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PERU VALDŽIA PRIIMA KUBIEČIUS, 
ESANČIUS HAVANOS AMBASADOJE

JUNGTINIŲ TAUTŲ PABĖGĖLIŲ KOMITETAS IR EUROPOS
EMIGRACINĖ KOMISIJA

Peni Respublikos užsienio rei
kalų niinisteriš Arturo Garcia 
antradienį paskelbė valdžios ko
munikatą, kad suteikia tremti
nio teises apie 10,000 kubiečių, 
esančių Havanos ambasadoje, 
užimančioje 20 akrų plotą. Eva
kuacija bus pradėtą, kai tik bus 
gautas leidimas iš Fidel Castro. 
JT Pabėgėlių reikalams komite
tas ir Europos emigracijos ko
misija pažadėjo kooperuoti. 
Peru, sostinėje, Limos mieste, 
posėdžiauja Andų pakto penkių 
valstybių atstovai dėl pagalbos 
bei globo’s pabėgėliams. Dalis jų 
nori atvykti j JAV.

AP korespondentas telefonavo 
iš Miami Šveicarijos ambasadai 
Havanoje, atstovaujančiai JAV 
interesus Kuboje. Ambasados 
pareigūnas Robert Jordan. jam 
pareiškė, kad Kubos valdžia 
maitmą’ ir duoda vandens Peru 
ambasadoje esantiems kubie
čiams. Ji taip pat įtaisė kilno
jamas išvietes, įrengė ligoninę 
ir leido Raudonajam Kryžiui 
Įrengti lauko kliniką. Daug ku
biečių buvo sužeista laike įvyku
sių prie ambasados demonstra
cijų, nukreiptų prieš pabėgėlius. 
Demonstrantai į juos mėtė ak
menis, bonkas ir pagalius-. Val
džia pabėgėliams leido grįžti į 
namus su teise vėl atvykti į am
basadą. Tuo pasinaudojo apie 
2,500 asmenų.

Vakariečių ambasados Hava
noje gauna tūkstančius šaukimų 
telefonu, teiraujantis apie trem
tinio teisių galimybes. Daugiau
sia pasiteiravimų gauna Brita
nijoj Kanados, Prancūzijos, 
šveiparijoy"; ir Švedijos amba
sados. ’ > ■

TARIASI PREZIDENTAI 
CARTERIS IR SADAT AS

KOOPERUOTI

JAV OLIMPINIAM KOMITETUI 
GRESIA FINANSINĖ KRIZĖ
WASHINGTON, D.C. — JAV 

Olimpinio Komiteto (USOC) 
vykdomasis direktorius F. Don 
Miller antradienį pareiškė, kad 
prez. Carterio administracija, 
boikotuojanti olimpinius žaidi
mus Maskvoje dėl Afganistano 
okupacijos, daro žygių atšaukti 
mokesčiu išimties statusą komi
teto' surenkamiems pinigams. 
Statusas gautas iš Kongreso, ten 
daromi žygiai jį atšaukti.

F. D. Miller taip pat pareiškė, 
kad administracijai paskelbus 
boikotą ir Kongresui jam prita
rus, per pirmąjį 1980 m. ket
virtį surinkta tik $3 milijonai 
aukų, nors buvo numatyta $4.2 
milijono.

-J.' ' - -—
VĖL APGYVENDINO 

ENIWETAK SALĄ

ENIWETAK SALA, Pacifikas. 
— Karo veiksmams einant prie 
pabaigos, Eniwetak gyventojai 
buvo susodinti į laivus ir nuvežti 
mažiausiai 125 mylių atstumon 
nuo salos.

Saloje buvo .padaryti 43 ban
dymai siekiant nustatyti atomi
nių bombų pajėgumą, ir 1952 
metais ten išsprogdinta pirmoji 
vandenilio bomba. Sprogimas 
buvo labai, didelis ir aplinka liko 
apteršta. Po' to imtasi priemo
nių grąžinti salos gyvenimą į 
pįrmykščias sąlygas.

Antradienį JAV kariuomenės 
vadovybė nustatė, kad Eniwetak 
sala nesudaro jokio pavojaus gy
ventojų sveikatai. Žolė ir me
džiai saloje labai smarkiai augo. 
Po 33 metų 175 gyventojai vėl 
grąžinti j salą, kur leista jiems 
apsigyventi.

Prezidentas Carteris buvo su Egipto prezidentu Sadatu David stovykloje, o vakar su 
juo pietavo ir tarėsi Baltuosiuose Rūmuose Washingtone.

PARUOŠĖ DRAUDŽIAMŲ IRANAN 
VEŽTI PREKIŲ SĄRAŠĄ

ĮSAKE KARO LAIVAMS PASIRUOŠTI BLOKADAI,
JEI NEIŠLEIS JAV PILIEČIU

MILWAUKEE POLICIJA KRĖTĖ
PUERTORIKIECIU BUTUS

POLICIJAI NEPRISIPAŽINO TIKTAI TRYS 
SUIMTI TERORISTAI NACIONALISTAI

MILWAUKEE, Wis. — Mil- tarnautojai ir du į bendrovę už

PLAKĖ LABAI SMAR
KUS LIETUS

KANSAS CITY, Kansas. —
Kelias valstijas labai smarkiai
plakė smarkus lietus, perkūnija 
ir kruša. Vietomis perkūnas 
taip smarkiai daužėsi, kad už
mušė du žmones.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris jau dvi dienas 
praleido su Egipto prezidentu 
Sadatu aptariant visą eilę taikos 
ir arabų valstybių reikalų.

Kaip prez. Carteris, taip ir 
prez. Sadatas yra įsitikinę, kad 
reikia rasti būdą Palestinos ir 
Izraelio klausimams išspręsti. 
Prezidentas Sadatas sutiko ati
duoti Palestinos klausimui visą 
Gazą,, bet . negali nusitarti su Iz
raeliu" Premjeras Begin būtinai 
nori įsteigti kelias izraelitų ko
lonijas buvusioje Jordanijds že
mėje. Abu prezidentai siekia 
įtikinti ^Jzraelj, '.kad fįsĮika yra 
būtiną? reikalin ga, jeigu nori m a 
daugiau ajbŽekimų šliaukti.

— Izraelio premjeras Begin 
steigia kolonijas svetimose že
mėse ir skundžiasi, kad pikti 
žmonės nori jį nuskriausti.

vvaukee policija, gavusi vieno ga
na įtakingo Puerto Riko teroris
to buto adresą, du kartu buvo 
nuvykusi į jo namus, bet nieko 
nerado.

Evanstono policija ir FBI at
stovai teroristų grupės automo
biliuose rado daug adresų ir po
licijai naudingos medžiagos. Ji 
išaiškino, kad Puerto Riko tero
ristai turėjo gana glaudžius ry
šius su A. Rodriguez, kuris tu
rėjo butą Milwaukee mieste. 
Jis buvo informuotas apie įvy
kius Evanstone ir suskubo laiku 
pasislėpti. Milwaukee policija 
žino ,kad šitas judrus teroristas 
duodavo užuovėją Chicagoje 
veikusiai grupei. Iš kelionės grį
žusieji teroristai vykdavo į Mil
waukee ir ten ramiai poilsiau
davo. A. Rodriguez yra lygus su
imtam C. Torres, kurie ruošda
vo naikinimo planus ir juos vyk
dydavo.

SARGAI NURAMINO
TERORISTUS

ieji klientai.

TRAUKIA KARO JĖGAS 
Į PASIENĮ

BEIRUTAS, Libanas. — Iš 
Irako ir Irano ateinančios žinios 
sako, kad abiejų šių valstybių 
karo jėgos traukiamos j pasie
nį. Anksčiau buvo paskelbta, 
kad Irako kareiviai buvo įsiver
žę į Irano teritoriją, bet dabar 
aiškėja, kad Irako karo jėgų 
Irane visai nebuvo. Irano aliar
muojantys pranešimai primetė 
Irakcf kariams veiksmus, kurių 
pastarieji nebuvo padarę.

Vėliau daug nerimo sukėlė 
Irano užsienio reikalų ministe- 
rio tvirtinimas, kad Irako kariai 
ruošiasi žygiui į Iraną ir kad 
Iranas yra pasiruošęs kirsti mir
tiną smūgį. Tada žinia buvo be 
pagrindo, bet dabar Irakas, turįs 
geriausiai organizuotą karo jėgą 
Artimuose Rytuose, pradėjo 
traukti karius į pasienį, kai mi-

Lietus plakė, Indiana, Illinois, 
Wisconsin ir Michigan valstijas. 
Toliau į vakarus iškrito net ke
turių colių sniego klodas. Bet 
sniegas greitai tirpo ir virto 
šlapdriba. Važiavimas buvo la
bai blogas, nes vietomis maši
noms trukdė sniegas, o kitur 
vanduo tiesiog užtvindė visus 
kelius.

Vietomis smarkus vėjas iš
laužė sodus ir pakelyje stovėju
sius medžius. Aukštesnėse vie
tose medžiai dar buvo įšalę. Kai 
juos užvertė sniegas ir papurtė 
stiprus vėjas, tai pradėjo treš
kėti.

CHICAGOS MERĖ J. BYRNE 
APŽIŪRINĖJA JERUZALĘ

JERUZALĖ, Izraelis.— Chica- 
gos merė Jane Byrne, pasakiusi 
kalbą suvažiavusiems didesnių 
miestų merams, buvo pagerbta 
ir josios žodžiams smarkiai plo
ta. Konferencijos pertraukų me

fe. kalendorflis
’ Balandžio lj).u,KJeopė, Maka- 
rijus,- Kilnutė, Dygūnė, Min- 
taUthS. ' ‘.

— Prez. Carteris pakartojo, 
kad JAV sportininkams nedera 
vykti į Maskvos olimpiadą, nes 
Afganistano okupacija sudaro 
pavojų pasaulio taikai.

Prezidentas Sadatas pataria 
duoti Palestinai autonomiją, 
kad galėtų baigti brolžudiš
kas kovas ir siekti pasto

vios taikos.

nisteris S. Gotbzadė atvirai pra-. tu ji vaikščioja po Jeruzalę ir 
Y'j apžiūrinėja pačias seniausias

! įdomiausias Izraelio vietas.

Arabai nori, kad Jeruzalė bū- 
j tų grąžinta Jordanijai, nes ji jai 
priklausė prieš karą. Kol klau
simas nebus išspręstas, tai me-

šneko apie galimą dviejų vi 
bių g’nkluotą konfliktą.

Šaulė t^ta.5:21, leidžiasi 6:21.

Oras' debesuotas; vėsus, gali
Snigti.,

WASHINGTON, D.C. — Pre- 
zidntas Carteris išsiuntinėjo vi
siems Amerikos sąjungininkams 
ilgiausią prekių sąrašą, prašy
damas jii neparduoti diktatūri
nei Irano vyriausybei. Atrodo, 
kad prezidnlas buvo iš anksto 
susitaręs su Vakarų Vokietija, 
Didžiąja Britanija, Prancūzija, 
Olandija, Belgija, Italija, Japo
nija, Turkija ir kitomis Vakarų 
valstybėmis, kad Irano vyriau
sybė, studentų grupė ar pats 
Chonieini galimai greičiau iš
leistų virš 150 dienų be teismo 
ir be pagrindo pralaikytus ame
rikiečius.

Prezidentas Carteris, įsakyda
mas Irano diplomatams išsi
kraustyti iš Amerikos, pabrėžė, 
kad JAV nesirengia vartoti jė
gos prieš Irano vyriausybę. JAV 
nesirengia karo veiksmams 
prieš- dabartinę vyriausybę,- bei
planuoja vartoti ekonomine? 
priemones. Jeigu tik viena Ame
rika tas priemones vartos, ta1’ 
Iranas, susispaudęs diržus, ga
tės pakentėti ir neatiduoti suim
tų amerikiečių. Jeigu amerikie
čių planams pritars kilos vals 
tvbės, tai tada Irana valdant’’ 
grupė gali būti greičiau privers 
ta atiduoti įkaitus ir ambasada 

Svarbiausias klausimas, kliu
dąs susitarimui, yra mineralinis 
aliejus (nafta). Japonija sutik 
tų boikotuoti Iraną, bet jai yri 
būtinai reikalinga nafta ir Japo 

; nija reikalauja teigiamo šie 
klausimo sprendimo. Panašiai 
samprotauja ir kitos Vakari 
Europos valstybės. Vakarų Vo 
kietija sutiko priimti amerikie 
č’ų sąlygas. Vokiečiai pajėga 
apsieiti be Irano naftos, bet ki 
•.os valstybės nenori netekti šio- 
svarbios naftos rinkes.

Gynybos sekretorius Haroh 
Brown jau pirmą santykių nu 
traukimo dieną pareiškė, kad 
sėkmingas spaudimas į Irane 
priklausys nuo visų sąjunginir. 
kų elgesio.

Nedidelė Irano radijo stoti.-

RUSAI BANDO NAUDOTI 
PLUTONIUMĄ

BELOVASK, Uralo kalnai. - 
Rusai skelbia, kad jie pramok: 
skaldyti ir plutdniumą. Rusa: 
giriasi, kad Uralo kalnuose jiems 
pavyko paleisti pirmą nepavo
jingą atomo traktorių, naudo
jantį pluloniumą.

Amerikos mokslininkai abe
joja, kad rusų pastatytas pluto- 
niumo varomas traktorius būti 
galimas naudo’li be pavojaus.

— Martin Trigona, siekęs b J. 
ti kandidatu senatoriaus parei
goms. turės aiškintis teisme apie 
žmonių apgaudinėjimą paštu.

didelis lėktuvų dalių trūkumas. 
Iranas seniai būtų sutvarkęs 
lėktuvus, jeigu jis būtų paleidęs 
kaitus.

