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EUROPA BIJO SOVIETŲ KARO
BRIUSELIS, Belgija. — šiau

rės Atlanto valstybių karo va
dai, Įvertinę sovietų karo jėgų 
ir naujų ginklų atgabenimą Į 
Rytų Europą, labai susirūpino 
Europos' saugumu. Karo vadai, 
peržiūrėję pačius naujausius 
žvalgybos pranešimus apie ato
minius ginklus sovietų pafron
tėje, prieina išvados, kad rusai 
ruošiasi pulti Vakarų Europą. 
Jeigu jau perkelta tiek daug 
atomo ginklų sovietų pasienyje, 
galima tai apskaičiuoti ne gy- ROdeziją iš Mozambiko.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Chicago, III. — Penktadienis, .Friday, Mav 18. 1979 Nr. 115

Britai pripažjsta Rode- 
zijos rinkimus

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų premjerė Maggie Thatcher 
pripažįsta, kad Rodezijoje vykę 
rinkimai buvo tvarkingi ir bri
tų vyriausybė pripažįsta jų pa
sėkas — išrinktą parlamentą ir 
naują premjerą.

Buvęs premjeras Smith bijo
jo, kad komunistai, Įsibrovę į

, Zairės 
ir kitų valstybių, neišardytų 
rinkimų eigos. Rodezijos prem
jeru išrinktas dvasiškis Abel 
Muzorewa.

Vyrauja Įsitikinimas, kad Ro- 
dezija bus vienintelė valstybė, 
•kurios vyriausybė perėjo į juo-

Frank Zapolio vadovaujami jauni Vyčių šokėjai šoka Naujienų 
65 metų sukakties bankete Martinique salėje.

(Fotografavo Vaclovas Noreika)

BIRŽELIO MĖNESI KALIFORNIJA TURĖS DAUGIAU DEGALŲ
Saudi Arabija nemažins 

degalų gamybos
RIJADAS. Saudi Arabija. — 

Buvo pasklidęs gandas, kad 
Saudi Arabijos vyriausybė yra 
nutarusi sumažinti naftos ir de
galų gamybą, kad galėtų pakelti 
kainas. Saudi Arabijos kabine
tas svarstė klausimą ir nutarė 
nemažinti naftos ir degalų ga-

nybos, bet puolimo tikslais: Va-
< karų Europai reikalinga rimta 

apsauga muo šių pūeliĖąję- -'
PREZ. CARTĖRIS TARSIS 

SU BREŽNEVU. ..
Prezidentas Cartėris planuoja 

susitikti su Brežnevu birželio
15 dieną■ Vienoje. Visi norėtų,'džių ‘ rankas taikiu būdu, 
kad Brežnevas būtų pakanka- .
mai stiprus ir galėtų toje kon
ferencijoje dalyvauti. Sovietų kferencijoje dalyvauti. Sovietų 

---- diplomatai'-pareiškė,kad sovietų 
valdžia nedarysianti jokių' pa
keitimų paruoštame projekte, 
tuo tarpu JAV vyrai norėtų pa
kaitų padaryti.

• .Europos karo vadams rūpi ne 
planuojama sutartis, bet ameri
kiečių ' pasižadėjimas ■ naudoti 
atomo ginklus Vakarų Europai 
ginti nuo sovietų invazijos. Eu- 

jbijb, kad prežįdentas 
Cartėris . nepasitikėtų rusų karo 
vadais ųrt Brežnevu?•

’ Chomeini sušaudė
> ĮčAdu policininkus

• TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chofneini ketvirtadienio rytą 
paskelbė, kad anksti tą pačią 
dieną kalėjimo kieme buvo su
imti ir sušaudyti du Įtakingi 
Irano policininkai.

Mula pastebėjo, kad sušaudo
mų iraniečių skaičius sumažėjo, 
bet tai nereiškia, kad nešaudo
mi būtų amnestuoti. Nusikaltė
liai bus teisiami ir baudžiami 
kaip ligi šio meto, tiktai baus
mės nebus masėmis vykdomos.

Susidaro įspūdis, kad paskelb
tas premjero Bazargano susita
rimas neturi jokios galios, nes 
pats premjeras nieko nesako 
apie mulos Chomeini pranešimą 
spaudai ir televizijai.

Šachas apgailestauja 
a, .-išvažiavęs

MEKSIKA, sostinė. *— Irano J 
šachas Rėza Pahlevi apgailes
tauja išvažiavęs iš Irano. Šian
dien jam būtų sunkiau Įvesti 
tvarką, bet jis būtų vadelių ne- 
paleidęs, jeigu būtų buvęs Te
herane ir atidžiai sekęs valsty
bės įvykių eigą.

Šachas būtų neleidęs keliems 
kariams pasiduoti “revoliucinio 
komiteto” šalininkams. Jis žino
jo karių nuotaikas, būtų juos 
padrąsinęs ir davęs griežtus įsa
kymus. Teheranan parvežtas 
Chomeini turėjo būti suimtas, 
ištardytas, nuteistas ir pakar
tas, nes jis buvo ir tebėra di
džiausias kriminalistas. Jis įsa
kinėjo maišininkams žudyti ša
cho šalininkus.

i ----------------------------

— A. Phillips, sulaukęs 90 me
tų, trečiadienį mirė ligoninėje. 
Phillips buvo vagonų patarnau
tojas. Jam pirmam pavyko su
organizuoti vagonų patarnauto
jų uniją. Jis įsakė visiems būti 
mandagiems, eiti savo pareigas 
sąžiningai ir neklausyti komu
nistų. Tai buvo geriausiai suor
ganizuota unija.

JUGOSLAVIJOS PREZ< TITO APLANKĖ SIRGULIUOJANTI L. BREŽNEVĄ
- PASIRYŽUS.. ST.ATYTLTILTUS-TAl^ SOVIETU 

SĄJUNGOS IR JUGOSLAVIJOS
MASKVA.— Jugoslavijos pre-: 

zidentas Tito trečiadieni atskri
dęs i Maskvą aerodrome buvo 
šiltai pasitiktas paties Brežnevo.
Šio vizito tikslas — pradėti ne- j

Pasitrauke trys Mek
sikos ministerial

MEKSIKA, sostinė. — Meksi-

Vokiečiai nekontro
liuoja degalų

BONA, ’"okiet'ija. — Vokieti- 
; jos vyi .ausybė turi dideles de- 
I gąlų- atsargas karo mašinai ir 
| kitoms valstybės r-iamončms 
kontroliuoti. Vok i ■/ nekon-

■ traliuoja naf+-'* pramones ir im- 
I porto. Į Vokietiją įvežama J-*ug 
j Įvairių degalų. Vokie-' Ai moka 
rinkos kaina. Vokiečiai patys ap-

I

WASHINGTON. D.C. — Kali
fornijos gubernatorius Jerry 
Brown, matydamas, kad jo val
doma valstija kasdien vis ma
žiau gazolino gauna, metė visus 
valstijos administracijos reika
lus. atskrido į Washingtona. kad 
jam padėtų išspręsti Kaliforni
jos gazolino stokos klausimą.

Prezidentas Cartėris priėmė 
susirūpinusi gubernatorių be ei
lės. jam pranešė, kad Kalifor
nijai bus paskirti didesni gazo- mybos. Vyriausybė nenori, kad 
lino kiekiai... birželio mėnesi, degalų stoka išmuštų iš lygsva

ros pasaulio ūkį.

j Pranešimas sako, kad S..udi 
Arabija ne tik nemažins gamy
bos. bet ir nekels kainu. Kainu 

įkėlimas gali priversti kitas vals
tybes ieškoti naujų energijos 
priemonių. Toks žingsnis galėtų 
priversti arabų valstybes gamin
ti mažiau degalų. O w

lino kiekiai... birželio mėnesi, 
ne anksčiau. Prezidentas kelis 
kartus prašęs automobilistus 
naudoti mažiau gazolino, bet jie 
nekreipė i tai dėmesio, o dabar 
turės pakentėti, kol bus atvež
tas didesnis gazolino kiekis j i 
Kaliforniją.

Gub. Brown aiškino preziden
tui, kad prie gazolino stočių 
stovi didžiausios eilės mašinų, 
vietomis jos stovi šimtais ir 
laukia, bent dešimties galonų
gazolino."" kad galėtų; savū^-ma-^

Tarptautine dolerio 
.vertė- kyla

WASHINGTON, D.C.— Tarp-

— Chrysler bendrovė perka 
technines žinias iš General Mo
tors bendrovės automobiliams 
gaminti. Pagrindą sudaro būdai, 
kaip praktiškiau ir efektyviau 
naudoti plieną. Atrodo, GM 
bendrovė tame turi labai didelį 
patyrimą.

— Didžiaisiais ežerais į Cleve- 
landą ir kitas vietas pernai per
vežta žymiai mažiau geležies 
rūdos, negu ankstyvesniais ket
vertais metais.

— Atstovų rūmai leido parda
vinėti Aliaskos dykumas.

T tmifl. Breriew

KALENDORfLIS

Gegužės 18: Julita, Jonas I 
pop., Ryte, Erdvilis, Sugaudas.

Saulė teka 5:05, leidžias 8:05.

Oras šiltas, vėjuotas. ,

formalius 4 dienų pasitarimus į kos prezidentas Portillo ketvir- siroką degalų transportą. De- 
dėl tebesitęsiančių Įtemptų san- tadieni priėmė Kubos diktato- 
tykių tarp Sovietų Sąjungos ir rių Fidel Castro, bet tuo pačiu 
Jugoslavijos. i metu jis turi spręsti ministerių

Titui ši mėnesi sueina 87 me- kabineto krize. Meksikos užsie- i - . .tai amžiaus, bet jis atrado daug:nio reikalų ministeris. patyręs, 
energingesnis už Brežnevą, tik 
72 metų, kurio sveikata paskuti
niais mėnesiais pastebimai blo
gėja.

Tito-Brežnevo pasitarimai dip
lomatų Maskvoje vertinami 
kaip noras pradėti taisyti ap
griuvusias tvoras tarp Maskvos 
ir Belgrado.

Santykiai ypač pablogėjo, kai 
Jugoslavija parėmė Kambodiją 
ir pasmerkė Vietnamo vadovau
jamą invaziją Į Kambodiją. So
vietai remia Vietnamą ir pyks
ta, kad Jugoslavija šiuo reikalu 
laikosi su kinais ir sovietų pozi
ciją kritikuoja.

Visos Jungtinės Tautos. įskai
tant ir Kiniją, pasisako prieš įsi
veržimą i Kambodija. o Sovietų 
Sąjunga jau antrą kartą vetuo
ja šį klaus;mą. Tai sudaro labai 
nepalankų įspūdį, rodo sovietų 
norą naudoti Vietnamą ekspan
sijos tikslams.

Tito ne tiek nori paaiškinti 
Jugoslavijos poziciją Vietnamo 
įsiveržimo reikalu, bet nori įti
kinti Brežnevą, kad baigtų šito
kius tarptautinius metodus, ken
kiančius pasaulio taikai, preky
bai ir ūkio atstatymui. Tito pats 
abejoja, kad jam pavyks įtikin
ti Brežnevą.

galų pardavėjai ne tik moka už 
deaglus. bet dar ir uždirba. Nuo 

! uždarbio moka valstybei mo
kesčius.

Vokietijoje gazolinas daug
kad Kubos diktatorius atvyksta brangesnis negu Amerikoje, bet

automobiliai ten irgi labai nau- 
'. Vokiečiai taipgi nenu

stato greičio moderniuose ke
liuose. Vokietijos automobilistai 

reikalų ministeris nenori turėti ’ gali važiuoti iki šimto kilometrų 
jokių reikalu su Kubos diktato- • greičiu, jei mašinos sveikos.

dviejų dienų pasitarimui su pre- 
židentu Portillo, ten pat įteikė dojami. 
prezidentui atsistatydinimo pa
reiškimą. Atrodo. ■ kad užsienio

riumi, kol pastarasis siuntinėja j 
ginkluotų kubiečių gaujas į Bo
liviją, Braziliją. Urugvajų ir 
kitur, ir kol Kubos kariai veda 
kovą Angoloje, Abisinijoje ir

— Laikraščiuose buvo skel- 
'biama, kad Hitlerio pavaduoto
jas Rudolf Hess, 85 metų am- 
-žiaus, bus paleistas iš kalėjimo. 
, Sovietų atstovas užprotestavo.

Ar galima taika 
Artimuose Rytuose?

ANKARA. Turkija. — Arabai 
mano, kad Artimuose Rytuose 
taika neįmanoma. Egiptas pasi
rašė taikos sutartį su Izraeliu, j 
bet kitos arabų valstybės tokios 
taikos nebenori. Jos nori Izraelį 
padaryti silpniausia valstybe, 
bet reikalai gali kitaip vystytis, 
negu arabai mano.

