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VOKIETIJA BOIKOTUOS MASKVOS OLIMPIADA
Kongresmano E. Dervinskio 

rezoliucija radijo reikalu
Kongresmanas E. Derwinski 

(resp., III.) JAV Atstovu Rū
muose pasiūlė naują rezoliuciją 
Nr. 308, kuria- siekiama pagerin
ti Radio Free Europe - Radio 
Liberty ir Voice of America vei
kimą. Abi radijo stotys teikia 
informacijas pabalt'iečių, o taip 
pat ir kitų Rytų Europos tautų 
kalbomis.

Kongresmanas savo rezoliuci
joje pabrėžia, kad JAV turi pil
nai panaudoti savo technologi
nes galimybes, "didinant siųstu
vų pajėgumą,: gausinant progra
mų ' skaičių, nugalint Maskvos 
trukdymus ,gerinant radijo pra
nešimų įvairiomis kalbomis ko
kybę ir kiekybę.

šią rezoliuciją parėmė 38 
kohgrešmanai.

Pažymėtina, kad Z. Brzezins
ki atsiuntė Centro-Rytų Euro
pos tautų draugystės organiza
cijos pirmininkui L. S. Rozvoril, 
gyvenančiam Elmhurste, III., 
raštą,'kuriame informuoja apie 
JAV ..vyriausybės: nusistatymą 
sustiprinti Radio Free Europe- 
Radio Liberty transliacijų pa
jėgumą, skiriant lėšų vienuoli
kai nąujų siųstuvų.

PALAIKANT RYŠIUS 
SU KITOMIS TAUTOMIS

Chicagos gudai kovo 30 dieną 
Regency Inn salėje minėjo savo 
n e p r iklausomybės paskelbimo 
62-ąsias metines. Jautriai skam
bėjo jų himno žodžiai: “Kruvi
nose kančiose mes atgaivinsime 
gyvybę savo respublikos”.
J; Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu minėjime sveikinimo kal
bą pasakė kun. J. Prunskis.^

ETNINĖ KULTŪRA JAV-SE

Chicagoje balandžio 8-0 die
nomis Bismarck viešbutyje įvy
ko konferencija etninių kultūrų 
ir svetimų kalbų studijų reikalu. 
Dalyvavo valdžios žmonės iš 
Washingtono, universitetų pro
fesoriai iš įvairių JAV vietų, 
daugelio organizacijų atstovai. 
Labai išryškintas reikalas dau
giau domėtis tautinėmis kultū
romis ir kalbomis. ALI ai šioje 
konferencijoje atstovavo kun. 
J. Prunskis. ,
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! IEŠKO INFORMACIJŲ 

APIE-LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Taryba be
veik kasdien gauna telefonais ir 
laiškais pasiteiravimų apie Lie
tuvą? Pavyzdžiui, paskutiniu lai-

KALENDORĖLIS

Balandžio 25: Melą, Morkus, 
Žada, Arėjas, Rutvilis, Tol- 
mantas.

Saulė teka 4:57, leidžiasi 6:41.
Oras vėsus, debesuotas, gali 

lyti.

ku kreipėsi East European Co
ordinator Human Rights Inter
net. ALTos centre, 2606 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629, galima 
gauti ALTos leidinių: “Lithua
nia” (kurios jau paskleista apie 
69,000 egzempliorių), ir “Lithu
ania’s Jews and the Holocaust”, 
“Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklos penkmetis”. Lietuvių 
Kongreso darbų knyga dabar 
yra spaudoje.

(ALT Informacija)

TARPTAUTINIS TEISMAS 
SOVIETŲ SĄJUNGAI

PARYŽIUS, Prancūzija. — Iš 
Afganistano ateinančios žinios 
sako, kad Sovietų karo jėgos, 
norėdamos išnaikinti kalnuose 
pasislėpusius ginkluotus afga- j 
nistaniečius, vartojo prieš juos 
nuodingas dujas. Duomenų apie 
tas nuodingas dujas turi patys 
afganistaniečiai ir pakistanie
čiai. Tai dujos, kurios labai grei
tai išgaruoja. Jas galima sugauti 
apnuodyto’" žmogaus— kraujuje, 
jeigu greitai bus daromas tyri
mas. Tvirtinama, kad tyrimas 
turi būti tuojau pravestas. Ilges
nį laiką palaukus, tos dujos išsi-
vaikščioja ir neįmanoma jų 
rasti. ■ ; -

Afganistaniečiai nori traukti 
teisman Sovietų valdžią ir karo 
vadovybę už nuodingų dujų 
vartojimą. Amerikiečiai prisibi
jo tokio kaltinimo, nes be tikslių 
įrodymų neverta eiti į teismą. 
Be įrodymų rusai dar labiau 
siautės. Bet jeigu turima įrody
mų, 1 
prieš dujų vartojimą. Visos vals
tybės, įskaitant ir Sovietų Są
jungą, yra prižadėjusios nuodin
gu dujų nevartoti. Patvirtinus 
šias žinias, Sovietų Sąjungą 
smerktu visas kultūringas 
saulis.

tai sukeltų visą pasaulį jnos 50 įkaitų neišleis.

pa- 
pa-

Valstybes, sekretorius Cyrus 
R. Vance boikoto ir blokados 
reikalais lankėsi Kanados sosti- ' 
nėję Otavoje. TreiSadienĮ JAV 
pastangas sutiko remti ne tik 
Kanada, bet ir Japonija. Kana
dos užsienio reikalų ministeris 
Mark MacGuigan pakaltino- Ira
ną nuolatiniu ir grėsmingu tarp
tautinių įstatymų laužymu. Jis 
numatęs sekančią boikoto bei 
blokados programą, kuri derina
si su Europos valstybių veiks
mais: ■

— Apriboti Irano diplomatinę 
atstovybe Otavoje,

— Sulaikyti vizų išdavimą 
Irano studentams, ’

— Kanados prekybc's bendro
vės prašomos nepasirašyti eks-

PREZIDENTAS TITO 
. ATGAVO SĄMONĘ

BELGRADAS, Jugoslavija.— 
Prezidentas Tito, dvi dienas pra
leidęs be sąmonės, ketvirtadieni, 
vėl atgavo sąmonę ir dcfmisi sa-1 
vo sveikatos stoviu.

, Tito žino, kad jis gauna ge
riausią gydytojų pgalbą šioje li
goje, bet jis vis dar nori žinoti, 
ar negalima imtis kitų priemo
nių sustiprėti ir atsigauti.

Gydytojai r
Tito gajumu ir stiprumu. Savo- 
laiku Tito buvo labai stiprus vy- 
ras, bet cukrinė ir v_______
ligų susilpnino atsparumą li
goms. Daug prisideda ir amžius 
— 86 metai.

ir atsigauti. » . w ,
stebisi'- prezidento P°rt0 sutarčių bei neteikti kito-

)• kių patarnavimų ar kreditų. 
Iranas pakėlė eksportuojamai

,isa eilė kitų i Japonija naftai kainą $2.5 už

AMERIKOS LAIVYNUI 
TRŪKSTA VYRŲ

NORFOLK, Va. — Atlanto 
vandenyno karo laivams trūksta 
patyrusių jūreivių. Atsiradus 
didelei grėsmei prieš buvusius 
Indijos vandenyne ir Vidurže
mio jūroj Amerikos laivynus, 
juds teko gerokai sustiprinti. 
Toks reiškinys labai sumažino 
Atlanto laivyno personalą, ir tas 
laivynas atsidūrė aliarmuojan
čioje padėtyje.

statinaitę. Japonija atsisakėm©— 
keti. Irano valdžia paskelbė su
laikysianti amžinai naftos par
davimą toms valstybėms, kurios 
prisidės prie sankcijų. Japonijos 
ministeris pirmininkas, viso ka- ( 
bineto pritariamas, sumažino 
atstovybę Teherane ir nutraukė 
prekybos sutartį.

Vakarų sąjungininkai įsitiki-’ 
no, kad JAV ambasados užėmi-j 
mas ir įkaitų laikymas yra Ira-Į 
no politinė strategija, nukreipta 
ne tik prieš Ameriką, bet ir prieš 
visus vakariečius. i

— Prez. Carteris. uždraudė 
vežti kubiečius į JAV.

Robert Strauss, Demokratų partijos Centro komiteto 
pirmininkas, patenkintas pirminių rinkimų eiga.

JAPONIJA IR KANADA PRISIDEDA 
PRIE SANKCIJŲ PRIEŠ IRANĄ

VISUOTINĖ BLOKADA PRASIDĖS GEGUŽĖS 17 D., JEI IRA
NAS NEIŠLEIS 50 ĮKAITŲ, LAIKOMŲ JAV-AMBASADOJE

Devynios Europos valstybės, 
priklausančios Bendrajai Rinkai, 
antradienį nutarė prisidėti prie 
Irano diplomatinio ir ekonomi
nio boikoto. Taip pat jos nutarė 
aktyviai remti visuotinę Irano- 
blokadą, jei iki gevužės 17 die-

DILEONARDI PALIKO 
RAMYBĖJE MAFIJĄ

CHICAGO, III. — Daugelis 
stebėjosi, kodėl kap. Joseph Di- 
Leonardi per keturis mėnesius 
nieko nedarė gausiems Chicago 
mafijo's veikėjams, savo dieno
raštyje klausia dabartinis Chi
cago policijos vadas Brzeczek. 
Kyla irgi klausimas, kodėl kap. 
James ir Zurawski ir W. Duffy 
neiškėlė prieš mafiją nė vienos 
bylos.

Prancūzijos prezidentas Valery Giscard d’Estaing 
paklausė atvažiavusį Grdmyką, kuriais sumeti
mais Sovietų generolai įsivėlė į Afganistaną.

LAIKRODŽIAI EIS PIRMYN 
VIENĄ VALANDĄ

CHICAGO, III. — Ateinanti 
sekmadienį, 2 valandą ryto, vi
sus laikrodžius turėsime pa
stumti pirmyn viena valanda. 
Kiekvienais metais, kai saulė 
pradeda anksčiau tekėti, tai 
amerikiečiai pastunra laikro
džio rodyklę viena valanda pir
myn, kad galėtų visi pasinau
doti dienos šviesa. Rudėilį, kai 
dienos patrumpės, tai laikrodži 
rodyklę teks pasukti atgal.

š:-štadienį, prieš eidami gulti, 
visi privalo pasukti visus ranki
nius ir namų laikrodžius viena 
valanda pirmyn.

TRANUI NAUJAS PRE
KYBOS KELIAS

TEHERANAS, Iranas. — So
vietu valdžia sutiko atidaryti 
Tranui naują prekybos kelią, pa- 

i reiškė Irano prekybos ministe- 
ris Reza Salami. Irano valdžia 
bijo, kad amerikiečiai, paskelbę 
blokadą, visai neuždarytų pre
kybos kelių. Jeigu Sovietų Są- 
junjungą atidarytų prekybos ke
lią iš Turkijos i Kaspijos jūros 
pakraščiui, tar- iraniečiams ne
būtų tokio didelio pavojaus. So
vietų valdžia uždirbtų prekių 
pervežimu.

RUMUNIJA NENORI DALY
VAUTI POKALBYJE

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Komunistinės Rumunijos vado
vai nepritarė Sovietų Sąjungos 
sumanytai, sušaukti balandžioje 
mėnesio pabaigoje Raudonųjų 
konferencijai.

1 Sovietai galvojo, kad tokioje 
Raudonųjų konferencijoje bus 
galima pasiteisinti prieš pasaulį 
dėl dabartinių Sovietų Sąjungos 
žygių, kaip užgrobimas Afganis
tano ir laužymas tarptautinių 
sutarčių. ! i?

Europos kompartijų konferen
cija šaukiama Paryžiuje.

KANCLERIS HELMUT SCHMIDT ĮSAKĖ 
VOKIEČIAMS BOIKOTUOTI ŽAIDYNES

AFGANISTANO INVAZIJA SUKĖLĖ DIDELIO 
SUSIRŪPINIMO SOVIETŲ VADAMS

Helmut Schmidt

BONA, Vo’kietija. — Vokieti
jos kancleris Helmut Schmidl. 
pasitaręs su kabineto nariais, 
pranešė visoms Vokietijos spor
to organizacijoms boikotuoti 
Maskvos olimpiadą ir savo at 
stovų į Maskvą nebesiųsti.

Vokietijos kancleris pri 
dėjo, kad Vak. Vokietija laike 
Afganistano invaziją labai pa 
vojingu veiksniu visai pasauli^ 
taikai ir nutarė dirbti kartu si 
savo sąjungininke Amerika, ku
ri Sovietų invazijos pavojų F 
karto suprato ir labai griežtai 
protestavo. Vokietijos vyriausy
bė neteiks jokios paramos spor 
to organizacijoms ir neleis joms 
arba jų nariams vykti j Maskvą 
ir dalyvauti rusų ruošiamoje 
olimpiadoje. Sovietų valdžiai 
buvo paskirtas laikas atšaukti 
savo karo jėgas iš Apganistano. 
bet Sovietų valdžia šia proga ne- 
pas’naudojo’ ir 100,000 savo ka 
reivių iš Afganistano neatšaukė. 
Sovietu valdžia visa ši klausimą 
dar pasunkino, pradėjusi nau
doti dujas prieš kalnuose besi
slapstančius beginklius Afganis
tano gyventojus.