WASHINGTON, D.C. — Veik 
visi Irano diplomatai prašė vy
riausybę ir prezidentą Cartel- 
leisti jiains dar bent kelias die
nas pabūti Amerikoje, kad būti 
jiems proga atsisveikinti s;. 
Iraugais ir sutvarkyti savo as- 
meniškus reikalus, bet prezi
dentas atsisakė pratęsti jų išvr- 
'iaviino laika. Irano valdžia ne
leido nė vienam Amerikos dip- 
bmatui pranešti saviesiems apie 
įrėžtą pačioje Teherano amba
sadoje, o dabar iraniečiams ne
patiko, kad jiems išakyta gali
nai greičiau išvažiuoti.

Diplomatai buvo nepatenkin- 
J, bet paskutinę minutę jie pa
rodė reikalingą šypseną ir iš
skrido pagal paties mulos Cho- 
meini instrukcijas. Chomein’ 
sakė visiems valstybės tarnau- 
ojanis džiaugtis, kad JAV nu* 
:raukė santykius su Iranu, nes 
š Amerikos draugystės “nieke 
įaudingo mums nėra”.

Visi svarbesnieji diplomai 
suskrido į Washingtons ir iš
skrido. Jų lėktuvas pavėlavo vie
ną valandą, bet tuojau išskrido. 
?rieš išskrendant reikalų vedė
jas Ali Agah iškėlė mulos Cho 
meini paveikslą, liepė diplomą 
tams šypsotis ir visus nufoto
grafavo.

trečiadienio rylą paskelbė, kad 
Irano studentai, patyrę apit 
Amerikos griežtas priemones 
prieš Iraną, pasakė, kad jie su 
šaudysią visus suimtus ameri
kiečius, jeigu JAV pavartotų jė 
gą prieš Iraną.

Tuo tarpu Irano užsienio rei 
kalų ministeris Gotbzadė prane 

tšė, kad suimtiems 
j čiams nieko žalingo 
Pats mula Chomeini 
kad niekad žalos 
amerikiečiams nepadarys. Mula 
Chomeini gali šių žodžių užsi- 

i ginti, bet yra pagrindo manyti, 
Į kad Iranas nesiims prieš suim
tuosius žiaurių priemonių. Yra 

i pagrindo manyti, kad grįžusieji 
Ūį Irano diplomatai bandys galimai 

- j greičiau informuoti ir įtikinti 
j Chomeinį ir kitus, kad paleistų 
Į suimtuosius. Jeigu iš tikrųjų

irEvanstono policijos nuovado
je ir policijos vežimuose suimti 
Puerto Riko teroristai kėlė di
delį triukšmą. Jie nenorėjo vyk
ti į Cook County kalėjimą, juos 
reikėjo išvilkti. Nuotaikos pasi
keitė, kai 11 kalinių buvo at- žiaus mokytojas Woody Urchak J raį arabai nutarė į žydų pagrob- 
vežti į Cook County kalėjimą, pareiškė, kad jis nemokytojau-' 
esantį California gatvėje. Ten ja, bet kovoja dėl savo gyvybės, 
sargai neklausinėjo, kas jie to- todėl jis nutarė daugiau nebe- 
kie ir ko jie atvyko į kalėjimą,* grįžti į Chicagos mokyklas, 
bet pradėjo vyrams ir moterims 
įsakinėti, kokia yra tvarka ka
lėjime. Atvežti kaliniai aprimo 
ir pradėjo susipažinti su pagrin
dinėmis kalėjimo gyvenimo tai
syklėmis.

Policija jau ž’nojo visų suim
tųjų vardus ir biografijas. Abe
jojo dėl trijų teroristų vardų tik 
todėl, kad jie neprisipažino’ bet

MOKYTOJAI BĖGA 
Iš MOKYKLŲ

CHICAGO, III.— 10 metų am-

tą Jeruzalę nevažiuoti. Arabai I 
nori Jeruzalę atiduoti Jordani-j 
jai, tuo tarpu Izraelis siekia pa
silikti Jeruzalę visiems laikams.

Mokytojas Urchak dėstė įvai
rius dalykus Austin aukštesnio- 

\įe mokykloje, bet paskutiniuI 
metu dėstė sporto kursą, 
resni vaikėzai vieną kartą buvo 
jį užpuolę. Besigindamas, jis 
vienam turėjo užkirsti. Užgau
tasis susidėjo su grupe kitų mo
kinių ir žadėjo jam atkeršyti. 
Mokytojas kreipėsi į mokyklos i

BOGOTA, Kolumbija. Ba
landžio 19-osios sąjūdžio parti-j 
zanai, užėmę Domininkonų Bes-, 

i RiMinfAir Ipublikos ambasadą Bogotoje, Į 
taip pat Kolumbijos valdžios at
stovai, antradienio pokalbiuose1 
sušvelnino savo reikalavimus ir; 
griežtą laikyseną. Atrodo, kadi 

j abi pusės nori greito susitarimo. J

aštuoni prisipažino jr žinojo, vadovybę, bet pastaroji negalėjo 
kad pirmas teismas bus už įskljanr padėti. Kada mokytojas 
veržimą į automobilių nuomari- dar kartą buvo mokinių užpul-

amerikie 
neatsitiks 
užtikrinęs 
suimtiems

HAROLD BRO5VN 
Secretary of Defeos*

Partizanai sumažino prašomų kils nesusipratimai su Iraku, tai 
paleisti iš kalėjimo skaičių, o Tranui JAV karo medžiaga bus 
valdžios atstovai sutinka paleis-Į labiau reikalinga, negu kitos

mo^bendrovę ir apiplėšimą. Liu-’ tas, jis nutarė galutinai pasi- ti daY* nenuteistus kalinius. De-’ prekės. Tai žino kiekvienas Ira- 
dininkai bus penki bendrovės traukti iš eitų pareigų. rybos tęsiamos. no valdžios narys ir karys. Yra

Krašto apsaugos sekreto
rius tvirtina, kad be są
jungininką paramos Ira

nas suimtų amerikiečių 
nepaleis.
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JAUNŲJŲ LIETUVIŲ GINTARO KRANTAS,
Suaugusiems naudingi perskaityti 

jaunųjų rašinėliai
Štai knygų lentynoje is pra

eito pavasario kitų knygų ri- 
ki”'*A<> s4ovi susoausta storoko 
didoka knypa aiškiu stambiu 
užrašu ‘GINTARO KRANTAS’. 
Tai jau sklaidytas ir prabėgo
mis skaitytas bei minėtas čika- 
go’ Aukštesniosios Lituanistinės 
Mrkvklos praeitųjų mokslo 
1966 67 metu moksleivių metras 
t-’ą. kuriame per 232 puslapius 
telpa rašiniai pradedant redak
cijos (iš pačių moksleivių) ir 
Metraščio globėjo Masilionio} 
žodžiu, baigiant 129 straipsne-j 
liais, rašytais pačių moksleivių į 
iš Chicagos, Baltimorės, Brook- 
lyno, Cicero,Cleveland©, Detroi
to ir Toronto. Tai tikra priau
gančios kartos galvosenos “en
ciklopedija”, kurią ne vien tos 
pačios kartos nariai ir jų tėvai," 
bet kiekvienas lietuvis turėtų 
perskaityti, ir ne po vieną kar
tą!

Pavyzdžiui čia pacituojami 
pripuolamai parinkti straipsne
liai Rasos Čepaitės, praeitais 
mokslo metais buvusios 7 kla
sės studentės Chicagoje, apie 
jos pasiruošimą ir dalyvavimą 
plaukimo lenktynėse Dainavos 
stovykloje, ir Sigito Veršelio, 
Maironio vardo šeštadieninės li
tuanistinės mokyklos Brookly- 
ne 7 skyriaus mokinio “Kodėl aš 
einu į lietuvišką mokyklą”:

PLAUKIMO LENKTYNES

iviagučueua jd. oidiiAunicne jis gcuy viiviu — axacju> į

w f š ~ * i - j * y -I .?

patraukė i save Vinę$. Kapsuką, 
kuris vėliau buvo pasidaręs trum 
paamžės Lietuvos sovietinės res 
publikos prezidentu (1918 m. 
gruodis —1919 m, balan<įis>;

EITYNĖS
. • T į

Metus užtrukusios savo vieš
nagės metu Kapsukas redagąyo 
“Rankpelnį”, o 1915 m. suorga
nizavo daugiau kaip 1.000 lietu
kų i žygį po lietuvių socialistų 
vėliava Gegužės pirmosios .ei
tynėse Glasgowo Green. Tačiau 
po dvejų metų, bendruomenę 
ištiko sunkus smūgis. Pagal ang 
lų-rusų 1917 m. liepos mėn, ka
rinį susitarimą apie 1.000 lietu
vių buvo išsiųsta tarnauti rusų 
kariuomenėje. Tiktai apie . 100 
grįžo, ir kai kuriems jų ta ke
lionė namo užtruko net iki ket
vertų metų. Tasai prievartinis 
mažinimas buvo baigtas 1920 
m., kai Britanijos vyriausybė 
nutarė repatrijuoti daugiau kaip 
400 nebegrįžusių vyrų giminių.

Po to iš bendruomenės buvo 
belikęs tik šešėlis. Kai kurios 
organizacijos išsilaikė, ypač dva 
sininkų vadovaujamos, ir apie 
1930 m. buvo dar keli lietuviš
ki chorai, koncertavusieji po 
kraštą..

Tebebuvo švenčiamos tradici
nės Velykos, kai lietuviai iŠ viso 
krašto suplaukdavo į Bellshillį 
dalyvauti 6 vai. ryto .pamaldose, 
o paskui procesijoje Main gatvė 
je. Bet pamečiui pradėjo mažėti 
.aktyvių narių skaičius bendruo
menės organizacijose, ir atrodė, 
kad pamažu lietuviai neteks sa
vo tapatybės ir savo kultūros.

Iš E. Lietuvio

lictuvio darbininko, kuriam bu
vo nukirsta galva, nes nesupra
to nurodymo laikyti įtrauktą 
galvą, kai narve leidžiamasi į 
šachą.

Tačiau profesinės sąjungos su
sidūrė su dideliais sunkumais 
įtikinamai apginti savo tvirtini
mus dėl lietuvių. Pirmiausia — 
nelaimingi atsitikimai kasyklo
se buvo įprastas reiškinys ir bu
vo priimti kaip normalus darbo 
dienos dalykas. Antra — susidur 
ta su sunkumais išsiaiškinti, kad 
į nelaimingus atsitikimus paten 
kantieji tikrai yra lietuviai, nes 
visuotinai būdavo laikomasi 
praktikos, kad darbų prižiūrė
tojas ar viršininkas į darbą atė
jusio lietuvio pavardę tuoj pa
keisdavo į tokią, kuri lengviau 
ištariama.

Dėl to Antanas Vanagaitis, Ka 
zimieras Karūnaitis ir Vincas 
Rainkeyičius išvirto į Tony Mil 
lar, Charles Smith ir Vince 
Black ir šitaip įrašyti bendrovės 
sąrašuose! Kai kuriems lietu
viams blogiau pasisekė, ir lai
kraščio pranešimuose buvo su
minėtos tokios neįprastos skotiš 
kos pavardės, kaip Frank Goril
la, Joseph Coalbag ir Antanas 
Kipper. Vienas visiškai žmogui 
netinkamas vardas, Matthew 
Mark, buvo duotas lietuviui, ku 
rio laikysena, kaip liudytų tie 
skaičiai, kiek kartų jis buvo pa
tekęs teisman, vargu ar derin
tųsi su to naujojo vardo bibline 
kilme!

Nepaisant to pradinio vietinių 
gyventojų priešiškumo, izoliaci
jos ir išgyvento nesiorientavimo, 
lietuvių bendruomenė gyvavo. 
Nuo 1914 m. buvo jau galima 
lankyti pamaldas, laikomas vie
toj gyvenančio lietuvio kunigo, 
eiti į lietuviškus vaidinimus, cho 
rų vakarus, šokius ir orkestrų 
koncertus.

Bendruomenė taip pat išlaikė 
du laikraščius: “Rankpelnį”, 
vietinės lietuvių socialistų parti

jos orgąną, ir jo varžovą “Išei
vių Draugą”, daugiau tradicinių 
katalikų daugumos balsą. Be to, 
buvo keletas lietuviškų parduo
tuvių Bellshillyje, Wishawe, 
Craigneuke ir Burnbanke, ku
rios, be kitų būtinų dalykų, ap
rūpindavo tradiciniais lietuviš
kais valgiais: duona, dešra, agur 
kais, blynais ir k t.

TRADICIJOS
Gyvendami ir dirbdami visiš

kai skirtingoje aplinkoje, lietu
viai vistiek išlaikė daugelį savo 
atsivežtinių kaimietiškų tradici
jų ir papročių. Iš pirmosios at
važiavusiųjų kartos labai maža 
lietuvių sudarė mišrias šeimas, 
ir “sutartos” vedybos buvo ga
na dažnos. Reikšmingi įvykiai, 
kaip krikštynos, vedybos ir laido 
tuvės, vis būdavo atliekami pri
silaikant kaimietiškos tradicijos, 
labai stebinant vietinius gyven
tojus.

1907 m. “The Motherwell Ti
mes” rašė: “šventinės iškilmės, 
kurios šią savaitę vyksta Carfi- 
ne lenkų vestuvių proga, gal 
bus rekordinės. Prasidėjęs penk 
tadienį, tas šventimas tęsėsi die
ną ir naktį įskaitant sekmadie
nį) ištisą savaitę, ir atrodo, kad 
dar bus tęsiamas keletą dienų ir 
naktų.

“Iki trečiadienio toje šventėje 
svečiai suvartojo keturias stati
nes alaus, daugiau kaip 100 bu
telių viskės, nekalbant jau apie 
visokius gaivinančius gėrimus ir 
įvairių rūšių valgius. Tas įvy
kis yra kaimo kalbų tema”.