Turkų karo vadai kitaip gal
voja. Jie mano, kad taika Arti
muose Rytuose bus galima. Jei
gu arabai nesusitars su Izraeliu, 
tai Izraelis taiką jiems primes.

Pasirašęs taiką su Egiptu, Iz
raelis gali pirmiausia padaryti 
tvarką Libane; Iš Libano Izrae
lio karo jėgos primes taiką Si
rijai. o vėliau, jei būtų reikalo, 
tai įvestų taiką ir su Jordanija.

Teisininkai pasipiktinę 
Chomeinio žiaurumu

WASHINGTON. D.C. — Se
natoriaus Byrd pareiškimas apie 
mulos Chomeinio nutarimą nu
žudyti Irano š^Am. jo šeimą ir 
visus bendrąją: b us. sukėlė su
sidomėjimo visame pasaulyje. 
Pats mula Chomeini dabojo, 
kaip "revoliucinio teismo" pir
mininkas pasirašmėjo mirties 
sre-^ndimą šachui, žinodamas. 

Ikad pats šachas buvo užsienyje. 
Tuo momentu Irano šachas bu
vo Meksikos sostinėje.

Nei viena valstybė, leidusi 
šachui su šeima apsigyventi, jo 
nesuims ir Irano žmogžudžiui 
neišduos. Mula Chomeini nedrįs 
siųsti užsienin žmogžudžius ša
cho žudyti.

— Chomeini Įsakė nušauti 
Maskvai neištikimą partizanų 
generolą, bet su kitais komunis
tais jis pats bendradarbiauja.

— Sadatas nori įtikinti rusus,

kad jie nesiųstų daugiau ginklų 
į Siriją, nes viskas bus apnešta 
dykumų smėliu.

— Mula Chomeini bijo kištis 
jį Irano kariuomenės reikalus, 

,— Rosalynn Carter Europos, kad neprasidėtų civilinis karas, 
moterims aiškina, kaip jos turi ’ Kariuomenę pavedė premjerui 
ginti aavo teises. tvarkyti. ; i

— Vokietijos vyriausybė dar 
neskuba statyti atomo krosnių 
elektrai gaminti. Jie turT daug 
anglies. ■" 7-

šinas parvežti namo.
Gazolino kainų kontrolės nėra tautine dolerio vertė pakilo vi- 

Kalifomijoje. Gazolino stotys same pasaulyje.
pardavinėja gazoliną po vieną pakilo Japonijoje, kilimas augo 
’ ’ galoną, j Šveicarijoje, o vėliau pakilo ir

Atrodo, kad 
'gazolino stoka Kalifornijoje ir 
I kitose Vakarų valstijų vietose 
turėtų doleri numušti, bet vei
kia atvirkščiai. Japonai žino, 
kad dolerio šaltiniai teigiamai 
atsiliepia visame pasaulyje. Ja
ponai pirmieji suprato, kad ga
zolino stoka yra nutarimas ne
vartoti degalų bereikalingoms 
kelionėms. Jeigu Amerika, gal
voja japonai, bereikalingai ga
zolino nedegins, tai j; turės būti 
turtingesnė. Be to. tai privers 
Amerikos pramonininkus ieško
ti degalų pačioje Amerikoje. “

doleri ir 19 centų už
Joms, esą, reikia mokėti bran- [Londono biržoje, 
giau už atvežimą.

Paaiškėjo, kad gazoliną par
davinėja ir kitokie mekleriai. 
Jie jau ima po du doleriu už 
galoną. Jie išsisiurbia gazoliną 
iš gavusių savo dali, sumoka 
jiems daugiau, o vėliau ir par
davinėja žymiai brangiau.

Prezidentas Cartėris nieko ki
to neprižadėjo, bet pasakė, kad 
birželio mėnesį Kalifornijos ga
zolino stotys gaus daugiau gazo
lino. Jos gaus tiek, kiek anks
čiau gaudavo.

LOS ANGELES, Cal. — Sen. 
Hayakawa patarė gubernatoriui 
nesirūpinti neturtingais žmonė
mis. negalinčiais daugiau mo
kėti už gazoliną. Jeigu jie gali 
mokėti 
galoną, 
gujų. 
žmonės 
gazolino nebeperka, 
šinas turintieji moka 
lerius už galoną, tai jie yra tur
tuoliai. Neturtingi žmonės ga
zoliną taupytų ir tokios sumos 
nemokėtų. Hayakawa mano, 
kad gyventojams nereikia kelti 
didelio triukšmo dėl nedidelės 
gazolino stokos, o automobilis-

po 2 doleriu už gazolino 
tai jie nėra iš neturtin- 
Kalifornijos 
automobilių

neturtingi 
neturi ir 

Jeigu ma- 
po du do-

. JAMES THOMPSON

Pirmiausia ji

— Libijos diktatorius, kitiems 
siūlęs pakelti naftos statinės 
kainą 2 doleriais, pats pakėlė 
tik 70 centų.

— James Schlesinger žinojęs, 
kad kraštui pritrūks gazolino, 
bet jis vis tikėjosi tą trūkumą 
atidėti tolesniam laikui.

tams reikėtų važiuoti namo, kol 
galės atvežti daugiau išvalyto 
gazolino.

SPRIN~“'T'C'LD. III. — Illi
nois vai ?!<- e :bernatorius J. 
Tho- matydamas gazolino 

pasekmes Kalifornijoje 
ir nuja sdama.s, kad Illinois 
valstija susilauks tų pačių bėdų, 
ėmėsi priemonių apsisaugoti. Jis 
įsakė visiems nacionalinės gvar
dijos nariams suimti kiekvieną 
vairuotoją, kuris važiuoja dau
giau. negu 55 mylių pvalandą 
greičiu. Grėitas važiavimas ne 
tik sunaudoja daugiau gazolino, 
bet greičiau plėšo kelius ir suda
ro pavojų kitiems o/ifrr.i'.L 
listams.

Gūbernato: i v. s pa A ė av.tr r'o- 
bilistąms prisilaikyti n.usta*ytų 
važiavimo taisyklių. T?c to. labai 
svarbu bereikalingai nevažinėti

i ir gazolino nedeginti.
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Rašytoja Žemaitė, lietuvių gerbiama motina.

KSAVERAS VANAGĖLIS

Silpnas žiburėlis pirkioje žibėjo,
Motina prie lopšio neramiai stovėjo,
Nes laukuose vėjas pūtė ir žaibavo.
Soduos medžiai smarkiai po langais, siūbavo,
Ir lietus vis lijo, griausmas baisiai ūžė. ..
Rodos luš ir stogas ir pargrius grintūžėl
Meiliai į lopšelį motina žiūrėjo,
Jos liūdna dainutė neramiai skambėjo:

— Ąk, audra, nutilk jau!... Eglės nesiūbuokit!
Kūdikėlis miega, tad miegot jam duokit!
Tu, galingas griausme, neprikelk sūnelio!
Debesiai! Sau kito paieškokit keLo!
Tu miegok, brangusis... griausmas jau mažesnis:
Prie maldų mamytės miegas bus ramesnis.
Ryt anksti pabusi ir laimingas liksi, 
Kad saulutę mamą prie savęs užtiksi.

KAS YRA MOTINA?

mis paplūdusias. Tas akis, ku
riomis pasilenkusi prie mūsų 
lopšio ir paskui visą gyvenimą, 
su meile į mūsų veidą žiūrėjo.

Motinos atsiminimas sukelia 
ir religines nuotaikas. Šia proga i 
verta prisiminti mūsų klasiką, < 
rašytoją Vincą Krėvę, kuris bū
damas tremtyje viename pasi
kalbėjime pareiškė: Negaliu pa
miršti tai. ką motina vaikystėje 
man yra įdiegusi. Vaiku būda
mas, įsikabinęs į motinos sijo
ną, sekiau jos pėdomis į bažny
čią ir klausiausi nurodymų. Vi
sa tai labai giliai įsmigo mano 
širdyje ir niekuomet nebus iš 
jos išrauta. Ir šiandien, kada jau 
pasenau, po tiek metų audrų ir 
kovų bei nusivylimų, gyvenu ir 

I guodžiuosi tik tuo, ką jaunys
tėje gavau iš savo pamaldžios 
Į motinos. Labai norėčiau dar su- 
i grįžti į Lietuvą. į dzūkų kraštą,’ 
ten numirti ir būti palaidotu 
šalia savo tėvų.

-v:

Motina tremtinė laisvajame 
pasaulyje, kiek jos širdyje 
skausmo, kai mato, kad jos vai
kai praranda gimtąją kalbą, kai 
ji mato, kad vaikai dvasiniai 
sudarkyti svetimų blogų pa
pročių, praradę lietuvišką turi- 

i nį. Čia glūdi didžiausia tremties 
tragedija: išvykome iš savo 

1 krašto, kad išliktume tokie, ko-1 
kie esame, o štai, lietuvė motina 
savo vaikuose pastebi, kad jie 

; pasikeitę, praradę tautines ir re- 
' Ilgines vertybes, kurias išsau
goti buvome pasiryžę. Ir tai dar 
didesnė tragedija, kad mes išsi- 
nęštų, iš tėvyn.ęs vertybių lais
vajame pasaulyje daug daugiau 

I orarandame, negu tie pavergtie- 
’ ii tėvynėje. Todėl nesunku sup- 
-asti aną senutę lietuvę, patrio
tę motiną, kurią sūnus išvyk
damas aplankyti pavergtą Lie-

1 '-uyą. atsisveikindamas paklau-j 
-ė: “Motule, ką parvežti iš Lie
tuvos?” Susijaudinusi senutė 
motina a'sakė: “Sūnau, parvežk 
nan saują žemių, ten kur aš gi- 
niau. kur gyveno mano tėvai, 
-ad man mirus įdėtumėt į ma- 
'o karstą!”

.-’i'- • »--

Kek š;andien beturės motr

Pernai Jono Vaičiūno ir Juozo Bagdžro vadovaujama Marquette Parko Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės nariai iškilmingai paminėjo baisius Birželio įvykius.

JAV (R) L Bendruomenes garbes pirmininkas 

dr. Z. Danilevičius sako:

DRĄSĄ, SUGYVENIMAS, AKCIJA 
IR AUGIMAS

me vieningai kibti Į bendrą 
darbą, vienas kitam talkindami, 
paaukodami asmeninius nuomo-

Kas yra motina?- Tai moteris, 
kuris skausmuose, net su pavo
jumi gyvybei, mus pagimdė. Tat 
moteris, kurios širdis yra mums, 
arčiausia ir kurios kitos už ją 
nėra artimesnės. Tai moteris,

pasaulyje nebūtu pasiaukojan
čios. savęs išsižadančios, meilės. 
Tadą nębūtų š’pdies, kuri plak
tų gerumų, užuojauta, nebūtų. 
Gailestingumo. Tada pasaulis 
būtų tamsus, liūdnas ir pilnas

kuri mus savo krauju maitino, i skausmų. Teisingai yra sakoma, 
Tai moteris, kurios meilė vaikui j kad vaikai tada išgyvena tikrą 
didžiausia pasaulyje. Tai meilė, Į ir absoliučią vienatvę, tik moti- 
kuria. mums nereikia abejoti, nos netekę. Tik tada jiems visas 
nereikia bijoti ar drebėti, kad- ji pasaulis tyrai...
atšals, mus pamirš. Tai moteris, 
kuri rūpinasi tik mūsų likimu.

Kada motina Įspaudė mūsų 
širdin tą niekad neužmirštamą

kenč:a dėl mūsų, gyvena su savo veido paveikslą? Ne tada, 
mumis. kai jos veidas švytėjo džiaugs-

Iš tikrųjų, kas būtų pasauly- j mo šypsniu. Ne tada! O tada, 
jei. jei motinų nebūtų? Tada | kai josios akis regėjome ašarc-

'os kerčia pavargtoje Lietuvo- 
e, kai jų va drs pan ekintas, 

kupios yra beteisės savo vaikų 
atžvilgių, kurtos neturi teisės 
savo vaiko bažnyčioje pakrikš- 
Jvt.i. kuriu va kus mokykloje 
verčia įskųsti savo tėvus. Todėl 
ar galima ranyai švęsti Moti
nos dieną, deklamuoti jos gar
bei skirtųs eilėraščius, kai tūks- 
'tančiai motinų negali, nagai sa
vo sąžine savo va;kų auklėti, 
'avo vaikuose skiepyti gėrio, 
grožio, meilės ir tikėjimo Dievu. 
Ir kas šias kankines motinas iš
vaduos iš tos baisios vergijos? 
Tik mirties nuramins jįj širdies

Kovoti už tiesą yra nelengva. 
Ypačiai sunku, kada tiesos prie
šai naudoja įvairų melą ir 
smurtą savo siekiams įgyven
dinti, o už tiesą ’ kovojantieji 
turi apsiriboti doros ir teisingu
mo principais. Kovoj antieji 
prieš tiesą sudaro savo opozici
jai daug sunkių momentų. Ne
siskaitydami su priemonėmis, 
jie puola ir šmeižia,atskirus as
menis, kenkia jų ašmeniniam ir 
visuomeniniam gyvenimui, ar
do dorų žmonių reputacijas. 
Skundai darbovietėse, gandų 
skleidimas gyvenamose apylin
kėse, tampymai po teismus, net 
ir fizinio smurto, grasinimai 
įeina į prieš tiesą kovojančių 
aktyvistu armamentąriumą. Aš 
ir pats esu daug ant savo kai
lio patyręs.

