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Maskvą nevažiuos.

PREZIDENTAS CARTERIS IMA VISĄ ATSA
KOMYBĘ UŽ PASTANGAS IŠLAISVINTI

Oras šaltas, bet Chicagos beisbolo žaidėjai ir mėgėjai ruošiasi 
palaikyti šilumą ir tvarką.
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IRANE NERAJ rtITI AMERIKIECIKINIJOS SPORTININKAI NEVAŽIUOS I MASKVOS OLIMPIADĄ
KINIEČIAI REIKALAUJA ATŠAUKTI SOVIETŲ KARO 

L JĖGAS Iš AFGANISTANO IKI GEGUŽĖS 21 D.

PEKINAS, Kinija. — Kinijosnes kitų kraštų sportininkai Į 
sportininkų sąjunga, apsvars
čiusi Sovietų karo jėgų įsiver
žimą į Afganistaną, nutarė ne
vykti į Maskvos-olimpiadą, jei
gu Sovietų karo jėgos iki gegu
žės 24 dienos nepasitrauks iš 
Afganistane?, šis Kinijos sporti
ninkų nutarimas buvo paskelb
tas balandžio 24 dieną Pekine. 
Sportininkai davė Sovietų val
džiai- 30 ‘dienų Sovietų divizi
joms atšaukti iš Afganistano, 
jeigu nori, kad. Kinijos sporti-.

" ninkai dalyvautų Maskvos žai
dynėse. »

- Xs- - - -r ’ -

Kinijos premjeras Hua Guo- 
fengas pareiškė, kad' kiniečiams 
batų labai liūdna žaisti Mask
voje, kai žino, kad Sovietų karo 
jėgos naudoją pačius žiauriau
sius metodus afganistaniečiams 
žudyti.:. Kol i, žudynės tęsiamos 
Afganistane^•<= Kinijos sportinin- \ 
kai negalės, žaisti su rusais, žu
dančiais nekaltus Afganistano 
žmones.

MASKVOS OLIMPIA-
■■ DOS NEBUS
ZURICHAS, Šveicarija. —. So

vietų . sportininkų organizacijos 
atstefvai ’ • užsispyrę reikalauja 
liepos 15- rūgpiučio 5--dienomis 
būtinai suorganizuoti olimpinius 
žaidimus Maskvoje, kaip praei- 
tais rnetais buvo numatyta, bet 
kiekvieną diena darosi tamses
nė. Olimpiada- Maskvoje galėtų 
pykti, jei sutiktų Maskvos žai
dynėse dalyvauti visa eilė dides
nių valstybių, jaunimo. Sovietų 
valdžia buvo pasiruošusi suruoš
ti olimpiadą Maskvoje, bet da
bar reikalai* taip kldjasi, kad vis 
mažiau žmonių nori vykti į 
Maskvą. Sovietų valdžia okupa
vo Afganistaną ir nenori iš ten 
atšaukti okupacines jėgas..

Maskvon olimpiadon pirmiau
sia atsisakė važiuoti Amerikos 
sportininkai, o dabar tokius pa- ; 
čius nutarimus padarė Kanados,' 
Vokietijos, Anglijos, Japonijos, 
Kinijos, Olandijos, Belgijos ir 
kitų kraštų sportininkai. Rusų 
sportininkai turės rungtyniauti 
su rusais arba Sovietų vergais,

KALENDO ReLIS

Balandžio 26: Eksuperancija, 
Kietas, Vilūnė, Kregždė, Karibu
tas, Laisvydas.

Balandžio 27: Zita, Kastoras, 
Aušrelė, Baukė, Gotardas, Nor
vaiša.

Balandžio 28: Valerija, Pet
ras Ch., Vaiga, Rimgailė, Jauni- 
lė, Vygantas, Vytolis.

Saulė teka 4:56, leidžiasi 6:42.

Oras debesuotas,. gali 1yS.