Paprastai po tokių švenčių bū 
davo atsiduriama teismuose — 
skundų pagrindą sudarydavo 
persigėrimas.

Daugeliu atžvilgių lietuviai gy 
veno pilnesnį ir daug įvairesni

laimėsime pirmąją vietą.
Pagaliau lauktoji diena atėjo. į 

Skirtą valandą nuėjome prie j 
ežero, sustojome ant kranto ir i 
pasiruošusios laukėme ženklo 
pradėti. Pamatėme ženklą ir pra 
dėjome lenktynes. Plaukėme 
ant krūtinės. ^Nuplaukėme ligi 
pažymėtos vietos ir iš ten atgal. 
Aš atplaukiau ketvirtoji.

Antros lenkytnės — plauki
mas ant nugaros. Dalyvavo jau 
mažiau mergaičių, nes daug pa
vargo pirmosiose lenktynėse, 

j Kiekviena mergaitė norėjo lai
mėti. Ir aš norėjau. Visos plau
kėme visa energija. Viena mer
gaitė beplaukdama man j veidą 
įspyrė. Keliais atvejpais aš ma
niau. kad oro man pritruks, bet 
sukaupiau visas jėgas ir laimė
jau trečią vietą.

Nors ir pavargome, bet visos 
buvome patenkintos šiomis lenk 
tynėmis: joms besiruošdamos. 
išmokome geriau ir taisyklin- 
giau plaukti.

KODĖL Aš EINU I LIETU
VIŠKĄ MOKYKLĄ

Sigitas Veršelis
Dažnai manęs svetimtaučiai 

vaikai klausia: “Kodėl tu eini į 
lietuvišką mokyklą?” Taip pat 
klausia, ar tėvai verčia eiti, ar 
aš pats noriu. Kartais aš tikrai 
nežinau, ką atsakyti! Noriu ar 
nenoriu, vistiek turiu eiti, bet 
dažniausiai aš noriu eiti. Mar. 
įdomu išmokti lietuvių kalbą, 
nes aš žinau, kad ji yra viena 
iš seniausių kalbų ir yra nau 
dingą žinoti keletą kalbų. Be to. 
lietuvių kalba yra graži, ir as 
didžiuojuos, kad moku ja kal
bėti.

Man labai įdomu, ’ kaip ten 
Lietuvoje yra. -Nors aš nebuvęs 
Lietuvoje, bet kiek mus mokc 
ir iš paveikslu matau, įsivaiz
duoju, kad Lietuva yra laba’ 
gražus kraštas. Aš tikiu, kad 
ateityje galėsiu ten nuvažiuoti 
ir susitikti su savo pusbroliais 
ir pusseserėmis. Tada man bus 
labai linksma, kad aš galėsiu 
kalbėti, rašyti, skaityti ir su sa
vo giminėmis susikalbėti lietu
viškai.

Dabar man ir aiškėja, kode1 
aš einu į lietuvišką mokyklą 
Koks aš būčiau lietuvis be savos 
kalbos! Negaila paaukoti šešta
dienių, nors jie ir labai vilioja 
savo įdomumais, bet tėvų kalbą 
išmokęs, rasiu gyvenime dar 
daugiau įdomumų.

I t 
r

Rasa Čepaitė
Bevasarojant Dainavos sto

vykloje, buvo pranešta, kad ruo
šiamos plaukimo lenktynės.. Ki- j 
tą dieną po pietų visos mergai- j 
tės nuėjome prie ežero. Papra-. 
šėme paplūdymio sargo, kad 
leistų mums truputį gilesniame 
vandenyje plaukioti. Jis leido, 
ir mes visą savaitę mokėmės ir 
rengėmės plaukimo lenktynėms.

Paplūdymio sargas mums pa
aiškino, kaip teisingai kvėpuoti, 
kaip ritmą laikyti su rankomis 
ir kojomis. Patarė, kad iš pra
džių lenktynėse neskubėtumėm 
ir nenuvargtumėm. Daug jis 
mums pasakė apie vandens spor 
tą, bet, kad tame ežere labai di
delės povandeninės žolės augo, 
užmiršo priminti... Prieš lenk
tynes kelios mergaitės turėjome 
plaukimo pamokas. Viena mer
gaitė plaukdama taip susipynėĮ 
į povandeninę žolę, kad nebega
lėjo plaukti. Mergaitę išnešėme 
ant kranto ir nuėmėme žolę. Žo
lė buvo net 17 pėdų ilgumo.

Su* nekantrumu laukėme lenk 
tynių dienos ir spėliojome, kuri ' PIRKITE JAV TAUPYMO BONU"

insurance
insigfrt ,

Why Auto Insurance Prices Vary
Two factors — where you 

live and your “class-rating” 
— significantly influence the 
premiums you pay on your 
auto insurance.

For insurance purposes, 
most states are divided into 
territories. Each territory has 
its own rating based on its 
loss-experience record.

Ako, drivers are Mclass
rated” according to statistical 
guidelines with other policy- 
holders who share similar 
characteristics. These guide
lines recognize that not every 
driver or every car is an equal 
risk. They group cars and 
drivers subject to similar 
hazards.

Before it can establish 
rates, an insurer projects the 
total income it will need 
from premiums to cover 
claims and other costs in 
that state during the period 
the rates will be effective. 
An average rate is then de
termined for a particular 
coverage. This average, in 
turn, is adjusted up or down 
on the basis of relative 
risks for each rating terri
tory and / classification of car 
and driver,.

“Ihsursfnce companies clas
sify drivers by age, sex, 
marital status, mileage driven, 
use of car. and accident and 
violation history/' says an

“This classification plan 
aids both insurance companies 
and policyholders,” says the 
spokesperson. “For example, 
policyholders with good driv
ing records pay fewer premium 
dollars under this classification 
system than they would if 
there was no reflection of 
accident and violation history 
in the rate structure. Insurance 
companies are able to more 
equitably distribute the cost 
of insurance among their 
policyholders under a classifi
cation system.”

The use of factors in the 
rating system that are beyond 
a person’s control (such as 
age, gendef,and marital status) 
has been questioned by some. 
But statistical evidence has 
shown that these classifica
tions do predict, to a reliable 
degree, the future accident 
risk of drivers.

A more efficient method 
to classify drivers has not 
been developed. Also, polls 
indicate that people feel it 
would be unfair for every
one to pay the same price 
for auto insurance.

Wng<: the ^territorial
rating” jncthod, a car 4s rpted 
ot classified according to the 
location ^įn which it is 
normally garaged or paiįrd
nvenMgWt.

Location is a prędjc- 
’’Vbf pOTCnh J ”Tnsuranre

APIE SKOTUOS LIETUVIUS
Murdie Rodgers pastaruoju 

metu ypač . plačiai pagarsino 
Škotijos lietuvius po Škotiją ir 
tokiose vietose, kurios ligi šiol 
patiems lietuviams buvo nepri
einamos. Kaip jau buvo skelb
ta, BBC Škotijos radijas trans
liavo labai įdomiai ir gyvai jo 
paruoštą programą apie lietuvių 
kūrimąsi ir gyvenimą Lanarkšy 
re. Prieš tai Motherwell Civie 
teatre buvo suorganiuotas lietu
viškas vakaras su dainų progra
ma ir tautodailės paroda. Dai
navo viešnia solistė Gina Čap-’ 
kauskienė ir R. Dzidoliko vado
vaujamas šv. Cecilijos vardo 
choras.

Ryšium su tais įvykiais net du 
Škotijos laikraščiai išsispausdino 
Murdie Rodgers straipsnius: 
“The Scotsman” vasario 11 d., 
pavadintą “Bellshillyje mažoji 
Lietuva”. “The Motherwell Ti-r 
mes" vasario 8 d., “Kaip Lanar- 
kšyre buvo įkurta lietuvių ben 
druomenė”, "The Scotsman" 
prie straipsnio išspausdino ir fo
tografė ą “Varpo” parduotuvės,- 
kur aptarnaudavo lietuvius.

Abu straipsniai panašūs, bet 
“The Motherwell Tures” deta
lesnis. Jį ir pateikiame savo skai

tytojams.
Po 1890 m. lietuvai, arba ‘Ten

kai”, kaip jie klaidingai buvo 
vadinami, pradėjo nemažais, 
kiekiais važiuoti į Lanarkšyrą. | 
Daugiausia tai vis buvo kaimie-Į 
čiai, bėgusieji nuo skurdo ir per | 
sekiojimų, nes tokia dalią jie} 
turėjo carų valdomoje Lietuvo-1 
je. / . L

Daugumui 'jų Škotija buvo 
vien stabtelėjimas pakeliui į 
Ameriką. Tačiau kai kurie jų j 
pastoviai įsikūrė šiame krašte, | 
ir apie 1913 m. lietuvių apie j 
Bellshillį buvo skaičiuojama J
tarp 4.000 ir 5 000.

Jų kiekiams didėjant, vieti
niai gyventojai netruko atkreip
ti dėmesį į rajonus, kur lietuviai
(“lenkai”) įsikūrė-. Pavyzdžiui,
viena Bellshillio sritis tarp Gle
be gatvės ir Main gatvės buvo 
pravardžiuojama, “lenkų bara
kais”, o Carfinas pasidarė žino
mas kaip “mažqji Lenkija”.

Anglies kasyklos ir geležies ir 
plieno įmonės traukė į tą rajo
ną lietuvius, nes jos sudarė są
lygas gauti darbo ir. pagal lie
tuvių standartus, didelius atly
ginimus. Tuoj iš pradžių jų bu
vimas išprovokavo tam tikrą 
priešiškumą.

1900 m. “The Bellshill -Spea-

gyvenimą už sayotkaimyųųs vįe 
tinius. O. palyginti, su lietuviais 
pasidariusi ir savotiškai reikš
minga. 1914 m. ji, pavyzdžiui, ni nesutiko.

— Eina kalbos^kdif dėl Ame
rikos .nutarimo nutraukti santy
kius su Iranu užs. reikalų mrnis- 
teriš GotbzSdė ir.prez. Bani-Sądr 
buvo atsistatydinę, bet Cliomei-

A. Vasaitis, 
Dirigentas Režisorius

specific territory are likely 
to share exposure to similar 
risks. Most driving is done 
relatively close to a car’s 
garage or parking site. 
In fact, more than half 
of all auto trips are for 
distances of less than five 
miles and more than 87 
percent for less than 15 
miles.

As a group, urban drivers 
generally pay more for equiva
lent insurance coverage than 
do drivers in small towns 
or rural areas. More property- 
damage accidents, injuries 
and fatalities occur per mile 
of urban roads than per mile 
of rural roads.

Moreover, repair costs, 
wages, hospital and medical 
expenses, imd jury awards 
tend to be higher in 
metropolitan areas. So acci
dents involving urban 
dwellers not only happen 
more frequently but also 
tehd to be more costly per 
accident.

Thefts and vandalism tend 
also to be concentrated in the 
areas of highest population 
density.

When a car is involved in a 
mishap, regardless of whore 
the incident occurs, any in
surance loss is “charged back” 
to the car’s home territory’. 
For example, if a suhur-’ 
banite drives into the central 
čity area , and causes an 
accident with another sub
urbanite from a diflVrent 
rating .territory, the accident 
is ch afged against1 ,the two 
Suburban areas,’ Yidt agirnst 
th* ejty7 for rating-purposes. 
This holps keep tjic ex-

ionces of
frorn VnfaMy forcing up rates 
in territories other than their 
S’a n.

ker” rašė: “Vis didėjąs lenkų 
skaičius yra toksai veiksnys mū
sų socialinėje struktūroje, ku
rį reikia neatidėliojant rimtai 
apsvarstyti. Visais darbo klau
simais jie yra grėsmė mūsų pa
čių žmonių gerovei.

“Tai pat — apskritai šnekant 
— jie turi biauriai nešvarius 
įpročius kasdieniame gyvenime, 
ir dėl to ju primityvaus tvarkos 
ir švaros supratimo susidaro pa
vojaus šaltinis bendruomenės 
sveikatai. Normaliai, sprendžiant 
pagal m tikslus ir siekimus, tai 
yra ramūs ir taikus žmonės; bet. 
deja, kaip ir daugelis mūsiškių, 
jie turi baisiai nenuosaikių įpro
čiu ir dažnai griebiasi peilio.

“Trumpai tariant, tai ko bar
bariškiausi žmonės, ir Bellshil
lyje. atrodo, mes turime pačias 
tos tautos padugnes. Praeitą sa 
vaitę į mūsų miestą dar tų sve
timšaliu atvažiavo būrys — ne
toli 200, ir jų įdarbinimas reiš
kia. lead tai bus lemtinga dauge
liui mūsų pačių žmonėms”.

SKŪNbAT

Atkakliausi iį Riukšmingiau- 
si skundai ėja iš kasyklų darbi 
ninku profesinės sąjungos. Long 
vai galimu^ išnaudoti lietuvius 
jos laikė grėsme įdarbinimui ir. 
-augumui kasyklose, nes jie ne- * 
turėjo pa f v rimo Tr nepajėgė su
prasti kaibos.

P^va’zdooti tam galimam pa- 
buvo minimas pavyzdys

Choreografė

S. Baras, 
Canio

G. Capkauskienė, 
Sopranas

Tenoras

PA JA CAI
1980 m.

Balandžio 19 d., 8 vai. vak.
Balandžie-20-d.' 3 .vaL-popiet,išjj ardu
Balandžio 26 d., 8 vai. vak.