Vokietijos sportininkai buvo 
pasiruošę vykti i Maskvą liepos 
pabaigoje ir dalyvauti Maskvos 
olimpiadoje. Vykti besirengian
tieji sportininkai ruošėsi olim
piadai. Jie tikėjosi laimėti, nes 
žino, kad Sovietų sportininkų 
nuotaikos gana nukritusios. 
Sportininkai negali ir nemok, 
teisinti Sovie'.ų karo jėgų įsiver
žimo į Afganistaną. Rusiškais 
argumentais jis nepate’sinamas. 
Rusai klausosi Amerikos didžių 
jų radijo shčių pranešimus ir 
žino, kad Sovietų kariei. nega 
lėdami suvaldyti prez. Amino 
jį nušovė ir paskyrė kitą komu
nistą Afganistano prezidento pa
reigoms. Svetimos valstybės pa
grobimas. perversmo joje orga
nizavimas, valstybes aparate 
paralyžiavimas nepateisinamas. 
Afganistan:ečiai s p o r t ininka* 
šias žinias turi ir galės ginčytis 
su bet kuriuo Sovietų sportinin
ku, bet jie ž no, kad tie ginčai 
sugadins sportininkų nuotaikas 
ir padėtų atvykusioms sporti
ninkams laimėli žaidynes. Ame
rikos, Kanados, o dabar Vakarų 
Vokietijos atsisakymas vykti į 
Rusiją nuteiks labai savotiškai 
rusų sportininkus.

WASHINGTON, D.C.— Vaka-

RAGINA SUDARYTI 
NAFTOS ATSARGAS

WASHINGTON (AP). — še
šių senatorių grupė iš abiejų 
partijų atkreipė dėmesį į naftos 
atsargų sudarymo reikalingu
mą. Senato Energijos komiteto 
pirmininkas sen. Henry M. Jack-, 
son (D., Wash.) pareiškė, kad 
būtinai reikalinga sudaryti bent 
500 milijonų statinių naftos at
sargas, nes nafta yra kaip auk
sas, laikomas Fort Knox. __ ,

Senatorius Bill Bradley (D., 
N.J.) ir sen. Robert J. Dole (Pu, 
Kan.) įnešė rezoliuciją nema
žinti sumų biudžete naftos at
sargų sudarymui. Energijos de
partamento sekretorius Charles 
W. Duncan savo planuose yra 
numatęs iki 1989 metų sudaryti 
750 milijo'nų statinaičių naftos 
atsargas.

Tačiau visai kitokios nuomo
nės yra arabų naftos eksporto
riai. Saudi Arabija pagrasino 
sumažinti naftos produkciją 10 
milijonų statinaičių per dieną ir 
nutraukti 25% naftos eksporto 
i JAV, jei būtų sudarinėjamos 
atsargos iš importuojamos ar 
vietiniu naftos šaltiniu.

— Pietų Afrikos policija pa
naudojo ašarines dujas ir laz
das prieš mišrios rasės demonst
rantus, reikalaujančius lygaus 
mokslo juodiesiems. Demonstra
cijos įvyko trečiadienį Johanes- 
hurgo’. mieste ir Durban prie
miestyje.

— Trečiadienį gauta žinių, 
kad Afganistano partizanai puo
lė Bagram aviacijos bazę, esan
čią netoli Kabulo. Keletas lėktu
vų buvo sunaikinta, žuvo apie 
50 Sovietų karių.

rų Vokietijds nutarimas nesiųsti 
sporto organizacijų atstovų i So
vietų Sąjungą ir boikotuoti 
Mask vos olimpiadą, teigiamai 
paveikė ne tik prezidentą Car
ter!, bet ir Atstovų Rūmų užsie
nio komiteto narius. Jie tvirtina 
prez <knto C.arterio’ politiką So
vietų Sąjungos atžvilgiu ir pri
taria jo energijai šiai tarptauti
nei krizei spręsti. Prezidentas 
Carteris dar kartą pareiškė, kad 
j:s neturįs laiko aktyviai dalyr- 
vauti Demokratų partijos rinki
minėje kampanijoje, nes valsty
bės reikalai atima visą jo laiką.

Patirta, kad Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų m misteris sku
ba į Prancūziją tartis keliais 
Sovietų užsienio reikalais, bet 
pirmon eilėn Gromyka nori įti
kinti Prancūzijos prezidentą, 
kad Sovietų karo jėgos įsiveržė 
i Afganistaną tiktai Afganista
no prezidento prašomos. Ar pre
zidentas Giscard d’Estaing pati
kės Gromykos aiškinimams, tuo 
tarpu dar nežinia, bet jis turėtų 
būti geriau informuotas apie So
netų kariuomenės vadų tikslus 
ir planus.



STA1TS Jt'šKSN’AS

VARPAS
(Tęsii>ys)

Išeivijai skaldyti okupantai savo mandatą esąs praradęs, kad 
VLIK ir ALT sudarančios par
tijos esančios išmirusios ir kad 
politinių veiksnių vietą turinti 
perimti LB. Į tekių paskalų 
skleidimą sąmoningai ar nesą
moningai įsijungia nemažas skai 
čius išeivių, suteikdami okupan
tui laimė imu. LB buvo įkurta 
veikti visuomeninės organizaci
jos pagrindais, ir jos tikslas- 
nasaulyje išblaškytus lietuvius 
jungti ir rūpintis lietuvybės iš-|

sugalvojo ir kitų būdų, kaip an
tai -e n?»<>c'as. propa- 
rrn :irhi re ’vma. moksli- 

ir Pte^a+ų ekskursijas į 
čia ir į ten. Tokiuose atve:uose 
jie susiranda išeivijoje pritari
mų i" fe:k ninku. Okupantas yra 
rwo kcia Įkėlęs i*- į vienintelę 
Ketuvhi Gimnazija, besi randan- 

< ii V. Vokieti cie. kasmet is jos 
i^*:veždami mokinių ekskursijas 
ma^kvinės “Tėviškės” draugijai
pagloboti. Neretas ekskursam, laikymu. Dirva plati švietimo 

..X L-11U iŠ vi n čt' a i ti nfeptas už nemokamą viešnagę pasi! 
rašo pareiškimą lankyti Kapsu
ko universitete ruošiamus už
sienio studentams vadinamus 
lituanistikos vasaros kursus, o 
vienas kitas pasižada atvykti stu 
dijuoti. Gi tokių tėvų vaikai ne
sivaržydami aiškina: kodėl ne
pasinaudoti okupantų pinigais ir 
neleisti vaikų aplankyti tėvų 
krašto ir giminių? Tokia galvo
sena yra gyvas pavyzdys išseku
sios tautinės sąmonės 
viškos sąžinės.

Vienas 1831 metų 
dalyvis, pabėgėlis iš 
unrinės Lietuvos-Lenkijos že
mių, paliko vaizdingą politinės 
išeivijos apibūdinimą. Jis yra 

‘toks “Gili ir didi yra išeivijos 
reikšmė: išeivija — tai ne vie
na frakcija, nugalėta kitos frak
cijos tėvynėje, bet gyvas aiškus 
ir garsus protestas prieš užgro- 
biką, kurį išeivijos lūpomis 
reiškia visa pavergtoji tauta”’. 
Mūsų dienų išeivijos atvejuje 
faktai rodo, kad :au ne visu lū- 
pomis pavergtųjų protestas prieš 
pavergėją yra bereiškiamas.

Jaunimo ekskursijos okupan
tui naudingos, senosios kartos j 
išeivių ekskursijos pelningos Lie
tuvos laisvinimo veiksniai oku-’

ir lietu-

sukilimo 
buvusios

ir kultūrinė e srityje. Politinėje 
plotmėje privalėtų politiniams 
veiksniams talkininkauti, o ne 
veržtis vadovauti. Darbo pada
la yra darbo pasisekimo garan
tija.

Darbų dublikavimas yra pla
ningos veiklos trukdymas. Išei
vijos misiją suprantame kaip 
■vieningą, darnią veiklą paverg
tai tėvynei išlaisvinti- Toleran
ciją proteguojame ligi tol kol ji 
nėra kenksminga tautiniams prin 
cipams ir laisvinimo darbui.

ne
įvairių filosofinių srovių susi

dūrime, vykstant kovai tarp 
laisvės idėjų ir bolševizmo, ne 
vienas tampa pasimetimo auka. 
Šiuo atveju ne pro šalį prisi
minti “Aušros’’ ir “Varpo“ lai
kus. Tada taip pat kilo daug 
srovių ir srovelių ir vyko pasau
lėžiūrinė diferenciacija, bet drau 
gėn visus sušaukė Kudirkos 
varpo gausmas: Kelkite, kelki
te, kelkite. Pabudinta ir susti
prėjusi tautinė sąmonė įgalino 
atstatyti nepriklausomą Lietu
vą. ' I

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuoto j Lietuvoj

šmeižtų, 
intrigų 
Reikia 

dvasinę 
ir jau-

kuriomis rėmėsi lietuvių tautos 
atgimimo pradininkai. Gaivin
tis tais moralės dėsniais, kurie 
nuo seno lietuvį ugdė doru tei
singu ir sažningu žmogumi.

Reikia atsikratyti 
melo, demogogijos ir 
spaudoje ir gyvenime, 
atgaivinti nu puolu šią 
kultūrą. Jos pasigenda
nimas. Praeitų metų studentų 
ateitininkų jubiliejiniame leidi
nyje “Gaudeamus” yra parei
kštos įsidėmėtinos mintys. Ten 
rašoma, jog: “Stokojama dva
sios asmenybių, kurios sugebė
tų jungti organizacinę techniką 
su idealogija. Jaunimas jau ne
be nuo šindien pasigenda vadų- 
tikrų .asmenybių*’ Toliau apta
riama šeimos svarba: £<Jei tėvas 
(ar motina) neparodo savo vai
kui kur baigiasi pasaulio, (gyve
nimo) ribos, tai jis (toks paaug-

Ne laiko dvasia, ne faiko ženk-j lys—B. M.), nors ir žinodamas, 
lai turi būti lietuviškojo kelio- eis pats jų susirasti ir taps ieš- 
rodyklės, bet pavergtųjų krau
jas. ugnis ir kalėjimų užraktų 

pantui žalingi. Todėl vedamas ‘ žvangesys yra Šių dienų varpas, 
stiprus pogrindinis darbas veiks! šaukiąs eiti Lietuvos keliu. Rei
niams ardyti, ir- silpninti. Sklei-, kia pradėti nuo savo namų, šei- 
džiama mintis, kad VLIK ir -rnos kaimynų, mokyklų ir orga- 
ALT nebereikalingi, kad VLIK nizacicjų. Grįžti prie vertybių,

kojimo auka, šiam teiginiui pa
grįsti pavyzdžių yra šimtai.-.” 
Dėl lietuvybės išlaikymo ten 
pat teigiama, jog šeima yra pati 
svarbiausia institucija. Kadangi 
jaunimas kalba iš savo patirties, 
tai jų pareiškimai yra svarbūs

ir aktualūs mums visiems.
Kultūros ir moralės klausi

mu žymus žurnalistas, redakto
rius ir visuomeninkas a. a. Jonas 
Kardelis viename savo pareiški
me yra pasisakęs šitaip: “Man 
regis, kad dabartinė tarptautinė 
suirutė vyksta todėl, kad nėra 
moralės. Pretenduojant į pačios 
kultūringosios žmonijos viršūnę, 
žmonija dar gyvena žvėries lai- 
kotarpį-kas stipresnis, tas ki
tus nugalės ir viešpataus. Pana
šiai yra žmonių santykiuose. 
Moralės stoka žudo visą gyveni
mą ir galimą jo grožį... Žmoni
jai mano supratimu, nepapras
tai trūksta kultūros... Visų pir
ma. kultūros trūksta tiems, ku
rie save vadina kultūringais-kul 
tūros trūksta pačioms kultūri
nėms viršūnėms”

šitas J. Kardelio pareiškimas 
skatina giliai pagalvoti. Kas jo 
pasakyta visos žmonijos atžvil
giu, tas taikintina ir išeivijai. 
Dvasinė kultūra ir moralė ture-, 
tų būti išeivijos pirmaeilis rū
pestis, norint siekti tarpusavės 
santaikos ir gražesnio gyveni 
mo”.

(Paskaita skaityta JAV' RLB 
Vidurio Vakarų Apygardos me
tai ame suvažiavime Chicagoje 
197.9 m. balandžio mėn. 28 d.) .

Paminėtas Steponas Kairys

JURGIS JALINSKAS

UŽMIRŠTOS SUKAKTUVĖS
ko vietovėje, čia stačiusių sody- 

1 bėlę, pavadinę ją “Aušra” ir dėl
ĮŽANGA

Tų salų (Tobago ir Guadalu- pavadinimo besiginčijusių su 
pės) svetimtaučių istorikų vei- greta oiandų kolo-
kaluose bei enciklopedijose pa- nistaU savo kaimelį pavadnu-
minėjimas kaip Kurše gyvenusių sįais <<New Amsterįam» _ Nau- 

I žmonių kolonijos yra teisingas, ,-uoju Amsterdamu. jis, S. Mi- 
■■ nes iš tiesų Kuršo kunigaikštis įhelsonas rašydamas apie XVII- 

metais louago ,«-,jo šimtmečjo
joje ligi 1658 metui pirma-^ bang% gavo išvadoje

i

i Jokūbas 1640 metais Tobago sa- '- 
. lą nupirko ir .
įkurdino 700 latvių ateivių šei-j bus išre,škęs ir kitų mūsų irtc. 
mų (4.5000 žm.). Be jų tada ten: —. _ .
buvo 7 000 kitų, neįvardintų tau 
tybių žmonių. Aišku savaime/ 
kad tų nejvardintų tautybių gy
ventojų tarpe būta ir lietu virį, 
kartu su latviais iš Kuršo atvy
kusių. Nes argi Kuršo valdovas 
Jokūbas, veždamas latvius kolo
nistus į Tobagą, būtų norėjęs 
pasilikti lietuvius pabėgėlius 
Kurše?

lietuvių i5e:v*i

• rkų pažiūrą, sakydamas:
. .Niekas tikrai než’no. Ąv

ku tik viena: jie seniai jau iširi
rė, jų palikuonys ištaute o. i" 
kur ilsisi pirmųjų Lietuves išei
vių kaulai dabar jau nesužiro- 
sime. Juos uždengė tolimos pra
eities dulkės, ir mūsų’ istorini 
jie yra dingę” (“Lietuvių išeivi

Great

Mariu

K the place that la made 
out of dream*. And, U3. Saving* 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for yean. 