Tačiau, jeigu esame įsitikinę, 
kad tiesa yra mūsų pusėje, ne
galime rankų nuleisti ir pąsi.- 
duoti! Mūsų organizacijos atve
ju, apart tiesos, turime dar 
svarbesnį siekį — tai kova už-

Bet akcijos su disciplina, akci
jos su vidinių sugyvenimų, ak
cijos su darniu bendrų planu.

Gal vienas iš svarbiausių šio 
: laiko uždavinių mums yra — 
organizacijos augimas. Prijau
čiančių yra daug, bet jų niekas 
į bendrą darbą netraukia, ne
kalbina. Kiekvienas turime būti 
savo idėjų ir savo organizacijos 
APAŠTALAI! Turime aiškinti 
mūsų tikslus ir siekius, turime 

j mėginti įtraukti, daugiau naujų 
I narių, turime augti skaičiumi ir 
1 jėga. Tas turi vykti ir tose vie

tovėse, kur jau mūsų apylinkės 
yra, ir ten, kur jų dar nėra.

Įpareigokime savo, valdomuo
sius organus, Tarybos prez diu- 

: mą ir Centro valdybą, kad eitų

į Gana jau kalbų apie tuos, sky- 
į rius, eikime į konkrečią akciją.
Pacifiko pajūryje, Floridoje, 
Detroite, Clevelande, Arkansas 
valstijoje, New Yorke ir Bosto
ne yra pilna mūsų šalininkų, 
bet jie yra neorganizuoti ir 
mums praktiškai savo simpati
jomis jėgos nepriduoda. Reikią
steigti naujas apylinkes ar bū
relius! Jie toliau, augs, savaime.. 
Reikia padaryti pradžią: turime 
kas nors iš narių imtis inicią-

Marųuete Parko lietuviai prie bažnyčios klausosi kalbos, 
Mkomee birželio žudymų metu.

nių skirtumus, paaukodami bet 
kokias asmenines ambicijas.

Šiandien vienas iš svarbiausių 
mūsų užduočių yra: pačios or
ganizacijos išlikimas, augimas, i tyvos. 
plitimas. Simpatijos mūsų veik- j Pradžioje mes visi dar. turėjo^

■ me viltį, kad JAV LB. pati, savo, 
ja. Daugiau ir daugiau mūsų klaidas pažins ir, pripažins, ir 
tautiečių pradeda įžiūrėti, kad kad mes sų jais,susitarę vėl Ne
tiesa yra mūsų pusėje. Bet mes ną darbą vaisingai varysime, 
tuo pačiu metu randame progų Dabar jau tą galime užmiršt’! 
kovoti savo tarpe ir eikvoti Tarpe mūsų ir “gečininkų” yna^ 
energiją ne organizacijos stipri- praraja. Jų mes nebeatversimę.. 
nimui ir plėtimui, bet menkiems* Remkimės supratimu, kad*, tiesą 
tarpusavio ginčams ir ambicijų yra mūsų pusėje. Ieškokime tų, 
pasireiškimui. Trūksta disciplį- kurie mūsų idealus supranta ir 
.nosį. Reikia: vžsteąAlarytiv -kad į jiems-:priteri^ ir junkimės v'k 
nustotumėme;- -trauki .-vežimą. ■ -į | į didesnį būrį; :į platesnę orga-. 
keturias puses! šitaip vežimas 
nepajudės. Stokime visi į ją,, 
priekį ir bendromis jėgomis 
traukime savo pareigų vežimą

Lietuvos laisvę: Toje kovoje jaj jrniūšų- siekiams vis daugė-
privalome viską paaukoti! Tad' 
savęs paisyti negalime.

Antra vertus, kovojame ne 
vieni. Vis daugiau ir daugiau 
lietuvių, kurie mūsų siekių anks
čiau neįžiūrėjo, linksta mūsų 
pusėn. Jiems akys atsidaro!

Išsilaikyti kovoje, nepaisant 
kokių aukų ta kova reikalauja, 
tegalima tik turint <Įąug drąsos! 
Nemanau, kad bent pienam iš 
mūsų tos drąsos trūktų, bet jei 
mūsų tarpę atsirastų, abejojan
čių, turime juos drąsinti ir rem
ti. Drąsa mums reikalinga, kad 
kovą laimėtumėme ir kad asme
niniai apsigintumėme.

Sugyvenimas savo tarpe yra 
irgi kovos laimėjimo laidas. 
Kaip toji šluota, kol sveika ir 
surišta, yra. nepęrląužiąmą, bet 
atskiriems stabąrams. pabirus, 
jie gali, būti lengvai sulaužyti, 
taip ir mūsų tarpę turi būti gra
zną sugyvenimas, kad nepabir- 

;tumėme, kaip ta šluota. Mūąų 
tarpe irgi. įvairių charakterių, 
įy airių galvojimų skirtumų, 
įvairių intelektą. sugebėjimą 

jląįp^Įįų, Tą išvengti nęgaįima. 
'Žmonių minioje visada, rasime 
riųdįvidųs, kūgio kų.o nors, skįr 
;sis. nųp. kitų- Žmonių masė nie
kada nebūna vienalytę, jj tik 
galį atrodyti vienalytė. Indiyi- 
'duąliųiai skirtumai yra natūra
lūs ir neišvengiąnąi. Tačiau mes 
turime sugebėti, įžiūrėti, kas yra 
esminės svarbos ir kas yra ma
žiau svarbu. Turime mėginti 
vienas kitą suprasti, vienas ki
tam atleisti, nesiginčyti dėl 
smulkmenų, bet įžiūrėti kas yra 
svarbu bendro tikslo siekimui.

Mums svarbiausi, yra lietuvy
bės reikalai. Mes nebijome pa
sisakyti, kad esame patriotai. 
Mūsų organizacinė Varomoji jė
ga yra — tėvynės meilė! Mes 
taip pat turime savo teisingą 
supratimą, kaip reikia tėvynės 
reikalams tarnautu Mes pripa
žįstame darbo pasidalinimą, mes 
statome kovą už Lietuvos laisvę 
aukščiau už- asmeninius vaidus, 
mes vertiname ištikimybę savo 
tautai daugiau, negu lankstymą- 
si okupanto propagandai, kaip 
tai dąro mūsų opozicija. Tad. 
mūsų kelias yra aiškus.

Turime aiškiai nusistatyti, ku- 
jrie darbai yra mums svarbiau-

plakimą ir baigs jų kančias...
Juk nėra abejonės, kad skaus

mingiausią tėvynės pavergimo 
.kančią turi iškentėti lietuvė mo
kina, kuri vienu ar kitu būdu 
;yra praradusi savo vaikus. Ir ką 
.jautė partizano motina, kai ji 
įmatė miestelio aikštėje sužalotą 
ir subiaurotą savo sūnaus par
tizano kūną? Ką jautė š^ moti
na tada, kai ji- akmeniniu, veidu 
praėjo pro sūnaus partizano la
voną, numestą turgavietėje, kai 
ji širdimi veržėsi palytėti dar 
kartą vos gyventi pradėjusį sū
nų? Tik ji pati galėtų tą siaubą 
išsakyti. Lietuvei motinai dar 
neužgeso Lietuvos priešų pada
rytos kriaudos, dar laiko dulkės 
neužpustė jos širdies žaizdų...

* X X ‘ - ■' •
Istorija niekuomet nepanųrš 

Sįbįęe nukankintų ar tebeken
čiančių motinų. Tokių motinų 
buvo, tūkstančiai sovietinio oku
panto, ištremtų ir apdarytų ver
gų stovyklose. .Tu jau fukstan- 
čią» mirė fizmjai ir dvasiniai 
nukankintų. Tai musų ketu vės 
motinos, kurios buvo kuklios, 
beginklės, bet ryžtingos, nepa
laužiamos dvasios.

Šiandien prisimename savo 
motinas, ant jų gaivų uždėtas 
nematomas karalienės vainikas. 
Bęt ypač skaudu, kad, šiandien įsi, kurie yra antraeiliai, kuriuos

nizaciją, kuri su laiku pavirs į 
visuotinį junginį, į- kurį įtilp^ 
visi dori ir patriotiniaįnus:tę:k.o 
lietuviai!' Mes privalome augti- 

tik pirmyn! Sugyvenimas, mūsų Jei to darbo nesiimsime, e;sjme; 
” . ,: — i žkig’mą!' Nįęk?s;

j vietoj nestovu. _ arba, emą pir- 
reikalinga lįmyn, arba regresuoja, atgal Męs, 

! privalome eiti: lik prąmyn!'.
Na, bet gana pamokslui Ątsi-. 

Įprašau už-tokį dogmatišką mo> 
kymą. Tačiau aš-’tą darau ’s šir- 

turi būti pasiryžęs tas pareigas dies, nęs^ąšikjto kęlįąmųfns re- 
sąžiningai ir aktyviai atlikti! 

•Jei kas renkasi bet kokį titulą 
vien tik dėl garbės, tegul- jis 
tuojau iš tų pareigų pasitraukia. 
Mums reikia darbo, o ne papūs
tų krūtinių, ieškančių medalio!' 

.Mums reikia nuolatinės akcijos.

tarpe yra būtinas, peštynės, —J atbulai 
visai neleistinos!

Tąip pat, mums 
AKCIJA. Kiekvienas iš mūsų, 
pagal savo išgales, turi prisidėti

i prie darbo. Jei kas leidžiasi ren
kamas Į bet kurias pareigas, jis

į matau. Q, tajp, pat gąliiį garan
tuoti, kad jei sąžiningai atl ksi- 
ime savo- pareigas- mūsų, siekių 
^besiekdami, jei ugdysime, drąsą 
įir dirbame vieningoje akcijoje^ 
Itai tikrai, augsinae stiprėsime- ir- 
—pagaliau — pilnai, laimėsim^!’

JAV (R) LB-nės Vidprio Y^^ary apygardos atstovu 
1979 m. balandžio 28, d.( suyą^rayimo "

REZOfelUehJiGS -
Apygardos Atstovų- Suvažia

vimas, išklausęs pranešinąus, 
konstatuoja: •

1) Vadinamoji JAV L. B-nę, 
registruota tik Connecticut vals
tijoje, nelegaliai skelbia ir vyk
do rinkimus visose kitose šio 
krašto valstijose;

2>. Toji organizacija, neturė
dama savo narių sąrašo, suda
rė sąlygas joje įsigalėti tam tik
rų siekių grupei, kuri šią orga
nizaciją griauti- naudoja lega
liai veikiančias šio krašto lietu
vių organizacijas ir tuo sąmo
ningai ar nesąmoningai ;tal
kininkauja Lietuvos okupanto 
agentams;. - , <

3) JAV L 
pė, visiems 
traliuojamą
stefįyžasi i Hipūsti ' balsuojančių 
skaičių ir tuo “padidinti savo- 
mandatą”;

4>.’ Senoji, pagrindinė: išeivi
jos'dalis JAV L. B-nėje neda
lyvauja, tačiau tos organizaci-

mūsų mirusių darbus; sąlygos verčia šiądien j jos Vadovai tarsiasi jai atsto- mgtfrfiš '^lA&iįįąąs
galime aplankyti, statytLaukščiau už kitus. Tadą,tr bando kalbęti kaip jos, ’ (NūHltA i ¥ pst)
pav^saų pražydusiais žiedais.~- tu grąžą vidine dispiphną. tųn-  7 x '

taip, if kitų orgap’zapjoj.e.rąją’ 
lyyaująpč,ių vardų.

Tokįps padėties,
Suvažiavimas pataria Apy

gardos ir viso krašto lietu-, 
viams:

1) . nedalyvauti nelesalšuosą.
rinkimuose ir tuo išvengti gą'i-. 
mos atsakomybės prieš š’o kraš
to įstatymus; ’ ’ -

2) savo balsais ncp'is'dčH 
prie bendrųjų lietuviu- Jza- 
cfjų — VLIKo ir ALTos --'siipr 
ninimo ir jų griovimo;

3> bendruomeninėm r’achui 
jungtis į' legaliąją ’Rijfonauotos. 
L. B-nės organizėciįą; '•

B-nę perėmusi gru- 
leisdama nesukon- 
balsavimą paštu,

Suvažiavimas SveUcjna. naują
sias VLIKo ir ALTos vndwy- 
bes, linki sėkmės »r Jštyėrmės, 
ir pasižada remti jų-darbus.