Marijos mokyklos auditorijoje,
67-ta ir California Avenue 

Chicagoje

DIDŽIULIS BALETAS. BERNIUKŲ CHORAS 
OPEROS CHORAS

Bilietai — parteryje: $17.50, $15.50, $12.50, $9.50
balkone: $15.50, $11.50, $7.50

Gaunami Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 st St.
Chicago, Ill. 60629

471-1424
Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 

išrašant čekį Lithuanian Opera Co. pavadinimu

Visus ir iš visur
kviečiame atvykti į spektaklius

. Puodžiūnas, \ 
Choreografas

A. Brazis, 
Tonio

J. Savrimas, 
Reppe
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.Pedagoginis Lituanistikos institutas
; i rengia A. Stulginskio minėjimą

Visi Instituto studentai, jų 
tėveliai ir draugai yra kviečiami 
į' PLI rengiamą minėjimą š.m. 
gegužės 4 d. Jaunimo Centre. 
Minėjimas yra rengiamas supa- 
žihdinti su prezidento Aleksand
ra Stulginskio atsiminimais ir 
paminėti prezidento mirties .9 
metų, sukaktį. ' •

’Atsiminimai yra leiilžiami Pe
dagoginio Lituanistikos institu
to. į Knyga yra kietais viršeliais 
ir. turi 296 puslapius.

3 vai. popiet Jaunimo Centre 
įvyks akademija, kur bus visi 
supažindinti su prezidento Stul
ginskio atsiminimais. Pagrindi- 
rite paskaitininkas bus D.G. Vy
tautas Vditiekūnas iš South 
Orihge, N.J. Taipgi trumpą žodį 
tars. prof. Balys Vitkus. Bus 
trumpa meninė.programa, kurią 
atliks Balys Pakštas, ir rodo’inas 
prezidento laidotuvių filmas, ku- 
rį parengė Marytė Smilgaitė. •

\yisus. kviečiame dalyvauti.
Instituto vadovybė

^Instituto vadovybę sudaro: 
Įlįsti tilto rektorius prof. dr. Jo- 
j^ŠLHa^.auskas, Akivaizdinio

Video-Tape projektas
Turime malonią naujieną, kad 

Lietuvių Fondas paskyrė šiam 
projektui $5,000. Darbą pradė
sime netrukus. Norėsime stu
dentų pagalbos prie darbo su vi
somis video-tape priemenėmis. 
Institutas dabar pirks: video
tape aparatą, rekorderį, dvi T.V. 

ir kilus reikmenis.

centas Laulevičius parašė naujų i 
knygą “Amerikos lietuvių eko
nominė veikla”. Knygą išleido 
Pedagoginis Lituanistikos insti
tutas.

Aleksandras Stulginskis

Legendarinis lietuvis Berlyne
r • ?i
Berlyne suruoštoji M. Klčiur

, Reportažas iš Skito radijo valandėlės
1980 m. kovo 9 d. 8 vai. vak. 

prasidėjo pašnekesys apie Ame
rikos lietuvių leidyklą. Repre
zentantai: .A. Dundzna ir P. 
Aleksa. Bet ir pats šlntąs mėgs
ta suintriguoti klausytojus. Pa
vyzdžiui, prieš savaitę turėjo 1 I V • 1 • 1 T " 'karštas diskusijas apie Reg. Lie
tuvių Bendruomenę.

I Skaito Liet. B-nės Laukaičio 
laišką, kad A. Juškevičius prasi- Įlį 
lenkė su tiesa, paminėdamas, |] 
kad Liet. B-nės valdyba siuntė I 
jaunuolius į pionierių stovyklą j
Vilniuje. Kiek vėliau jam atker
ta, kad Zalatorius buvęs pirmi
ninkas ir jo žmona lydėjusi jau
nuolius į pionierių stovyklą. Dar 
viena moteris buvusi Vilniuje ir 
juos ten mačiusi. Išeina — Lau
kaičio priekaištas A. Juškevičiui 
nepagrįstas.

| A. Pleškys paneigia Lietuvių 
—w B-nės pasigyrimus, kad Liet.

B-nė rūpinosi pasiuntinybių iš
laikymu. ALTos ir VLIKo jau

rąs jiundulis, Neakivaizdinio 
skyriaus direktorius Juozas Ma- 
ė’lipms ir Lektorių tarybos sek
retorė -Stasė Petersonienė.

Institutai šiuo metu turi 27 
lektorius: lietuvių kalbos, litera
tūros, istorijos, psichologijos ir 
pedagogikos, bei šalutinių da- 
OSS ■ .

spaudoje. Ryšium, su ta paroda 
didieji laikraščiai išspausdino 
apie jį, jo kūrinius ir jo vietą 
dailės pasaulyje rimtų straips
nių. Štai Camilla Blechen 

“Frankfurter Allgemeine ' Zei- 
tung” rugsėjo 11 d. išspausdin-

■■ t T. t 7 * f . * -;

Lektorių taryba posėdžiavo 
daugiau.kaįp,44.valandų, svars
tydamaPI j rėguliamino (regla- 
mehto) pakeitimus. Pagaliau 
Lektorių tarybos posėdyje (š.m. 
kdtfėof’d;) naujas reguliaminas 
buvo •^atvir tin tas. Jis bus greit 
atspausdintas ię išdalintas.

s.Naują lektoriaus Vincento 
j VLiulėyičiaus knyga

■PLF Istorijos lektorius Vin-

Religija ir religijos
dėstymo metodika 4 į

PLI Lektorių taryba vasario 
mėnesio posėdyje patvirtino įve
dimą religijos dėstymo ir jos 
metodikos kursų j Instituto pro-j 
gramą. Religijos projekto pro-į 
gramą pateikė JAV LB švietimo! 
taryba. Projektui vadovauja! 
kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC, j
ir kun. Jonas Duoba, MIC. Pla-Į lipnioj kūrinių paroda susilaukė 
nuojame religines pamokas pa- dėmesio ir Vakarų Vokietijos 
ruošti video-tape formato.

Nauji projektai JAV valdžiai

PLI yra paruošęs projektą 
gauti paramos iš JAV Ethnic 
Heritage Studies programos J 
Projektas užvardintas: Ethnic
Survival: A Multi-media Modeli tame įdomaus pavadinimo strai 
for Preservation of Ethnic Heri- psnyje (“Legendarinis lietuvis”) 
tage in an Alternative Educa rašo apie “neįprastą kelirą”, ku- 
tional System. Institutas praš- riuo ėjo jaunas miręs Mikalojus

1 Konstantinas “Jis bandė paveiks 
į lais išreikšti tai, ką prieš tai 

buvo reiškęs muzikoje: pasakiš
kąjį ano šimtmečio pradžios sim 
holizmą, kurio žymiausiais ats
tovais laikyti Richhard Strauss,

$54,000 paramos.
i s

National Endowment 
for the Humanities

PLI ruošia prašymą NEH 
agentūrai paremti Instituto pro-j 
jektą rekorduoti• lietuvių imig
racijos istoriją.. šis projektas 
būtų vykdomas pačių Instituto 
studntu ir lituanistiniu mokvk- 

■lų mokinių. Institutas prašo 
, 55,000 paramos.

Universiteto kreditai 
už darba Institute?

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
įUŽvDEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
WtWl;ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
^vo'.asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-

Instituto' va'dovv'bė rimtai 
svarsto iriisftĮrtį •;su.^Chicago 
City Coligę^ję j>ę^-juę's duoti 
studenta^hSįfX|?W^ ' įeitus 
Institąt^kStšiiSf ^fea galimybė 
tai paįlarytrper-visą.eilę univer
sitetui bpt ,vądovj-bė.nori tai pa
darytį pfer ipstituciją, ku
rioje įntžiąusiąi .-kainuotų' “kre-

1 dilo” ĮvaĮaridą? 'Daugiau apie šį 
Į projektąLyėKaji. i 
I (dsn r.inin..

- kai bus dau-
giau žinių.- , , ;

' ^ĮĘfetltuto Naujienos)

NAUJIEMS1 SKAIT Y TOJAMS, NORINTIEMS

Naujienas siunčiame 4 menesius
UŽ 10DOLERIŲ.

;Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati- 
huno vajaus talką! •

/j Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

N A Ū J IE NO S 
17SS S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM® Tablets are 
50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills For 

muscular backache, remember this: 
hAOMENTUM Tablets are SC^o stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

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

Vienas kalbėtojas užsiminė ir 
apie kun. A. Kezio išsišokimą — 
^'kunigas užpultas prie alto
riaus”.
j Leidyklos atstovas paminėjo, 
jkad kovo 22 d. Jėzuitų namuose 
bus tam tikra pramoga ir nori
ma rasti mecenatu. Kvietė dalv- i *-
vauti, nes iliustruotų leidinių iš
leidimas surištas su didelėmis 
išlaidomis. Džiaugėsi, kad moks- 
!lo institucijos dcTnisi minėtais 
{leidiniais, noriai perka.

Tuo baigtas pašnekesys.
K. Emilis

ALTos Centrui $3060. — visuo- 
menss suaukotų pinigu laisvini
mo reikalams.

Ateities veikloje ALTo sk. 
valdyba numato ruošti birželio 
trėmimų minėjimą ir Steigiamo
jo Seimo 60 metų sukaktį.

Artimiausiu laiku bus šaukia 
mas ALTa sudarančių organiza 
c/u atstovų susirinkimas vietos 
ALTo statuto projekto reikalu. 
Tikslios datos bus paskelbtos 
spaudoj.

ALTa Clevelando Syrius 
Koresp. K- K-lis

į CLEVELAND, OHIO
; PABALTIEČIŲ DRAUGIŠ-
! KŪMO VAKARAS

Plečiant draugiškumą tarp 
Amerikos Lietuvių, Latvių ir 
Estų, Clevelande ruošiamas va
karas su tikslu paremti Ameri- 

įkos pabaltiečių Politinio Komi
teto veiklą sąryšy su pasiruoši- 

! prieš metus tai buvo sutvarkyta I mu 1980 metų Madrido Konfe- 
• su Valstybės dėpartament'u. 
gyrų puodas netaukuotas”.
taip sakydavo Lietuvoje, čia re- meniniai 
po’rterio nuomonė, o ne A. šokiai, loterija ir kt. Ruošia Pa-?

P jbaltiečių Komitetas Clevelande
! Viena kalbėtoja aukoja $10 ir! į kurį įeina ir ALTo Clevelando 
išsitaria Lithuanian Plaza Court pk. atstoyaį^,

Vakaras įyyks 19^0 mt. gegu
žės men. 10 dieną-šeštadienį 
7:30 vai. Vieta: The United Lat
vian Lutheran •-Church: ..Hall, 
15120 Detroit Aye. Lakewood, 
Ohio. Pakviestimai gaunami pas 
B. Natkevičiūtę. ^Kviečiame Clė 
velarido ir apylinkių. lietuviu? 
skaitlingai draugiškumo vakare 
dalyvauti,. ... -is /?>

Maurice Maeterlinck, Gustave 
Moreau ir Odilon- Redon. Šalia 
tų plačiai aptartų menininkų 
Čiurlionis yra . labiausiai nepa- p]e^;0 
žįstamas.” j

Papasakojusi, kur laikomas .
Čiurlionio palikimas ir kad ligi ‘^d”iši<Ib^”'nuimtos^
šiol svetur būdavo rodomos 
(1961 m. New Yorke) tk jo kū-' 
rinių reprodukcijos, tik šįkart 
į Berlyną atgabenti originalai,!
strapsnio autorė toliau pakalba 
šitap:

o . ne

a įrencijai.
— Į Programoj: visų trijų tautų 

pasirodymai, vaišės,

Burmistre Byrne panoro iškil
mių parade dalyvauti ir iška-

Prabilo Amerikos lietuvių lei
dyklos reikalu. Išleista net še- 

“Socialistinis kraštas, koks yra šios knygos. Jos reprezentuoja 
J sovietinė Lietuvos respublika, lietuvius etninių grupių tįarpe 
turi susidurti su sunkumais aiš-jSavo turiniu, forma. Tiražas: 

: kindamasi tokios rūšies kūrinį, į tarp 1,000 — 2,000. Vadovauja 
kuriame susipina pagoniškoji ir j kun. A. Kezys. Jo talkininkai — 
krikščioniškoj i'-simbolika, suku-Į A. Dundzila, P. Aleksą. įtiki
nama fantastinė architektūra, olninkauja ir S. Girnius bei kiti 

į visada yra intelektualai.
Perduoda kun. A. Kezio, prof. 

