuyuriiltyH - V»l«IOrŲ»n4, tVAIGtDtTOS NAKTYS. Didelio for 
mato, 120 psl. Kaina SI.—.

Z. Jurais Baltrušaiti*, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

S. Butkų Juzė, SILtRAJČIAI IR RAITAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDtJAU VIEINIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 165 

pcL Kaina $8.00.
B. Kloopas Jvrvollonlt, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 106 nd. $3.00.
B. Anatolijų* Kairys, AUKSINI SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.Vu.
7. Nadas RasHnls, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTt. Eiliuoti pasakojimai apie 

j Išvletintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $500.
8. Mada* Ra»t*nl», THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis", vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasy* Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasy* Sastvaras, AUKOS TAURt, 5-jl lyrikos knyga. 152 pel. $2.50.
12. Petras S*fl»t»*, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-

U ai, 92 psL, $1,00. ’ - ' —
13. Petras Sagai**, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Evg«nl|v* Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. Elena Tvmlenė, KARALIAI IR IVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 paL $2.50. 
Ift. Altana** Tvrvell*. METŲ VINGIA}. Lyrikos rinktinė, 180 pel. $3.00.
17. J*e»* Valam*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologiją poemai,

M. J«»M. «0K PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.00.

Norėdami Įsigyti Mas <r kitas knygas, praiome atsilankyti | Naujiena 
raktine arba atsakyti paktu, pridedant čeki ar pinigini orderi-

173$ So. HalMed Street. Chfca<o, minėti <9<M

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su ž«niau 11 vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvons Kapačlnskaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlntkaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Delrio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje be}«i- 
kuriančlo ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 paL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .LIETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuoee. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaisaus ąprašymaL ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką lai žmonės pasakė. 96 pcL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglu kalbą.

M Zottanko SATYRINES NOVELES. Genialaus našu rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pust, kaina $3.

D. KvralHa, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. An 
torians pastabumą neapgauna Intaatrto ir agltpropo propaganda b«ė 
akautakariauL AM knygca parašytos lengvu, gražiu rtitiami

Prri. P. Pakaritlla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota Istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina SX «W^SMĘg

Vince* žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTGJl, 
M paL Kaina BLM. * , ■

Ha ir kiti laidiniai yra fvuaari

NAUJIENOSE, ITS* Sa. MALETED ST^ CMICABO, ILL. MCM

r-’rr.ass'irasf ilarbs vaianAmla sriia aferitaat ir pridedeaf

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. .. $10.90

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

Minkšti viršeliai $10.09

| M MĄUJIBNO4, BttlCAGO *, ILL, Mag 14* x
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Praeitų metų pabaigoje įvykusios dvi svarbios A- 
merikos lietuvių konferencijos, įnešė daug aiškumo į 
Amerikos lietuvių gyvenimą.

Pačią didžiausią šviesą atnešė Amerikos Lietuvių 
Tarybos metinis atstovų susirinkimas. Jame buvo, iš 
pagrindų išnagrinėti tarptautiniai lietuvių tautos ve
damos kovos reikalai ir išryškinta padėtis Amerikos 
lietuvių tarpe. Korespondencija aiškiai parodė, kad 
Amerikos lietuviai nenori bendradarbiauti su okupan
tu, nenori siųsti savo vaikų į okupanto suorganizuotus 
propagandinius Kapsuko kursus bet ‘Tėviškės” pirminin

niškai, be jokios atsakomybės. Byla buvo bereikalingai 
vilkinama. Būtų ji ir toliau vilkinama, jei nebūtų per
kelta į apeliacinį teismą.

Didelė Amerikos lietuvių dauguma vis, dėlto pajė
gė susiorganizuoti ir vieningai tvarkyti kovos už Lie
tuvos laisvę reikalus. Pralaimėję teisme ir organizaci
jų pasitarimuose, tie patys nauji politikai, nenorėdami 
paklusti šio krašto įstatymams ir lietuvių daugumos 
nuomonei, planuoja ir toliau skaldyti vieningą lietuvių 
veiklą. “Tėviškės” privilegijomis besinaudojantieji po
litikai planuoja sudaryti “politinį komitetą”, kad ga
lėtų ir toliau ardyti lietuvių vienybę. Pirmon eilėn jie 
nori į neaaiškius savo planus įtraukti suskaldytą Ben
druomenę. 1

Amerikos lietuviai turi būti labai atsargūs. Jie tu
ri daboti, kad svetimos valstybės agentai ir vėl nesiim
tų skaldyti lietuvių. Jie gali išgalvoti-įvairiausių argu
mentų dabartinei vienybei skaldyti. Reikia išklausyti 
kiekvieną pasiūlymą bei nuomonę, išaiškinti tikslus ir pa 
klausti ,ko tie naujieji politikai siekia? Reikia papra
šyti, kad jie viešai pareikštų savo nuomonę apie Vilniu
je veikiančius kapsukinius kursus, žvalgybos generolo 
“Tėviškės” vedamą kampaniją privilegijoms teikti ir 
tuščias kalbas apie “kultūrą” pavergtoje Lietuvoj. Taip 
pat reikia atmesti paskutinėmis savaitėmis sustiprin
tus šmeižtus prieš senus lietuviškus laikraščius, jų re- 
dektorius, bendradarbius ir net skaitytojus. Lietuviai, 
mokėjo nusisukti nuo sirenų balsų, mokės apsisaugoti j 

-rmn 'nemina nnliHnAc markes nn-ir nuo naujos politinės akcijos abejotinos markės po
litikų.

STASYS JUŠKENASL F. NARIŲ SUVAŽIAVIMAS
(Tęsinys)

Lietuvių Fondo Pelno skirs- dydama ankstyvesnių metų įsi-x x X luieLU-Vių X U11UV 1 UlliU pjuuxxiu «.xxx^

ko kalbas su dovanomis ir kitokia apgaule. Amerikos i tymo komisijos pirmininko dr. 1 pareigojimus.
Lietuvių Taryba buvo suorganizuota kovoti prieš Lie- Į K. 
tuvos pavergėją, bet ne bendradarbiauti su jais.