. T? / \ " Al jf, / <

ir •>’ •Iu<)iu!keszinics
T Chięągos Apygardos

, * y 2 ' Z '-K , *.
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400 metų Vilniaus universiteto minėjimas

20 d., sekma- 
ryto visi Gen. 
šaulių kuopos 
prie Brighton 

, 11-ta ir Cali*

GEN. DAUKANTO 
itU ŠAULIU KUOPOS

f TPcFS
? MORE THPNi
* 1OOO YtARS
t OLD.... STILL

BSRRtMG 
FRUIT Į—:

IT’S AMAZING!
Š.m. gegužės 13 dieną Jauni

mo Centre įvyko 400 metų Vil
niaus universiteto įsteigimo su
kakties minėjimas.

Minėjimą pravedė Jolita Kriau- 
čeliūnaitė. Jį atidarė Vida Jo
nušienė, LST Korp! Neo-Litua- 
nia valdybos pirmininkė. Pa
sveikinusi susirinkusius, papra
šė įnešti vėliavas. Įnešamos: 
Lietuvos, Amerikos, šaulių, 
Neo-Lituanų ir studentų — atei
tininkų vėliavos.

Amerikos ir Lietuvos himnus 
sugiedojo solistė Roma Mastie- 
nė, akompanavo dr. Živilė Mo- 
destienė.

Sveikino Rev. Donald J. 
Hayes, Loyola universiteto vice
prezidentas Chicagoje. Kalbėjo 
neilgai. Pastebėjo, kad Vilniaus 
universitetas Rytų Europoje yra 
seniausias. Lietuva neša sunkią 
rusų okupacijos naštą ir yra 
katalikiška.

sakyčiau, tokia smulkmena: 
Lenkai šią sukaktį minėjo pra
eitais metais. Pasirodo, 1578 m. 
Lietuvos ir Lenkijos valdovas 
Steponas Batoras pasirašė Vil
niaus universiteto įsteigimo ak
tą. Gi tik 1579 metais Lietuvos 
kancleris Eustachijus Valavičius 
pridėjo savo antspaudą. Tai lie
tuviai ir lenkai mini universi
teto įsteigimo datą skirtingais 
metais.

Izabelė žmuidzinienė papasa
kojo Balio Sruogos “Giesmė 
apie Gediminą”. Antanui Plyt- 
nikui vedant, visa salė sugiedo
jo studentų himną “Gaudea- 
mus”. Minėjimas praėjo tikrai1, 
įspūdingai ir tvarkingai. Žmo-1 
nių buvo pilna salė. Minėjimą 
rengė LST Korp! Neo-Lituania | 
Chicagoje valdyba.

» Stasys Jziškėnas

= * w i3 - cemtury hungry, you were
} Ą Boor if you Failed To
’ Kiss Your host's favorite Cow,

WHEH YOU ARRIVED AND

FOIL'S ANO oucxS’ TbNGUES,Unborn Docks AMD 
chickews, The nose of the hog and cows’ ups.1 
Among cwer peculiar food favorites

SfTCU*. 
Tocoy 
UNdaftat 

'Hoocmn

TKRT WOMT Oo>. t ASKEO 
FOR VIPS AMD YOU 
GAVE ME ThE EYE-BROWS',

IS MOSTLY
Yellow'

Prof. dr. John Cadzow, 1973 ir 
1978 'metais norėdamas geriau 
susipažinti su lietuvių kalba, 
lankėsi ok. Lietuvoje. Papasa
kojo ten patirtus įspūdžius iš 
universiteto ir bendrai ok. Lie
tuvos. Savo kalbą baigė šiais 
žodžiais: Lietuviu studentuose 
labai stipri tautinė dvasia.

Izabelė Žmuidzinienė iš Ro- 
chesterio su giliu įsijautimu pa
pasakojo iš prof. Puzino ir Pu
tino Vilniaus temomis rašinių.

Prof. dr. V. Maciūnas skaitė 
paskaitą “Vilniaus universitetas 
ir Lietuva". Įstrigo paskaitoje,

— Sandaros gegužinė įvyks J 
gegužės 26 dieną, šeštadienį,. 
Lietuvos Vyčių salėje ir sodely
je. 2455 West 47-je gatvėje. Pra
džia nuo 3 vai. popiet. Iki vė
lumos šokiams gros Kosto Venc
kaus orkestras. Bus pilnas do
vanų laimės šulinys. Bus pa
gerbti ALTos ir Sandaros vei
kėjai. Visi kviečiami šeštadienį, 
gegužės 26 d., dalyvauti Sanda
ros gegužinėse Vyčių salėje ir 
sodelyje. Pobūvis įvyks, nors ir 
blogam orui esant. Rengimo 
komiteto pirmininkė yra Teodo
ra Kuzienė, o nariai: Vincas Sa- 
maška, Algirdas Brazis, Emma 
Petraitienė ir kiti.

KNYGOS PRISTATYMAS
Šiais metais išėjo iš spaudos (Žemaitis ir anglų kalba santrau* 

dokumentalios vertės knyga: ką paruošė S. Girnius.
P. L Kušnerio (Knyševo) “Piet
ryčių Pabaltijo etninė praeitis”, 
versta Aleksandro Tenisono ir ' lis, vėliau rusų pavadinta Kali- 
išleista Lietuvių Miškininkų Są
jungos. Knyga atspausdinta M. 
Korkūno spaustuvėje labai rū
pestingai ir gerame popieriuje 
su daugeliu retų iliustracijų ir 
retų žemėlapių bei įrišta kietais 
viršeliais. Įvados žodį parašė V.

Šios knygos istorija yra ne
paprasta. Rytų Prūsijos trečda-
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pasinaudoti patikimais šalti
niais.

Pati knyga susideda iš 13 da
liu, kuriose duodama išsami is- c’
torinė apžvalga, įskaitant ar
cheologines iškasenas, nusta
tanti šio krašto lietuviškumą, 
tikriau pasakius — senovės prū
sų charakterį. Paskui nurodo
ma, kaip vyko šio krašto germa
nizacija, kuri pirmiausiai palie
tė miestus, kai kaimai išliko 
daugumoje lietuviški iki pat 
I Pasaulinio karo.

Kaip anksčiau minėta, veika
las yra gausiai iliustruotas Įro
domąja medžiaga ir pačių vo-

ATIDARYMO IŠKILMES
Prof. Stepono Kairio ir Kipro Bielinio paminklai bus 

atidengti Lietuvių Tautinėse kapinėse per Memorial Day, 
t.y. sekmadienj, 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 mu
zikas Darius Lapinskas ir aktorė Laima Lapinskienė.

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

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

Komitetas Kairio-Bielinio Paminklui Statyti
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1979 - VISIT LITHUANIA AND ROME
■(SPECIAL AUDIENCE WITH POPE JOHN PAUL II — JULY 4 AND 

KF 15 DEPARTURES. BOTH GROUPS WILL BE SPECIFICALLY 
XCBKTTONBD AND GREETED BY THE HOLY FATHER. ARRANGED 
COURTESY LITHUANIAN COLLEGE, ROME, WHO HIGHLY RECOM
MENDED LADIES WEAR LITHUANIAN NATIONAL COSTUME).

Chicago/N. York

Return

Chicago/N. York

Citles/Ni$htt Tctil Cost

including 
GIT Air Fare

Ch'go/N. Y.

i

June 13
July 04
August 15
Sept. 19

June 21
July 18
August 29
Sept 27

S1053/S828Vilnius 5, Moscow 2
Vilnius 5, Moscow 2, Rome 6 S1529/S1420 
Vilnius 5, Moscow 2, Rome 6 $1529/51420 
Vilniusz 5, Moscow 2 $1003/5876

Cast per peredu, double occupancy; based on GIT Air Fare — subject to 
change and/or government approval; add $3 departure tax; tour director 
will accompany each tour with minimum 30 participants; participants 
from West Coast and Canady welcome.

VEGA INTERNAT. TRAVEL SVCE. INC 
201 N. Well* St.
Chioga. Rl. 90606
(M2) ast-Wll

Reservation s—Information:
UNION TOURS, INC.
6 East 36*h Straaf 
Naw York, N.Y. 10016 
(212) 677-7878

MR8. ZOPIA SZYMANSKI 
Manager, E. Europe Depat.

JERRY ZABOROWSKI
Tour Manager

SCANDINAVIAN AIRLINES

ningrado sritimi, Potsdamo kon
ferencijoje tapo laikinai per
leistas administruoti Sovietų 
Sąjungai iki Taikos konferenci
joje bus nuspręstas galutinas 
šio krašto priklausomumas.

Tokiam atvejui ėmė ruoštis 
Maskvos vyriausybė. Tuo tikslu 
buvo pavesta SSSR Mokslo aka
demijai paruošti veikalą, parem- (kiečių mokslininkų paruoštais 
tą pačių vokiečių šaltiniais, kad i žemėlapiais, nustačiusiais lietu- 
Karaliaučiaus sritis buvusi nuo I vių kalbines ribas, 
amžių lietuvių apgyventa žemė.

Šį darbą Akademija pavedė 
atlikti rusų etnologui Povilui J. 
Kušneriui, kuris pavestą jam 
uždavinį atliko su tikro moksli
ninko sąžiningumu. 1951 metais 
veikalas tapo atspausdintas, bet 
už poros metų buvo išimtas iš 
apyvartos ir sunaikintas.

Vietoje įrodymo Rytų Prūsi
jos lietuviškumo, oficialiosios 
Didžiosios Sovietų Enciklopedi
jos XIX tome jau rašoma, kad 
Kaliningrado sritis buvo įkurta 
“na drewnych iskonnych zem- 
liach pribaltyjskich salvian” 
(nuo amžių apgyventų Pabalti
jo slavų žemių).

Matomai, Kremlius įsitikino, 
kad Vakariečiai nešauks Taikos 
konferencijos ir jiems nėra rei
kalo dangstytis Rytprūsių lietu
viškumo įrodymais, kad prijun
gus šį kraštą prie Sovietinės 
Lietuvos. Tad visas reikalas ta
po užmirštas, o pati knyga pa
skirta sunaikinimui.

Vienas šios knygos egzemplio
rius pateko į Vakarus ir į lie
tuvių rankas. Lietuvių Miški
ninkų Sąjunga nutarė šį nepa
prastos dokumentinės reikšmės 
veikalą išleisti lietuvių kalba, 
kiek sutrumpinus jo apimtį. 
Vargu ar mūsų veiksniai ar kas 
kitas būtų sugebėję paruošti 
panašų veikalą, nes tam sunku 
surinkti reikalingą medžiagą ir

Šios knygos vertė yra didelė 
įvairiais požiūriais, ypač yra ne
įkainuojamu ginklu siekiant 
Lietuvos atstatymo abiejose da
lyse.

Šios knygos pristatymas įvy
ko š.m. balandžio mėn. 22 dieną 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 gtv. 
Knygos pristatymą pravedė Al
gis Regis. Kalbėjo Walteris Ba
naitis, atvykęs iš Vak. Vokie
tijos, kun. A. Trakis, Vincas Že
maitis ir Jonas Damauskas.

Latvijos socialdemokratų par-; Kalninšų šeimos draugystė su 
, tijos pirmininkui dr. Bruno Kai- lietuviais siekia caristinius lai- 
įn’nšui, nuo karo pabaigos gyve- 

■ nančiam Stockholme, š.m. ge- 
i gūžės 7 dieną sukako 80 metų 
' amžiaus.
j Gimęs 1899 metais Latvijoje 
j ir studijavęs teisę Petrapilio ir 
i Rveos univers'tetuose. Bruno 
Kalninš nuo jaunų dienų pase- 

’ kė savo tėvo pėdomis, šiuo metu 
jis yra vienintelis gyvųjų tarne 
iš Latvijos Tautos tarybos 38

, nariu, kurie 1918 m. paskelbė < 
i Latvijos nepriklausomą demo- ' 
kratinę respubliką. -Nuo to laiko , 
jis buvo Latvijos demokratinių I 
Seimu narys ir Latvijos social
demokratų partijos vykd. komi
teto narys.

Antrojo pasaulinio karo metu 
B. Kaln;nš d:'rbo Latvijos Cent
rinėje Taryboje, kuri nuo 1943 
iki 1945 m. vadovavo Latvijos 
rezistenciniam sąjūdžiui. Jis 
buvo Gestapo agentų suimtas ir 
kalėjo Stutthofo koncentracijos 
stovykloje, kur pažino daug lie
tuvių veikėjų.