D. Feinhauso j magnetofone 
iapras-; iuos^ įrašytas kalbas. Kalba ir 

_ teinan I Prof- Sruogienė, p. A. Skrups- 
Ę^pąlisf.inę. kelienė. Užvis įdomiausia kalba

TRYS DIDIEJI MASKVOJE

Trys didieji kariauninkai: 
Aleksandras Makedonietis, Ju
lius Cezaris ir Napoleonas Bo
napartas susitiko Maskvoje ir 
stebėjo Raudonosios armijos pa
radą. Aleksandras Didysis gėrė
josi šarvuočiais ir sakė:

— Jei aš būčiau turėjęs to
kias vežėčias, tai būčiau užka
riavęs visą Aziją-

— Su tokiomis strėlėmis man 
būtų labai lengva užkariauti vi
są Europą, Aziją ir Afriką, — 
sakė Cezaris, žavėdamasis rake- 
■tomisi i’ ’ ‘ *•' i g

Napoleonas tuo tarpu skaitė 
kompanijos laikraštį “Tiesa” 
ir girdėįo didžiųjų kariautojų 
pareiškimus. Jiš jąareiškėr 
į!Jeigu ąš būčiau.turėjęs to
kį-dienrąštį, tai niekas, niąkad 
nebūtų sužinojęs apie mano pas 
'kutini 'pralaimėjimą prie Wa
terloo..,. i

Cleveland© ALTo sk. valdyba 
savo posėdy patikrinusi aukų 
rinkimo davinius Vasario 16-tos 
minėjimo proga, nutarė pasiųsti

DIALOGAS1 SU JŪREIVIU
1 t ‘• ’ r * y7 t Į - ; t > * f

Girdėjau, kad jūreiviai kiek
viename uoste turi merginą. Ar 
tai tiesa?—kiauše mergaitė jau
ną jūreivi. Jūreivis atsakėt 
: į—, Kokią nesąmonei ■ Mes vi
sų uostų niekuomet neaplanko
me. ■ ■ ■ • A ’

Rytu BemTroi laikraštis “Son , ... " , , i. i Šį,ntag , sąkOę isrij 
tai: Čiurlioni.^riįSg 

 

čia naują epochą *—s> 
Lietuvoje šitaip.;-įĮ£sų-?^§nama, ir kultūriniai užmojai ąkcen-

i Mak- tuoti prof. D. Feihauso. Pasisa-
iA “Ar- ko’ ir P. Gaučys, vertėjas.

tačiau visai
simo Gorkio šLicįsįaj 
gi- realizme nebėri“ 
mantikai? Argi plastika, ritmas, rezentantų kalbų susidaro įspū- 
muzikalumas ir^anašūs. daly- ^’s> kad lietuviai nori savo lei-

os ro- Pasiklausius tų leidyklos rep

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

* BŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECĘPTAJ • FANNIE MAY SaI- . 
DUMYNA1 • KOSMETIKOS REIKMENYS ‘ >' ■

Atdara šiokiadieniais nuo

3

iiiUAirvaiuiuac n .
kai visiškai neržikalingi]realis- j reprezentuotis etninių
tinei tapybai? man;gmpių tarpe ir patiekti moksle
dėl to patinka, kaH jižĮnąhe kaip! institucijoms medžiagą apie lie- 
rašytccą verčia galvpti/< ■:

“Die Welt” rugsėjo . 6 d. iš
spausdintojo straipsnio autorius 
Peter Hans Goepfert iš pat pra
džių primena, kad Sergei Diagi •v0 
levnjii patikęs Čiurlionio " "
nasis raitelis’’, Romain r
das apdainavo jo genijų ir kny- padarytus priekaištus..
gą apie jį parašė,- Jacques Lip-j Su savo nesąmonėmis painio- 
seditz didžiavosi savo laime* kad Jasi ir Dylys. j
porą metų mindė tą pačią Drus-
kininkų žemę, kaip ir Čiurlionis,' rej^ja autorius. O iš kur ta le- 
o Stravinskis skundėsi, kad re-( gencĮa? q dėl to, sako, kad ne- 
voliucijos metu dingo paveiks-. cjaug jcas gaij susipažinti su jo 
las, kurį jis buvo priėmęs iš pa-( paveįĮcsĮajs_ laikomais jo vardo

tuvių tautinę kultūrą, nieną. 
įj mokslą ir šaunias tradicijas.

Kaip aną kartą Juodvalkis sir 
Laukaičiu įnešė disonansą sa-, 
__ “paskeričioj imais”, taip ir šį 

“Mėly-1 kartą Laukaitis pasižadėjo kito-' 
Rollan-4e programoje atsikirsti į jam

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

TeL 476-2206

ties dailininko rankų.
“Mikalojus Konstantinas Čiur

muziejuje Kaune.
Straipsnyje pasakojama, kad

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1951 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja lik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas

[ gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?G.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinskd knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

lionis yra legenda, toliau Pa* j Čiurlionio paveikslai nyksta, kad
No. 79

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS CAM

VlPRtSSWtf DKMf/&

kuris

H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___  dol.
Pavardė ir vardas 
Adresas ------ -

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yfra naujas skaitytojas. Priede_____ dol,
Pavardė Ir vardas-------------------------- -----
Adresas----------------------------------------------

Spontoriaus pavardė, vardas ir vietovė

yOt/LL RUN INTO TROUBLE if 
THERE'S A SUDDEN STOP WH/LH 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienai dvi sa
vaitė* susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas----- ------------------------------------------------------
Adresas —---------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė h- vardas------------------------------------------------------------
Adresas---------------------------------- ---------------------------------------- IF YOU DRIVE AT THE 

SPEED STAY IN 
the RiGRT LANE

jis buvo taip pat ir muzikas ir 
jo muzikiniai kūriniai buvo at
liekami parodos metu. “Bet štai-, 
ga nutraukė Čiurlionis savo mu
zikinę kūrybą”, rašoma toliau. 
“Tapybai jam beliko tik septy
netas metų” Jo darbuose pasi
reiškianti senovės egiptiečių fi
losofija, rytų Arijos ir lietuviš
koji mitologija j if* hųizikūiiai 
pradai. Išvardijęs tokius kūri
nius, kaip “Jūros sonata”, P. H. 
Goepfert pareiškia: “Taigi Čiur
lionis yra dailininkas panteis
tas”, ir įrodinėja kodėl taip rei
kia galvoti.

Jo vietą straipsnio autorius 
nustato arčiau Blako ir Redono. 
o ne Kandinskio, su kuriuo jis 
paprastai mėgstamas lyginti. 
Čiurlionio muzika taip pat liudi
janti, kad jis negiminingas su 
Kandinskiu.

Abiejų autorių straipsniai 
pailiustruoti Čiurlionio kūriniais: 
prie P. H. Goepfert straipsnio 
išspausdinias “Finale” iš „Vasa
ros sonatos” ciklo, o prie C. Ble
chen — .'Liūdesys".

I? E.

• Naujienai, Chfcagd, 8t ĮU* Thursday, April 10. 1980
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kituose didesniuose miestuose, palaikė ryšius sų 
koje gyvenančiais Irano piliečiais ir su naujai sudaryta 
Irano syriausybe, skaitė laikraščius ir visai neprotestavo 
prieš Teherane suėmimą Amerikos diplomatų ir amba
sados tarnautojų.

Prezidentas Carteris, įsakęs Irano diplomatams pir
miausia išvažiuoti, yra pasiryžęs išleisti ir kitus Irane 
agentus, ambasados ir konsulatų tarnautojus, ir sudarys 
sąlygas visiems iraniečiams išvažiuoti. Amerikos parei
gūnai stebėjosi išvažiuojančio Irano ambasados Washing
tone reikalų vedėjo Ali Agah drąsiu reikalavimu jam dar 
pasilikti ir aptvarkyti ambasados reikalus, kai Teherane 
visus JAV ambasados reikalus tvarkė komunistuojan
tieji studentai, pasikeitę informacijomis su Sovietų am
basadoje tarnaujančiais tardymo ekspertais.

Mula Chomeini nustebo, kai Irano diplomatai Ame
rikoje gavo įsakymą tuojau išvažiuoti. Jis manė, kad ga-. 
lės ir toliau sauvaliauti, kaip tai darė iki šio meto. Jis. 
pats Amerikos diplomatų neišleidžia iš Irano, ir jis ste
bisi, kodėl prez. Carteris taip skuba visus išvežti. Jis pa-

VL. BAKVNAS

PASTABOS IŠ TOLO
NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

stebėjo žurnalistams, kad amerikiečių elgesys jo visai 
neįpareigoja. Amerikiečiai jo neprivers išleisti suimtų V. Sidzikausko diplomatijos paraštes pakraštyje

Mula Chomeini nustebo
Irano mula Chomeini nustebo ne tiek prezidento Car- 

terio nutarimu nutraukti diplomatinius santykius su Ira
no vyriausybe, kiek ji nustebino prezidento Carterio įsa
kymas Irano diplomatams išvažiuoti 24 valandų laiko
tarpyje. Į Washingtoną suvažiavo 35 Irano diplomatai 
ir stebėjosi, kaip prezidentas galėjo nepratęsti jiems ke
lių valandų ar dienų laikotarpį, kad jie galėtų bent savo 
daiktus atidžiau suraišioti, būtinai reikalingų prekių pri
sipirkti, bet prezidentas atsisakė pratęsti bent viena 
diena diplomatams išvykti terminą, o FBI agentai pri
žiūrėjo, kad Irano diplomatai išvažiuotų laiku.

Prezidentą pasiekė žinia, kad vienas Irano diploma
tas prašė leisti jam pasilikti Amerikoje, jis norėjo gauti 
tremtinio teisę. Prezidentas Carteris atsisakė pratęsti 
diplomatams laiką ’ir atmetė vieno diplomato prašymą 
duoti jam tremtinio.-teisę. Jeigu diplomatas ištisus metus 
tarnavo Chomeinio vyriausybei, o dabar, kada atėjo lai
kas iškeliauti, tai atėjo mintis prašyti tremtinio teisių, 
tai nėra ko stebėtis, kodėl prezidentas atsisakė jam duoti 
tremtinio teises.

Prezidento Carterio griežtas nutarimas dėl santykių 
su Iranu ir dar griežtesnis įsakymas “sutvarkyti savo 
reikalus” Amerikoje, paveikė visus diplomatus ir prezi
dento Bani Sadr vyriausybę. Pats Chomeini yra įsitiki
nęs, kad jis gali suimti Amerikos ambasados patarėjus ir 
tarnautojus, tuo tarpu prezidentas sako, kad valstybės 
tokių teisių neturi. Irano diplomatams išvykti įsakė at
sakingi Amerikos pareigūnai, tuo tarpu Amerikos diplo
matus darbo metu suėmė gerai ginkluoti jauni studentai, 
atsisakę leisti diplomatams pranešti savo viršininkams, 
šeimos nariams ar artimiesiems, neišleisdami įš amba
sados rūsio.

Teherane ginkluotų “studentų” gauja pagrobė Ameri
kos ambasadą ir suėmė visus ambasados patarėjus ir tar
nautojus, bet iki šios dienos neleido nuimtiesiems praneš
ti, kur jie yra, už ką sulaikyti ir kada jie gali turėti vil
ties vėl eiti savo pareigas, neleisdami nė vienam ameri
kiečiui nuvykti į savo butą ir pasiimti būtiniausius reik
menis k-’s1'? iniam gyvenimui. Tuo pačiu metu Irano 
diplcr .i laisvai gyveno Amerikoje, sukinėjosi JAV 
Kongicso atstovi} tarpe, gyveno sostinėje ir penkiuose

JAV diplomatų, bet leis jam teisti JAV diplomatus, kaip 
jis savo laiku teisė (ir žudė) Irano generolus, policijos 
vadus, aukštus šacho patarėjus ir valstybės pareigūnus.

Atrodo, kad kitaip galvoja prezidentas Bani Sadr. 
Jis įspėjo mulą Chomeini apie nelemtas pasekmes, jeigu 
bus bandoma sauvaliauti su Amerikos piliečiais, kaip tai 
buvo savavaliaujama su Irano piliečiais. Mula Chomeini 
yra pasiryžęs pralaikyti Amerikos diplomatus iki vasa
ros vidurio, o vėliau leisti nesamo parlamento nutarimu 
amerikiečius ne tik teisti, bet ir sunkiai bausti. Prezi
dentas Bani Sadr žino, kad negalima vilkinti ir tyčiotis 
iš suimtų pareigūnų, kad Irano vyriausybės vardu pasi
rašytoji sutartis įpareigoja ir dabartinę Irano vyriau
sybę JAV diplomatus tuojau išleisti.

Irano prezidentas Bani Sadr žino, kad prez. Carte
ris, išvijęs Irano diplomatus, tuo nesitenkins. Jis ir to
liau reikalaus išleisti Amerikos piliečius. Jeigu mula 
Chomeini ir toliau nenorės įsakyti išleisti 53 amerikie
čius, tai visi žino, kad prez. Carteris imsis kitų priemo
nių dabartiniam Irano valdovui paveikti. Prez. Carteris 
pabrėžė kad jis nesirengia vartoti jėgog. Tuo atveju So
vietų karo jėgos gali įsiveržti į Irano teritoriją, bet pre- ■ 
zidentas Carteris yra pasiryžęs paveikti mulą Chomeini 
ir dabartinės valdžios atstovus.

Prez. Carteris porą kartų pareiškė, kad mula Cho
meini neturi teisės teisti ir bausti mirties bausme Ame
rikos diplomatų. Jeigu Chomeini norėtų parodyti tokią 
savo galią ,tai būtų karo pradžia. Prezidentas Carteris 
turi teisę skelbti karą ir išlaisvinti suimtus Amerikos 
piliečius.

Prezidentas rengiasi dar labiau paspausti Irano vy
riausybę. Jis paskelbė nusavinsiąs Irano aštuonis bilijo
nus dolerių, laikomų Amerikos bankuose. Jis leido Ame
rikos piliečiams, bankams ir prekybos rūmams reikšti 
pretenzijų į Amerikoje esančius Irano aštuonis bilijonus 
dolerių. Irane laikomi Amerikos piliečiai gali pareika-
jauti stambių sumų už neteisėtą areštą, uždraudimą dirb
ti, nervų įtampą ir neleidimą amerikiečiams susijungti 
su šeima. Visa tai Tranui kainuos.

Chomeini liepė iraniečiams džiaugtis JAV santykių 
nutraukimu, bet pats yra labai susirūpinęs. Neužmiršęs 
amerikiečių, jis jau įsakė pr... alinti iš valdžios Irako dik
tatorių, pas kurį dvylika m-?^ iri na'.s gyveno ir kurstė 
Irano mulas prieš šachą. Be kurstymo prieš kitus Cho
meini negali gyventi.

VINCAS ŽEMAITIS

Nepriklausomos Lietuvos 1918-19 
metai Vilkaviškio apskrityje 
(A.a. vaistininko Juozo Tupčiausko 50 metu 

mirties sukaktį minint)

Juozas Tupčiauskas

PIRMOJI DALIS

Juozo Tuperiusko 50 metų mirtię^ąųįį^t^ 
minėjimas įvyho. 1080 m. .vasario mėn. 17 dieną.

Kun. klebonas V. Mikolaitis atlaikė pamaldas šv. 
Kryžiaus bažnyčioje (Čikagoje), vargonais grojo 
Mondeikaitė-Kutz, p. Giedraitienė pagiedojo ke
letą giesmių.