Nežiūrint aiškios konferencijos daugumos pozici
jos, ALToj buvo keli atstovai, norėjusieji sujungti dal
gi su akmeniu. Viena organizacija nori tęsti kovą prieš 
okupantą, o antroji nori ieškoti pas juos privilegijų. 
Buvo pasiūlyta du skirtingus tikslus turinčias organi-1 Alsksandras Radžius. A. Radžiui 
zaciias sujungti į viena, lietuvišką organizaciją. Tai ne- Į negalint atvykti, jį pavadavo ~ 

iii k j.’V į • • n1 i^aliotinis Modestas Jakaitis ar- salpos.Įmanomas dalykas, bet buvo _ stengiamas! Amerikos Grincėvičius. j. Pu. į A. Baf

Ambrozaičio pranešimas: 
“1978 m. Pelno skirstymo komi
siją sudarė dr. Kazys Ambrozai- 
tis, inž. Vytautas Kamantas, 
sekretorius Jonas Puzinas. JAV 
LB skirti atstovai: Bronius Juo
delis, Linda Germanienė ir

Laike 1978 metų buvo gauta 
84 prašymai Š43.516 dol. sumai, 
jie visi buso svarstyti. Lietuvių 
Fondo Skirstymo komisija jau 
paskyrė lituanistinio švietimo ir 
bendriems lietuvių kultūriniams 
reikalams 550,.051,35 dol.” Be to, 
davė smulkias detales, kur ir I ...kam paskirtos pinigines pa-

U.SMSjeJiH*

.. :

M. ŠILEIKIS Karvės sode (Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)
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gali pakeisti, bet reikia sudaryti 
2/3 balsų. A. Balčiūnas prašė 
įtraukti į šią komisiją ir kitų or
ganizacijų atstovus. Dr. A. Raz
ma: Galima ir tas, bet reikia 
keisti statutą. V. Kutkus pa
skaitė statuto paragrafą, liečian
tį L.B-nės atstovų dalyvavimą. 
Šiuo ir kitais mažiau reikšmin
gais reikalais, be paminėtų, pa
sisakė sekantys: St. Vidmantas, 
dr. F. Kaimas, V. Galiušis, A. 
Juodvalkis, V. Graužinis, dr. 
Glaveckas, V. Prūsas, P. Kleino- 
tas, Mažeika. Pranešimai priimti 
balsų dauguma.

Kazys Barzdukas pranešė, kad 
suvažiavime dalyvauja 116 na
rių su 3935 galiojančiais balsais.

L.F. -Tarybos; • 1/3- narių ir 
Kontrolės komisijos rinkimai: 
į LF tarybą pasiūlyta — dr. A. kimą skirti lietuviškoms orga- 
Razma, dr. G. Balukas, inž. V. nizacijoms.

.Kutkus, dr. J. Valaitis, J. Rač
kauskas, Daina Kojelytė ir G. pranešė, kad į L.F. Tarybą slap

tu balsavimu išrinkti: dr. A. 
Razma, dr. G. Balukas, V. Kut
kus, dr. J. Valaitis, J. Račkaus
kas ir D. Kojelytė; į Kontrolės 
— A. šantaras, dr. A. Glaveckas 
ir P. Turuta.

Pranešimai iš vietų: iš Cleve- 
lando M. Lenkauskienė pranešė,

!

palikimą išreikalauja. Už įvai
rius tarpininkavimus jų advo
katai ir kitos įstaigos Ameriko
je, Maskvoje ir Vilniuje ima 
nuošimčius. Ok. Lietuvoje pa
likta žmona, vaikai ar kit igi- 
minės gauna tik 35% palikimo. 
Be to, už dolerį sumoka 62 ka
peikas. Po visko išduoda čekį, 
su kuriuo galima pirktis prekių 
ir svetimų valstybių konsula
tams skirtose parduotuvėse ar 
net ir automobilį. Daro išvadą, 
kad lietuvio sunkiai' uždirbtais 
doleriais daugumoje pasinaudo-- 
ja rusai, gi giminės gauna tik 
palikimo trupinius. Reikia su
daryti testamentą taip, kad ru
selis nesinaudotų' lietuvio dole
riais. Neturint nei Amerikoje, 
hei ok. Lietuvoje giminių, pali-

Klausimuose ir sumanymuose 
kun. Kuzminskas prašė lėšų 
L. Bažnyčios kronikai leisti. 
V. Prūsas — skirti pašalpas Pie
tų Amerikoje esančioms lietu
viškoms organizacijoms. Pietų 
Amerikos lietuvis Vacys Slot- 
kus paaukojo L.F. 5.000 dolerių. 
Dr. F. Kaunas nuoširdžiai pagei
davo, kad, lietuviai nesiskirstytų 
į ‘ registruotus ir neregistruotus.

Suvažiavimas užbaigtas Lie
tuvos himnu. Po to buvo ban
ketas, kuriame'negalėjau daly
vauti. ’ ,

Numatomas nedidelis 
gazolino trūkumas

' SPRINGFIELD, Iii.—Perspė
damas, kad Ulinojus, gali susi-, 
laukti rimtos gazolino stokos, 
gubernatorius Thompson ketvir
tadienį skatino motoristus tau
pyti degalus, o jis tuo tarpu 
stengsis pasirūpinti, kad Illino- 
jaus gyventojai gautų pilnas nu
statytas normas. Jis kalbėjęs su 
trimis didžiosiomis naftos kom
panijomis, kurios Illinojų aprū
pina degalų, ir su visa eile val
dininkų. tos srities ekspertų, ir 
priėjo išvados, kad kelis mėne
sius turėsim gazolino, degalų, 
dieselio ir šiluminės alyvos ma
žiau negu normaliai turime.

Gubernatorius pažymėjo, kad 
šįmet Illinojus gavo 22 mil. ga
lonų gazolino mažiau, negu per 
tą laiką gauta pernai (apie 5% 
mažiau), bet dėl to nereikia 
pulti į paniką.

A. Bagdonas kalbėjo “Lietu
vių Fondo” leidinio reikalu. Lei
dinį yra užsisukę 544 asmenys, 
kas sudaro S12AXX) sumą. Šios 
sumos dar neužtenka, ragino 
daugiau šį leidinį užsiprenume
ruoti.