Now. Bonds mature in less than 
5tx yean. That means your dreams 
can come true faster than ever before. 

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savinas Plan where you work, or the 
iond-a-Month pian where you bwnk. 

?<fora you know it, your

Now E Boada pąy »h*n ha

adL ttwry an b» cmM ♦
at yrur b*nk InterrvL m nrt. wWt tc ’f.

Now Band* xnamre in lo«i? ti

Kalantos pėdomis “Aušra” 
1978 m. rugpjūčio mėn. numery
je; A Savonis — “Aušra” 12/ 
52/ nr., kad nuolat prisiimtame 
kankinius. Dar rašiniai. Kas'pa
rengtų jaunimą politiškai? Lie
čiama jaunimą vykstantį į Kap
suko universitetą kursus. Gau
leiters okupuotai Lietuvai, gavo 
ordeną; V. Cdazarovas buvęs 
ok. Lietuvai “gauleiteris” apdo
vanotas aukščiausiu Maskvos 
denu.

Bolševikinis kryptingumas 
svarbiausias U-te dalykas..

Skundžiamasi, kad Draugas 
piktnaudoja: “Kada nors tikrai 
paaiškės, kad pavergtos Lietu-i 
vos pogrindžio kovotojai kaltini-! 
mą ne į tuos taikė, į kuriuos sa
vo pirštą nukreipė Draugo re
daktorius. Rašiniai: Kaip toj dai 
noj; Nežino, kodėl kai kas ne
myli Sovietų Sąjungos; LKDS 
Tarybos pareiškimo Komitetas; 
G- Zimanas praskleidžia tiesą ir

■ Žurnalistų vadovas pasiklydo. ■
Įdėta visa eilė laiškų. Daugu-! 

mai žurnalas “Varpas” patinka. 
Bet pora L. Bendruomenės na
rių nenori skaityti, nes redak
torius. drįstąs LB. veiklą pakri- 
kuoti. Tiesiog negali suprasti, 

.kodėl kai kurie LB — nariai ne
gali pakęsti ir mažiausios LB. 
skirtos kritikos. Tokiai kritikai

ja Amerikoje” 8 psL)
Dar paprasčiau pirmosios lie

tuvių išeivijos likimą aptaria ir 
išaiškina mūsų istorikas dr. Juo 
zas Jakštas pagrininiame apie 
Lietuvą” Lietuvių Enciklopedi
jos” XV tome 414 psL, sakyda
mas:

“Lietuviai šimtmečius išgy
venę Pabaltijy pasinešė keliauti 
į tolimesnius kraštus vos XIX a. 
Yra duomenų, kad būrelis 
(!!??) jų bus atsidanginęs jau 
į Kuršo kng. Jokūbo 1654 
(netiesa, nes sala buvo nupirk
ta 1640 metais, o 1654 m, joje 

-jau buvo įsikūrusių latvių lį, 
galima spėti, lietuvių kolonistų) 
įsigyk Tobago salą Karaihų 

-jūroje. Yra taip pat žinių, kad 
lietuvių išeivių dalyvauta Ame
rikos nepriklausomybės r vė
lesnėse (jau XIX a. pradžioje) 
kovose su anglais5*

(Bus daugiau)

Tik dar nėra paaiškėję, kada 
tas Kuršo valdovas nupirko 
Guadalupės salą lietuviams emi 
grantam ir kokį skaičių toje sa
loje jų buvo įkurdinęs.
Kalbant apie Kuršo kunigaikš

čio hercogo Jokūbo atliktus žy
gius vykdant ir remiant latvių 
bei lietuvių emigraciją iš jo val
domo krašto, tenka stebėtis, pa
viršutiniškai žiūrint, tokiu “mie 
laširdiškumu”: perka Naujojo 
Pasaulio (Amerikos žemyno) 
pakrantėse esamas salas tiems 
emigrantams jose įkurdinti ir 
savo įsigytais laivais tuos emi
grantus perveža į jiems “paža
dėtąją žemę”. O gal ir finansinę 
paramą tiems išeiviams suteikia. 
Argi bereikia geresnio valdovo, 
kuris savo valdinių nevargino 
nei baudžiava, nei nepakeliamo
mis duoklėmis. Tačiau žinant, 
kad jis buvo vpkietis ir, aiškų 
savaime, Vokietijos kolonizaci
nės politikos Balti j o kraštuose 
šalininkas ir vykdytojas, jo mie 
laširdingumo aureolė suspindi 
kitokiomis spalvomis: jis savo 
labai apsukria politika ir elgse
na, ruošė erdvę iš Vokietijos at- 
kelsimiems vokiečiams kolonis
tams. Nuo pat pirmųjų vokiečių 
ordinų-kalavijuočių ir kryžiuo- 
čių-remiamų Romos bažnyčios 
dignitorių, atsiradimo Baltijos 
pakraščiuose žingsnių Vokieti
ja vykdė savo neatšaukiamą 
“Drang nach Ošten”, kuris galu
tinai supliuško tik II-jo pasauli- 

. ... nio karo pralaimėtimo. Ir Kur-dinamas gerame popieriuje iri _ . . J,° JT ir Iriirn \ \/TT
kaina vos 3 doL

or

1878-1964; Balys Dundulis—Jo- tampa isteriškai alergiški ir ko- 
no Biliūno šimtmetis 1879-1907 
A. Kučys — 100 metų lietuvių £ 
dailės pradininku'. Kalba sveiki
nant dail. Adoma Varna;

A. Kučys — A. A. Kazys Škir
pa; A- Kučys — Visados kartu 
su savo tauta. A. A. Dr. Myko
las Devenis 1891-1978;

A. Kučys — A. A. Zigmas Dai 
lidka ir A. A. Jadvyga Tuma- 
vičiė;

R. Spalis rezenzuoja J. Gliau- 
dos “Narsa gyvenfi” romaną ir 
Anatolijaus Kairio “Laisvės so- • 
nata“;

Pasisakoma, dėl Aloyzo Baro
no romano “Laivai ir Uostai”; 
Povilo Gaučio J. I. Kraszewskio 
vertimas — “Vitolio rauda.,” Pet 
ro Stravinsko — “Ir šviesa ir 
tiesa”; Keturi “Tėvynės sargo” : 
numeriai; “Pasaulio Lietuvis“, 
rašoma, kad spausdinamas gera
me popieriuje, gražios iliustra-, 
cijos. (Blogai, kad užsiima senų 
pletkininkų liežuvavimu). Pa
baigai: “Iš jaunųjų redaktorių 
vis tik laukiama didesnės tole
rancijos ir mažiau partinės ne
apykantos, kokią parodė jų pirm 
takai”. Dar rašoma: “Naujoji 
vyriausiojo Lietuvos išlaisvini
mo K-to vadovybė, Lietuvos ge 
neralinė konsule Juzė Daužvar- 
dienė, Dr. K. Šidlauskas, Ame- 
rikos Lietuviu. Tarybos Pirmi-

liojasi, anoniminiais laiškais 
* “bombarduoja” ir pn.
s Žurnalas gausiai iliustruotas.
Įdėta keletas eilėraščių. Spaus-

St. Petersburg, Fla
Jūrų šauliai ruošia išvyką

š.m. balandžio mėn. 17 dieną 
“Palangos” jūrų šaulių kuopos 
valdyba turėjo posėdį. Jo metu 
Jonas Butkus buvo kooptuotas 
kuopos ūkio dalies vedėju.

Valdyba nutarė gegužės mėn. 
3 d. ruošti narių išvažiavimą 
į vieną Tampa Bay salą. Minėta 
sala vadinasi “Picnic Island” ir 
yra Tampos pietvakarių dalyje. 
Į ją nuvykti galima iš SL Pe
tersburg© pusės laivais, o iš 
Tampos — mašinomis. Ji yra 
suskirstyta į tris dalis. Tik įva
žiavus, labai gražus ir išvalytas 
pušynas su žuvavimui nauju 
cementiniu tiltu, su laivams nu
leidimo prieplauka. Toliau yra 
piknikavimo vieta su pliažu, čia 
pilna laisvė, gali valgyti ar gerti 
ką nori, ir gali žuvauti ar mau
dytis pats su savo, šunyčiu. Ma
žesnius laivelius leidžia taip pat. 
Toliau yra pliažas su visomis 
Floridos paplūdimių taisyklė-

ninkas; Prisimindami Joną .Kar
delį.

J. Kutra — Rektorius J. Kubi
lius Apie Vilniaus universitetą.

mis.
Į minėtą išvažiavimą kviečia 

nia ir visuomenė. Norintieji 
vykti registruot)asi pas parengi-
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0

Get instant relief
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Tiek Chicagos miesto vadovy
bėje, tiek ir pačioje policijoje 
bene bus prasidėjusį atsiskaity
mo manija^ Aukštųjų tarnauto
jų pažeminiiųas, atrodo, rišąmąs 
daugiau su politiniais įsitikini
mais, o ne su jų pajėgumu at
likti einamų pareigų. Illinois 
valstijos prokuratūra nutarė šį 
reikalą itširti.

nio karo pralaimėjimo. Ir Kur
šo kunigaikštis Jokūbas XVII- 
me šimtmetyje Pabaltyje buvo 
vienas tos kolonizacinės politi
kos mašinerijos sraigtelis.

Dabartiniai .mūsų istorikai iri 
viršiau paminėtų dviejų lietu-. ■ 
vių liudijimų komentatoriai la
biau pasitiki ir vertina Simono 
Daukanto pasisakymą ir visai 
skeptiškai žvelgia į antrojo (spė 
jama, M. Vaidylos) liudijimą. 
Kai kurie iš jų (pvz. S. Michel- 
sonas) įtaria “The School of • 
Thinkers “žurnale atspausdinto 
rašinio autorių net pakartojus- 
pasisavinus S. Daukanto liudi- 

■jimą ir dar prie jo prikergus iš
galvotą “fantaziją” apie lietuvių 
išeivių anais metais buvimą da
bartinio didmiesčio — New Yor-

Dailininkas ir kritika

— Ar skaitei šio ryta laikraš
ty savo paveikslo piktą kritiką?

— Taip, bet tai manęs ne
su j audine. Tą paveikslą parda
viau vakar.

TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ. “NAUJIENOS’

ENERGY
WISE i

inų vadovus P. Pocių tel. 321- 
2019, V. Budrikienę tel. 307-2836 
arba pas jūros šaulius, kurie 
duos planus, kaip pasiekti minė
tą salą mašinom is.* Pradžia 10 
valandą.________________

Iki pasimatymo naujoje ir ne
būtoje saloje. Jonas Kalpokas 
-------------------------  i—

Organize car pool* 1Q 
save gasoline.
Don't be a Bom Loeerf

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

, KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321 
Oak Lawn, Ill, 60454

t-__________ ___* - ' _ _

— Naujienos. dfe»g«t «. nj. Friday, April 25, l6$0



MENO ZiNI KETURAKIO, AMERIKOS PIRTYJE 
AUTORIAUS, ATSIMINIMAI

Valdur Motus dailės paroda
j Balandžio 13 d. Balzeko Lie

tuvių kultūros muziejuje, 4012 
Archer Avė., buvo atįdaryta es
to dailininko (miręs) tapybos 
darbų. paroda, surengta jo 
našlės.

■ Parodos atidaryme dalyvavo 
nemažai žmonių. Išstatyta 45 
darbai: aliejus ir trys temperos. 
Dailininko’ tikrasis palinkimas 
ir brandumas — realistinėje sri
tyje. čia ir yra geriausi aliejinės! 
tapybos darbai,; pvz., Klūpanti 
moteriškė, Aktas, Mergaitės 
portretas; Moteris su paltu, Pil
kas į koloritas, Gamtovaizdis, 
Miestas. Ypatingai įdomūs trys 
temperos, • akvarelės figūriniai 
motyvai — Raitelis ir Trys mo
terys. i Dar vienas peizažas su 
bažnyčia ir žaibai yra būdin- 
giėUsi darbai autoriui. :

: Didesnę dalį sudaro abstrak
tiniai darbai: kubizmo užuomi
nos, susmulkintų fetrmų abstrak
tas,? dominuojant raudonam ko
loritui, atrodo, tarytum ne to 
paties autoriui, sudaro kažkokios į 
tuštybės įspūdį. Tačiau yra du ■ 
didesnio formato dekoratyviniai 
abstraktūs darbai, kurie būdin
gi šio meto dvasiai.

Žiūrovui sunku orientuotis, 
kai ’nėra nei katalogo, nei pa-{ 
veiksli} parašų. Galerijoje ant 
staliukų i apstu informacinių 
pamfletų. Ten aprašoma Estijos 
istorija;, jos tradicijas, ugro-finų 
kalbai t tautinė kultūra iki ko
munistų okupacijos laikų. Ten 
pat minimas Lietuvos’ir Latvi
jos tautų'likimas. Estija, Lietu
vą ir praeityj eį pergyveno kelias 
okupacijas.