Po pamaldų artimi giminės ir keli šeimos 
draugai susirinko pas jo sūnų dr. V. Tupčiauską- 
Taurą pašnekesiui ir priešpiečiams. Dr. Vytautas 
Tauras trumpai paminėjo savo tėvelio kai kuriuos 
gyvenimo įvykius bei papasakojo jo biografinius 
bruožus.

J. Tupčiauskas gimė 1869 m. Lauckaimic kai
me, Kybartų valse., Vilkaviščio apskr., vidutinio 
ūkininko šeimoj, kuri nuo senų laikų turėjo pra
vardę — Naujokai. Giminės ir kaimynai tik tą 
pravardę ir težinojo, tik vėliau, kai mes, jo vaikai, 
ijome į gimnaziją, tai atsirado ir tikroji pavardė 
- Tupčiauskai.

J.T. formacijos mokėsi Maskvoje. Čia jis rado 
savo, kaimyną Juozą Bagdoną (vėliau prof. med. 
dr.), susipažino su Kaziu Grinium (vėliau med. 
dr., L. valst. prezidentu) ir kitais studentais. Ir 
jis čia prisidėjo prie lietuviškos veiklos. Apie 1900 
metus grįžęs Lietuvon ėjo Kybartų vaistinės ve
dėjo pareigas. Einant tėvo pasakojimu, tuo laiku 
Kybartų vaistinė buvo tarytum knygnešių užeiga, 
kur jie dalį knygų bei laikraščių palikdavo plati
nimui. Keletą kartų buvo atsilankęs ir Vincas 
Miekevičitfs-Kapšukas, kuris turėdavęs ir socia

V. Sidzikauskas savo atsimi
nimuose yra parašęs ir daugiau 
tokių dalykų, apie kuriuos jis 
turbūt nieko nežinojo, o rašė 
tik taip sau, kad sudarytų įs
pūdį — esą jis žinojo visai vis
ką ir kad, daugiau ar mažiau, 
niekas ir niekada tuo laiku ne
praėjo jam neveikiant ar neži
nant. Net ir prof. E. Galvanaus
ko apsisprendime išvykti į Ma
dagaskarą.. ! 'v

Niekur/ nesu, turbūt,: kompe7 
Netingesnis (V. • Sidzikausko pa
raštės “atveju”) kalbėti apie 
prof. E. Galvanausko nuospren
dį vykti pas savo žmoną Mada- 
gaskaran. šiuo atveju, -V- Sid
zikauskas ‘‘Dirvos Nr. ■ 47-4 -1978 
m. lapkrjmėni; 3P laidoje, -vie-, 
noję vietoje rašo: ‘“Kai; 1939 m. 
Europoje prasidėjo politinė kri
zė;, Galvanausko žmona, pran
cūzė Berta, su pas juos Klaipė
doje viešėjusiu savo amūku Fi-_ 
fi išvyko į prancūzų, koloniją 
Madagaskarą, kur gyveno jos 
duktė ištekėjusi už inž. Blond. 
Antrajam pasauliniam karui ki
lus, ji nebegalėjo sugrįžti į Lie
tuvą ir dabar, per vieną pran
cūzų armijos pulkininką. Ansba- 
che, ėjusį ryšininko su . ameri
kiečiais pareigas, Ernestui at
siuntė “šipkartę” atvažiuoti į- 
Madagaskarą”. Esu daug kartų 
V. Sidzikauskui tada (Vokieti
joje) labai -aiškiai nupasakojęs, 
kaip ir kada prof. E. Galvanaus 
ką suradau Bavarijos kaime, 
kaip jį aš (pradėjęs dirbti UNR-

(Tęstnys)

rašo V. Sidzikauskas, jis buvo
aukštas UNRRA vaidininkas, aš 
buvau jo pavaldinys ir E. Gal
vanausko globėjas. Niekada, iki 
išvykimo iš Bavasijos, E. Gal
vanausku nenustojau rūpintis, 
nes vėliau daug rūpesčio jau ir 
nebuvo, kai pulk. Dennis susi
pažinęs su E. Galvanausku jį 
taip pamėgo, kad pats dažnai 
jį provincijoje lankydavo ir vi
sokias gėrybes pats E. Galva
nauskui nuveždavo, — ką anks
čiau,-per labai oficialius “po
pierius“ man reikėdavo atlikti, 
išgaunant kaime gyvenančiam 
E. Galvanauskui maistą ir kt. 
E.' Galvanauskas; 'mat.; gyveno 
toli kaime nuo “kempių” — la
gerių ir niekaip nesidavė prikal 
biąamu į. lagerį persikęltį iš kai 
mo. ..

Pulk. Dennis, mano režisūros, 
dėka, susipažino .su E. Galva
nausku. Dar ir šiandien esu dė
kingas poniai Bukaveckienei už 
arbatėlę jos bute to' susipažini
mo proga. Tas prancūzas, jau 
irgi ne pirmos jaunystės, E. 
Galvąnauską taip pamėgo, kad 
iš pirmos pažinties pasidarė, ga 
Įima sakyti, artimi draugai dėl 
Galvanausko puikaus prancū
zų kalbos žinojimo/ jį Galva
nauskas stebino plačia politine 
galvosena, erudiciją išviso, džen 
telmeniškumu ir tuo pačiu pa
prastumu su kaimiečiais pas ku
riuos gyveno (vokiečių kaime) 
ir išviso kaip žmogus. Tas pran
cūzas dėjo visas pastangas su-

beveik nebuvo reikalingas, nes 
puikiai tolygiomis brangenybė
mis (kava ir cigaretėmis) buvo 
aprūpintas pulk. Dennis jąm ve
žamais Raudoncfo Kryžiaus pa- 
kietais (tada iš UNRRĄ sandė
lių, prieinamais tik žydams,) ir 
pora atvejų — V. Sidzikauskui 
ir dr. P. Karveliui:..

E. Galvanausko žmonqs (pran 
cūzės) išvykimo iš Klaipėdos 
aplinkybės yra irgi ne vi^ąi to
kios kokias V. Sidzikauskas ap
rašo. E. Galvanausko žmona ne- 
labai ilgai ir labai retais laiko
tarpiais yra gyvenusi Klaipėdo
je. E. Galvanauskas buvo vienas 
iš stambiausių Lietuvos ekono
minio gyvenimo vadovų, finan- 
-ininkų, pramonininkas Klaipė
dos mieste ir rektorius moks
lo institutuose, sąvininkas net 
keliu pramonės įmonių -— jam 
rodė didelio dėmesio -vietiniai 
vokiečiai, nes jo (E. Galvanaus
ko) ėjimai lietuvio įsitvirtinime 
Klaipėdos ūkyje vokiečiams iš
viso kėlė susirūpinimo. Tuo pa
čiu E. Galvanauskui ir jo šei
mai netik susirūpinimo — bet 
ir tam tikro pavojaus- Dėlto B. 
Galvanauskienė su anūku iš 
Klaipėdos išvyko vos keliąs die
nas prieš vokiečiams Klaipėdą, 
1939 m., pžiipant. Nors iki kąro 
pradžios' (1939 m. rugsėjo 1 ,d.) 
dar. buvo daug laiko, bet Klai- 
pėdoii negrįžo- ir, atrodo, dar 
laiku, prieš karą, spėjo išvykti 
r Madagaskarą — kur po karo 
pas ją 1947 nuvyko .ir gos vyras 
Ernestas Galvanauskas; ten iš
gyveno arti 20 metų.

Nuvykęs Madagaskaran ; E. 
Galvanauskas tuoj- man’ parašė 
laišką, su dėkingumu prisimin
damas mano parody tą.rūpestį 
jo būklės, gyvenkit vokiečių 
kaime; pageriiiimui. Kol- gyve
nau Vokietijoje (iki 1949 m. 
rugsėjo mėn.) — su E. Galva
nausku-- susirašinėjome, kad ir 
nedažnai, nes gi nebuvom lygūs 
partneriai. Betgi jis, kartais pa
rašydavo gana ilgą laišką apie 
savo įsikūrimą Madagaskare, 
apie ten jo Prekybos Mokyklos 
įsteigimą, gyvenimo sąlygas, kar 
tais net labai smulkmeniškai- 
Visuose jo laiškuose jautėsi dva 
sinė šilima — prisimenant mū
sų bendravimą Vokietijoje. Jau
čiausi netik. kad prisimenamu, 
bet ir pagerbtu gaudamas laiš
kus iš tokio žymaus Lietuvos 
valstybininko, kokiu buvo E. 
Galvanauskas.

(Bus daugiau)
RA organizacijoje) globojau, 
kol atsirado proga jį, prof. E. 
Galvanauską, supažindinti su 
mano direktorium prancūzu 
(buv. pulkininku) — Team di
rector col. Dennis — kaip gis va 
dinosi ir rašėsi. Nuo to laiko 
juodu pasidarė artimais drau
gais. Apie tai esu rašęs “Nau-

megzti E. Galvanausko ryšį su 
žmona Madagaskare ir tik jo 
nuoširdžių pastangų dėka— E. 
Galvanauskui iš Madagaskaro 
pradėjo ateiti to prancūzo kari
niu adresu siuntiniai su ryžiais, 
konservais, baltiniais, tabaku ir 
kitomis gėrybėmis, kurios tuo 
laiku Vokietijoje buvo tikromis

—- AP žiniomis, Omano sul
tonas Bin Said ątmetė..JAV pra 
žymą steigti strateginę aviaci
jos bazę Masira saloje.prie Per
sijos įlankos. Tačiau kiti žinių 
.šaltiniai praneša, kad sultonas 
sutiko leisti amerikiečiams nau
dotis esama aviacijos baze pen-

jienose”- Pulk. Dennis nebuvo brangenybėmis. Praktiškai — kerius metus, jei tą bazę mo- 
įoks ryšių karininkas — kaip tada E. Galvanauskas jų jau ir demizuos.

listinio pobūdžio knygelių bei proklamacijų. Jis, 
nešdamas rusų uždraustą spaudą, būdavo apsi
ginklavęs — dėl galimų netikėtumų susitikti su 
žandarais.

Pagaliau tėvą pradėjo tardyti žandarai, dėl 
ko jis iš Kybartų persikėlė į Virbalį, kur ėjo 
kooperatyvo vedėjo pareigas. Jo padėjėju buvo 
Aloyzas Puniška.

Pirmasis pasaulinis karas mus užklupo tėviš
kėje — Lauckaimyje. Po sėkmingos vokiečių 
kontratakos, rusų kariai išbadėję ir be tvarkos 
b.ėgo.iš Rytprūsių atgal. Jie tėviškėje buvo maiti
nami pienu, duona ir kitais produktais.

Vokiečių kariams atvykus, Juozas Tupčiaus
kas buvo paimtas jų vadovu, kaipo vietos kelių bei 
aplinkos žinovas. Nelaimei, vokiečių kariai pate
ko į kryžminę ugnį, ir turėjo nemažų nuostolių, 
suže’dimų- J. Tupčiauskas buvo apkaltintas, kaipo 
sąmoningas sabotuotojas, atseit, užfrontėj palik
tas šnipas ir, kaipo toks, karo atveju, turėjo būti 
sušaudytas. Tik dėka gerų vokiečių kaimynų buvo 
išsiaiškinta, ir išvengta fatalaus likimo.

Šis įvykis paskatino J.T. su šeima pasitraukti 
į rytus — Rusijos linkui. Arklių traukiamu veži
mu vykome Vilniaus kryptimi. Frontui nusisto
vėjus, sustojome Molėtuose, kur tėvui buvo pa
vesta eiti vietos vaistinės vedėjo pareigas. Tačiau 
kai frontas vėl pajudėjo, tai mūsų šeima pasiryžo

arkliais keliauti toliau. Vaistinės savininkė p. 
Baumgartienė davė geras rekomendacijas -vykti 
pas jos brolį Kondrackį, kuris tvarkė grafo Mord- 
vinovo didžiulį dvarą Selezny prie Velyžiaus, Vi
tebsko gubernijoj. Ten nuvykus, gavome atskirą 
namą gyvenimui ir tėvui buvo pavesta eiti dvaro 
vyr. buhalterio pareigas.

Aš su sesute Ona lankėme pradžios mokyklą 
r išlaikę egzaminus įstojome į Velyžiaus gimna

ziją. Čia besimokant įvyko rusų revoliuciją su vi
sais jos žiaurumais. Veik kasdien teko matyti 
vedamus vyrus sušaudymui, o paskui juos einan
čias ir raudančias jų žmonas beklykiančius vai
kus. Šie vaizdai paliko neišdildomus įspūdžius. 
Teko ieškoti kelių grįžimui Lietuvon: Gavome ži- 
n’ų, kad Vitebske bus organizuojami ešalonai grą- 
činimui pabėgėlių į jų gimtuosius kraštus.

Nuvykę į Vitebską, patekome į pąbėgėlių sto
vyklą, kur siautė gripo epidemija ir grėsė badas. 
Pinigų vertė krito, jie tapo beverčiais; Man su 
motina teko vykti į kaimus, kad mainais už rūbus 
gauti maisto produktų, nes tėvas susirgo gripu.

(Bus daugiau).
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PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ ,'NAUJIH*fc"



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Nėra meilėje baimės, bet tobula meilė 
stumia baimę šalin.” — 1 Jono 4: 18.