Po karo apsigyvenęs Švedijo
je, Bruno Kalninš išėjo Stock- 
holmo universitete 
mokslus ir, apgynęs 
Sovietų propagandą, 
taro laipsnį.

Nuo 1947 m. dr. B. Kalninšas 
yra Latvijos socialdemokratų 
partijos tremtyje pirmininku ir 
redaguoja partijos laikraštį 
“Briviba” (Laisvė). Nuo 1964 m. 
jis yra išrinktas Vid. ir Rytų 
Europos Socialistų Unijos pirmi
ninku. Jis yra kelių knygų au
torius: “Ar Sov. Sąjunga yra 
socialistinė valstybė?”, “Baltijos 
valstybių kova dėl laisvės”, 
“Latvijos Socialdemokratų par
tijos istorija” ir kt.

kus. kada Bruno tėvas. Paul 
! Kalninš, mokėsi kartu su šiau- 
! liečiu Stas;u Lukauskiu Liepo- 
I jos gimnazijoje. Jų draugystė 
! tęsėsi visą gyvenimą, o vėliau 
, Bruno Kalninš artimai bendra- 
: darbiavo su Lietuvos socialde- 
• mokratais ir tebebendradarbiau
ja ligšiol.

Garbingam jubiliatui linkime 
ilgiausių metų! J. V.

Daukanto Jūrų 
į nariai renkasi
Parko bažnyčios, 
fornia Avė. Turintieji unifor-

; mas, prašomi atvykti su žiemi
nėmis uniformomis. Po pamal
dų vykstama Į Romo Kalantos 
paminkle' atidengimo iškilmes 
šv. Kazimiero Lietuvių kapinė-

Kuopos pirmininkas
politinius 
tezę apie 
gavo dak-

g Ilgiausia tvora yra Austra
lijoje. Ja aptverta avių ganyklos 
Queensland provincijoje. Ta 
vielų tvora yra 3,437 mylių il
gumo. Kinų siena, statyta 246- 
210 m- prieš Kristaus gimimą, 
yra 2,150 mylių ilgio, o jos sie
nų plotis vietomis siekia 32 pė
das. Beto, Kinų siena turi 1,780 
mylių Įvairių atsišakojimų.

— Patty Hearst ramiai gyve
na tėvo rūmuose. Ji nori už
miršti praeitį ir apie ją visai ne
kalbėti. Ji nenori užsiminti apie 
buvusi matematikos mokytoją.

uiin

ENERGY 
WISE,

Buy « ear no larger or 
mor* powerful than yew

M

Turime po kelias

$10.00

— Alžyras nutarė pakelti ga
zolino kainas 20%.

$10.00

Čekį reikia išrašyti:

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.
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2759 W. 71 st St., Chicago, Ill.
« RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl.

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

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai .......      $15.0d

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Ill., 60608
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das, Veikia siekti regionalinės ar visaeuropinės po
litikos, ekonominės ir kultūrinės sintezės” (t. p.) 
Skaitant šią Sidzikausko atidengtą‘ vakariečių už

imtą poziciją Rytų Europos atžvilgiu, ir jo paties 
•samprotavimus, tenka nustebti, kodėl jis, kaip ir kiti 
politikai, neatidengė šio vakariečių nusistatymo plačiai 
lietuvių visuomenei?

Priešingai, būdamas geros iškalbos, įvairiomis pro
gomis kalbėjo lietuvių auditorijai kaip^šimtaprocenti-} 
nis: nacionalistas, tuo pačiu paneigdamas savo daromus. 
diplomatinius žygius vakariečių politikų tarpe.

Panašios moralinės laikysenos prisilaikė įvairių 
antidemokratinių srovių politikai ir diktatūrinio polin
kio lietuviška spauda.

Antanas Smetona, per dvi savaites besitęsiančių 1 
derybų su Maskva dėl Lietuvos okupacijos sąlygų, neiš- j 
drįso išeiti prieš tautą ir tarti radijo bangomis tiesos' 
žodį. Nekitaip elgėsi VLIKas ir visa pogrindžio spauda 
nacių laikais, kai antru kratų artėjo bolševikinė oku- j 
pači j a. Panašios “diplomatijos” prisilaiko mūsų veiks-' 
niai, kai aiškina išeivijai savo pasiektus “laimėjimus” 
ar skelbia savo galimumus pakeisti pasaulinę politiką 
Lietuvos laisvinimo kryptimi. i GubosAntanas Rūkštelė

> JI
yri

neturi nei su tolerancija, nei su tojų eiles. Ir tuo labiau, toks kai ir kad jie sprendė socialinį 
kultūra. O priešingai, jis jomis rašėjas yra peiktinas, kadangi klausimą pasirėmę socializmo 
atskleidė tik savo piktą neclrjas pristato, kaip jis pats skel- pagrindais. Kas, kas, bet Zig-

Neturint aiškios, patikimos, objektyvios informa-

Vac. Sidzikausko memuarai, dabar skelbiami “Dir
voje”, yra didelės reikšmės dokumentai, : 
skleidžiami užkulisiniai mūsų veiksnių ėjimai, kurie ne
buvo skelbiami plačiai lietuvių visuomenei.

Lietuvos Laisvės Komitetas, kuriam vadovavo Vac. 
Sidzikauskas, 1951. m. pasirašė Philadelphijoje istorinį 
dokumentą Declaration of Liberation, pagal kuri išlai
svinta Lietuva turėjo įsijungti Į Europos Jungtines 
Valstybes.

Tuo pačiu laiku tie patys komiteto nariai Įėjo dau
gumoje Į VLIKo vadovybę ir siekė Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo.

Dabar, tolimesnėje Vac. Sidzikausko memuarų tą
soje, paaiškėjo, koks buvo Amerikos ir Vakarų demok
ratijų nusistatymas dėl Rytų Europos ateities, 
riui teko dalyvauti Londone sušauktoje 1952 m.

cijos ir galimai pilno Įvykių ir faktų supratimo, negali
ma nustatyti realios laisvinimo politikos. Iš Vac. Sidzi
kausko Memuarų aiškėja, kad jam, kaip ir kitiems po- 

llitikams, buvo žinomi -------v ,,
nes juose at-r net Trečiojo pasaulio nusistatymas Rytų Europos at-j 

žvilgiu, bet jie nedrįso pasakyti tiesos lietuvių visuome
nei, nes neturėjo kito pakaitalo savo vedama jai po
litikai.

Anksčiau ar vėliau tiesa išplaukia į paviršių ir tuo
met ateina nemalonios dienos veiksniams ir politikams, 
kurie sąmoningai melavo savo tautiečiams. Už tokį nu
sikaltimą atlaidumo negali būti. Tuomet išeivijai lieka 
du pasirinkimai. Arba per rinkimus iššluoti visus su
bankrutavusius politikus, ar negalint šito pasiekti, vi
sai nusisukti nuo politikos. Ką tai panašaus stebime 
mūsų gyvenime.

Norint sustabdyti vykstančią demoralizaciją rei
kia sustiprinti laisvos demokratinės spaudos išlaikymą.

i Vakarų demokratijų Vatikano J6ktyvumą, gal tiksliau paša- biasi, buvęs aukščiausias mūsų mas Gura, pasiekęs aukštą iš-
kius, fanatizmą prieš katalikus, mdkslo 
o ypač prieš kunigus. I

Noriu iš anksto pareikšti, kad' 
mano atsiliepimas dėl Zigmo 
Guro “minčių”, tai nereiškia no
ro su juo veltis į betkokią pole
miką. Mat, jis aukšto mokslo ir 
universiteto rektoriaus buvęs 
pagelbininkas, o aš tik eilinis

• įstaigos
Man rodos, kad mūsų išeivija 
laukia ne iš senų laikraščių ar 

i žurnalų išknistų kokių nors vie- 
i nų prieš kitus neigiamų pasisa
kymų, bei pjautynių prisimini
mų, bet ko nors pozityvaus, 
kas mus vienytų ir kuo ji ga
lėtų pasidžiuoti praeityje nu
veiktais darbais, bei kultūrini-

Naujienų“ dienraščio skaityto- * laimėjimais.’ 0 juk tokiJ

Auto-
Vidu- Reikia sustiprinti veiksnių ir bendrai vedamos laisvini- 

rio ir Rytų Europos konferencijoje, kurioje buvo deda- mo politikos kritiką, idant jos šviesoje išryškėtų neaiš- 
idėji- kūmai, daromos klaidos ar sąmoningi klastojimai, kad 

j sužlugdžius Lietuvos laisvinimo veiklą. Tai yra pagrin- 
drauge Vak. demokratijų Į dinis laisvos, nepriklausomos ir < 

nusistatymą, anot autoriaus, geriausiai išdėstė Šveica» dos uždavinys laisvoje visuomenėje, 
rijoje leidžiamo Įtakingo laikraščio “Die Tat” vyr. re- 1 
daktorius, kuris atstovavo vakariečių galvoseną ir nu- plaukia iš Vac. Sidzikausko memuarų, 
sistatymui. Vac. Sidzikauskas taip atpasakoja savo pa
sikalbėjimą:

“Išklausęs mano samprotavimus ir pageidavi
mus, ypač mano pabrėžimą, kad mes siekiame at
statyti savo valstybių nepriklausomybę ir laisvę,- 
jis man pareiškė, kad prieškarinė Vidurio ir Rytų 
Europa su jos nesiliaujančiais teritoriniais ginčais ! 
antagonistiniai politiniais blokais ir ekonomine! 
izoliacija, vakarų europiečiams nebuvo Įdomi ir pa- gelbininku, neseniai minėtame 
traukli, ir kad tokios Rytų Europos atkūrimo jie dienraštyje, atspausdino ištisą 
neremia”. (“Dirva”, 10.V. 1979). 
Vac. Sidzikauskas toliau rašo, kad egzilams girdint 

tokias kalbas, teko susirūpinti.
“Mes... politiniai egzilai visi buvome tos min

ties, kad iš praeities klaidų, apsileidimų, ir negan
dų reikia pasimokyti, reikia daryti būtinas išva-

mi politiniai, social-ekonominiai, kultūriniai ir 
niai pagrindai išlaisvintoms tautoms.

Minėtus pagrindus, ir demokratinės spau- 
i’ V

Tokios būtų praeities pamokos, kurios ryškiai iš-

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

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

(Tęsinys)

Kaip matome: marksizmas su žydų keršto 
revanšu yra Komunistų partijos (pavadinimas) 
teorija, o bolševikų praktika. Tokiu būdu gaunasi 
(pasaulio komunistus valdanti) Komunistų par
tija su tokiu pačiu žydų keršto tikslu. Aiškiau iš
sireiškiant: žydų galva, o rusų uodega... Tai kam 
tada kaltinti vienus žydus, jeigu, kaip matome, 
Įrodoma, kad žydai ir rusai (vienų teorija, kitų 
praktika) veikė kartu? Net marksistai-leninistai 
skelbia, kad Komunistų partijos teorija yra 
Marx’o ir Lenino (bolševikų) teorijų mišinys (ne 
vienų, ar kitų), nors, nei su tuo antikomunistai 
nesutinka. Tačiau Gordonas “Įrodė” dar moksliš
kiau. Jis pirmiausiai marksizmą pavertė žydų na- 
cionalsocializmu, o tada, sujungęs su bolševikiniu 
komunizmu, gavo Komunistų partiją. Gordonas 
“įvykdė” tai, ko pasaulyje dar niekas nebuvo 

, Įvykdęs: “sujungė” dvi priešybes — nesijungian- 
Jčias ideologijas, kad Įvykdytų pasaulinio masto 

zZ z du i: '5ta... Todėl reikia džiaugtis, kad šis “Po
Damoklo kar4u” romanas nėra elektrotechnikos 

aktika. nes.. r.da. įvyktų žiežirbos, gaisrai ir.
.'proginiai... , i

tarnautojas, simokslinimą, turėtų žinoti, kad 
cciilikai, kartu su socialinio 
klausimo sprendimu, skelbė ir 
platino ir ateistinę pasaulėžiū
rą. Ir, kaikurie jų, buvo’ daug 
daugiau pasišventę lietuvių tar
pe skleisti ateizmą, negu aiškin
ti socialinį klausimą.