Paroda’dar,tęs;.s kurį.laiką i 
verta ją pamatytį- M. š.

BENDROJI DAILĖS 
’ PARODA

Ruošiant Čiurlionio Galerijo
je, Ine., bendrąją parodą, kuri 
įvyks gegužės 16 d. 4038 Archer 
Aye., jau atsiliepė norinčių da
lyvauti net iš tolimųjų miestų: 

; Kanados, Los Angeles ir k t. Su- 
sikaujiė nemažai įvairių meno 
darbų, kad gali trūkti vietos di
desniam skaičiui eksponatų iš-| 
kabinti. {

Jau gauta tapybos, grafikes ir Į 
skulptūros darbų. Jury komisi
ja prisiųstus darbus atrinks. Bus 
paskirtos dvi premijos: §500, už 
tapybą ar skulptūrą ir $200 už 
grafiką ar akvarelę.

Jury komisiją sudaro šie dai
lininkai: A. Cooper, J. Mieliulis 
ir Janis Strods. Spaudai ruošia
mas iliustruotas katalogas. Pa-1 
rodos atidarymas įvyks gegužės 
16’diena 7 vai. vakaro.

Premijuotieji darbai pasilie- 
Žka Kūrinių Fonde, skirti nepri
klausomai Lietuvai. Paroda tę
sis iki gegužės 31 d. M. š.

M. Šileikis

I ’1
j Buvęs Respublikonų partijos Įpėtąįs išrinktas valstybės pre- 
kandidalas į valstybės prezidęn- ridentu. Ponas Carteris taip blo- 
tus, bet vėliau atsistatydinęs --gai nuvairavo užsienio politiką 
nuo šio užmojo senatorius How- ’ir krašto ekonomiją, jogei gali- 
ard Baker š. m. vasario mėn. ma tikėtis, kad p. Kennedy pir

miniuose rinkimuose nugalės p. 
Carterį ir kad p. Kennedy par
tijos bus išrinktas kandidatu į 
iprezidentus.
i Laike 17-kos metų p. Kennedy

15 d. laiške tarp kitko rašo: 
“Bevažinėdamas rink iminiais 
reikalais, esu pasisakęs prieš 
trumparegišką ir neveiklią prez. 
Carterid administraciją. Mano
supratimu, Jimmy Carterio sukaupęs labiausiai libera- 
kaipo prezidento veiksniai yra Į 1^v.mo s tis Se 
tolygūs labai nepatyrusio as- nemažiau už liberalą sen. G.
mens veiksmams, kurie privedė įMcGoverną. Jų metai iš metų 

j m ū s ų šalį prie pavojingos 
(kryžkelės. ■"

ĮSenate balsavimo tikslai buvo’ 
;tam, kad išplėsti federalinę pro-
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Prez. Carterio administracijos ;gramą, didinti valdžios išlaidas, 
valstybinis veiklos balansas yra ! 
aiškus, bet'apgailėtinas. Nesuge-

I bėjimas išvystyti aiškią;ir tvir
tą užsienio politiką nuvedė mū
sų tautą (Nation) į kaitinių la
birintą.— nuo. viends; .tarpiau tir, 
nės krizės prie kitos. Pagrobtų politika.’

&

KA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS P

mūsų diplomatų padėtis Irane 
ir Afganistano okupacija, kurį 
okupavo Sovietų Sąjungos, pa
siųstoji kariuomenė, yra tik’pas
kutinieji tosi. neveiksmingos po
litikos pavyzdžiai;,-r . ■ -.j.

?UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
Ųž 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati* 
nimo vajaus talką!

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

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ____._____ i.______________________________
Adresas________________________________________________

nistracijos išlaidumą, kas didina 
mokesčius ir infliaciją, kuri 
dabar jau siekia 13% ir kurios 
didėjimui nesimato ribų. Vieto
je sumažinus administracines 
išlaidas, p. Carteris sukūrė nau
jas; programas, kurios sunkiai 
slegia mokesčių mokėtojų, var
totojų ir visų kitų pečius. Tik
roji tragedija glūdi nesulaiko
mame valdžios išlaidume, kuris 
ir yra pagrindinė ’ infliacijos 
priežastis ir kuris sunaikina mi
lijonų amerikiečių svajones: tu
rėti be skolų nuosavą namuką, 
išmokslinti vaikus ir pasitraukti 
be rūpesčių Į ramų senatvėje 
gyvenimą.

Virš tos kritiškai pragaištin
gos inflaiėijos mes susiduriame 
dar ir su kritiška energijos pa
dėtimi. Už energijos trūkumą ir 
už ilgas eiles gazolino stotyse 
mes ramiausiai galime kaltinti 
p. Carterį ir demokratų valdomą 
Kongresą.”

Sen. Hi Baker laiške paliečia 
ir sen. E. Kennedį, būtent:

‘'Apgailestaujant reikia pri-

^sumažinti ir susilpninti mūsų 
liautos gynimąsi. Tai pagrindi
niai faktoriai, įstate Ameriką į 
tokią padėtį, kurią mes dabar 
turime: bujojanti krašte inflia
cija -kartu .su byrančia užsienio

■ ^^,^11; Baker laiške atvirai 
pasisako, kad jis yra įsitikinęs, 
jogei būdamas kandidatu į vals
tybės prezidentus nuo Respubli
konų partijos, lengvai viešuose 
debatuose nugalėtų. Demokratų . 
partijos kandidatą ir tuo būdu 
sustabdytų jų riedantį į Baltuo
sius Rūmus vežimą. Senatorius 
Baker tokios išvados prieina 
remdamasis savo ■ patyrimu Se
nate, mėtai iš metų diskutuoda
mas Senate su tuo pačiu sen. E 
Kennedy ir su kitais senatoriais 
valstybės bei visuomenės rei
kalus. V. Pr.

Chicago's' upę* ’ <■ ’W U4#' .'
_______>___ f. f -

I 3 it
VOKIETIJOS BENDRUO-;-.

MENĖS PRANEŠIMAI |

(Tęsinys)

Rastatto LB apylinkė turi 21 
narį. Visi susimoka solidarumo 
įnašus. Kasmet paminima Vasa
rio 16 su finansine Baden-Wuer 
ttembergo krašto parama. Vei
kia Moterų klubas. Ruošiami 
siuntiniai Suvalkų liet, mokslei
viams. Pagrindinis rūpestis — 
kuo ilgiau išlaikyti LB.

Rendsburgo apylinkė, likus 
tik 3 nariams, veiklą sustabdė. 
Saaro krašte gyvena apie 100 
lietuvių, bet lietuviškus rengi
nius lanko tk 30-40. Pagrindinis 
renginys — kasmet ruošiamas 
Motinos dienos minėjimas, ku- “ 1 ° 
riam gaunama 200 DM paramos 
iš Saaro krašto vyriausybės. 
Prisimenama ir Vasario 16. Su
sirenkama evang. pamaldų ir 
kitomis retomis progomis. į

Schwetzingeno LB apylinkės Į 
narių daugumą sudaro 8591 LS! 
kuopos nariai bei jų šeimos, iš* 
viso 39 asmenys. Visi renginiai 
ruošiami kartu su LS kuopa.

Likusios 10 apylinkių nei sa
vo atstovų į LB darbuotojų su
važiavimą, nei prašytų praneši
mų raštu neatsiuntė.

Vok. Be’nd. Informacijas

Iš praeities tėvynės sūnūs 
Stiprybę tesemia...

Praeitis, dabartis ateitis-.. Da 
bartis — mūsų akivaizdoje vyks 
ta, ateitį — š:ek tiek galima nu
matyti, spėti, o dažniausia ji 
nežinoma, gi praeities įvykiai 
—po dienos, po savaitės, po mė
nesio, po metų, kitų blanksta, 
jų ryškumas nyksta ir lieka 
kažkas panašaus į visiškai su
sidėvėjusią, sudriskusią filmos 
juostą...

Ką aš atsimenu? Pirmas są
moningai prisimenamas vaizdas 
tai mano senelės Marijos Leo- 
naitės - Vilkutaitienės sesers 
Elzbietos Leonaitės mirtis, ir 
gana keista, kad prisimenu tik 
patį jos mirties vaizdą, Nei iš 
Jos liginimo laikotarpio, nei iš 
.‘pačių laidotuvių visiškai nieko 
atmintyje neužkliuvo. Priešin
gai, mirties vaizdas dar ir da
bar gan ryškus; tartum matau 
— ligonės prašomi, namiškiai 
ją iš lovos, kur ji gulėjo, aslon 
iškėlė, ir čia ji netrukus mirė, 
šis vaizdas: ligonės, dūminės 
pirkčios asloje, tarp stalo ir 
lovos, gulinčios, marinimas la
bai ryškiai įstrigo atmintyje. 
Toliau :— gryna tuštuma, pana
šiai, kaip to seno, filmo kaspi
nas; vienas kitas .'kąsnelis, ir- 
daugiau nieko.

Tik daug vėliau iš namiškių 
pasakojimų sužinojau, kad mi
nėta senelės sesuo Elzbieta (ją 
paprastai Elze vadindavo) pra
eityje nepaprastu drąsumu, ryž
tingumu bei sumanumu pasižy
mėjusi. Apie . ją . pasakodavo: 
sako, buvo labai šalta, gili žie
ma; dienos trumputėlės, o nak-

tys labai ilgos; vieną tokią mė
nesienos naktį, pačiame įmigy- 
je, kada visi kiti, šalčio bei dar
bo išvargint kietai miegojo, tik 
viena Elzė, šilton krosnin įlin
dusi. tūnojo (sako, ji kažkokių 
vaistų tepalu gydėsi, ir jai rei
kalinga š luma), staiga sulojo 
šunes, bet kažkaip nedrąsiai — 
pasiunksdami, tari u m lyg puo
la, kartu ir patys prisibijotų. 
Elzei tok’s šunų lojimas pasi
rodė labai Įtartinas. Nedelsda
ma, paskubom iš krosnies išnė
rė, apgraibom šį tą ant pečių 
užsimetė, įsistojo į klumpes ir, 
iš kampo pačiupusi įprastą ir 
išbandytą ginklą — “kačergą”, 
pro pirkčios ir priemenios duris 
išbėgo kieman. Mėnesienoje aiš 
kiai mato: didžiulis vilkas, žą
sinu nasruose nešinas, iš .kiemo 
pusės peršoka vartus ir nesku
bėdamas, į šunis nekreipdamas 
dėmes’O, aukštyn su žąsinu iš
kelta galva (kad į sniegą nekliū
tų) lengva ristuke nudimbrino 
(nudribsėjo) per laukus rytų 
link. (Šia linkme buvo arčiau
sia miškas). Elzė nei akimirką 
r.esusvyravo, ką būtent daryti: 
vilkas, tai vis vien... Vilka šu- 
nimis siundydama (piudyda- 
ma), tekina pasileido per kiemą, 

■ pro vartus ir paskui vilką...
Buvę vieni ir' tik is tolo loja 
vilką šunės, 'dabar Elzės padrą
sinti, ją pralenkdami puolė prie 
grobiko, beritant jį prisivijo 
ir įkibo pašturgalin. Vilkas," šu
nų puolamas? ? ūmai paleido iš 
nasrų jau nebegyvą žąsiną ir— 
prie šunų, gi šunes, kiek kojos 
įkabina, net sniegas sūkuriais

(Nukelta į 5 psl.)

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi?

AP,T DiŠFASE'

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

♦ RŪPESTINGAI ISPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

TeL 476-2206

• Užsakau Naujienaskaipdovaną savo kuris
yra naujas skaitytojas. Priede dol.
PavardėJr_vardas_________________________________
Adresas--------------------------------------------------------------------------

pažinti, kad laiške iškelti trūku
mai bei sunkumai būtų dar blo
gesni, jei p. Kennedy būtų 1980

j SLA — atlieka kultūrinius darbas. . gelbsti ir kitiems, kurie tuo< &
f. darbus dirba. 4
/ - -1; . ■ J
ė SLA —išmokėjo daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu J
4 ___ apdrandų savo nariams._________ R

Sponvoriaus pavardė, vardas ir vietovė___

• platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_ _ dol.
Pavardė ir vardas---------------------------------------- ---------------------
Adresas —-----------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas _— -------------------------------------------- .------ _
Adresas —----------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT NEWS FOR 

BACKAŪHESUFFERERS! 
MOMENTUM’ Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pins for 

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

To reduce pam. soothe infkarrwnatk>n 
so rrxisdes loosen-you can move more 
freely m minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with* 
ou a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take onfy as directed.

No. 79

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

ŠIA — kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės ŠIA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i ŠIA įsirašytu

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centra:

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

307 W. 30th St.
Tol. BU) UI-n lt

M-

t. ji jmaww-ryr

Volare Premier Coupe »

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. |
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) V

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Slankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $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.

e 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

naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• 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 Jašinsko 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 82.

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

v April Ą 1&8Q Friday, April 25, 1980
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Kelia Kapsuką ant šakių
Petras Griškevičius, Honano Zimano Vilniuje lei

džiamo Tiesos korespondento išgarsintas, o Brežnevo 
paskirtas Lietuvos komunistų partijos sekretorium, šių 
metų balandžio 7 dienos vakarą Vilniaus filharmnijos 
salėje, suvarytiems valdžios nariams, partijos veikė
jams ir mokslus baigusiems lietuviams inteligentams, 
kėlė Vincą Mickevičių Kapsuką ant šakių.