Kontrolės komisijos praneši
mą padarė šios komisijos pirmi
ninkas Antanas šantaras. Rasta 
viskas tvarkoje;'

Lietuvių Tarybos gerklėn šią ašaka Įkišti. Klausimas ~ - - - ■
buvo atidėliojamas, bereikalingai vilkinamas, kol galų dr. Jonas Valaitis. Komisija tu- 
gale papunkčiai buvo svarstytas. Kiekvienas punktas'.rėjo penkis posėdžius ir iš viso 
valdybos daugumos buvo atmestas. Amerikos Lietuviui ’ ' 
Taryba yra Amerikos piliečių organizacija. Pati taryba 
ir josios nariai stengiasi padėti pavergtiems lietuviams. 
Bet Amerikos lietuviai ilgai pagyvenę šiame krašte, 
stengiasi prisilaikyti ir šio krašto įstatymų. Jie Ameri
ką geriau pažįsta, pritaria JAV santvarkai, abiem ka
ro metais Ameriką gynė ir džiaugėsi politinėmis Ame
rikos laisvėmis. Amerikos lietuviai, susiorganizavę į 
ALTą, nori ir toliau būti naudingi pavergtai Lietuvai.

Mintis sujungti šias dvi organizacijos yra priešių- gaires. 
ga JAV lietuviu daugumos nuomonei. Ji yra priešinga) f , .
todėl kad nauiieii politikai nrėdami primesti Ameri-. tiems reikalams 25% ir stipen-; šioje komisijoje dalyvauja ir L. 'tams- šie savo ruožtu parūpina tas praeitais metais aukojo L.F. 
, ’. , J J P t ’ * • _ «i ,^.2 s- ' diioms 15%. Be šių gairių, ko- j Bendruomenės atstovai. Z. Juš- iš ok. Lietuvos giminių rusų ir 72.000 dol. Dr. A. Razma pra-
kos. lietuviams savo va lą, nenori yt "! misija atsižvelgė į L.F. Tarybos kevičienė tada pasakė, jog rei- anglų kalbomis įgaliojimus, už-’ nešė, kad būnant Floridoje buvo
to įstatymų ir įsigyvenusių papročių.. Jie net Amen L F metinių suvažiavimų nu- kia tą paragrafą statute pakeis- veda Amerikos teismuose bylas, surengta LF reikalams vakarie- 
kos teisman patraukė kitus tremtinius, nenorėjusius tarimus bei pageidavimus, vyk- ti. Dr. A. Razma atsakė: Statu- Jeigu nepaliktas testamentas ar- nė, kurios metu gauta 4 tūkst. 
pripažinti klastotų rinkimų ir nesutikusius veikti ČigO- dydama aukotojų valią ir vyk- tą visuotinis narių suvažiavimas ba jis netinkamai surašytas, jie dol. aukų.

zinui mirus, jo vieton išrinktas

paskyrė 73.374,35 dol. Taryba 
leido paskirstyti 83,685 dol. Iš 
tos sumos buvo atskaityta 
5.294,93 dol. ir perkelta i “Reali
zuoto Kapitalo Pelno ir Nuosto
lių Sąskaitą’’. Apie 5.000 dol. li
ko nepaskirstyta J. Krukonio 
Stipendijų fonde, nes daugelis 

• prašančių neišpildė to fondo rei
kalavimų. Pelno Skirstymo ko-

Balsų skaičiavimo komisija

Januta; į kontrolės — A. šanta
ras, dr. A. Glaveckas, P. Turuta 
ir V. Prūsas.

Daroma pertrauka. Po per
traukos adv. žumbakis kalbėjo 
testamentų sudarymo reikalu.

Diskusijose dėl pranešimų L. Kiekvienas sąmoningas lietuvis 
Valiulis pageidavo, kad iš Pelno privalo sudaryti testamentą, 
skirstymo komisijos būtų iš- kad jo palikimu nepasinaudotų kad ten turima 268 LF nariai; 

misija pinigus skirstė pagal šias jungti L. Bendruomenės atsto- ; mūsų tėvynės okupantas rusas.: dr. Milašius aukojo 2.800 dol., 
__ 1 vai. Dr. G. Balukas paaiškino, j R,usų šnipai seka lietuvių miri- padidindamas įnašą iki 5.000 dol. 
Švietimo reikalams 30%, ki-lkad, kaip statute numatyta, ’ muš ir praneša rusų konsulą- V. Kutkus pranešė, kad Detroi-

BIRUTE KEMEŽAITĖA KAIRIO “PO DAMOKLO KARDU”
(LITERATŪRINĖ KRITIKA)

(Tęsinys)

Bet tai nėra problemos išsprendimas, tai yra susto
jimas pusiaukelėje nežinant kur toliau eiti. Gal būt 
todėl, kad žodis “draugystė” autoriaus yra pavir
šutiniškai suprantamas, ir pagal jį daromos toli
mesnės išvados tampa tokios pat rūšies. Čia būtų 
pravartu prisiminti paties autoriaus pasisakymus 
“Drauge” 1978 m. bal. 15 d., “Kai idėja išskiria, 
o draugystė jungia.” Autorius čia stengiasi mus 
įtikinti, kad Gordonas ir kun. Radvūa, jeigu buvo 
vaikystėje draugais, tai ir dabar, kada idėja juos 
padarė priešais, jie vis vien yra draugais. Tuo pa
čiu metu ir draugai, ir priešai? Kaip A. Kairys 
nori kad būtų, taip ir “yra”... Šitokiu priešpriešų 
jungimu, yra pagrįstas visas šis romanas. Pabrė
žęs, kad idėja nėra viskas, autorius klausiamai 
sako: “Ar idėja yra didesnė dorybė už draugystę, 
kuria remiasi žmoniškumas ir apskritai gyveni
mas? Ar keršto idėja nepralenkia pačios nusi
kalt’’m o idėjos?’

autorius pats mato, kad keršto idėja neverta, tai 
kodėl prieš ją nekovoja?