šiandien tie, Zigmo Gūros va
dinamieji cicilikai, kai atsiribo- 

fjo nuo ateizmo skleidimo, tai 
kas gi juos keikia? šiandien ka
talikų veikėjai bendradarbiau
ja su cicilikais, o ypač ranka 
rankon eina kartu kovoje dėl 
pavergtosios Lietuvos laisvės. 
Nejaugi Zigmas . Gura to iki 
šiol nesužinojo, kad jau laikai 
yra kiti, ne tie patys, kokie jie 
buvo prieš penkiasdešimts me
tų? Tat, tokios Zigmo Gūros su
rašytos “mintys” mūsų laikams 
nėra nei reikalingos, nei nau- 

i dingos. Q jpač, kai jo’s pristato- 
•mos neobjėktyriai, vienšališkai. 
Jei jis jau rado reikalą ir tokias 
mintis kelti aikštėn, tai reikėjo 
vardan teisybės atskleisti ir tą

jas. Bet vis tik noriu iškelti vie
ną, kitą klausimą, būtent ko i 
šis rašėjas, šiuo metu, skelbda
mas tokias jo žodžiais tariant 
“laisvas mintis” siekia? Ir 'kur 
jo tdji, taip akcentuojamoji to
lerancija ir kultūra? Juk jo to
kios paskelbtosios mintys pa
rodo kaip tik netoleranciją ir 
kurios gali mūsų išeiviškoje vi
suomenėje sukelti tik piktą er- 

i zelynę. O ypač tarp tų, kurie 
! yra įsisavinę vienokią ar kito
kią pasaulėžiūrą, bei socialinio 
klausimo sprendimą. Manau, 
ne daug kas atsirastų jam už to
kias “mintis” pareikšti padėką. 
Nebent tik tie, kurie turi pana
šią kaip ir Zigmas Gura vieno 

į bėgio galvoseną. Jo įsisavintos 
i “mintys” nieko bendro neturi 
J nei su tolerancija, nei su kul- 
, tūra, bet priešingai: jos atsklei- 

jomis. susigyvens. jo neobjektyvumą,

faktų turime apsčiai.
Zigmas Gura turbūt nenujau

čia, kad jis seka Lietuvos oku
pante* taktiką, kuris savo sam
diniais stengiasi, kiek beįmany
damas, teršti Laisvosios Lietu
vos laikus, niekšiškai falsifikuo
ti jos praeitį, jos istoriją ir nie
kinti. Lietuvos buvusius valsty
bininkus, didelių nuopelnų tu
rinčius kultūrininkus, niekinti 
ir šmeižti išeivijos veikėjus;

Ar nekokiu skaityti Zigmo 
Gūros “mintis”, taip vienašališ
kai surikiuotas ir kurios taip 
pristatytos’ skaitytojams,' kad 'iš 
ju dvelkia ak jo fanatiška įiea. ’“V*“ ”7"“ “S
pykahta katalikams,- jų . veikė- fakt’.' del ko tada..vyko tokrn 
jams. Iš jo “minčių” išplaukia 
išvada, kad jie Lietuvos prisikė
limui nieko nepatarnavo, o tik 
visą laiką keikė cicilikus. Tokia

aštrūs ginčai ir nesusipratimai.
(Bus daugiau'

A. SVILONIS ,

NEĮSISAVINKIME OKUPANTO TAKTIKOS
Zigmas Gura pasiskelbęs patiks, 

“Naujienose”, kad buvęs 22 me- Suindomino ir mane, ypač jo'pa- 0 gal Jar tiksliau pasakius, fa
lus universiteto rektoriaus pa- cituotas prof- J. Blažio posakis, nafjyrna prieš katalikus.

kad tolerancija, kaip kultūros^ Tat, tikrai, kyla klausimas, 
principas. kam Zigmui Gūrai prireikė šian-,

Toks jo pabrėžimas apie to- dien įnešti erzelynę į lietuvių 
leraranciją ir kultūrą leido spė- tarpą? tokių “minčių” skel
ti, kad ir jo prirašytas “mintys” bėjas įšaukia tik bereikalingus 
bus paremtos tolerancija ir kul- gįnčug ir neapykantą vienų 
tūra. Bet kur čia tau! Tik nūsi- prieš kitus, ir tuo pačiu jis pats 
vytimas. Užuot, tolerancijos, jo įsirikiuoja į mūsų išeivijos pasisakymai prieš cicilikus bu- siunčia Į medžių kamienus ir

'parinktos mintys nieko bendro kurstytojų, bei vienybės ardy- vo ne dėlto, kad jie buvo cicili- šakas. _>

1 eilę laisvųjų minčių. Ne jis jas 
išgalvojo, bet jų prisirinko se
nuose lietuviškuose laikraščiuo
se, žurnaluose bei prirašytuose 
atsiminimuose. Jos jam patiko 
ir jas jis laiko savomis, taip pat 
tiki, kad ir daugeliui lietuvių

šu

Štai priemonės, kuriomis tas stebuklas buvo 
pasiektas. Keršto revanšui vykdyti žydai pasi
rinko rusą Leniną, gruziną Staliną Lenino dar
bui tęsti, o žydą Beriją veikti Stalino vardu ir jį 
kurstyti prieš marksizmo priešus. Ispanijos civi
linis karas 1936 m., anot Gordono, yra taip pat 
žydų keršto revanšas: už žydų deginimą inkvizi
cijos laikmečiu — antisemitizmą. Cituoju: “Už 
tėvų kaltes kentės vaikai, atsakys visa tauta.” 
Arba: “Komunizmo Įkūrimas — revanšas prieš 
visą žmoniją, prieš visą istoriją.”

Pagal istorinį faktą, ne žydai pasirinko Le
niną, bet pats Leninas, susipažinęs su Marx’o teo
rija, ir pamatęs, kad ji kai kuo rišasi su bolševi
kinio komunizmo teorija, išvyko Į Europą orga
nizuoti marksistinį judėjimą. Ir tik todėl, kad 
Leninui rūpėjo susirasti kuo daugiau sau šalinin
kų, kurie jam padėtų paimti Rusijos valdžią Į savo 
rankas. Tad Leninas žydus panaudojo tiktai savo 
tikslui. 0 Stalinas, kai tie žydai jam pasidarė 
nereikalingi, juos sulikvidavo...

Štai kaip atrodo tas naujas “išradimas”, su
trauktas į vieną formulę. Cituoju: “Marksizmas 
yra žydų kūrinys ir revanšo Įprasminimas. Jis 
Įsitvirtino pačioj didžiausioj ir pačioj kvailiau
sioj pasaulio šaly, pačioj tamsiausioj ir labiausiai 
atsilikusioj valstybėj. Įsidėmėkite.”

. Kas toji didžiausioji valstybė, kurioje tas 
marksizmas Įsitvirtino? Jeigu turima galvoje Ru

— Pranešimai iš Kanados ša
prielaida yra perdėm klaidinga ko’,jog šiais metais pagaminta 
ir katalikų veikėjus - skaudžiai. žymiai mažiau įvairaus popie- 
įžeidžianti-

Tiesa, kad anais laikais vyko 
spaudoje polemika su cicilikais. 
Bet Zigmas Gura neatskleidžia 
dėl ko ji vykd. Tiesa, kad buvo 
anais laikais ir gan aštrių vienų
prieš kitus pasisakymų ir bar- j tai 1982 metais, 
nių. Bet iš katalikų pusės, tie — žalias lapas saulės energiją

' riaus, negu pernai ir ankstyves
niais metais.

— Ekonomistai apskaičiuoja, 
kad Amerikos ūkis atsigaus ir 
pradės aūgti visu pilnumu tik-

siją, tai reikia stebėtis, kad Gordonas, fanatiškas 
komunistas, NKVD pareigūnas, yra paverčiamas 
tokiu profanišku politiku, nežinančiu tikrosios 
komunistų kilmės. Pasaulio politikų pripažintos 
tiesos — istorinio fakto, kad 1917 m. per Spalio 
revoliuciją, Rusijos valdžią į savo rankas paėmė 
bolševikai (tuo vardu veikęs nuo Rusijos social
demokratų partijos atskilęs kairysis sparnas), 
kurie 1918 metais pasiskelbė Rusų komunistų par
tijos vardu.

Be to, nereikėtų Rusiją vadinti kvailiausia 
valstybe, žinant, kad ji yra davusi visą eilę pasau
linio garso žmonių tiek muzikos, tiek literatūros, 
tiek griežtųjų mokslų srityje.

Romano pabaiga yra pati silpniausia. Dr. Sil
vestro ir mergaitės (miške) nužudymas yra be
prasmis ir nereikalingas. Rebekos skambinimas 
pianinu ir giedojimas septynių žvakių šviesoje, 
išskyrus žiurkių puolimą, primena sceną iš žydų 
filmo “Holocaust”.

Šis romanas yra tiktai kaltinimų be opozi
cijos ir neišspręstų problemų rinkinys. Iškreiptų 
istorinių faktų absurdas. Paviršutinis žvelgimas 
Į šių dienų įvykins.

1978/4/15 Drauge A. Kairys sako, kad tų 
problemų nei žydai, nei lietuviai nepadarė^ todėl 
ir negali jų isšpręsti, nes jos, anot autoriaus, te
matinės, amžinos, ir neišsprendžiamos. Tuomet

4 — NAU

kyla klausimas: Koks tikslas A Kairį vertė tų 
jam neišsprendžiamų problemų griebtis?!

, - (Pabaiga)

— Kodėl didžiausia pilių (piliakalnių) dalis 
sukoncentruota žemaičiuose?

— Piliakalnių dėka žemaičiai išlaikė gyvą 
Lietuvių Tautą.

(Iš vysk. Valančiaus Raštų)

PILYS
' (Tęsinys)
60) Trakų pilis.
61) Birštono pilis.
€2) P i 1 is pas Lelėnų sodžių, Trakų ap 

skrityje.
63) Skubu r lo kalnas Kaltinėnų pa

rapijos, pas Akmeną.
Žinaųsi . ne visas pilis teišskaitęs, tačiau bus 

jų gana, nes kalnai ir tūkstančiui metų praslin
kus tebeniūksos. švedų karaliui Gustavui Adol
fui ir Kąrolui XII į mūsų kartip^ Įsigriovus, ant 
tų klanų švedai turėjo savo sargybais. L Saugojo, 
kad žmonės prieš juos nesukiltųv todėl žmonės ir 
ligšiolei tebevadina juos švedų kalnais
2' ri ’ (^is daugiau)

&NOS, CHICAGO ft, ILL. Friday, May 18, ir®



DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski "Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. į

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

GENJTQ-URINARY SURGERY 
BNDD No. AB 38787U ~~ 
5025 CENTRAL AVĖ.

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

Comjnųnįty klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, iL.
VALANDOS; 3—4) darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vąL 
fej.: 562-2727, arba 562-2728

TJĘL. — ąą 3-5893.

DR. A. B; GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
39Q7; We^ 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W 71 St. Tel. 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta

-----

*Mr.

M. Šileikis Z on City vasarnamigi

APIE PABALTIJO TAUTAS

9
Uty

SeOMSN. -

tų Prūsijos gj’A’encojai Vėluvos, 
] Labguvos, Karaliaučiaus, Fisch, 
j tiaureno, Hecligenbeiiio, Fired- 
Į ianda, Yla vos, Rastenburgc', Reš- 
! liaus, įsrutės ir Galdapės apy- 
ga.dose ta^s laikais buvo prūsai, 

t o labiau pietinėse apygardose — 
j v arinės (Ermlando), Pagudės 
I (Pogezanijos), Pamedės (Po 
> mezanijos) iki pat Vyslos ir Or- 
teisburgo — buvo' slavai len
kai. (Vytautas Didysis Kryž. 
Ordino magistrui pareškė, kad 
jo tėvūnijos žemės siekia upę 

ĮAssą (Uosą), dęš- Vyslos įtaką.
Red. pastaba.)

Nesselmanno filologiniai ty
rinėjimai sulaukė aštrios vokie
čių mcks’iininkų nacionalistų, 

1 yp-~ L-Ako kritikos. Priešingai 
■ Ne se.mannui, svarbiausią dė* 
' in^sį atkreipusiam į žodžių filo- 
logmę analizę, Bonkas ypatingą 

-i-Sį k- eipe į tų ar kitų pava- 
, ge^g.afinį paplitimą, fo- 
; neieškai sugretindamas kartais 

r visai tolimus žodžius, paimtus 
;š įvairių kalbų, ir darydamas 
išvadas apie jų pavadinimų kil
mę, remdamasis apriorine “go- 
..ine ’

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Grįžkite į mane ir aš grįšiu į jus, sako kareivi j y Viešpats". 
MaL 3:7.