Kapsukas, nebaigęs gimnazijos ir rimčiau nepastu
dijavęs jokios mokslo šakos, dievobaimingų tėvų buvo 
pasiųstas į Seinų kunigų seminariją, bet iš jos buvo iš
vytas. Pasimokęs kiek Marijampolės gimnazijoje, buvo 
išvežtas į Seinus, bet ten’ išdykavęs daugiau, negu tuo
metinėje kunigų seminarijoje buvo leidžiamą, tai ir bu
vo iš seminarijs ’išvytas: Kūrį laiką buvo namie, o vė
liau pagyvenęs ūkyje, stengėsi- pasimokyti ir iš
laikyti egzaminus,: bet jam nepavyko. Jis bandė įs
toti Į Liepojaus gimnazijos 7-tą klasę, bet egzaminų ne- 

. išlaikė.
Taip Kapsukui nepavyko baigti gimnazijos ar iš

laikyti egzaminus į kurią aukštesnę mokslo įstaigą. Tik
rumoje jis nebaigė net-keturių seminarijos klasių. Jis 
buvo- išvytas iš ketvirtos, į penktą niekur neįstojo. Jis 
išleido daug tėvo pinigų privačioms mokykloms, bet 
niekur nepajėgė išlaikyti egzaminų, nes nepajėgė pasi
ruošti į aukštesnę, klasę.

Kapsukas keturių klasių nebaigęs, bet aukščiau
sioji Lietuvos mokslo Įstaiga — keturių šimtų metų su
laukęs Vilniaus universitetas, pavadintas Kapsuko var
du. Tame universitete sudaryti įvairūs kursai specia
lioms Kapsuko “studijoms” nagrinėti, surinkti Kapsu
ko straipsniai, pasirodę įvairiuose ir paties Kapsuko 
redaguotuose žurnaluose ir sudaryta net dešimt tomų, 
bet tuose tomuose nėra nė vienos mokslo žiniomis pa
remtos studijos, o Kapsukas, pagal okupanto Įsakymą 
reikėjo padaryti dideliu žmogumi. Tai ne toks lengvsa 
dalykas. Mokiniai verčiami studijuoti Kapsuko mark
sizmą, o Kapsukas, nebaigęs aukštesnės mokyklos ir 
neturėdamas jokios nuovokos apie aukštesnią matema
tiką Markso suprasti negalėjo, bet jo raštai surinkti, 
išleisti ir reikia apie juos kalbėti, nes rusai to nori. 
Visi žino, kad Lietuvos žydas, komunistų dar nesunai
kintas, pasiūlė Brežnevui paskirti keturklasę baigusį

Griškevičių pavergtos Lietuvos vyriausiu Lietuvos ko
munistu, o šiam teko kelti ant šakių Kapsuką. Matyti, 
kad Lietuvos jaunimas, okupanato verdamas, studijuo
ja tuos Kapsuko tomus ir nieko juose neįžiūri. Todėl, 
ir įsakė Griškevičiui iškelti Kapsuką, kad visi pabijotų Į 
ir Kapsuko knygose įžiūrėtų tokius dalykus, kur.'ų jo
se visai nėra ir negali būti randama, bet okupantas 
reikalauja įtikinti lietuvius, kad aklas gali vesti 
aklą . . .

Akli įsteigė Vilniaus universitetą, akli rusai giria- 
Akli įsteigė Vilniaus “universitetą”, akli rusai gina

si, kad Sovietų Sąjungoje yra pats seniausias Rusijos 
universitetas Vilniuje, akli nišai primetė lietuviams 
kalbininkams aklą Kapsuką, o dabar aklas Griškevius 
kelia ant šakių Kapsuką, kad priverstų visus lietuvius 
tikėti, kad iš seminarijos išmestas palaidūnas buvo di
džiausias keturių klasių mokslininkas...

Pavergtoje Lietuvoje visi verčiami tikėti, kad Kap-
sukas buvo didelis žmogus, kad jis kartu su Leninu dir
bo, kad jis su Leninu didelius žygius organizavo, kad su 
Leninu Kremliuj buvo susitikęs, kad su Aangariečiu Pet
rograde jis Tiesą redagavo, kad pusėje Lietuvos jis bu
vo “darbo žmonių ir neturtingų valstiečių tary
bas” suorganizavęs, kad jis vadovavo Lietuvos ir Gu
dijos vyraiusybei ir pasirašė Įsakymą “atidaryti” Vil
niaus universitetą, Įtikino Tumą Vaižgantą, Biržišką, 
Alseiką ir kitus dėstyti universitete, bet nieko iš viso to 
neišėjo. Įdomiausia, kad mokslus baigę daktarai tiki 
toms ‘praregėjusių aklų’ pasakoms, patys važiuoja Į Vil
niaus universiteto Įsteigtus institutus žinių papildyti, o 
savo vaikus siunčia Į Kapsuko kursus lietuvių kalbos 
“žingsnius gilinti”.

Jie labai daug kalba apie aklųjų idealizmą, bet nie
kur neužsimena, kokiomis pėgomis kapsukinis idealiz
mas buvo vežamas į Lietuvą. Jie kalba apie Kapsuko 
steigiamas “tarybas” Lietuvoje, bet niekur nepasako, 
kad tas tarybas Lietuvon vežė Tuchačevskio ir jo šta- 
vo viršininko Vytauto Putnos vadovaujama “raudonoji 
armija” nepriklausomon Lietuvon. Kai išgaravo rau
donarmiečiai iš Lietuvos, dingo rusų Įsteigtos “tary- 
bos”.Jie kalba, kad Kapsukas su Angariečiu pirmąjį ko
munistinį laikraštį Įsteigė Petrograde, bet nieko nesa
ko,kad Kapsukas AngarietĮ Įskundė čekai, o Stalinas 
Įsakė komunistinio laikraščio stegėją sušaudyti. Tą pa
čią Tiesą rusai atnešė Vilniun, kai raudonarmiečiai an
trą kartą okupavo Lietuvą, bet negalėjo rasti lietuvio 
lietuviškai Tiesai redaguoti, tai pasirinko tZinįąną, ku
ris nuo Tiesos jau atleistas, bet kuris dar ir šiandien re- 
daguoje teoretinį žurnalą Komunistą. 5 v '

Balandžio 7-tą dieną susirinkusiai Vilniaus komu
nistinei smetonėlei Griškevičius šitaip charakterizavo 
Kapsuką:

“Visą savo veiklą 1905 — 1907 metų revoliuci
jos laikotarpiu V. Kapsukas praktiškai vykdė tik 
Lenino, bolševikų partijos sužymėtos; kovos takti
kos reikalavimus. Jis buvo vienas žymesnių to lai
kotarpio revoliucinio judėjimo Lietuvoje veikėjas 
ir tada caro represijos neaplenkė ir jo, — kaip 
anktyvus revoliucijos dalyvis V. Kapsukas buvo 
areštuotas”. (Gimtasis Kraštos, 1980 tm. balandžio 
10 d. 5 psl.). T
Bet didžiausias Kapsuko bendras žygis su Leninu 

buvo raudonosios armijos ekspedicijos organizavimas 
i Vokietiją. Raudonarmiečiai turėjo pasiekti Bavariją, 
kur jau buvo kelios vokiečių “tarybos”. Leninas Įsakų 
Kapsukui suorganizuoti Gudijos ir Lietuvos vyriausy
bes. Leninas pasiliko Maskvoje, bet Kapsukui Įsakė va
žiuoti su raudonarmiečiais Į Vilnių ir ten suorganizuo
ti bendrą vyriausybę. Tuchačevskis, užėmęs Vilnių, pa-

SAUDI ARABIJA PAREIKALA
VO BRITANIJĄ ATŠAUKTI

SAVO AMBASADORIŲ

RIYAD. — Pasirodžius Brita- 
tanijos kino teatruose naujam 
jų susuktam filmui “Princesės 
mirtis” (Death of a Princes), 
kur atvaizduojama Saudi Arabi
jos karališkos šeimos princesės 
ir nemėlyno kraujo jos mylimo
jo tragedija, Anglijos ambasa
doriui James Craig, buvo įsaky
ta palikti Saudi Arabijos sostinę 
Riyad. Susidarius šių dviejų 
kraštų tokiai netikėtai. trinčiai, 
gali būti prieita net ligi diplo
matinių ryšių nutraukimo.

; UŽDRAUDĖ VEŽTI j. ‘ 
KUBIEČIUS Į JAV

MIAMI, Fla. — Prezidentas 
Carteris,. patyręs, kad iš Peru 
Respublikos ambasados Havano
je buvo išleidžiami’ kubiečiai,, 
norintieji patekti Į JAV, pasita
ręs su Valstybės departamento 
pareigūnais, davė įsakymą vi
siems pareigūnams sustabdyti 
dokumentų neturinčius kubie
čius ir neįleisti jų j JAV. Ame
rika įsileis dalį kubiečių, bet vis
kas turi būti padaryta tvarkin
gai, paruošti dokumentai. Prezi
dentas nori žinoti, kur jie noti 
apsigyventi. Kai yra tvarka, tai 
ir įvažiavusieji elgiasi tvarkin
giau.

RESPUBLIKONAI IŠVA
ŽIAVO Į TEXAS

HOUSTON, Tex. — George 
Bush, laimėjęs pirminius rinki
mus Pensilvanijoje, tuojau iš
skubėjo į Texas valstiją, kur jis

tikisi laimėti respublikonų par- 
tijso kand dalus. Pradžioje jam 
kliudė buvęs gubernatorius J. 
Connallv, bet dabar ten Connallv 
nebus, o Reagan vargu ar galės 
atimti daug balsų.

George Bush santykiai su Rea- 
ganu pasikeitė, kai jis laimėjo 
Pensilvanijcje. Jam atrodo, kad 
ir Texas valstijoje jis galės gau
ti daugiau balsų, todėl ir pa- 
čiajne Pitlsburghe tarp jų kilo 
nesutarimas.

Reagan mano, kad kubiečių 
visai nereikia įsileisti į Ameri
ką, tuo tarpu Bush nenori būti 
toks griežtas. Mat, jis nori gauti 
Texas valstijoje gyvenančių ku
biečių balsus. Politikų draugys
tė pasibaigia, kai abu negali 
išsilaikyti. '

IRANAS PATEKĘS
Į SOVIETŲ RANKAS

TEHERANAS, Iranas. — Pre
zidentui Carleriui nutraukus 
diplomatinius santykius su da
bartinė Irano vvriaūsvbe ir mu
la Chomeini, Irano vyriausybė ir 
krašto ūkis patenka i Sovietų 
Sąjungos rankas.

Jeigu santykius su Iranu nu
trauks Anglijos, Vokietijos, Bel
gijos, Italijo's, Olandijos ir kitos 
vvriausvbės, tai Iranas dar la
biau sustiprins santykius su So
vietų Sąjunga.

Sovietų Sąjunga, mažai tegali 
mokėti iraniečiams už maistą, 
ir Rusija negalės pristatyti ira
niečiams reikalingų ryžių, nes 
Rusijoje tų ryžių nėra, ji tik ga
lės parduoti javus. Tačiau šio
mis dienomis javai patiems ru

sams labiau reikalingi negu ira
niečiams.

Amerikiečiai pardavinėjo ira
niečiams javus tarptautinėmis 
kainomis, tuo tarpu rusai nusta
tys savo kainas. Be to, Maskva 
bandys gauti daugiau gazolino 
iš Irano.

Visi žino', kad netrukus Sovie
tų Sąjungai ir jos kariams gali 
būti labiau reikalinga negu Ira- 
nui duona. Bet Rusijoje viską 
kontroliuoja valdžia. Rusai patys 
javų neturi, bet jie visuomet 
turi pakankamai duonos kari
ninkams, jų šeimoms, policijai 
ir tiems Maskvos viešbučiams, 
kuriuose apgyvendinami užsie
niečiai. Padarę tokią išimtį sa
viesiems, jie gali surasti javų ir' 
iraniečiams. Karininkų jie ne
skriaus, neatims privilegijų ir 
policijai, bet jie galės dar labiau 
paspausti paprastus koįęho'zi- 
ninkus. Jiems duos mažiau duo
nos, o duonos davinį duos žy
miai rečiau.

- Sovietų valdžia jah 60 metų 
kpntroliuoja krašte gaminamus 
javus. Juos kontroliuos ir šiais 
metais. Jeigu Sovietų kariams 
reikės, tai jie užims visą Iraną 
ir kontroliuos javu paskirstymą.

SEN. KENNEDY TURĖS 
DIRBTI IŠSUUOSĘS

’ WASHINGTON, D.C. — Pen
silvanijoje senatorius Kennedy 
laimėjo 93 delegatus, o' prezi
dentas Carteris — 92. Dabar 
prezidentas turi 1,058 delegatus, 
tuo tarpu sen. Kennedy turi tik
tai 569 delegatus. 29 delegatai 
dar nepasisakė ,kūrį kandidatą 
jie rems.

liko ten Kapsukas, o pats nužygiavo Į Varšuvą.Ten pran
cūzai sumušė Tuchačevskio armiją ir privertė jį bėgti 
atgal. Kartu su juo privalėjo bėgti ir Kapsukas, pali
kęs visas tarybas.

Leninas iš Maskvos nebuvo kojos iškėlęs, bet Kap
sukui jis buvo Įsakęs žygiuoti Į Vilnių. Kai sumuštas 
Tuchačevskis grižo Į Maskvą, tai Leninas jį apklausi- 
nėjo, o Kapsuko visai nepriėmė. 0 Griškevičius, dar ir 
šiandien ant šakių keldamas Kapsuką, pasakoja apie 
Lenino ir jo bendrą žygį.

— Astuonių Europos valsty
bių ministerial pataria preziden
tui Carleriui nesiimti griežtų 
ekonominių priemonių prieš Ira
ną, kad vėliau visas kraštas ne
patektų j komunistų rankas. 