Krikščioniškosios tiesos ir meilės sąvoka
Perskaičius šį romaną, susidaro įspūdis, kad 

krikščioniškoji tiesa ir meilė yra skirta tik žmog
žudžių ir bedievų pataikavimui, o jų nužudytos 
aukos yra tiktai priemonė krikščioniškajai meilei, 
teisingumui bei atleidimui pademonstruoti, ži
nant, kad be aukos negali būti nusikaltimo, o be 

’nusikaltimo — atleidimo. Be to, peršasi mintis, 
kad krikščionybė gimdo tiktai apkiautėlius, be 
charakterio, be sugebėjimo protauti, Dievo ir tė-- 
vynės priešų padlaižius. Pridėjus dar neįrodytus 
pasaulio krikščionių kraugeriškus nusikaltimus 
žydams, apsčiai išvardintus šiame romane, pajunti 
kartumą, nusivylimą taip atstumiančiai vaizduo
jamu Kristaus mokslu. ’ '

Šitokiam žemam krikščioniškojo mokslo vaiz
davimui pateisinti, kun. Radvila daro priekaištą 
pačiam Dievui: “Tu pats, Viešpatie, liepi ir mokai 
būti romiais, taikiais, nekaltais avinėliais, atsukti

Pirmiau ;ai — nusikaltimas nėra idėja, bet 
08 keršto idėjos veiksmas. Keršto idėja gali iš

saukti keršto veiksmą, bet ne jį pralenkti. Jeigu

kitą žandą, gavus į vieną... Tokie mes ir esame.
Tai, štai, iš kur atsirado tie keturi lietuviški 

avinėliai. Mano nuomone, visapusiškai paklydu
sios avys. Kad kun. Radvila, Evangelijoje pa
skelbtus perkeltine žodžio prasme palyginimus 
suprato tiesiogiai, tai dėl to Dievo kaltė? Arba,

dėl nesugebėjimo protauti, Evangelija kalta? Ci-. 
tuoju: “Žydai nemylėjo lietuvių, nes lietutiai 
krikščionys. Tora ir Talmudas nemoko žydų my- | 
lėti krikščionis. Taigi iš Gordono negalima rei
kalauti tiesos ar meilės lietuviams — jos niekas 
jam neįdiegė. Nei žydų religija, nei tradicija ne
praktikavo meilės nežydams. Tuo tarpu mūsų 
Evangelija skelbia tiesą ir meilę kiekvienam žmo
gui, taigi ir žydui. Peršasi mintis — nolens volens 
(volens nolens — noromis nenoromis), kad Gor
donas neprivalo būti teisingas Jonui ar man, bet 
Jonas ir aš privalome būti teisingi Gordonui. To- ’ 
kia mūsų Evangelija. Paradoksas. Ir logikos stin
ga — kur nors bus klaida..

Juk Gordonas yra bedievis marksistas, tad 
ar logiška jį teisinti remiantis žydų religijas Bib
lija? Ar daug lietuviai komunistai paiso, kas yra 
surašyta mūsų Evangelijoje? Be to, kaip gali Mo
zės penkiaknygė — Tora ir Talmudas mokyti my
lėti krikščionis? Juk Mozės laikais dar nei Kris
taus, nei krikščionių nebuvo! Jeigu žydų niekas 
krikščioniškosios meilės ir tiesos nemokė, tai iš 
kur mes išmokome? Juk žydai buvo patys pirmieji 
krikščionys! Krikščioniškosios meilės ir tiesos 
žydus mokė pats Kristus, vaikščiodamas po žydų 
žemę. Jeigu žydai Kristaus mokslo nepriėmė, tai 
nereiškia, kad jie nežinojo.

Aš manyčiau, kad ne mūsų Evangelija-yra-

paradoksas, bet Po Damoklo kardu romano auto
rius, besaikio kraštutinumo bei paviršutiniškumo 

I įtakoje, iškreipė mūsų Evangelijoje skelbiamos 
tiesos ir meilės sąvoką, paversdamas ją paradok
su. Klaida yra tame, kad autorius, prieš kaltini
mais gerai apginkluotą Gordoną, į kovos areną 
išvedė visiškai beginklius (neparuoštus tiems kal
tinimams atremti) krikščionis, iš jų atimdamas 
ne tik sugebėjimą logiškai galvoti, bet ir krikščio
niškosios tiesos bei meilės pagrindo sąvoką: kova 
gėrio prieš blogį... Todėl autoriui nieko kito ir 

i neliko, tik tą krikščioniškąją meilę ir tiesą apvai
nikuoti savo išgarbintos, beprasmės, beidėjinės 
draugystės idealu, pagal fantastišką šūkį: “Kai 
idėja išskiria, o draugystė jungia”.

(Bus daugiau)

KOREKTŪROS PATAISYMAS

š. m. gegužės men. 10 d. Naujienose spausdinant 
A. Kairio romano “Po Damoklo kardu“ kritiką, vie
nas to rasinio dalies pavadinimas buvo' atspausdintas 
“Romano veikėjai ir jo charakteristika“, o turėjo būti 
—Romano veikėjai ir jų charakteristika.

Atsiprašome.
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TEL. Si. BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

t
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DR. K. G. BALUKAS 
/

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

’c-,f'i- /

1XR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Waitchastar Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheun Rd., Weštcn»*rer, ik
V ALANDUS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

ė Jke-;R FV

DR. C. K. BOBELIS 
GENITO-URINARY SURGERY

BNDD Nd. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVE.

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-42U0

TRAKŲ MIESTELIO CENTRA*
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P. KUŠNERIO SURINKTOS ŽINIOS
DR. FRANK PLECKAS

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI j

26ii 71 St. Tėl. 737-5145
Tikriną akis. Pritaikn a-kinip^ 

“contact lenses’”

| turime iš XIII a. pradžios, kada; 
| vokiečių kronninkai bei me
tres minkai, taip pbt ir rusų 
metraštininkai (Ipatjevo me
traštis) įrašo į savo kronikas ir 
inehašč ų žinių apie kovas ir 
su įrėmintus su įvairiomis lietu
vių gentimis. Henriko Latvio 
“Livonijos kronikoje1’ (1227- 
1290)? Petro Dusburgo kroniko
je (XIII a. pabaigoje ir XIV a. 
jrrihaine ketvirtyje), Ipatjevo 
metraštyje ir kituose tų laikų 
šaltiniuose (šių, šaltinių sąrašą 
davė V. Pere e v, 1944) aptinka
ma išmėtytų žinių apie lietu
vius ir jų gyvenamąsias terito
rijas, kur lietuvių gentinės gru
pės vadinamos arba jų etnoni- 
mais (prūsai, galindai, jotvin- 
giačsūduviai, lietuviai, žemai
čiai), arba pagal jų gyvenamą
sias sritis.