Vis dėlto yra ir turi būti prideranti baimė, atsargumas ar
ba pagerbimas, apsisaugojimas, kad nedarytumėm ką nors prie
šinga dangiškojo Tėvo valiai ir kas prieš.nga mūsų brangiam 
Atpirkėjui. Pranašas sako, kad “Viešpaties baimė yra gyvenimo 
šaltinis, mirties sunaikinimui išvengti.” “Baimė Viešpaties iš
minties pradžia.” “Baimė Viešpaties neapkenč a pikta..” Tobula 
meilė nevaro laukan tokios baimės, bet velyk padidina ją. Bai
mė, kuriąą meilė stumia šalin, yra bailumas, vergiška baimė, 
manymas, kad Dievas yra baisus, žiaurus arba tironiškas. Apie 
mūsų dangiškąjį Tėvą pranašas štai ka.p kalba: “Kaip tėvas pa
sigaili vaikų, taip Viešpats psigaili V v kurie jo bijosi — Psaimė 
103. 13.

iv. RASTO TYRINĖTOJA*
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

.GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

M49 So. Pulaski Rd. (Crawfora 
Medical Building) Tel. LU 5-6444 
Priima lleonius nasal siisitariiT™

SUSIRINKIMŲ

DR. PAUL V. DARGIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGIŲ 

.WeaMiezter Community klinikos 
Modicinoo direktorius 

19M S. Manhoiin Rd„ Westchester, IL 
VALANDOS: 3—0 darbo dienom i* ii

TEL — BE 3-5W3

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

39C7 Wm» 103rd Street 
VataodM pegal susitariisa.

DR. FRANK PLECKAČ 
9PT0METRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
i 2413 W- 71 S». T«L 737-5143 

Tikrina akis. Pritaiko akiniai 
“contact lenses”

VaL asai cuaitarim*. Uždaryta treč

ir

DR.LEONAS SEIBUTU- 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST «3rd STREET , 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

Ofiso talofu 776'430 
Rezidenciloc telefj US-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

tundra praktika, spec. MOTERŲ Upe-
Ofisas WEST

OFISO VAL.: pirą.. antrzcL, trati*. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. SfeJtadir 
oiaia 2-4 vaL popiet Ir kitu lair- 

oagal auaitarima.

ORTHOPED As-PHOTEZISTA 
Aparatai - Protezai. Med. bar 
dažai. Soeelall oaeaiba V5|e» 
(Arch Supports) ir t t

MM WMt 63rd St., Ch lex*. III. 64a'
Talaf.; PRMpeet C-5M4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL ĄVE.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

i perkraustymai

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINĄ

T*l. WA 5-1064

Apdraustas pei4rrauafrma» 
B (vairiu atatumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-ISt? «ri» 37M9-4

Našliu, Našliukiy ir Pavieniu klu
bas oaiandzio men. 11 d. 6 vai. vąk. 
turės narių susirinkimą Vyčių salėje, 
2455 W. 47th St. Visi nariai kviečia 
mi gausiai dalyvauti aptarimui svar
bių Įdubo einamųjų reikalų. Po susi
rinkimo — vaišės. V. Cinką, rast.

Lietuviu Motery Apsvietos draugi
jos narių susirinkimas įvyks šešta
dienį, balandžio 12 d., 1 vai. popiet, 
3808 So. Union Avė. Įėjimas iš kiemo. 
Narės prašomos atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Zarasiškiy klubo narių susirinkimas 
šaukiamas balandžio 13 d., sekmadie
nį, 2 vai. popiet, Vyčių salėje, 2455 
W. 47th St. Visi klubo nariai malo 
nėkite gausiai dalyvauti susirinkime. 
Yra daug svarbių reikalų aptarti.

Valdyba

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas įvyks balandžio 15 d. 6 vai. vak. 
Joanos svetainėje. 4258 So. Maple
wood. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Brokevičius, sekr.

r _t.

know Your heart
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HELP YOUR HEAR! FUND

HELP YOUR HEARJ

1972 m. rudeni rūsy okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

KA LIETUVIAI DARO VOKIETIJOJE
Mūsų nepriklausomybės šven- ir dažnai lankydavo Memmin- 

tė čia suruošta vasario 9 ir 10. geno’ lietuvius. Dabar jis išeina 
Susirinko per pusantro šimto į pensiją ir išvažiuoja j Kalifor- 
žmonių. Buvo atvažiavęs pilnas 
autobusas iš Romuvos ir daug 
Muencheno lietuvių. Vietos dien 
rastis atsiuntė korespondentę, 
kuri vėliau gražiai aprašė iškil
mes, įterpdama ir scenoje iška
bintą šūkį: “Tas laisvės never
tas, kas negina jos”.-

Minėjimas pradėtas visų dar
niai ir pakiliai sugiedotu Lietu
vos himnu. Iškilmes sveikinimu 
oradėjo LB apylinkės pirminiu-; 
kas K. Radzevičius. Sveikino Ir 
latvių atstovas Filipsons, vokie
čių klebonas ir kiti.

Paskaitą skaitė jaunas kuni-.
-'as Valentis iš Bad Woerishofe- 
no. Jis pasakojo apie savo kelio
nę : Suvalkų trikampį, į Puns
ką. Ten mūsų tautiečiai turį di- 
del-u sunkumų dėl lietuviškų 
oamaldų Varomas stiprus len
ksimas. Suvalkų mieste nebėra 
-okiu pamaldų lietuvių kalba. 
Paskaitą kuni Valentis iliustra
vo skaidrėmis.

Vasario 16 gimnazijos tautinių 
-ekiu g-upė, vadovaujama mo
kyt. Danes Augustinavičiūtės, Į 
-ršeko 8 šekius. Mečys Landas,] Luebecko apylinkės pirminin- 
iš Muencheno akordeonu pagro] įas pr. Kotkis. Tylos minute 
jo liaudies dainų pynę. Vasario! pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
16 gimnazijos mokinys R. Sla- laisvę. Savo paskaitoje Pr. Kot- 
vikns meniškai paskaitė apysa
ką “Ožio balsas”.

Apylinkės pirm. K. Radzevi-j .-Jamas atžalyną pažinti ir pamil- 
I Čius vietos lietuvių vardu at- ] ij mūsų tautos praeitį ir jos kar 

■ sisveikino su prel. dr. P. Celie-j žygius. Sugiedotas tautos him- 
šium, kuris daug metų gyveno nas. 
artimame Bad Woerishofene. 
buvo vysk. Deksnio sekretorius

Put Soup In Your Menu 
į --by Martha Logan , ■■■■■

A hearty soup makes a welcome dinner on a nippy day. 
Add a tray of relishes, garlic-parsley-buttered crusty bread and 
baked apples and you have a well-balanced, nutritious meal 
khat is easy to prepare.

Depending upon your įfe style and using the handy pack- 
iged homemade soup starter, the soup can be simmered on the 
range or in a slow electric cooker. For quick preparation, cook 
It in the pressure cooker. For a little extra zing, add a half cup 
af red wine.

Beef Vegetable Soup
Yield; 2 quarts soup

1 package Beef Vegetable 1 pound beef stew meat 
Homemade Soup Starter 8 cups water

Three Ways To Cook
Top of range: Brown the beef well. Add the water. Add the. 

rtock and vegetables. Bring to a boil. Cover and reduce the 
heat to a simmer. Cook for 90 minutes.

Slow cooker: Brown beef. Combine beef with stock and 
vegetables and water in ^low cooker. Cook on HIGH fpr!4 
hours or on LOW for 12 hours.

Pressure cooker: Brown meat in a 4 to 6 quart pressure 
cooker. Add 7 cups water. Stir in stock and vegetables. Close 
cover and position pressure regulator for 15 pounds pressure. 
Cook slowly for 30 minutes after regulator begins td operate. 
Remove from heat and place cooker under running water to 
reduce pressure

'—’t--.. - --■ -■ -
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Mažeika & Evans
laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMiD

niją. - - '
Po programos vyko linksmava 

karis iki vėlyvos nakties. Netrū
ko valgių %* gėrimų, šokiams 

. grojo kąpęla. .

Sekmadienį senelių prieglau
dos koplyčioje buvo ekumeninės 
pamaldos, į kurias susirinko per 
100 žmonių.. Šv. mišias atnašavo 
prel. Celiešius ir kun.- Vąlęntis, 
pamokslus sakė kun. Skėrys ir 
kun. Valentis, Per pietus: pasa
kyta daug 'nuoširdžių su prel. 
Celiešiūm atsisveikinimo kalbų.

LUEBĖCK

Vasario 16 bavarų sostinėje 
paminėta “Haus der Begeg- 
nung”. Šventę pradėjo LB ąpy- - 
linkės pirmininkas R. Hermanas, 
paskaitą apie padėtį Lietuvoje [ 

-skaitė lietuviškų programų Lais 
vės radijuj vedėjas dr. ĮC. J. Če
ginskas. JRATUKO taut. ' šokių 
grupė pašoko keletą tautinių šo 
kių. Eglė Juodvalkytė įspūdin
gai paskaitė iš K. Bradūno “Do
nelaičio ’kapas’’. Veikė loterija,, 
kurios p.elnas paskirtas “Ratu
ko” kelionei į Čikagą. Vėliau vy. 
kusiame draugiškame pobūvy- 
skaniai užkandžiauta ir daug 
dainuota. Vasario 17 Ijidwigs- 
feldo (Muenęhen) bažnytėlėje 
šv. mišias už Lietuvą aukojo dr 
pamokslą pasakė kun.. D. Kens- 
tavičius.

738-ąsiąs 'Lietuvos valstybės 
įkūrimo ir 62-ąsias nepriklauso
mybės atstatymo metines šio 
uostamiesčio 'lietuviai paminėjo 
vasario 10. Švę., Jėzaus Širdies 

(^bažnyčios. kriptoje iškilmingas 
šv. mišias atnašavo kun. dek. V. 
Šarka ir pasakę pamokslą šių iš- 
kilmnių tema. Buvo giedamos 
lietuviškos ir lenkiškos giesmės.’ 

į Lietuviška .trispalve, gėlėmis 
•j ir vyčiu išpuoštoje Haus Simeon 

salėje minėjimui vadovavo VLB

HAMBURG

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Tetaroma 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

kis apibūdino iškilmių prasmę. 
Žodį tarė ir kun. šarka, ragin-

Po programos vyko suneštinės 
vaišės, kuriu metu buvo skaito
ma patriotinė beletristika ir dai
nuotos liaudies dainos. Į minėji
mą atsilankė ir lenkų, ukrainie
čių bei vokiečių atstovai.

SCHETZINGEN

62-osios nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atkūrimo meti
nės čia prisimintos vasario 15 
ekumeninėmis pamaldomis. Šv. 
mišias aukojo kun. Br. Liubi- 

; nas, trumpai paryškindamas die 
Į nos prasme. Pamokslą apie įgim 
; tą laisvės troškimą ir jos vertę 
! pasakė .evan g. kun. Fr. Skėrys, 
j Į pamaldas atsilankė ir kitatau

čių, todėl pamokslą sakė lietu- 
I vių ir vokiečiu kalbomis. Sugie- 
i dotas tautos himnas.
! MUENCHEN

Pamaldomis ir .gera programa 
paminėta Vasario 16 šiame did
miesty, šv. mišias už .persekioja
mą Bažnyčią Pabaltijy aukojo 
kun. dek. V. Šarka Šv. Ąnsgaro 
bažnyčioje. Po. pamaldų salėje, 
paskaitą skaitė mokyt. V. Bar
tusevičius. Dainavo baritonas D. 
Sagemueller pianinu palydimas 
dr. R. Lampsatytės. Rinktinius 
eilėraščius deklamavo Baliulie- 
nė, Normantaitė, Tydikienė, Nąr 
kūtė, Mikalauskaitė. Po progra.- 
mos šventes dalyviai turėjo pro- 
gos pasišnekučiuoti ir pasišokti-

RASTATT

Mūsų valstybinė šventė čia at 
švęsta vasario 16. Tą proga įvy
ko ir Užgavėnių pasilinksmini
mas. šv. mišias 15 vai- aukpęa 
Vasario 16 gimnazijos kapelio
nas kun. J. Dėdinas. Po pamal
dų pasistiprinta kavute ir pyra
gais. Paskaitą salėje skaitė taip 
pat kun. Dėdinas, pailiustruo
damas skaidrių paveikslais. Ras 
tatto liet, vyrų choras sudaina
vo 4 dainas.

Užgavėnės linksmai atšvęstos 
su muzika, šokiais ir dainomis. 
Linksminosi apie 80 žmonių.

KAISERSLAUTERN

Vasario 16 proga ekumenines 
pamaldas čia atlaikė kun. Br. 
Liubinas ir kun. Fr. Skėrys: pir 
masis aukojo šv. mišias, antra
sis pasakė pamokslų ir sukalbė
jo maldą už tėvynę. Pamaldos 
baigtos tautos himnu-

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Mylimai mamytei

MARIJAI SVIDERSKIENEI

. mirus,
jos dukroiųs 4ir. Bronei ZcUiiUnci ft* Genovaitei Puniš- 
kicnci bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

PRANAS I'. t.l'KAS-LtlKOšUVU'.U S

I n i m ■ v

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

JLietuvi?
Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
-DALYSE.