/ - -
— Sakoma; kad vokiečių žval

gyba turinti žinių apie Jugosla
vijos prezidento Tito mirtį. Būk 
jis miręs vasario 14 d., bet dak
tarai skelbia klastotas žinias.

J. KUČINSKAS

KELIONĖ Į ROMA
Mūsų lėktuvas nusileido Luxemburgo oro 

poste. Diena buvo ūkanota ir tamsi. Lijo smul
kus lietus. Nuo lėktuvo iki pastogės dar netrum
pas tarpas reikėjo pėstiems nužingsniuoti. Ge
rai kad lietpalčius turėjom. Kiek sušlapę, pasie
kėm oro uosto patalpą; Jo bagažinėj tikra bet
varkė. Nešikai griebia čemodanus visiškai nesi
klausdami nei kur tu keliauji, nei kur tu galvoji 
apsistoti. Sugriebia mūsų čemodanus, sukrauna 
ant vežimėlio, ir veža kaž kokio autobuso link. 
Mes protestuojam, bet niekas mūsų neklauso. Ne 
šikai kalba tik prancūziškai, o mes tos kalbos ne
mokam. Pagaliau, supykę ir beveik su prievarta, 
grąžinam savo čemodanus atgal, susirandam sa
vo paskyrimo vietą ir ten juos iškraunam. Tik 
tada nešikams paaiškėjo, kad jie klydo ir man- 
dangiai mūsų atsiprašė. Tačiau tipsų už čemo
danų pervežimą jau negavo.

Susėdę Į mums paskirtą autobusą, vykstam 
ai ynei Į Sheraton Hotel. Kotelis nėra blogas, 

bot ka nos peraukštos. Vienai nakčiai už kam-
barį dviem žmonėms mokėjom 65 dol. Amerikoje 
teks kambarys kainuotų nedaugiau 40 — 45 dol. 
Vakarienė ir pusryčiai buvo gana geri, bet ir už tamsių dūmų debesis, kurie,

ijuos gana gerą kainą sumokėjom. Nors hotelis ' 
buvo visiškai’netoli oro usto, bet jokio triukšmo 
nesigirdėjo ir naktį praleidom ramiai.

Kitą rytą mudu su žmona ir Elytė ir Pau-. 
liūs Leonai, kelionę tęsėm tolyn traukiniu. Dar 
Amerikoje mes buvom nusipirkę penkiolikai die
nų pirmos klasės traukinio bilietus, už kuriuos 
sumokėjom tik po 180 dol. vienam asmeniui. To
kius bilietus perkant Europoje ,jie kainuotų dvi-. 
gubai daugiau.

Iš Luxemburgo mes pasirinkom kelionę tie
kiai į Romą. Ta kelionė truko 18 valandų. Pirmos 
klasės vagonus radom apytuščius. Jų kainos ga
na aukštos, todėl mažai kas jais naudojasi. Mes 
įsitaisėm kūpėję tik 4 žmonės. Sėdynės mikštos, 
lengvai paverčiamos Į patogias lovas. Traukinys 
rieda gana greitai. Per langą matosi įvairiausi 
vaizdai. Prabėga derlingos dirvos ir gėlėmis pa
sipuošę žaios pievos. Tolumoj matosi aukši bok
štai, dar toliau horizonte matosi maži miesteliai 
bei pavienės sodybos.

{važiuojam į Prancūziją. Gamtovaizdis ma
žai keičiasi. Vis derlingi laukai, žydinčios pievos 
ir sočių gyvulių kaimenės. Tik čia jau dažniau 
pasirodo didesni miestai su gausia pramone. Kai 
kur jaučiamas nemažas oro užteršimas. Didžiu, 
liai fabrikų kaminai šauna j padanges ir išmeta 

pasisklaidė po pla

čia apylinkę, nudažo tamsiai namų stogus ir visą 
aplinkumą. Gyvenimas betgi dėl to nesustoja. Jis 
vis judrus, linksmas,' kaip ir patys prancūzai, 
Per traukinio langą,. Prancūzija atrodo gražus 
ir Įvairus kraštas, su senais tipingais pastatais, 
su sena kultūra, kurios Įtakoje vystėsi visos Eu
ropos politinis ekonominis bei kultūrinis gy
venimas.

Pasiekiam pasienio miestą Bazei. Toliau mū 
sų traukinys jau neina. Reikia pereiti sieną tarp 
Prancūzijos ir Šveicarijos ir persėsti Į kitą trau
kinį. Perėjimo punkte patikrina mūsų užsienio 
pasus, o Į turimus bagažus nė nepažvelgia. Mes 
jau Šveicarijoje.

Susiradom mums tinkamą traukinį, kurio 
pirmos klasės vagonuose buvo dar daug laisvų 
vietų ir mes ten patogiai Įsikuriam. Traukinys 
pajuda. Mes dairomės pro langus, čia jau vaiz
dai visai kitoki nei Prancūzijoje. Matosi aukšti 
kalnai su giliais slėniais, kuriuose, šokinėdami 
per akmenis, čiurlena srauąūs upeliai, aukštais 
kriokliais nusileisdami žemyn Į dar gilesnius 
slėnius. Aplinkui kalnus, gražūs keliai vingiuo
ja, kurie kyla ir kyla aukštyn. Privažiuojam 
Keturių Kantonų ežerą. Jis savo vandenis išlie
jęs plačiai slėnyje tarp aukštų kalnų ir teikia vi
sai aplinkai ramų, bet kartu ir didingą vaizdą. 
Nebereikalo poetas Maironis juo taip buvo susi

žavėjęs ir gražiausias dainas apie jį yra suku-- 
ręs. Rodos" ir mes girdime skambant Lucemo 
bažnyčių varpus vakaro prieblandoje. Pradėjo 
temti ir gražioj Šveicarija pasislėpė nakties tam 
sumoje. Mūsų akys pradėj merktis, nes jos jau 
pakankamai išvargo besigėrint prabėgančiais 
vaizdais. Mes keliaujam traukiniu jūu apie 10 va 
landų, todėl pradėjom jausti lyg ir fizinį nuovar
gį. Pradedam snausti. Už poros valandų, trauki
nys sustoja Milane, šis traukinys Į Romą neva
žiuoja, re’kia persėsti Į kitą. Išlipam laukan. 
Mus pastiinka tamsi naktis ir stiprus lietus. Pe
rone radome ilgiausią traukinį pilną prikimštą 
keleivių. Pereinam iš vieno jo galo Į kitą, bet nie
kur pirmos klasės vagonų nesuradom. Įlipam į 
paskutinį vagoną. Jis pilnas žmonių. Pilnos žmo
nių jo kūpės, pilni koridoriai ir visos aikštelės. 
Visur prikrauta Įvairiausių ryšulių, čemodanų,- 
kuprinių. Daugiausia keliauja jauni vyrai ir jau
nos merginos. Vieni iš jų triukšmauja, kiti gurk
šnoja alų, kai kurie jauni vyrukai viešai glamo
nėja savo merginas, dar kiti, pasitiesę įkepa
muosius maišus koridoriuose, ramiai sau knar
kia, visiškai nekreipdami dėmesio į vykstantį ju
dėjimą aplinkui juos.

(Bus daug:au)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Sugrįžk mano stela į savo atilsio vietą, nes 
Viešpats padarė tau gera.” — Psa. 116:7.

Jei norime turėti tobulą ramybę, tai turime turėti pilną ir 
nesvyruojant tikėjimą ir būti ištiki dangiškam Tėvui. Pažiū- 
fėję į žvąigždėtąjį dangų, mes mastome Dievo galybę ir dideny
bę. Bet tuo mūsų širdys ir mintys dar nebūtų pilnai nuramin
tos, jei nepažintumėm jo gerumo, duesnumo ir išt kimumo. Bet 
tyrinėdavai mūsų dangiškojo Tėvo Žodį, šventąjį Raštą, mes pa
žinome jo meilę, labdaringumą, mielašird.ngumą, gatavumą at
leisti mums mūsų nusidėjimus. Tyrinėdami jo žodį mes persi
tikrinome ir pinai įtikėjome jo aukščiaus-ems ir brangiausiems 
pažadams, ir taip sudarome tikrą ir pilną ramybę ir atilsį. Ištik- 
rųjų Viešpats padarė mums daug gero.

*V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Siaten Island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
akUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TaL LU 5-6444 
Pnima ligonius pagal susitariu!..

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U04

B

( torius Alfredas Kiemaitis, 11044, 
W. 84 Place, Willow Springs,
L 60480.

STRAIPSNIŲ KONKURSAS 
APIE KR. DONELAITI

Minint mūsų didžiojo litera- 
ros klasiko 200 metų mirties 

ukaktį, LAST Centro valdyba 
:elbia straipsnių konkursą apie 
r stijpną Donelaitį.

Konkurso sąlygos:
1) Tema: Kristijonas Donelai- 

s 200 metų.
2) , Straipsniaj-rašiniaii turi bū- 

. parašyti rašoma mašinėle ir ••= 
etrumpesni kaip 15-20 pusią- > 
ų, pasirašyti slapyvarde ir at

skirame užklijuotame voke įdė
ta autoriaus tikroji pavardė ir

į adresas, o ant voko užrašoma 
skyriaus pirmininku ir valdybos pasirinktoji slapyvardė. 
nariu. Trejetą metų yra buvęs; 3) Rašiniai turi bQti atsiusti 
DBLS centro valdybos nariu ir; iki 1980 nK gruodžio mėn. 15 d.

Velykų dienos ankstų rytą, Viktoras, traukdamasis iš Lie- LNB' direktorium. Keletą metų imtinai.

MIRĖ VIKTORAS ZDANAVIČIUS

T

*-

Mažeika &1 Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
DR. PAUL V. DARGIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
WecMmter Community klinikos 

Medicinos direktorius

balandžio 6 d,, rytinio Londono ■ 
Šv. Baltramiejaus vardo ligoni
nėje amžinai užmerkė akis Vik
toras Zdanavičius, veiklus visuo
menininkas ir laikraštininkas. 
Nuo kovo 11 d. išgulėjęs ligoni
nėje, mirė pilnai neatgavęs są-

GAIDAS- DAIMID
tuvos, buvo prisikrovęs visą ve- JTa sekretoriavęs DBLS suvažia- 
žimą spaudos, daugiausia vis vimuose ,dirbęs ją mandatų ir 
laikraščių ir žurnalų komplektų, nominacijų komisijose, būdavo ____ _____________
Tur būt, tai buvo bene vieninte-, išrenkamas į revizijos komisiją.- skįrjarnOs trjrs premijos: 1-oji 
lis toks lietuvis, kuris ryžosi pa- Taigi apgailestaudami 
bėgti su šitokiu turtu. Pakeliui 
sąlygos buvo tokios nedėkingos, 
^.ad dalį to jam brangaus turto visuomenišku, socialiu, darbš-

4) Vertinimo komisija bus su
daryta ir paskelbta vėliau.

5) Už straipsnius-rašinius bus

atsi
sveikiname su mirties mums iš
plėštu brangiu žmogum ir su si lietuviai.

$150, 2-oji $100 ir 3-oji $50.
6) Konkurse gali dalyvauti vi-

S.Manheim Rd, Westcheater, IL. įmonės.
Gimė Viktoi2s 1908.V. 1d Vii— , teko pries savo valių isblaskvti. j idealistišku lietuviu. Ilsėkis, • straipsniai slt rasiniai pereina 

kaviškyje. Lietuvoje tam tikri! Vis dėlto dalį atsivežė ir j Lon- ’ ’
jo gyvenimo metai buvo’ susiję! doną ,o tą seną spaudą vartinė- 
su kariuomene. Joje jis buvo 
įsigijęs viršilos laipsnį. Toks gy
venimas jame paliko stiprų ant
spaudą — kariuomenė buvo įsi
gėrusi jam į kraują. Juk ir savo 
raštus paprastai pasirašinėdavo 
Viktoru Vytenieėiu pagal savo 
buvusio pulko pavadinimą, vis 
ruošdavo savo pulko minėjimus 
ir spaudoje ne kartą yra rašęs 
apie Lietuvos kariuomenę. O ir 
šiaip išliko vis toks kariškai 
drausmingas visokeriopai ir san
tykiuose su žmonėmis, ir visuo
meniniame gyvenime: ką įsipa
reigojęs padaryti, visada kruopš
čiai atlikdavo ir neieškodamas 
kokios nors garbės ar atpildo. 
Idealistas žmogus jis buvo.

Plačiausiai lietuviškame pa
saulyje Viktoras buvo žinomas 
savo raštais. Jau nuo jaunų Hie
nų plunksna jam buvo priemonė 
pasakyti visuomenei, ką jis ma
to aplinkoje, dairydamasis atvi
romis akimis. Spaudoje bendra
darbiauti. pradėjo dar tik 18 m.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 
kaa antra šeštadieni 8—3 vai 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

7) Premijas laimėjusieji

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Tetefou. 523-0440

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB* AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd StrMt 
Valandos pasai ausitarim*.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. T«L 737-514?