Pagal Ordino aktus, Pietry
čių Pabaltijyje XIII—XIV a. bu
vo sekančios sritys: Painedė,

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’, žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias aukis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantiybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

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

Mažeika t? Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

apie daugelį lietūyių genčių (M.J-agudė, Varmė, Notanga, Sem
ba, Nadruva, Skalva, Karšuva, 
Sūduva, Galinda ib Barta (žiūr. 
žemėlapį-piesinį 1 (L—29). Gre- 
.fcmose pietinėse Ruimo ir Liu
bavo srrtyšfe, kur gyveno slavai, 
prūsai Biivd-užkariautojai ir, at- 
Todo, sudarė nežymią gyventojų

XII a. pabaigoje dnios apie 
baitus darosi gausesnes it jų 

. įsikūrimu’duomenys jau tiksles- 
; ik- Iš šešių lietuvių genčių 
prūsų, žemaičių, aukštaičių, 

Priebalsių b ir p garso sujun- nimu ji aptinkama dar XVI a. žemgalių? letgalių ir jotvingių, 
po Kr. Hennebergerio žemėla-Į_ į vakahi’s nubrNemuncj■ gyve-j dalį- Kiekū-daūgiau jų būta Pa- 
pyje. Pagal šį aiškinimą prūsai no prūsar ir* įš*’dalies žemaičiai medėje ir - Pagudėje, .bet ten 
p'rm'au gj’veno Nemunu žemu- jotvingiai. Prūsai gyveno dąųgu'mas gyventojų gulėjo bū- 

žemumojė tarp Vyslos ir Neimli- d slavai. Sritys Varme< Notan- 
no, žemaičiai, arba žemumų lie^ £a’.. Semba, Nadruva, ^kalva, 

j dešinę nuo žemutinio;Karšuva, Sūduva, Galinda ir 
c' Barta buvo apgyventos prūsų 

lietuvių.
(Bus daugiau) .

APIE PABALTIJO TAUTAS
(Tęsinys)

11 ! girnas arabų fonetikoje labai 
VaL agai JusiūrimĮTllždaryta treč.Įdažnas reiškinys,'todėl galima 

t--------—- ----------------------- -įmanyti, kad autorius kalba apie
DK.LEONAS SEIBUTIS prūsus . Taį labiau Patikima>

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PR6sTATOŠ CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

OfUo teltf.: 776-2880
Rtžhfchčijtfš rtlef.: 448-5545

pyjė, palei Rūssą ar Rusnę, ir 
todėl buvo pavadinti “po-russy” 
(t.y. “prusai”). Prie tokios pat tuviai, 
išvados prieina ir T_ Narbutas,;Nemuno intakų iki Nevėžio im-, 
1804 m. aplankęs tą vietą, kur tinai; aukštaičiai (aukštumų lie-j - 
Rusnė Įteka į įlanką (žiūr.-T. tuviai) — apėmė Neries upyną1 
Narbut, 1822; p- 221 226; Z. jr kitus dešibiūdsius Nemuno

- ■ (intakus iki GalijvS upės; žem-
Antras aiškinimas kalba apie galiai gyveno kairėje Daugu- 

žinomas skandinavams. Vokie- tai, kad tautos “prussi” pavadi- vos žemupio pusėje; letgaliai — 
čių ordino' dokumentuose užka-

i kadangi vėliau arabų geografas 
j Ibn-el-Vardi vadina tą pačia 
tautą “beraci”, o Edrisi (pabai
ga XI—XII a.) nurc'do Pabal
tijyje “Borosia” šalį, ir nuo to 

{•laiko Borussia vardas ilgai iš- 
i lieka Europos žemėlapiuose. XI Liackij; 1893 p. 350).
a. “prussi” pavadinimas buvo

EUDEIKIS
D1L VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR SHIRUrŪAS

sJefttfn praktike, spės. MOTERŲ ilge*, riautų žemių gyventojai pieti-

AR ŽINOTE, KAD... 
praeito šimtmečio pabaigo-

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA’

Ofisas 2652 WEST 59th SYRGET 
TH. PR 8-1223 

OFISO VAL.: pirm., ihtxai, trečiao. 
ir DenĮt. 24 ir 6-8 vai. jai. SiiUaie- 1į69'; a 100_102) nurodyti vL 
oiaia 2-4 vaL popiet ir kitu laiol^ šaltiniai? kur tokie pavadini-

- _ .sasitarTm^' ____ _ lP;aį aptinkami. 1249 m. taikos
įįTr (•"! T) sutartyje Ardino užkariauta sa-

Alk-Loj V. K.„ vadinama “pi-uzzia”-, o gy- 
0RT3ŪPSDA^PRUTEZISTAS‘vp„f^.,; _ »nr„themH’ bfet kiek 
Aparatai - Protezai. AMkt ban- venicjai prutneni . net. KieK 

anksčiau (1224 m.) Fridrichast 
II ir popiežius Honorijus greta 
[Prūsijos mini ir Sembą (Sam- 
bia), kaip tos šalies dalį.

Ordino dokumentuose “prus
si” vardas pradžioje nebuvo- tai
komas Sembos pusiasalio gy
ventojams, kurie vadinosi setir 
bais. Prūsais vadinosi užkariau
tos šalies vakarinių ir pietinių 
rajonų gyventojai- Be prūsų, 
minimi galindai? šalavai (skal
viai) ir sūduviai? kurie vėliau 
Ordino aktuose ir kituose do-, 
kumentuose taip pat tapo pa
vadinti prūsais. Tokiu būdu pa
vadinimas “prussi” pasidarė vi
sų gyventojų vardas. (1) i Apie 
“prussi” pavadinimo kilmę pri
rašyta labai daug? bet dauguma 
tų aiškinimų — tik spėliojimai. 
Paminėsime du aiškinimus, ku
rie mums atrodo labiau patiki- 
hii. Pirmas — “prūšši” pavadi
nimą išveda iš lietlviško žodžio 
šaknies “fuš”, kuri reiškia pra
rają, išplovą, upės vagą- Deši
nioji Nemuno šaka, kaip žino- 

|ma, vadinasi Rusnė . . . (Russ).
Ir Įlanka, į kurią ta šaka įteką 
(dabar Kuršių Įlanka), pirmiau 
vadinosi Rusnė. Tokiu pavadi-

niame Pabaltijyje vadinami 
“pružzi”, “prutheni”, “prous- 
zen”. Piersono (W. Pierson,

* c. -.z "; ’ “.. ., . ie ir sic šimtmečio pradžiojedesmeje Dauguvos puseje ikikL .„ .. .. s, , ,■*. J ■ -. peY 40 metu Meksikojeįvyko.Gaujos upės, o jotvingiai buvo ’ *
:enkai. Aisčių kovos gmklai, pa- lsfkūl.ę Bait^įį (Beioviežo);
rtrdl T'oni'i'n Luvro Lv»ii1j*1iosJ Ir«_ . . ‘ '. v-J

ginoje ir toli ą šiaurę nuo Bugo' 
ir Narevo intakų iš vienos pu
sės ir. Nemuno iš kitos pusės.