Atkartotinąi Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievoper

malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonią? 
gąs tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantras net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatyta laiku, Įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

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

ir

vo$ (Wehlau), Labguvos (La- 
biąu), Karaliaučiaus (Koenigs- 
berg), Fischhauseno, rieiligen- 
beįuo, Friėdiando, Ykavos (Pre- 
ussiscii-Eylau), Rastenburgo,
Ręšliaus (Roessel), Įsrutės (In--

____ ________ ______  ___ ______ ___  st^rburg). ir Galdapės (Goldap); ruotojai visai nepriima hipiu i 
Į pradininku laikyti Nesselman- nimą — kuką," pusiau apvaly- aPygardos& įvairiomis variaci- Į savo mašinas. Gražiai apsiren-

teorija.
(Bus daugiau)

Trys Modemiškos Koplyčios
* Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Laidotuvių Due*tonai

.i
I

(Tęsinys)

J Rytų Prūsijos toponimikos krūmais (arba pagal kitą aiški- 
treč,!- - , - -
-----iną. šis įžymusis praeitojo šimt- tą nuo miško). (Čia tektų

i) R. I ;ĘQN A s SETRTTTTV Ime^6 filologas skyrė visą savo prisiminti lietuvių kalboje iki 
j gyvenimą prūsų (senovės prū- šid vartojamą vangus (nuo 
įsų) ar lietuvių kalbų tyrinėji- vengti) žodžio prasmę: tingus, 
] mui ir ypač prūsų kalbos studi- rambus, atsargus, lankstus, nes- 
įjoms. Jis surinko ir paskelbė kubos. Atvangus: 
pagrindinius prūsų kalbos šalti
nius (Die Sprache der alten 

mreussen), senuosius žodynus, 
| katekizmus, rankraštine Simo-

i Ino Grunau kroniką; jis aprūpi
no komentarais senąsias lietu- 

Sertara praktika, *pec.MOTER,J Ilges , vių bei prūsų dainas (Litauische 
j Vcikslieder); jis pagaliau išlei
do aiškinamąjį prūsų kalbos; «us

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

Ofisu teief.: 776-2880
Rezidencijoj telęf.; 448-5545

i VYT. TAURAS 
YTOJAS JR CHIRURGAS

OfUte 2652 WEST 5nh SlSGST 
Tai. PR B-I223

JF1SO- VAU: pirm., antrai, trečian. žodyną (Thesaurus linguae; Rj’tų 
r penkt. 2.-4 ir 6-8. vąL vak. Sfeatądie- 
'■įais 2-4. vaL popiet ir kitu, laixu 

p<igsl suątanmą.

dažai. Speciali Pagalba EjĮoms.; 
iAren Supports) ir t t.

W»st 63rd St„ Chicago. KL 60629
T«ląf.: PRespMt 8-5084

PĘRKRAĮJ^EYMAI

MOVING
Leidime* — Pilna apdrauda

ŽEMĄ KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO IE1MOS VALANDOS
Visos programM Ii WOPA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8į30 iki 8:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Daukvt
Telefu HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60429

joęns vok.: Wange, Wangen,igusi jauna ponia ai; panelė pri- 
\V angąiten, Wangeninken, W an-, imama pavėžyti laike 15 sektu?-

Wanhusen, Perwangen,

Nustatytą, kad dabar vai-

EUDEIKISWangoy^ Wangotten, džių, nėščia motęris laike 3,5 
_ > Kim- minučių, o senyva, moteris per 

wa^igen, Porwangen, Rudwa-n- j minutes, t 
geą, Wangnieske.ini, Vangupėj  
(Wangape) — mažas upokšnis;
prie Girdavos (G.erdauen). (G. » Hipirai >'ra Popuhariau-
H. Nesselmann, 1873, psl. 26-27, sias Priesko11^ Amerikoje. Juos 

I seka cinamonai.
Nesselmannas savo Įdomaus 

tyrinėjimo nebaigė, bet vis dėl
to jd. tyrinėjimas įgalina iš to-j 
ponimikos nustatyti etninę sic-j 
ną tarp prūsą ir vakarinių sla- i 
vų^NIV—-XV a-, -nes iš žodžių susirinkimas įvyks sekmadieni, 

teritorijos dalvie šis žodis bu- ^'aPSua ir damerau išpiltimo gegužės z0.d., 3žk>4 Š. Halsted-St, 1:00 
TT r/ .... --atvri kad spnieii Rv V01- p.p Po susirmkimo.l>ūs vaišės,vo papūtęs Ileiligenbeiho, Fned- <tĮąi±zes.—ąųyu, Kati senieji Ky . Sekretorė

lando, Ylavos (Preussisch-Ey- 
lau), Rastenburgo, Rešliaus ! 
(Rcesscl), Įsrutės (insterburg);, ; 
Galdapės (Goldap) apygardose. 
Nuo šių apygardų į pietus vie
toj žodžio wangus buvo varto
jamas žodis damerau, kuris, pa
gal Elbingo žodynėjį (1588?), 
buvo jo sinonimas, žodžio da- 
merau kilmė aiški: tai iškreip
tas vakarinių slavų žodis dom- ■ 
bromą. To žodžio paplitimas pie- į 
tinėse prūsų provincijose rodo, S 
kad tos provincijos turėjo vaka- i 
rinių slavų etninį pobūdį. S 

Elbingo žodyno, kurio tėvynė, 1

ramus, sau
gus, nerūpestingas, tingus- At
vanga: perstogė, sustojimas, 
poilsis, rami vieta upėje, prie
glauda, apsauga (žr.: Dabart. 
Lietuvių kalbos žodynas). Red. 
pastaba).

Šis žodis, virtęs tarmybe, bu
vo vokiečių gyventojų vartoja- 

vidurinėje ir vakarinėje 
Prūsijos dalyje- Pietinėje

SUSIRINKIMŲ

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY-

i

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

prussicae)-,, kurį, ruoša keletą 
dešimtmečiu. Tame žodyne Nes-

_ Į selmannas surinko prūsų žo
džius ir prūsų geografinius bei 
gyvenviečių, pavadinimus, nu- 

j rodė jų išplitimo sritis, pažymė
jo,tarmybes — prūsų kalbos žo
džių liekanas vokiečių kalboje; 
jis paaiškino pateiktųjų žodžių 
reikšmę ir palygino juos su pa
našiais latvių; bei lietuvių, ir sla
vų kalbų- žodžiais. Filologiniai 
Nesselmanno tyrinėjimai at
skleidė ne vien prūsų, lietuvių 
ir latvių kalbų giminystę, bet ir 
išskirtini prūsų ir slayų kalbų 
artumą. Kai kurids prūsų kal
bos formos yra. artimesnės sla
vų kalbai, negu dabartinės lįe- kaip žinoma, buvo Marienbur- 
tuvių kalbos formos. Remdama
sis daugelio pietryčių Pabaltijo 
senovės, geografinių gyvenviečių, 
pava.dinijnų anajige,, N.essęi- 
mannas priėjo, išvadą, kad. iš. to- 
ponimikds galintą nustatyti, sri
ties senųjų gyventojų etnine su
dėtį-

Ypač būdingas etniųiam gy
ventojų. pasiskirstymui nusta
tyti atrodo, dviejų, sinoniminių 
žodžių paplitimas: wangus ir 
damerau. Wangus pagal Nessel- 
mąnną yrą prūsų žodis, reiškiąs 
ąžuolyną (dubniak), t y. vietą,

z

£ “Lietuvos Aidaf_
~ ...KAZĖ BRAZDŽIONYTS

Programos vedėja.

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak.
Šeštadieniais 7—B vai vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374 '
z

- Jei žinote Mineola* kurta 
galėtu užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus, Me% 
jiems siusime Naujienas dvi ta- 
vaite* nemokamai, ,

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS.

Tel: Y Aids 7-3401

Tek: LAfayettfc 3-357;

F

7 v•A

All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

1 Years Savings
Certificate ' 

(Minimum $5,000).

TURIME

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

BUTKUS - VASAUIS
1446 Sq% 50th Avė., Cicero, Ilk Tel.: OLympic 2-1003

5 — NAUJIENOS, CHICAGO a, ILL. Fridav, Mav 18. H7!)

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

>
»

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

P. J. RIDIKAS
3354 HĄLSTED STREET Tel Y Arda 7-1911

a

GEORGĘ F. RŲDMINAS
3319 Sę. LITUANTCA AVĖ. Tel: YArds 7^1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

t ■  ------------ . . ——

gas, senovinė, slavų žemė. Qįs- j 
toriniąi duonienys, aiškiai b-ylp- j 
ja, kad- dč tik kryžiuosiu. Įkųr^ I 
tasis Marienburgas. Ifaniedės, j 
(Pomezania) srity, bet ir esanti 
piečiau iki Dreventos upės Rui
mo sritis, kurią sauvališkai Mo
zūrų kunigaikštis Konradas už
rašė nukariauti Krvžiuočiu or
dinui, niekad nėra bu\ę slavų, 
bet vien prūsų žemės, (žr-.: Dr. 
M. Anysas. Senprūsių laisvės 
kovos. Chicago, 1968 m., psl. 
120 ir pridėtus senus žemė
lapius.), o pavadinimai su žo- 

apąugusią smulkiais ąžuoliniais džiu wangus buvo paplitę Vėlu-

1-jo Pasaulinio karo, veteranas
|! ' Gyv. Marquette Parko ir Bridgeporto apyl.
S Mirė 1979 m. gegužės 15 d., 3:20 vai. ryto sulaukęs 8£>. metų, am.- 

žiaus. Gimęs Lietuvoje.
g • AnitT^oje išgyveno 75 metus.

Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Roman P., marti Phyllis, ir Louis A-, 
g gyv. Chayenne, Wayoming, 4 anūkai — Natalie, Andrea, Glenn ir ‘Ro- 
S^ger b u K’ti gimines, draugai ir pažįstami. Velionis buvo, vyras a. a. 
K Anna Žilvitis.

Vietoje gėlių prašoma, aukoti V, A. Medical Center General Post 
jSiToųnd, North Chicago, III.
■ Priklausė Dariaus - Girėno postui nr. 271.

Penktadieni, 4 vai. popiet, kūnas bus. pašarvotas Lack-Lackawicz 
H koplyčioje, 9424 W. 69 St.
2 Šeštadienį, gegužės. 19 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
S^šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o. po gedulingų pamaldų 

jus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
3$ \’isi a. a. Louis C. Mankaus giminės, draugai, ir pažįstami nuošir- 
Sdžiai kxdeciaim dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar- 
^navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs.
Tel. 737-1213

Chicagos

LietuviuV 4-

Laidotuvių. 

Direktorių 

Asociacijos

TĖVAS IR SŪNUS
JETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LĮTUAĄICĄ ĄVE.

Nuo 
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojamo 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 598-9400

r

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

■mm

Gyv. Bridgeporto apylink-ėje,
Mirė 1979 m. gegužės 16 d., 3:40 vai. popiet sulaukusi 60 metų 

amžiaus. Gimusį Lietuvoje, Vilniaus mieste.
! AfUenkoje išgyveno 30 metų-
• Lai< ko. nuliūdę>' S dukterys — Irene Krull, žentas Dale. Jenny 

l^tnbA žentas Ronąld, ir Lucy Case, 6 anūkai — Joseph, Sandra, 
Ctr.dy, T.acy, Lisa ir Brian, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. Halsted St
: šeštadieni, gegužės 19 diena 9:00 MaL ryto* bus lydima iš koply-^ 

ėjos j S.. David parapijos bažnyčia., o po gedulingų pamaldų busi, 
laidojama šv. -Kazį micro Lietuvių kapinėse. . I

Visi s. a. Maij( A. Burba gimines, draugai ir pažįstami nuošir-1 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar-j 
.ląvimą ir atsisveikinamą.

Nuliūdę lieka: 
dukterys, žentai, anūkai.

l/ūdotuvra Direktorius Povilas J. Ridikas.
Tel. YA 7-191L



PRAŠOME Į TALKĄ
LB Marquette Parko apylinkės valdyba prašo narius ir visuo

menę šiuos žemiau parašytus tekstus nukopijuoti ir pasiųsti nuro
dytais adresais, pridedant 15c. pašto ženklą ir savo va^dą ir adresą. 
'J uo pagelbėsim lietuviams V. Petkui ir B. Gajauskui.

- President Carter
The White House

X Washington, D.C. 20500
Dr. Mr. President:
Your support of the negotiations which liberated the 
five Soviet political prisoners is noble and just. As a 
Lithuanian-American, I encourage you to continue this 
active role. I specifically urge you to take action on 
behalf of Lithuanian prisoners Viktoras Petkus and Balys 
Gajauskas, each sentenced to fifteen years of prison and 
exile for their activities on behalf of human rights for 
Lithuanians. Please help to free them.