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’"

ir

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2SM WEST (3rd STREET 
Vai. antrad, 1—4 popiet

Ofiao M«f.t 776 "330 
R«zid*ndj«c tatafu *43-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(••dra praktika, sp^. MOTERŲ llpcr 
Oflaaa 2452 WEST SWe STK3BT 

Tel. PR *-1223
OFISO VAL: pina- antrai, tre&aa 
tr penkt. 2-4 ir 6-8 vai ndr. fcatadir 
uiaia 2-4 vaL popiet ir kita laike 

pagal auaitarima.

damas ,vis užtikdavo tokių da
lykų, kurie jam atrodė verti pa
teikti ir dabarties skaitytojams,

Viktorai, po didžių darbų, kurių LŠST CV nuosavybėn ir be at- ' 
pilnas buvo’ tavo gyvenimas! skiro honoraro skelbiami spau- 

(Iž Europos Lietuvio). , doje.
■ ' - - ; 8) Parašytus straipsnius - ra

LC1A.L1 H UdJdi lito ols.dxly LVJ cLIIlo, ' . , , . . _ .

jau atitekusiems nuo anų'įvykių ATSIŲSTA PAMINĖTI: šinius siųsti iki nurodyto termi-
* * 1 • , . * .X - „j Orinei T • knave ISUTTLriTC

ir juose dalyvavusių žmonių. 
Taigi netekome labai kruopštaus 
savo spaudos veterano, daug 
metų dirbusio savo mėgiamą 
darbą.

Viktoro Zdanavičiaus nereikė
jo šaukti ir prie kitų lietuviškų 
darbų. Ėjo jis neraginamas. Lie-1 
tuvoję dirbo šaulių eilėse, dau-1 
giaųsįa vis režisuodamas ir vai
dindamas jų sceniniuose pasta
tymuose. Londone taip pat, kol 
čia reiškėsi vaidintojai, jis ne 
tik yra vaidinęs, bet ir režisie
riaus pavaduotojų- pareigas ėjęs. 
Tiek Londone, tie kir kitur mi
nėjimuose ir paskaitą paskaity
davo. Mėgiamiausia jo paskaitų 
teina buvo, tur būt, Lietuvos ka
riuomenė. kuries eilėse jam teko 
ilg au išbūti ir kurios atminimą 
jis ypač brangino. Tačiau jis 

Į ypač didelio kruopštumo' paro-j 
amžiaus jaunuolis ir, kaip nese
niai yra pasakojęs, už kai ku
riuos savo rašinius turėjo net 
nukentėti. Lietuvoje rašinėdavo 
“Jaunimui”, “Kariui”., “Lietuves 
Ūkininkui”, “Trimitui” ir kt. 
Svetur gyvendamas, pastoviai 
rašė “Europos Lietuviui”. Taip 
pat yra rašęs “Draugui”, “Nau
jienoms”, “šaltiniui”. Filatelijos 
temomis rašydavo Čikagoje lei
džiamame biuletenyje ‘ Lietu-1 prsN 
va”, o Mančesterio “šiaurės darei 
Anglijos lietuvių biuletenyje” (prisli 
vedė filatelistų skyrių. i vusi savo pulką, jis dažnai bent

> • n<> šiuo adresu: Kazys Tautkus,
MŪSŲ VYTIS, skautiškos min 16I4X-_ 34th Ave., Melrose Park, 

ties jaunimo ir-vadovų žurnalas, n (;qigo, pažymėjus, kad yra 
1980 m. žiemos numeris. Leidžia konkursinis. 
Akademinis Skautų Sąjūdis, re-: 
daguoja Juozas Toliušis, metinė; 
prenumerata $6. Šiame 44 psl-: 
žurnale rašo A. ' Dundzila, A. Į 
Vien tautas, Juozas Toliušis ir ki! 
ti, gausiai iliustruota kronika ir j 
specialūs poskyriai. Administra j 
——.— --------------- « =7— ,

dydavo, kai ruošdavosi paskaitai 
pam uiti kurio nors čia gyve
nančio nusipelniusio lietuvio su
kakti. Tada prisllasicdavo apie 
tuos žmones retų ir įdomių, nie
kad iki tol neskelbtų faktų.

O r g anizaciniame gyvenime 
plačiai re:škėsi ne tik kaip eili
nis narys. Buvusieji Lietuves ka
riai Londone neturėjo jokios sa

ldins, bet Viktoro rū- 
būdivo šis ir tas pa- ’ 
ieluvos kar uomenei 

Už vytenieiius, bu-

Kitų kraštų lietuviškus la k-' pamaldas užprašydavo. Nuo pat 
raščius mėgdavo painformuoti, pradžios dalyvavo Lietuvos At
kas, dedasi tarp Britanijos lietu-! g’mimo Sąjūdžio veikloje, buvo 
vių. Bet labiausiai mėgiamos jo ■ net jo organizaciniame komite- 
temos — žymieji lietuv škc's ' te, kai jis kūrėsi Britanijoje. Yra 
praeities Įvykiai ir žmonės. Mat, buvęs DBLS Londono centrinio

KNOW YOUR HEART

: Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos narių susirinkimas įvyks penk- 

’ tadienį, balandžio 25 d., 7- vai. vakaro 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra. daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

; E. Strungys, sekr.

tyelP ¥OŲR WEARLJUND-

MODERNIŠKOS AIR-CONDfHONED KOPLYČIOS

SUSIRINKIMŲ

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

3307 So. LITUAN’ICA AVĖ. TeL: YArd* 7-3401

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

WITH SUfP-Eir 
YOU CAR REST EASY. 
Sleep-Eze contains a gentie 
sleep inducer that helps you 
get a good nights sleep. And 
isn’t that all you want? Ūse 
oniyras directed. BUTKUS - VASAITIS

144£ $o._ 50th. Ave., Cicero, I1L TeL: OLympic 2-100i

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Brighton Parko Lietuviu Motery 
I klubas rengia Bunco ir kortų balių 
’ sekmadieni, balandžio 27 d., Dariaus^ 

Girėno saleje, 4416 So. Western Avė. 
. Pradžia 1 vaL popiet. Bus labai gražių 
* ir vertingų obyahų laimingiesiems. 

Taipgi bus šiltų virtinių' ir kugelio. 
Kviečiame visas nares ir svečius atsi
lankyti ir smagiai praleisti popietę.

E. Strwn^ys, sekr.

TURiMK 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

FLOKiDA

PERKRAUSTYMAI

T*l. WA 5-9O43

MOVING

2to0 Wit 63rd St, CWc*»*. UL «M2f 
PRu^oct

i

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

OBTHOPKDAS-PKOTEZISTAf 
Aparatai - Protezai. Med. ban 
dažai. Speciali papaiba 3o|mm 
(Arch Supports) ir L t

wrings
$500)(Minimum

Cer’ if icate

n ■" y

Make Your Own 
Family Health Information Jar

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

ut LYAlriw.WtaM’W.
ANTANAS VILIMAS 

T«l. 376-MS2 arte 3766996

Nuo
J 914 metuV

Midland .our-
nauja taupymo . omų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojamo 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ir 
atedyje.

Sąskaitą apdraustos 
iki $40/)00

2657 W. 69 STREEY 
Chicago. IL 6062.

8929 SO. HARLEM AvE, 
Bridgeview, IL 60455 

Pel. 5>8-7400

m
MIDLAND
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1.38 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-441C

3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

Many accidents and health 
emergencies occur in the 
hone each year. And many 
complications ean be avoided 
by taking preventive steps for 
your family's health and safe
ty. One such step is keeping 
a * Family Health Information

It’s Important that family 
medical information be read
ily available to emergency 
medical personnel or whoever 
first arrives at the scene. A 
brief medical history of each 
family member will quickly 
alert rescue squads, para
medics or ether individuals 
to handicaps, allergies <k 
other special fafnjly health 
problems. t./' 4

Just fin wut a Family 
Health Information form. 
Piece M Mt 1

jar. Apply an

getting label, cap the jar, 
then put the jar in your 
refrigerator. Some ef the 
information will be instantly 
readable through the jar. A 
second label should be placed 
on or near your telephone 
indicating that your Fam Ry 
Health Information Jar m ia 
the refrigerator.

If you want to make • 
Family Health Information 
Jar, write for 2 free label# 
and a Family Health Informa
tion form. You will also 
receive a Kitchen Safety leaf
let from Owens-Dlinois with 
helpful > tips on purrha.MRC 
and storing foods in glass 
containers and information 
on, food spoilage signs. Ad* 
drew: Kitchen Safety, bepk 
10, P.O. Box 361, Madison 
Square Stat*o<- New York* 
NY1001CL

RADIJO IRIMO* VALANDOS

Liefuvty kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30, vaL vak. šeštadieniai* rl 
sekmadieniais nuo 8-30 iki D:30

* V*dė|« Aldona D»uku« 

ToU^i MlaMock 4-MU 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 40629.

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 

without an Rx!
*

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 

a now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*' Use only as 
directed. The medically proven 
creme for — 
itching. € BiCOZENE

Naujienos, Chicago, 8, UL Friday. Aprl 2.’>. 1980



PARAMA NAUJIENOMS
Šių metų balandžio 9 dienos vakarą dr. Zenono Dani- j 

levičiaus Iniciatyva buvo sušauktas pasitarimas, kaip 
būtų galima efektyviau organizuoti ekonominę paramą- 
Naujienoms. ! .

Klausimas buvo plačiai aptartas ir vienbalsiai nu
tarta suorganizuoti Fondą Naujienoms Remti. Tame pa. 
čiame susirinkime išrinkta valdyba, ikuri pasiskirstys 
pareigomis ir bandys atlikti visą eilę.; klausimų, surištų 
su paramos organizavimu ir teisinės Fąndo. pusės išaiš
kinimu. , \ k

Fondo Naujienoms Remtį valdybon,išrinkti: dr. Vy
tautas P. Dargįs, inž. Domas Adomaitis, inž. "Stasys Du
bauskas, inž. Viktdras Kožica, mokytoja Antanina Rep
šienė, Jūratė Jesiūnienė ir žurnalistas Jonas Vaičiūnas.

Kol Fondo reikalai bus sutvarkyti, tame pačiame su
sirinkime susirinkusių žmonių buvo sudėtos šis aukos 
ir įteiktos Naujienoms:

Antanina Repšienė .
Dr. Vytautas Dargis
A .ir V. Kačinskai .
Dr. Z. Danilevičius .
J. ir M. Palubinskai..

Inž. Domas Adomaitis 
Antanas Balčiūnas .... 
Kazys Čiurinskas ....
Anelė Tautkuvienė .... 
Stefanija Kaulėnienė 
Jonas Vaičiūnas .......A..

r-....... ...$1,000.00
. 500.00
.. 200.00
. 200.Q0s
. 200.00
.. '100.00
. 100.00 

ifdo.oo 
100.00

. 20.00

. . 10.00
10.00

T

Mamai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

. Namai, žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

ną aslon ir tik priekaištingai pa-' 
: “Drunat sau, o vilkai kad’

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel. Virginia 1’1741,

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. J

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

j ••

F

Ii

Iš viso .... .-$2,590.00
. .V •

• ' ? • -' ■*

Inž. Stasys Dubauskas^ pirmininkas 
Pedagogė Antaninai ’Repšienė, sekretorė 

#. ■ - 1 < * . i ‘ ; - * i .j h . * i: Neribotas Brežnevo akiplėšiškumas
Praeitą penktadieni Maskvos 

dienraštis Komsomclskaja Prav
da atspausdino atviruko', didumo 
Amerikai įspėjimą, kurį patarė 
Sovietų Sąjungos piliečiams iš
sikirpti, užlipdyti ant. pašto at
viruko ir pasiųsti JAV prezi
dentui Carteriui.

— Aleksas Žakas iš Marquette trobon, triukšmingai metė žąsi-j 
Parko, veiklus aplinkoje ir vi- j 
suomenėje, savo laiške įrašė to- sakė:
kį pareiškimą: “Ateitis turėtų ir viską tegul išneša”. Sako, vii-; 
parodyti, kad aš gal daug nekly-

— Omitė ir Balys Sebastijonai^ ^au remdamas šiuo metu Nau-; 
iš Marquette Par^ Ueikl&spienas- Siunčiu $3GVį, Dėkui., .už: 
patriotiniai-^emokratinio mūri->ukar f-už Parei^;ž.. J - i 
statymo tautiečiai, aukomis ir] —,. šakių Apskįritięs, JdįĄąsl
dalyvavimu remia patriotines] paskyrė Naujienų paraniai $20. 
organizacijas -i ir bendruosius auką,, kurią atsiuntė1 pėr'ĮkiūbO’ 
darbus. Dėkui už ankstyvą pre- pirmininką Juozą JurkšaitU Dė- ■ 
numerates ■pratęsimą', $5 auką kuį valdybai ir :vįsięms to5klu-i 
kalendoriuirir už $50 auką Nau-. bo nariams. ■ i
dienoms.

— Onutė ir Balys Sebastijonai* 
H ' 1

i

kas po tvarto pamatu skylę pa-; 
sikasęs ir pro ją žąsiną iŠne-' 
sęs... (Kokių anuo metu men
kų pamatų būtai..).