Smulkesnių. žinių apie lietu
vius ir j ii g^A-feftabiu'dsiUs plotus

rūmas kilęs iš pavardžiavimo, 
kuri tai tautai davė kaimynai

’60 revoliucijų.
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741 —1742

įlazai. Speciali pagalba t j) o m*. 
'Afcfi Supports) ir L t.

28*6 Wwt 63rd SU Chicago If L. 60629
Talat; Pfeoapfet t-S»4

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perlcraustyMai 

15 flirtų atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 378-1882 4H>a 3765996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VaLANOOŠ 

Vl«>f pro*ririiėt ii W0FA,

Litlovty kiHwt: kasdien nuo pir-

ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8 JO 
vaL ryto.

V*d*I» Aldona D«uln>«
T«Wj HEmfock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 50629

gail Tacitą, buvo brūkliai, ku
riuos naudoje' ne vien smūgiui, 
bet ir niėtyhiui- Tokie brūkliai 
lenkiškai vadinasi “proca” (pru-) 
ca), iš kur čia esą ir kilęs tas 
“priici” pavadinimas, ■ o vėliau! 
;‘pr6ūči'’ pritaikytas tautai, ap-l 

^igiftktaūvūšiai brūkliaiš. Šią te-' 
.oriją iškėlė T. Elėilįš (T. Blell, 
1885, p. 20; taip pat i^ėckhėrni, 
1896, p. 376). Nepaisant tos teo
rijos sąmojingumo-? vargti ją 
galima pripažinti verta H&ne- 
sio.

Šiaurėje gyveno kite’s baltų 
gentys — kuršiai ir žemaičiai; 
jie iš dalies pateko Į Vokiečių 
Ordino, is dalies f Livonijos Or- 
d’no okupacijų zonas.

M. K. Liubavskifi duoda ben
drą lietuviu genčių apgyvendi
nimo vaizdą. Paminėjęs Tacito 
gentį “aėstii”, kurie, galimas 
dalykas, buvo lietuvianiš gi-mi- 
aingi, ištonkaš riuFė’do, kad 
tūrp nėtuVliį geiičių, gyvėnUšiUj 
hytprušiilčšė, lūivo galindų ir j 
sūduvių gentys, kurios gyvėM 
prie BalMjūš jūtos ir k§d tds 
gentys buvo jau žtfteūhdš Atėk- 
šandHjčš gcdgrattii Ptolėiiiėj\.i 
II a. pb* KF. X.I a. rūsU rtiėtFtfš- 

‘čiai rašo apie lietuviu — jotvtif 
’ gių gehtj': jbtViUgibš ttdhi X1I A.

ir Adomas Bremenietis, u iėūkG 
Martyno Galio k_dnika karna

k

A

g “Lietuvos Aidai’ 
m ...KAŽĖ ŠRAIDŽlONYTk-

KNOW YOUR HEART
Programos vadėje

Kasdien nuo pirmadienio iki 
'pėftktidienio 9 vaL vak.
Šeštadieniais 7—S vai vak. 

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1*90 AM.

t Fetertbtarg. ha., 5 JO vai. t>.b- 
J WTTS Stoties 1110—AM banga.

\2ė46 W. 71at StreH
Chicago, filirtois 60629 

\Tefet $78-5374
rYiir-i'įn aut.- /

jfet likote aomeftiĖ, kttrle 
galėtų tiisf sakyti Nauji-m kra- 
iotne atsiųsti jų sdttsttO. Mes 
jiems siųsimė NAtojiena* dvi m-

■JS- I

. ■=*■ -■?< ■' ■•'■į.

— Dėmesio, energijos? gyvy
biškumo negalima Jaukti iš žmo 
nių, gyvenančių laimingai ir 
patehkintai.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TlPS ON 

txmssMiy

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TSVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

*

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

LietuviuAr

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

IF VOŲ DRIVE AT THE 
MtMMVM špe£C> šTAy in jm 
the &&& lane.

KVIEČIAME J KAIRIO-BIELINIO PAMINKLOATIDARYMO IŠKILMES
Prof. Stepoho Kairio ir Kipro Bielinio paminklai bus 

atidengti Lietuviu Tautinėse kdįpfnėsė pėr Memorial Day, 
T.y. sekmadienį, gegužės mėn. 27 d.f 1 vai. popiet. Tą pačią 
dieną 4 vai. popiet Jaunimo Centre įvyks minėjimas su me- 
hlrtė įiragtiama ir vakariene. Meninę programą išpildys mu- 
riktis Darius Lapinskas it aktorė laimu Lapinskienė.

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

Visuomertė kviečiama dalyvauti Ir pagerbti šiuos di
džiuosius lietuvius kovotojus už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. t?

Komitetas Kairio-Biėlinld foiftihklui Statyti

AMSŲLANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

I

i

S

I

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArd. 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138.1138

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilh, BL 974-4410

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

,5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL Moųdav, May 14, 1979
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• Vidutinio asmens oda svė-

Namai, žemė — Par davimui 
REAL ESTATE FOR SALE

DAR SENA KAINA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga-

UililtlHHi SUblUUu iiiAAi 

VMM

Namai, Žema — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
j stiklas- Tai laliai .svarbus išradi- 

• Yra žinoma, kad senų se- mas, ypatingai automobilių prą- 
novėje moterys ir mitologinės' inonei. Anksčiau plastikiniai 
undinės gėrėjosi savo veidų langai bei daiktai būdavo neat; 
grožiu bei kūno forinemis ra- sparus įvairįeiųs. pavii-šiaus 
miame šaltinių vandenyje. Mc-! įbrėžimams. į*
taliniai veidrodėliai atsirado tik 
prieš penkis tūkstančius metų.
16-nie šimtmetyje italai prade-’ria apie 9 svarus ar sudaro apie 
jo gaminti stiklinius veidrodė-( 6'< viso kūno svorio. Viename 
liūs. Jie buvo nešiojami ant ka- odos kvadratiniame centimetre 
klo, užkabinti auksiniu retežė- yra apie 4 jardus nervų ir apie 
liu. Karalienių veidrodėliai da- 3,000 jutimo celių, todėl ji yra 
bar yra muziejuose. Prancūzų 
karalienės Marijos Mediči vei‘ 
ilrc'dėlis buvo atvirutės didumo, 
bet kainavo 150,000 auksiniu *■ 
frankų.