PHILLIPS ■< LABANAUSKAS
3307^So.-UTLANiCA AVĖ. • TeL; YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446;Są. 50th Ave^ Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayetle 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
.3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1*38 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11G2S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, Til 974-4410

3354 So. HALSTED STREET

RADIJO III MOS VALANDOS

Lietųdy Įcffta: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL >vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

y»da|a Aldona Dauku* 

T»lr*4 NfaMeek 4-1413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 6062$

TeL Y Arda 7*1911

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
ic B'COZENE* Use only as 
directed The medically proven 
creme for j 
itching. <1Biro

į — Naujieno, Chicago, 8. 111. Ihu;>d;n. .V't.i 1<>. I'.JSO



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir Įdomūs dalykai

iii. moiiiiiiii Siwiuhu mow u , JJSft*** MMlUiiilil Ittfii' tit- It

Balzėko muziejaus pirmininkas, į 
penktadienį, balandžio 11 <1., iš-1 
skrenda į Was]iingtoną, kad ga

ilėtų išklausyti prez. Carterio 
kalbos ir dalyvauti ruošiamuo- 

. se pietuose.

v >

REAL ESTATE

>
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S Pusryčius amerikiečiai dau
giausia valgo namuose. Labiau
siai mėgstama: 1) Paruošti val
gymui javainiai su pienu, 2) Ka 
va, 3) Gruzdyta duona — tostas 
ir kavą, 4), Vaisių^sunįką ir

|m^ii 'šl’i ’įhcntk, 5) Jlvaitiia?' štf ’ Irfga 
įipienu ir kava. 6) Kiaušiniai, me
tisą, tostas ir kava.
S e Mediciniškais tyrinėjimais 
^rustatyta, kad česnakas yra nuo 
įstabus vaistas, galintis apsaugo
ji ir net pagydyti didelį kraujo 
^spaudimą, cukraligę, disenteri- 
fc^ją, plaučių uždegimą ir daugelį į 
ijeitų ligų. Jis per du tūkstančius j 
finetų buvo žmonių medicinos tū |

. y^.as. Tačiau česnakas nėra mė- 
f.giamas dėl aštraus kvapo. Japo
nijos daržininkai išaugino ma
gesnio kvapumo česnaką, bet 
.^Amerikos rinkose dar jo nėra, 
[jvloterims bus įdomu žinoti, kad 
česnakas .sųl^O/sen^jimą pro- j
cesa.

e Psichologijos dr. Herbert 
-Hoffman stebėjo daugelį asme
nų ir išpinigų slėpimo būdų nūs 
tat ė’jų asmenybę:

‘ Geros širdies artimui as- 
•menys mėgsta slėpti pinigus 
'cukrinėse, pyragaičiams induose; 
;bei kavos skardinėse. Jie yra 
^kuklūs ir nemėgsta komplimen
tu.
: — Konformistą ir mėgstą tvar 
ką bei gerus santykius savo šei
moje ar su kaimynais pinigus 
deda į specialias dėželes, daž
niausiai į kiaulyčių bankus.

— Optimistai ir svajotojai pi
nigus slepia po čiužiniu. Net sun 
kiose valandose jie sugeba šyp
sotis.

— Jei jus esate nerūpestin
gas, mėgstate humorą ir esate

greito galvojimo ar veiksmo, tai 
jūs pinigus slėpsite lengvai pri
einamose vietose, mašinos įran
kių bei pirštinių kabinetėlyje, 
slaptame piniginės skyrelyje, 
SReci^Jiapve .^otpyy^už-

— Norintieji gerai ir sveikai 
atrodyti pinigus slepia senuolę 
drabužiuose, pirštinėse ar. ba
tuose. Jie yra saikingi gėrime įj 
valgyme. $

— Artistinių bei meniškų gą, 
bumų asmenys pinigų slėpinį 
vietas pasirenka neįprastuos^ 
daiktuose: už šaldytuvo, palė
pėse, už apkaltos lentomis sięj 
uos, oro vėsinimo sistemoje. Jffi 
neklausia iš nieko patarimų, b® 
vykdo 'savas' idėjsfe ar sumanjfe 
mus. fe

— Savimi pasitikį ir savisttjŠ- 
vūs asmenys slepia pinigus kn\b 
.gosp ar |arp -knygos lapų.'.Jil 
'tnŽgfs^laflęCtre^sŽ^b ’^iu'(HhoBės| 
nekreipdami dėmesio net į visos 
grupės nutarimus.

• Statistikosžįu0r<^'žiniomis 
vidutiniški . ’amerikietės gara
žus yra 77.1 metai, gi. vyrai-vi
dutiniškaigyvena 69.3 metus. 
Amerikojė'yraTū^nr^ij.onįjino- 
terų, su laukūsių:65^ nitus,; ųjvy 
rų tik 10 milijonų. Nenorinčioms 
likti našlėmis patariama tekėti 
už 8 metais jaunesnio vyro.

e Ekonomistai pataria nemė
tyti pinigų i kanalizaciją:

- Maudantis vonioje, pripilti 
tik pusę vonios, tuo bus sutau
pyta virš 60% karšto vandens. 
Maudantis po švirkšle ir laikant 
visą laiką bėgantį vandenį, iš
naudojama apie 25 galonus van
dens. Bet jei naudosim tik kū
no sušlapinimui, o vėliau muilo

nuplovimui, tai užteks tik 4 ga- vai nugalėsite laikinus sunku- 
lonų. j mus ir Naujienos vėl dar ilgai

— Skutantis nereikia laikyti lankys mus. Tos kelios dienos be 
bėgantį vandenį, bet jį įsileisti Naujienų buvo nuobodžios". Dė 
į sinką, tuo sutaupant virš 9%0( kui už laišką ir už auką, 
vandens, gi taip elgiantis plau
nant rankas sutaupoma 50%, 
gi lėkščių plovimui galima su
taupyti net virš 80%. Ar tai yra 
daug? Per metus galima suma- 
žnti energijos sąskaitą iki 60 
dolerių, o vandens sąkaita iki 
50%.

M. Miškinytė

— P, Kavaliauskas iš Bridge- 
porto apylinkės, sveikindamas 
su pavasario šventėmis ir linkė
damas kuo greičiausiai išbristi 
iš skolų, atsiuntė $30 auką. Dė
kui.

fi
s*

DRILL PRESS 
SET - UP MAN

— FIRST SHIFT —
Musi have experience on automatic and hand drill press, ® 

and be capable of sharpening small diameter drills 
on drill sharpening machine.

Brook-

—A. Hoįfmanienė iš Marpue 
fite Parko atsiuntė $90: $45 me
dinei prenumeratai ir $45 auką. 
<pėkui už ją ir už nuolatinę pa- 

‘wliyama.
I!?
14* J — Justinas Su elny s,
& lyn, Ohio, taip rašo: “Siunčiu 

Naujienoms mažą $20 auką. 
Linkiu Jums viso geriausio Jū- 
5sų sunkiame darbe. Tikiu, kad 

s *Visu naujieniečiu pagelba leng- 
81-c * _____ _____________

Bi
763-2020 >

SAFETY SOCKET SCREW CORP.
6501 N. Avondale Chicago, IL 60631

Equal Opportunity Employer t
$

i
>

. — SLA 134 tos Moterų kuopos 
r susirinkimas įvyks šeštadienį, 
balandžio 12 d., Chicago Savings 
bendrovės patalpose, 6200 So. 
Western Ave., 12 vai. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti. V-ba

— LB (R) Brighton Parko 
apylinkės visuot nis metinis su
sirinkimas šaukiamas š. m. ba
landžio 20 d. 2 vai. popiet Šaulių 
Namuose, 2417 W. 43rd St. Na
riai ir prijaučiantieji maloniai 
kviečiami atsilankyti. Po susi
rinkimo — draugiška kavutė.

Apylinkės valdyba
— Horoscopes or Astrologica 

Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Member 
kmerican Federation 
’dgers. (Pr.)

• SPECIALI 207c 
□A PRISTAČIUS ŠĮ 
MĄ; Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento « prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

Namai, 2»m< — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

N«mal, žami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
FETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel. Virginia 7-774}

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

v

of Astro-

NUODAI
SKELBI

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais i

i

i

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago^ miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Te!. 927-3559

Mielas Redaktoriau,

Notary Public
Insurr.nee, Income Tax

Skaitytojų Balsai

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

NEIGHBORHOOD
REALTY GROUP

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A L A U R AI T1 5

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 c

I — Romanas Drukteinis, Omą- 
ha, Nebraska, veiklus visuome
nėje ir aplinkoje, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė $15 auką. 
Dėkui už ją ir už nuolatinę pa
ramą bei gerus linksimus.

— Dėkui Edvardui Valneriut 
iš Marquette Parko už pagelbą 
Naujienoms atsiunčiant iš anksj 
to prenumeratą ir $5 auką.

— Ingrida Kasiulytė ir Karen
Kulpaitė iš Bogan aukšt. mokyk 
los priimtos į Amerikos garbės 
mokinių draugiją- i

—J. Dambrauskas is Ma.rąuet
te Parko atrašė tokį laišką: f Skubu su pagalba Naujienoms, 
“Naujienoms paremti siunčiu j bet. esu neramios širdies. Jau 
-40 piniginę perlaidą ir linkiu! nuo seniau stebėdamas Jūsų 
gausiai duosmų aukotojų”. Dė
kui už auką ir už pareikštą rū
pestį dėl reikalingos paramos;

— Ginta Remeikytė iš Mari
jos aukšt. mokyklos pateko į 
tūkstančio pųsiąu5:nalistų gru
pę. Iš jų speciali komisija at
rinks pačius geriausiu? “Presi
dential Scholars” titului, kuris 
bus suteiktas Baltuose Rūrrzio.- 
se. ' j.

i

veiklą, negalėjau suprasti, kaip 
galite ištverti, vienam žmogui 
užsikrovus veik visą darbą. Taip 
ilgai tesėti negalima, priedu: 
amžiaus naštai spaudžiant 
čius.

pe

Kiekvienas daro klaidas, 
išvengė ir Naujienos. Jau 
seniau reikėjo palaipsniui kelt 
prenumeratą, o ne pasitikėti au 
komis, piknikais ar kitais paren

nu<

- Stanley Balzekas, Jr., autoji šiuo nietu’ atėjus sun
mobilių bendrovės savininkas ir!kiai. ekonominei krizei, laba

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARIJA NOREIKIEMS

I 2608 WM 69th St, Chloro, m. 60629 • TeL WA H7§7

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, ffl. 60629. — Tel WA 5-2717

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ? f
yra geniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė ar- J 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metufL
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoe S 

darbus diroa. < .
♦ " 'r 1 *■ r A •_ . J

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

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gall 
Susivienijime apsidrausti iki 810,000.

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

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

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
| savo apylinkės SLA kuomi veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašytu

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

307 W. JOth St.
To! (211) S43-221I

i

We’ll help you make the right move.

J ft’GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

.tuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti j mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedxie Avenue ; 

Tel. 778-8166 arba 776-8505

■%

Laikrodžiai ir brangenybė*^
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West S9th Street

, Tat REpublic 7 1941 . ...

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAŠ/4059 Archer Avė. 
Chicago, lit 60632. Tel. YA 7-5920

protingai pasielgėte, kad prade 
jote leisti laikraštį penkis kar 
tus per savaitę. Dabar staiga vė 
sugrįžote, prie kasdienės laidos 
Mes žinome, kaip sunkiai pini 
girnai ir kitaip yra išjudinami 
mūsų mieli tautiečiai. Dabar ta.' 
itin akivaizdu, kad naujieniečia 
vos atskuba į pagalbą su penki
nėmis ar dešimtinėmis. Su tokh 
pagalba toli nenuvažiuosi.

Būtų didelis smūgis visai lie 
tuvių išeivijai, jei nustotų ėj< 
Naujienos, bet ar turime ryžte 
ir žmcfnių, kurie galėtų išgel 
bėti Naujienas?

Kasmet, kai ėmiau bendra 
darbiauti Jūsų laikraštyje, pri 
sidėdavau ne vien savo plunks 
na, bet ir pinigine parama. T< 
principo vedamas siunčiu Jusi 
laikraščiui $100, tegu būna i 
mano indėlis.

Viso geriausio,
JŪSŲ — V. Karosas 

, Cicero, III.
♦ * *

Gerbiamieji 1
Praeitų metų pabaigoje atnau 

jinau laikraščio prenumeratą i 
žinodamas, kad Naujienos yr< 
sunkumuose, savanoriškai pake 
liau prenumeratos mokestį ik 
$38. Jūs pakėlėte prenumerat;

į vėliau iki $40, tad aš esu sko 
J j lingas $2.
4 Sužinojęs, kad Naujienos vė
5 atsidūrė sunkumuose dėl nesu 
/ mokėtų mokesčių, siunčiu $41 
j čekį, iš kurių $2 nedamokėta 
S prenumeratos reikalui ir $U

auką — sumažinimui nesumo- 
ketų mokesčių.

Ji Linkiu Jums sėkmės nugalėt 
f' visus sunkumus, kad galėtumėm 

^^*mus informuoti teisingomis ii-

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Nuosavybės — kitur

INDIANA year round home for į 
>ale. 1 mile to Beverly Shores 
iepot. 3 lots 150x120. Garden & 
blue spruce trees. 2*4 car gar.

Write: Box 164, Beverly 
Shores, Ind. 46301

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
r ‘ “ ' ’ ’ '
iškvietimai
flip pat daromi vertimai, giminių 
Zk--3timai, pildomi pilietybes pra- 

iymai ir kitokį blankai.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia HOMEOWNERS POLICY

GENERAL OFFICE
Mature person with previous office 

experience for 6 hours per day.
Must have accurate typing & math 

skills with good phone voice.

SYKES TERMINAL
WAREHOUSE

931 W. 19th St, Chicago
829-7095 Ask for Bob

IN NEIGHBORHOOD

EXP’ED OR TRAINEE
Į Full or 2-3 days (full days), 
pood with figures; lite typing; 
over 25; sales, supermart, or| 
: Irug store experience helpful. 
?hone for appointment 10 to 11

— Sovietų karo jėgos, 230 
tankų pradėjo naują puolimą 
iries afganistaniečius.

— Antrieji papildomi Irano 
larlamento rinkimai atidėti ne
ribotam laikui.

F. Zapolis, Agent 
320854 W. 95th St 
Everg. Park, 111 
60642, - 424-8654

State farfn Fire and Casualty Company i

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

i

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS *
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPfNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tol 776-5162 arba 776-5163
• 2649 West 63rd Street

• Chicago, m. 60629

liomis ilgiausius metus! į —
Reiškiu pagarbą, I 7 2TL"-----~~ ~ Z__7 __Z

Kostas L. Marcinkus ’ -pus PARAGINK SKAITYTI 
Hot Springs, Ark. DIENRAŠTI “NAUJIENOS*'

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________ ’

l PATS SKAITYK IR DaR KI-