Kitą kartą, apytamsią žiemos 
naktį, Elzę pažadino šunų loji
mas (sako, buvusi labai budri) ; • 
įsiklausiusi suprato, kad smar-l 
kiai loja tik artimo kaimyno su-į 
nes (apie už 100 metrų), gi sa-į 
vieji aniems tik antrina. Neiš-; 
kentus išėjo oran, kaimyno pu-j 
sėn pažiūrėti. Įsižiūrėjusi mato, J

4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
Marguette Parko rajone.
RESTORANAS su namu, ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turki C hi ca g os miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai, < 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Tafman Avė. 
Tel. 927-3559

' - - ( • • • i < r o
— Vytautas Gutauskus iš Mar-:

— T e i s i nijalf as ^Marijonas quette Parkoj ‘ pratusdSEnhs’pbė-^ 
šnapštys iš Dearborn, Mich., numeratą, atsiuntė-,$5^ auką;:Dė- j ]^ad kaimyno kieme, palei tvar-J 
Šaulių Sąjungos Tremtyje Gar- kui. Taip pat dėkui tos apylin

kės tautiečiui, užsisakiusiambės. teismo pirmininkas, lankėsi
Čikagoje., Dėkui ųž naudingus j Naujienas vieneriethSūnęfahisTi 
pokalbius ir už įteiktą $15 auką. įteikusiam $5_, aųką; ,bet piyar-
- Kazys Bdivičius iš BrighJ dės Pašiusiam Mskelbtį.,/'

__ _____ _____ _ ton Parko, dalyvaudamas viena- —4
ką duoda taika.' Netikri būti! me pobūvyje .šaulių hf^uose,; HiUs, l^onckį lankysis'

militarizmu. Mes pilnai su
prantame ką reiškia karas ir

jokio naujo’ Holocaust!
(Apačioje Sovietų
piliečio .parašas)

Neatrodo, kad dėl tokio ruso

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

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

Kreiptis: '

dės prašiusiam neskelbtu . ' ' ■

.Vytautas BeivcKas i§ Sunny
1-^^'

įteikė $10 auką Naujienų para- goję balandžio į 25:,! žfe ir 27 dlė- 
U 1 nomis. Jam bus galima paskam

binti 737-1717. , 7 (Pr.)

• SPECIALI 207o NUOLA1

mai. Dėkui.-!

— Ponia Paulina Vameckis, 
Prospect Heights, ĮĮly anksčiau}

................. akiplėšiškumo reikėtų beirįi ko-j gyvenusi Brighton I’ąflčę'ir Miš- DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
Hriė- šio7?-'-įspėjimo-^pridėtas kiu komentanį" iroicū</\in loitVAd-i ma

rikietis (tuo iai)ia^efu\ds]j jei je. Sutikusi .administratųrę Kri^- težebai, žiedai,^gmt^riniaį Įjarp 
tik jis pajėgia Bep&il&fekItei- *tin? Austin, įteikė'$8 ati£ą Nau- liai, auskarai ir kiti pąpiiošalai

į vykius, . aiškiai; .^praai
■ ii . ■ TįjM?*4 * i ---- riuin. i// uu7it4.au įjus r

keliais eina rusų imperial |taiJ nautojas duoda 'pensininkams
TTs..„t --------- ------------ iJJ r karnas. P ATRIA, 4207 So. Sac

ramento » prie Arcbešr. ... 'V-
Tel. 247-5081 (Pr.)

dvi|ių..^|i^n^is7/'p^brųĮjkUis 
^špėjimo 

turųįys j^p;skafni>š?:T'' ■' '
• *‘Pžįįaš; PrėŽi'dehte; '
H'Jūs savo tarptautinė’ poli

tika Stumiate šią Žeinės plane
tą į beribių konfliktų bedug
nę vien tik dėl to, kad. Jūsų 
militarinė industrija gautų di
džiulius pelnus.

: žinokite, kad nėra jc'kio de-1 
tentės pakaitalo. Visokie kiti 
keliai veda tik- į naūją Holo
caust. 'T*’

į Mes reikalaujame:
. ,1) .Sustabdykite karo kurs

tymo isteriką,
2) Sustabdykite milžinišką 

ginklų gamybą;
3) Sustabdykite brutalų ki

šimąsi į kitų valstybių vidaus 
reikalus.

štai ką mes norime čia pri
minti, mes, sūnūs ir dukterys, 
kurie sulaužėme nacių stubur
kaulį. Mes esame tie, kurie 
niekad neužmiršime savo 20 
milijonų žuvusių piliečių ir tų 
aukų, kurias turėjo kiti kraš
tai bekovojant su fašizmu ir

le- souri valstijoje, lankėsi Čikago- MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re

tus, kažkas vaikščioja... ir ne] 
vienas-.. ir kad tai juos taip] 
smarkiai loja šunes. Suprato,| 
kad čia kažkas negera... bene] 
vagys prie kaimyno arklių tai-| 
kosi? Taip ir bus... O kaimy-| 
nas su šeima tikriausiai kietai -Į 
miega, nes pats įmygis... Būti-i 
nai reikia vagims jų niekšišką! 
sumanymą sukliudyti, ir tai ko] 
skubiausiai. Bet kaip? Akimir
ka, ir jau sugalvota:, žinoma, — 
pirmiausia ginklas (spėju, kad 
tai buvo ta pati patikimoji “ka
čerga”), ir Elzė tekina pasileido | 
kaimyno pusėn šaukdama: “Va-

4545 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

singiau. vertinti visus pasaulio J J ienoms. Dėkui, 
ais _ ■ 4 a h- ■ • k,

— VISTA organizacijos idr-

PERKAME sidabrines' ir aūksi 
nes monetas bei. pašto ženklu
- — — __ _ . _ X _ ' / v

Užuot savo ginklų ^myi^ ir įvairius patarimus standard 
visame pasaulyje hefe&lt.ų ĮĮno- ( Taupymo B-vės centrinėjeįstai- 
nių žudymą tai . goje> 4192 Ave > pirma.
nori primesti niekų-|?ls-« dieniais nu0 10 iki 2 vaL pppiet 
cybei. j antradieniais nuo 2 vai. po-.

' : ‘ piet iki 6 vai. vkl Tą dieną tar-!St. Petersburg, Fla. ,
07 bei lenkiškai, bet ir lietuviškai J kyla, pasileido prie gana ato-

KETURAKIO ATSIMINIMAI 

Atkelta.iš 3 pa.

Bendrovės skyriuje, 6141 Archer 
Avė., VISTA tarnautojas būna 
ketvirtadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 2 vai. popiet.

— Teofilė ir Zigmas Mišaus- 
j kai, Union Pier, Mich., uolūs vi- 

______ > veikėjai ir dosnūs

St. Petersbųrgo ALTos sky
rius rengia balandžio mėn. 30 d., 
trečiadienį, Seminole Park pa
viljone (10015 - 71lh Ave. N.. 
Seminole). išvyką j gamtą. ;Pik-! 
niko pradžia 11 vai.

Bus karšti užkandžiai, loteri- suomenės
ja, žafdiinai. Prašome visus da-, bendrųjų reikalų bei spaudos rė- 
lyvauti, pasidžiaugti gražia gain-. mėjai, be raginimo pratęsdami 
ta — palmėmis, pušimis, ežerė
liu — ir tarpusavyje maloniai 
pabendrauti. Prašome papildyti 
mūsų loteriją.

ALTos valdyba

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

=1

see us for
UfllKt financing
D AT OUR LOW RATS

kiai atsilikusios Elzės. Vilkas, 
šunis kiek pavykėjus, apsigrįžo 
ir vėl už žąsino; tačiau dėl to
kio susitrukdymo atstumas tarp 
jo ir Elzės gerokai sutrumpėjo- 
Vilkas vos suspėjo žąsiną kaip 
reikiant įsikąsti ir kiek pabė
gėti, šunes, besivejančios Elzės 
siundomi, jau vėl prie jo kiškų, 

prenumeratą, kariu su gerais! VC1 VTJ
linkėjimais- atsiuntė $10 auką.} 
Dėkojant, malonu- juos sveikinti 
švenčiant laimingo vedybinio 
gyvenimo auksinį jubiliejų.

— Inž. A. Pautienis, Euclid, 
Ohio, visuomenės veikėjas ir j vilkui i pasturgalį, ji ča pat su 
Amerikos Lietuvių Tarybos Kle- 
velando skyriaus pirmininkas, 
pratęsdamas. prenumeratą, at
siuntė $25 auką. Dėkui. Taip pat 
dėkui jaunam Cicero intelektua
lui, atsiuntusiam $15 auką, bet 
pavardės prašiusiam neskelbti.

| ' V _ A W 4.

) Vilkas vėl meta žąsiną. ir vėl 
] prie šunų, gi šie prie besiarti
nančios ir “kačerga” grūmo
jančios Elzės. Sako, tas kartojo
si toį kol Elzė, buvusi apie už 
ketvertų varsnų, tiek arti vilką 
prisivijo, kad šunims sukibus

“kačerga” smogė jam nugaron. 
Tada vilkas žąsiną paliko, o pats 
pabėgo. Matyti, prieš tokias jė
gas jis jau nebegalėjo spirtis. 
Gi negyvu žąsinu nešina ir dar 
vis. vilką norinčių vytis šunų 
lydima, gerokai susalusi, grįžo

WITH REPAYMENT '’ 
TO FIT YOUR INCOME

SAVINGS... 
ths best wsy to ulariy!

CHICACO, ILLINOIS AKO* 

Piane i VTf|1b1« 7*774?
Hrar.9-8 8at. 9-1

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Tot WA 5-2727

2212 WEST CERMAK ROAD

Fkrxa Kaxaxavulai, IYmUmu

SOOTSt Mon.Ta«.Frl.9-4
SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Paid asd 
Compmsdad 

Quarterly

OUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%
INSURED

Mutual Federal 
Sayings and Loan

MARIJA NOROĮKįl

2 MS WM 69tk St, Chicago, HL W629 « Tai WA 6-1787 
Dideli* pMirlnkima* geroa rOžiea įvairių prektg.

MAISTAS H EUROPOS SANDtLIŲ
a/L

gys... vagys...’ Baltrau, Jonai, 
Petrai, skubėkite, šen- . .. Tu, Jo
nai, su Baltram bėkit užuolan
ka, mudu su Petru pulsim tie
siai. Skubėkit.. tuoj juos pa- 
čiupsim... ’• Šunes! atiū vagis...” 
Pragariškas šunų lojimas, susi
maišęs su Elzės šauksmų, darė 
įspūdį tikrai būrio žmonių šau
ksmo, ir vagys — o-jų tikrai 
būta — pabūgo ir paspruko; 
tą (aiškiai suprato Elzė, nes va
gis vijusių šunų lojimas jau gir 
dėjosi iš anapus kaimyno sody
bos. Jis vis ir galop visai nuti
lo. .. ir Elzė beldė Į kaimyno 
duris. Pasirodė, kad jie taip kie
tai miegojo, jog vagys, niekieno Į ~~ -

NEIGHBORHOODPEAL7YGROUP
U.S.X*

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

.momoti ar apdrausti savo nuo- 
| savybę Chicagoje > ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą;

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tek 767-0600 
independently owned and operated

’ GENERAL REMODELING '
• t Alumin, .langai, durys, medžio 
apmušimai- • Staliaus darbai,' ce

mento laiptai; porčiai, stogai
;. ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION * 
7152 So. Kedzie Avenue

Tel. 776-8505

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tek REpubik 7-1941 Z

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-5980

NAŠLĖ, dėl senyvo amžiaus, 
skubiai parduoda gražią 4 kamb. 
rezidenciją, du blokai nuo mies
to centro ir Michigan ežero.

Teirautis: 34 So. Berien St., 
New Buffalo, Mich. ? 
Tel. (616) 469-3673

M. š I M X U 6

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
■

nekliudomi, jau buvo paruošę 
kieme roges su visais pakink
tais — ir beliko tik arklius iš 
nerakinto tvarto išvesti, ir čia 
jau jiems Elzė sukliudė. Ten
ka manyti, kad čia kaip tik ir 
pasireiškė anas įgimtas, iš pro
senių paveldėtas drąsumas bei 
ryžtingumas, kada jie, pačius 
primityviausius ginklus teturėda 
mi, sėkmingai su priešais kovė- 

bei su lokiais grūmėsi.. .
(Bus daugiau)

RENTING IN GENERAL 
Nuomos HOMEOWNERS POLICY

si

DENTURE WEARERS
j: A major r®

advancement ® 

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

HELP WANTED — AAAĮ E-F EMA LB 
Reikia Darbininku Ir Darbininkly

COOK AND 
ASSISTANT COOK

Needed for Camp Sokol, New
Buffalo, Michigan, on Shores 

of Lake Michigan.
Salary plus retom & board.

Season June 23rd thru
Sept 1,1980.

Call JOHN CERVENKA
(312) 964-0229

GEROMIS SĄLYGOMIS išnuo
mojamas 4 kambarių butas su 2 
miegam. Bridgeporto apylinkėj. 

Tel. 839-8737

HELP WANTED — FEMALE 
Oarbfninicv Reikia

HOUSEKEEPER/BABY SITTER
Live-in for infant expected in sum- 
ner. Rogers Park. Will have private 
i rm. apt. with private entrance. Pre
fer older woman. References reqrd. 
Must speak some English. Long term 
job. ; 878-5414

REIKALINGA MOTERIS, kuri 
prižiūrėtų senyvo amžiaus žmo
ni- Gyventi vietoj — kambarys, ( 
zalgis ir užmokestis. Marquette 
Parke. Skambinti tel.

WA 5-0033

WOMAN. Live-in plus salary, 
for lite housekeeping, nd 
cooking, and care of infant.

5 or 6 days.
Call 388-2116
or 389-4636

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS’ 
švalyti ir aptvarkyti beismantą. Į 
Galiu duoti maistą, kambarį ir 
užmokėt už darbą. Tel. 471-0798

F. Zapolis, Agent 
3208/i W. 95th St 
Everg. Pirk, III.

' State Farrw Fire and Casualty Company

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

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS ■

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

* 9 vai. ryto iki 12 vaL cL
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163 
2649 Wert 63rd Street 

Chicago, UI. 60629

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biinio Proga — Mieste

MONEY MAKING 
OPPORTUNITIES

$205.80 guaranteed for 5 hour work 
week at home. Ladies answer 

to financial security.

Write: Tooley, 3616-US. State, 
Suite 601, Chicago, Hl. 60609

} « NeqjkJkM, ChiogQ, H. 111. Triday, April 24, 1940--------- --
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