g, Michigan State Universite
to archeologai tyrinėjo Floridos 
pietvakarių senovės indėnų gy
venimo būdų ir iš atradimų nus- 

. tatė Įdomių dalykų. Buvo ras
tos didžiulio vėžlio liekanos. Jis 
buvo užmuštas medine strėle, o 
mėsa išvirta jo paties šarve, ap
vertus aukštielninkai. Taip pat 
rastas ąžuolinis bumerangas, la
bai panašus į Australijos me
džiotojų bumerangus.

gana jautri oro atmainoms. Dar 
jautresnė yra moters oda. Nors 
minimame plote yra apie 100 
prakaito ir 15 riebalinių liaukų, 
tačiau kai kurie turi riebaluotai? 
odą, o kai kurių oda yra sausa. 
Yra išleista brošiūra “Care of- 
Sensitive Skin”. Ji veltui gauna- | 
ma rašant: Skin Leaflet, J-117, mk 
Johnson & Johnson, New Bruns
wick, NJ 08903.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZAXAUSKAS, (Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. Virginia 7-7747

3 General Electric tyrinėto
jai išrado permatomą medžia
gą, kuri sutvirtina .plastikos pa
viršių ir padarė jį kietu, kaip

Registruokite savo namus,! 
biznius, sklypus pardavimui jau 
O,. , „ garažas, eieKtnnes uurya, au>»u.i b«-26-tus metus veikiancioj jstai pildymai, Brighton Parke. $37,000. 

Į goj, o pirkdami pasiteiraukite.

■£?£3JE2S ir«T

Darius Kasinskas. Grimcrius 
Stasys Ilgūnas.

— Dzūkų Draugijos tradici-jražas gvar- gerai prįžiūrėtas. 63 ir 
nis balius, dešimtmečio minėj:- Troy, 
mas ir premijos už romaną! Du butai/ mūrinis, įrengtas skiepas 
“Perlojos Respublika” rašyt, auto garažas. Avers ir 26-ta.
J. Gliaudai įteikimas įvyks ge- Medinis namas su geležies (Hard- 

Jware) prekių krautuve. Nebrangus.

Barbara Dargužienė iš 
prenu- 

meratCs ir gerų linkėjimų pri
dėjo $5auk ą už kalendorių. E. 
Sesevich iš Brighton Parko, 
Marcella Zubavičienė iš Phoe
nix, Arizonoj, Antanas Drazdys 
iš Baltimorės atsiuntė po 2 dol. 
Dėkui.

— Jonas Pečiulis, iš Muns
ter, Indianos, pratęsdamas pre
numerata ir prisiųsdamas $5 
auką, tarp kita taip rašo: “Pa
tarčiau, kad dienraštyje netal
pintumėte organizacijas užgau- 
nančias žinias iš E. Chicagos. Aš 
manau, kad tuo prisidėsite prie 
vienybės atstatymo kadaise bu
vusioje vieningoje ir darbingo
je lietuvių kolonijoje, kuri šiuo 
metu yra subyrėjusi. Į šipulius, 
žinoma, kita spauda taip pat 
turėtų prisilaikyti”. Dėkui už 
auką ir už nuoširdų laišką.

— A. a. Tomas Widugiris, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris ir pulkininkas, mirė 
balandžiu 27 d. Londone, su
laukęs 85 m- amžiaus. Už drą
są ir sumanumą Nepriklauso
mybės kovose buvo apdovano
tas Vyčio kryžiaus ordinu-

— Ročesterio Lietuviu Vai
dintojų Grupė a vyksta gastrb-

cky Fried Chicken užkandinės
yra paruošusios 550 tonas ko- Gulf Breeze, Fla., prie 
pūstų bei morkų mišinio — eole 
slov, apie 14,009,000 gabalų viš
tienos ir 550 tonas bulvių košės 
su vištienos padažu.

M. Miškinytė

— Juozas Dilys iš St. Cathe
rines, Ont., atsiuntė tokį laiš
ką: “Artinantis mano prenu- 

čiau ji švenčiama visur. Visi ją’meratos mokėjimo laikui, siun 
myli ir gerbia, nes ji šeimos! čiu 50 dol. banko perlaidą ap- 
šoferis, virėjas, mokytojas, pir-: mokėti metinei prenumeratai 
kimo ekspertas, mechanikas iri ir kelis žaliukus savo.— lietu- 
namu ekonomistas, o svarbiau- viškos spaudos palaikymui.Ten 
šia — ji yra motina. Tą dieną’ka pasigirti, kad praėjusiais me 
būna pilni restoranai ir kavinės,! tais iš savo pensiniškos algos 
visi pasiruošę priimti šeimaslgalėjau paskirti “Naujienoms”

• Nors Motinos Diena yra 
švenčiama tik 65-tus metus, ta-j

ir jų brangiausią svečią. Kentu- 90 dol.: tai yra 40 dol. prenu
meratą mokant, 20 dol. už užuo 
jautą, loterijai 5 dol., 20 dol. 
šventinė auka ir 5 dol. užsakant 
Venclovos leidinį —viso 90 dol.

____ _ ______ _ _ r_______ _________ ,___ . . .Tikiuos, kad ir šiais metais jos 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, ;neKus užmirštos nes tai vien in tu juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- ,DUĮ uznnrsios. nes tai vienm- 
stamą grandis? ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos telis beliko išeivijoje lietuviškas 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis laikraštis kur salima toiaviantiekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rel ma SiSviau
kalų renesanso. ’ Pareikšti

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 rišu 
iytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span-,
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenirtrūk-

VIS PLE4JĄNT15. SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado--mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems įkaitytajam!.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shore? motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33706, tel. 813—391-9783, paskyrė 
trijų dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą namus" 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

savo' nuomonę. Tad 
Įlinkiu “Naujienoms” ateity gfe-

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąja talka.

riausios sėkmės, o ypaP ginan
tis nuo klastingų puolėjų- Sėk
mingos ištvermės!” Dėkui už 
laišką ir už nuolatinę paramą.