Dr. Zbigniew Brzezinski -
Special Advisor on Foreign Affairs ■ ■ 1
The White House
Washington, D.C. 20500 ■ , _

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

lUlillilliU Silūliir ĮĮĮUJĮII 
lUHUIIUII <>||1UIUUM' 10,11

UWI laetaactl* ‘141. U

puodukai pieno, 
kiaušiniai, 
šaukštas cukraus,
■ puodukas miltų, 

agal skonį.
Sumaišyti viską ir

2

druskos

gerai is-( 
jlakti, kad pasidarytų skysta 
tešla. Paimti nedidelę keptuvę,! 
.štepti riebalais ir įkaitinti. Tuo-, 
met įpilti tiek tešlos, kad blynas 
.įpinitų visą keptuvės dugną iri 
aūlų taip plonas, kaip popierių. ’ 
Kai apkeps, apversti. Taip kar-. 
ujama iki susivartoja visa teš

la. Tuomet blynus aptepti ko-j 
da nors uogiene, suvynioti ir 
tpibarstyti cukraus milteliais.

M. Miškinytė

— Juozas Palionis, Sioux Ci
ty, Iowa, sužinojęs apie Naujie
nų platinimo vajų, paprašė at
siųsti susipažinimui. Nepraėjus

**-

REAL ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavime 
REAL ESTATE FOR SALK
----- ---- ----- ---- .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIĮj 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

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

Bendruomenės vagos
(Atkelta iš 2 psl.)

įvyko š.m. balandžio mėn. 28 d. 
‘Šaulių namuose, Chicagoje. Įvy
ki plačiai aprašė du žurnalistai, 
A. Juškėnas ir A. Pleškys. Jiedu 
abu pasidžiaugė suvažiavimo pa
kilia dvasia, konstruktyvaus 
darbo nuotaika. Aprašymas til
po Naujienose, gagūžės mėn. 
2 ir. 3 d. laidose.

o Marųuette Parko apylinkė 
nuolat juda, veikia, pasigėrėti
nai vysto apylinkės veiklą. O 
taip pat stropiai budi tautinės 
ištikimybės sargyboje. Apylin
kė, vadovaujama pirmininko J. 
Vaičiūno ir vicepirm. J. Bag- 
džiaus", gąjufuši prosovietinių 
filmų rodymą apylinkės veiklos 
ribose, Marquette Parke, sku
biai pąrąšė atsišaukimą spaudo
je, Įspėjė žmones būti atsargiais 
su sovietine propaganda.

CICERO APYLINKĖ

va-Cicero apylinkės valdyba 
dovaujama pirm. St. Pranckevi- 
čiaus, surengė tradicinį Jaunimo

Talentų pasirodymą š.m. balaną 
džib mėn. 22 d. Įvykį plačiai ap
rašė kruopštus valdybos narys 
Ap; Skopas. Aprašymas tilpo 
Naujienose bal. 28 d. laidoje.

(R) LB VAGŲ REDAK 
GIJOS PASTABA

šio skyriaus skai-}

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Daugelis daržininkystės 

mėgėjų naudoja patrąšoms šiau
dus bei samanas apsaugoti nuo 
piktžolių daržoves bei vaisme
džius, kartu sulaikant dirvože
mį nuo drėgnės išgaravimo. 
Paskutiniu laiku tam tikslui' 
naudoja senus kilimus, jų. ati-

■ tinkamo dydžio juc'stas Įtiesiant 
į tarplysvius bei tarp daržovių 
eilių lysvėse. Reikia, kad palik
tų bent 3 colių tarpas nuo dar
žovės stiebelio ir kilimo juostos 
krašto. Tam tikslui tinka ir pū
vančios piuvenos.

• Pateikiu 10 patarimų šei
mininkėms šeimos gerovei ir 
racionaliam, jos maitinimui: 
f; 1. Prisilaikyk didžiausio šva
rumo paruošime ir išlaikyme

Primenama 
tytojams, kad (R) L.B. VAGOS 
išeina kartą į mėnesį, paprastai 
mėnesio viduryje. Dėl šios prie
žasties tenka patalpinti ir kiek 
pavėluotas žinias, organizacinės 
veiklos aprašymus. Be to, yra 
siekiama galimai plačiau apimti maįsto ’ 
veiklą ir Ją pristatyti skaityto-j, 2. kad maistas
jui vienoje jyietojej*'t®Į’’tkartais j kuo įvairiausias.
ir prisieina žinią, tilpusią kituo-| Kiekį ir rūšį patiekiamų
se dienraščio puslapiuose ar nu’i 
meduose, pakartoti' /‘Vagose”..

g Apie 5.00 milijonų sveikini
mo kortelių parduodama ( Valen
tino Dienai. 120 milijonų, korte
lių parduodama Metinės Dienai, 
gi Tėvo Dienai, parduodama 
apie 75 milijonus.

valgių pritaikint pagal šeimos 
narių amžių. Vienaip maitink 
jaunuosius, kitaip sunkiau dir
bančius suaugusius' o dar skir- 
tingiAu senukus. /

4. Sumažink vartojimą alko-' 
holinių. gėrimų,, nes jie niekam 
neina j sveikatą.

5. Verdant maisto produktus,
stenkitės nesunaikinti juose vi
taminų.' 7

6. Patiek valgių ketvertą Sy

> BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., TeL VI'

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

J SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

WRESSHW DMWG-
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

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

IF yOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY W

THE R/GRT LANE.

kių į dieną, kad paskutinis 
tų .3-4 valandas prieš einant 
gulti.

7. Parūpink prie valgių dau
giau daržovių ir vaisių ištisus 
metus.

bū-

8. Stenkis, kad tavo namuose 
būtų suvartota daugiau pieno, 
sviesto ir ruginės duonos.

nė 10 dienų, jis atsiuntė 10 do-lware) prekių krautuve. Nebrangus, 
lerių, užsisakydamas jas 3 mė
nesiams. Dėkui už dėmesį Nau- 
jienoTns ir jų platinimo vajui. 
Gerą žinią apie naują prenume
ratorių malonu skelbti visiems 
skaitytojams, prašant aktyviau 
prisidėti prie platininio vajaus.

— Albinas Rudinskas, Ro- 
'^1 Chester, Mich., tarp kita taip

■ rašo: “Buvo užpuolusios ligos,

Registruokite savo namus,! PAR SENA KAINĄ 
biznius, sklypus pardavimui jau* LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public

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

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS į2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po .6 kambarius 
ir trečiai gražiame beismante. Daug 
vertingų priedų.

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

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

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Mai quctte'Parke.

REAL ESTATE
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
9- Neleisk ypatingai vaikamsj*, \.
Įgyti “protarpiais”, kad Jad ^imet negalėjau nuvažiuo- B D D R A j T T s REALTY

• - • • -r2 i Floridą ir atvykti į Naujie-
valgyti
saldainiu.

10. Laike pusryčių, pietų ai] 
vakarienės turi būti gera nuo-i 
taika ir gražiai paruoštas stalas.'

nų 65 m. sukakties banketą, pa
simatyti su senaisiais ir naujai- 
siais jų darbuotojais. Taipgi 

“ “"1 siunčiu $30 linkėdamas Jums
• Nors Amerika laikoma in-į | visiems geros sveikatos, o Nau- 

dustrijos kraštu, tačiau jos ūki-?! jienoms ilgiausių metų. Pasi
ninkai priaugina daug maistelį matysime pei' Naujienų pikhi- 
produktų, netgi eksportui. Im-|ką”. Dėkui už laišką ir už auką, 
portuojama tik mėsa, kava ir 
cukrus, kuris duoda $10,5 bilij 
jonus ekonomijai, o jo gamyboj 
j e dirba virš 100,000 žmonių. 
Tačiau iš užsienio atvežama la
bai pikaus cukraus, prieš skarą

įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 6 3rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

STEBUKLAS ST. DANIEL 
PARAPIJOJE

5J4 kambarių .mūrinis su nepa- 
’’jnrasto grožio dekoracijomis. Forma-

plytų išdėstymas kiemo pusėje. Beis- 
a i J t 5- • T _

Inž. Klemensas čeputis,
' MuskegOn, Mich., Lietuvos ka- lūs valgomasis ir nepaprastai gražus 

riuomenės kapitonas, be ramni. 1 - L ... K
e o, mv x mantas įskaitas brangiomis plokste-

mo pratęsė prenumerata ir tai mis. 2 Hollywood stiliaus vonios kam- 
oroga parėmė Naujienų leidi-! L7ai’ mašino^ garažas,, pusė ___ 1 _ _ J ! bloko nuo Ekspress buso. Laime ateis

pasireiškusio dumpineo kįino".!mą ?12 auka' Dėkui už J« ir uži pašaukus nuosubiuoiu telefonu: 
mis. Tuo yra susirūpinės ikon-į.Straip.s"“s' i _ _
gresas ir ruošia atitinkamus Įs- — Juozas Baužys, So. Hoi BUSS. OPP.-—INTOWN
ta tymus apsaugoti cukraus pra
monę. Amerikiečiai cukraus ga-— .o
mybai augina švendres ir cu- 
krinius runkelius-.

Biznio Proga — Mieste

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. J
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. f
KLAUDIJUS PUMPUTIS į

4358 So. Washtenaw Ave. E 
Tel. 927-3559

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775 . •-

’and, III., atsiuntė toki laišką: 
'‘Artinasi gegužės pabaiga, o su
ja baigiasi mano prenumerata, gg parduodama linksma lie 

j Todėl skubu atsilyginti. Sukak- 
® Jane Bojerčienė Sandaros .'!eS ProSa sveikinu Jus ir Nau- 

: penas, kurių 65 m. sukakties 
proga siunčiu $10 auką, linkė
damas, kad jds dar ilgai eitų vi
sų lietuvių gerovei”. “Dėkui už 
laišką, ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir už auką.

Dėkui skaitytojui ir Flori
dos ir iš Wisconsin valstijos už 

; sveikinimus 65 m- sukakties 
proga ir atsiųstas aukas.

— Muz. Manigirdo Motekai- 
’io studijos mokinių ir debiu- 
caritų pianino rečitalis — kon- 

‘ certas bus šiandien, spenktadie- 
nj, gegužės 18 d. 7 vai. vak. Kon
certe dalyvaus 28 studentai. Kai 
kurie jų gros duetus: Jonas ir 
James Geštautai, Nida ir Silvi
ja Bichnevičiutės, Beatričė ir 
Violeta Sturonaitės, Alvyde Ei- 
tutytė ir Marilyn Ejma, Alvy
de Eitutyje <ir Valerie Maze.

— Patikslinama, kad Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
ruošiamo banketo pirmininku 
pakviestas Valdas Adamkus. 
3anketas bus gegužės 26 d. (Plai
ner House viešbutyje. Jame bus 
pagerbtas Stasys Lozoraitis.

— Prof. Vlado ir Olgas Joku- 
jėnų palikimo likučių pardavi
mas įvyks šeštadienį, gegužės 
19 d. nuo 10-tos iki 2-tros vai., ' 
>506 S. Artesian. (Pr.) 1

7 nr. duoda plonu blynu recep-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENfi

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 « TeL W'A 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

’ MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to 

5

CampwadM

see us for 
financing 

AT OUR 10W RATS

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

22U WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS €0£C£

Pin* liujumn, Phonet Ylrjfnl* 7*7747
BOORSt Mon.Tu«,Fri.>-4 Thur. ^-8 Sat. >•!

SEBVING CHICAGO AM) SUBURBS SINCE 1905

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

4207 So. Sacramento,

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
Š294. (Pr). . "2 
I

Marquette Parke, 2638 W

tuvių užeiga-tavema su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
tigpagerinimai.

Tel. 776-4959

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

UNION PIER, MICH.

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

Tel. 616-469-2448.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reiki#

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, HL
An Equal Opportunity Employer

WANTED TO RENT

NORIU NUOMOTI didelį 6 kamba
rių butą rytinėje Pilzen apylinkėje 
Nėra vaikų, tik vyras ir žmona, abu 
dirba. Skambinkite 235-2942 arba ra
šykite: R. Gilbert, 2224 N. Kenneth, 
Chicago, IL 60639.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuva
■ ir kitus kraštus
‘ F. NEDZINSKAS, 4065 Ard»r Ar.

Chic*go, III. 6043X T*L YA 7-5980

Nvtary Public
INCOME TAX ŠIRVIO!

4299 S. Maplaw a i. T»L 254-7451
Taip pat daro*! vertimai, gi raini1 
ižkrietimaL pildomi pilietybėm pr» 

tymai ir kitokį blankai

BEST THINGS IN LIFE
3atl Prank Zap*lls

GA 4-445*

tun mm

IMlUtMCį

StaTe Farm Ule Insurance Company j

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & AwocUtot ;

2649 West 63rd Stre«t, 4
Tel. 776-5162 

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

40 metų, patarnaudama klientams.

v • Di-Gel.
& Th« Anti-Gaa Ant»ėW. J

and PLEASE 
make people 

i more careful

f ^NAUJĮINOC, CHICAGO A ILLj Eri^ & 1®I>