— Ponia B- Arminas iš Rich _______ , __________
mond Hills, N. Y., pratėsdama?sos Krokytės, vaidina Vilija Dė 
prenumeratą, savo sveikinimus dinaitė, Rasa Krokytė, Antani- 
ar gerus linkėjimus atlydėjo $5' na žmuidzinaitė, Gailutė Tame 
auka. Dėkui už juos ir už au- šiūnaitė, Alfonsas Dziakonaą 
M’ ' Paulius Klimas, Arnoldas Olis

d., tuo’j po 11 vai. pamaldų, Au- 
šrds Vartų parap., salėje vai
dins A. Kairio 3 veiksmų ko
mediją “Ku-kū^? Režisuoja An
drius Cieminis? dekoracijos Ra-

Alfonsas Dziakonas,

NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius

Prenraneratos pratęsimo, užsakymu, bei giliau skaitytais reiraim 
prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1
MAUJTttNCS 
1739 SO. MALSTTD ST, 
CHICAGO, IL MOS (

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
‘. MARU A NOREIKIENė

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

ąĮŽindmssa sualražinėjfcno išlaidas. Priede

Pavardė Ir Tardai

A&essf

Utarkiir Naujienas kaip dovaną tavo _ 
yr* naujas skaitytojas. Priede  doL

kuris

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

• Platinimo vajam proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamų!  dol.

Pavardė ir vardai

Adresu

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaite* ruripa. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.

Pavardė ir vardai

Adresas

pavardė Ir vardas

Adresu

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia .pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik. savišalpos pagrindu..
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

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

* ' » - - J*

Galite Iweiptis ir tiesiai j SLA Centrą:
Pavardė Ir vardai
*

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
»»w Yorit, K Y. 10001 

W W. 300) SI. * t -% *

, .-»HT»I. (1W) 543-ClO . > > r J *
J f ;* JF 1 ’ * *

gūžės mėn. 19 d. 7 v. 30 min. 
Jaunimo Centro didžiojoj sa
lėje. Staliukus rezervuoti tei. 
925-9159 arba 927-9980. (Pr.)

— Utenos Draugiško klubo 
susirinkimas įvyks gegužės 15
d. 6 vai. vak. Joanos svetainėje,! 
4258 S. Maplewood. Po susirin-j 
kimo bus vaišės- Žinią pranešė-

Įsekr. A. Brokevičius-

REIKALINGI LIETUVIAI
LIUDYTOJAI

ŠIMAITIS REALTY 

Notary Public 

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

vertingų priedų. . .
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

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

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

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

1977 m. liepos 23 d- negrai 
buvo numatę eiseną į Marquet
te Parką-

Susirinkusius žmones raitoji 
policija “tvarkė”. Marquette 
Road ir California sankryžoje, 
ant šiaurvakarių kampo, netoli1 
ten esamo suolo, mane einantį tuve^ salionu,’ uždaru porčium, 2 ma- 
iš krautuvės-namo policininkas šinu garažu ant akru. 75 mylios 
, .... i t -t v t t nuo Chicagos, prie 1-94 kelio. įkai
te įspėjimo arkliu is užpakalio nuotas greitam pardavimui, 
partrenkė ant šaligatvio’. j TeI- 616-469-2448.

Esu invalidas su nulaužta ko-J Marquette Parke, prie 71_-mos ir 
ja. Užvesta byla, bet reikalingi j Roc^'elį’ parduodamas butų 

. . T. ~ . ,T . ? ! po 414: kamb. mūrinis namas. Lapai
liudytojai. Kas tą įVyki matė ir, modemus savininkių butas, 2 masi- 

~ - • - nu garažas, nauja šildymo sistema,
viskas labai gerame stovyje, kaina 
547,500.

Tel. 636-8557.

UNION PIER, MICH.

Savininkas parduoda namą su b 
miegamaisiais, 114 vonios, didele vir-

kas matė mane nešantį Į auto
mobilį policininkus, prašau 
vo

sa-
adresą prisiųsti man:

Vladas Valinevičius 
6401 So. California 
Chicago, Ill. 60629.

Pagelbėjusiems būsiu dėkin
gas. '

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reiki!

Vi. Valinevičius
Z

Leonardo da Vinci 
aforizmai

Dailininkas, kuris piešia 
taip, kaip mato, nedalyvau
jant protui, primena veidrodį, 
kuris atspindi bet kokį prieš jį 
pastatytą daiktą, neatpažinda- 
mas jo.

Menininkas ginčijasi, gru
miasi su gamta.

Išmintis — patirties duktė.
Kas yra pats didžiausias aki 

plėšiškumas?
— Žioplystė, paneigti įvyku

sį fakta.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

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

Kreiptis:

4645 ŠO. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Reikalingas su praktika MA
ŠINISTAS dirbti su Lathe ir 
Bridgeport mašinomis. Geras 
atlyginimas, viršlaikiai. 2317 
W. 59 St. - Tel. 476’1100.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICERO - išnucTnojamas 4^ 
kamb- apšildomas butas su 2 
miegamais prie 19-tos ir 50 
Avė-, netoli CTA ir krautuvių, 

į Teirautis po 5 vai. vak.
Tel. 863-7043.

Galerijoje

— Kaip tamsta galvoji, ar šis 
paveikslas atvaizduoja saulės 
užtekėjimą ar nusileidimą?

— Tikrų tikriausiai nusileidi
mą. Aš gerai pažįstu dailinin
ką ir žiniau, jog jis neatsikelia 
iš lovos anksčiau kaip pusdienis.

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM* Tablets are 
50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s Pills for 

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

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

. No. 79
.1

f

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas ' 

2646 West 69th -Street 
Tel. REpublic 7-1941-

Siuntiniai | Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. 60632. Tat YA 7-59W

Notary FvMta 
INCOM1 TAX SIRV1C1

*

Taip pat daromi vertimai, giminių 
ižkvietimal. pildomi pilietybė! pn- 

tymai ir kitokį blankai.
v

KAI? SUDAROMI 
TESTAMENTAI i1

Tuo reikalu Jums gali dau Į 

padėti teisininko Prano šulo i 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

BEST THINGS IN LIFE
run mus

GA 4-U54 IHtSUaK

State Farm Life Insurance Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Atsocktot 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

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

40 metų, patarnaudama klientams. Į

TheDi-Gel

„ Di-Gel.
1 The Anti-Gas AnteckL
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