KUBOS BĖGLIAI ATVEŽTI 
Į KEY WEST

KEY WEST, FĮą. — Praeitą 
ketvirtadienį Valstybės depar
tamentas paskelbė, kad nelega
lus kubiečių atvežimas į pieti
nius JAV uostus, nesutvarkius 
įvažiavimo do'kumenlų, yra nu
sikaltimas. Pakraščių sargybos 
laivai, plaukioję pakraščiu van
denimis, kiekvienam laivo kapi
tonui įsakė vykti Į Key West ir 
ten palikti be dokumentų atvež
tus kubiečius.

Prezidentas Carteris pradžio-( 
je ,.buvo pareiškęs, kad jis pri-1 
imsiąs 1,200 kubiečių, patekusių
į Peru Respublikos ambasadą 
Havanoje, bet kai ten atsirado 

■ 14,000 norinčių išvažiuoti, tai 
tada sutiko -įleisti 3,000 kubie
čių. Bet jie privalo turėti doku
mentus. tvarkoje, privalo užsi- 
registuoli ir pasižadėti klausyti 
Amerikoje veikiančių Įstatymų. 
Be to, jie privalo turėti globė
jus, kurie suteiks jiems reika
lingą pirmąją pagalbą, nurody
mus ir darbą. Vakar į Key West 
atvežė 300 kubiečių. Dali gimi
nės jau išsivedžįojo.' Manoma, 
kad iš Peru Respublikos amba
sados bus atvežtas didokas jų 
skaičius.

ANDERSON KANDIDATUOS 
KAIP NEPRIKLAUSOMAS

CHICAGO, Ill. — Rockforde 
ir Washingtone būdamas res
publikonas John B. Anderson 
įsitikino, kad jis galės tapti Res
publikonų partijos kandidatu 
būsimuose rinkimuose. Tačiau, 
kai jis pradėjo savo kampaniją 
kitose valstijose, įsitikino, kad 
respublikonai pasirenka Ronald 
Reaganą arba George Bush, o ne 
Andersoną. Jis įsivaizduoja, kad 
krašto reikalus jis tvarkysiąs 
gėriau negu dabar siūlomi kan
didatai, todėl jis nerado, kitos 
išeities kaip pasiskelbti nepri- 
klausomu kandidatu.

Rinkiminėje kampanijoje 
dabar svarbiausias kalbas 
pasako viccprez. Walter 
Mondalc. Jo kalbų dauge
lis klausėsi Filadelfijoje.

NETIKĖTAS SVEČIAS
Ketvirtadienį Chicago miesto 

centre, automobilio stabdžiams 
sutrikus, vairuotojas su visa 
mašina tiesiai kirto j restorano 
langą ir atsidūrė valgytojų tar- 
Iš pramušto automobilio radia
toriaus pasipylė karšto vandens 
švirkštas, o restorano valgytojai 
įkrito į paniką. Niekas iš buvu
siųjų rimtai nenukentėjo.

CHICAGOS POLICIJA KALTINAMA KOMUNISTŲ ŠVENTĖS TRUKDYMU
ADVOKATAI STORI ^ĮRODYTI TEISMUI,'-KAD POLICIJA 

AREŠTUOJA GEGUŽĖS 1 ŠVENTĖS RENGĖJUS

CHICAGO, Illinois. — Sąjun- —j.—--------—-----------------—

gos prieš represiją ir Amerikos f 
Civilinių Laisvių Unijos advo
katai pareiškė teisėjui Thomas 
R. McMillen, kad Chicagos poli
cija keturiuose distriktuose 
areštavo 13 Gegužės Pirmosios, 
vadinamos May Day, deminstra- 
cijų organizatorius. Areštai įvy
ko tarp balandžio 2 ir 22 d., 
areštuoti kaltinami įvairiais ’ 
mažo pobūdžio prasižengimais. 
Advokatas Richard Gutman pa- 

• kaltino Chicagos policiją, ypa
tingai jos dalinį, paskirtą CTA 
keleivių apsaugai, ko’munistinės 
Darbo partijos narių terorizavi
mu. Jie planuoja Gegužės Pir
mosios mitingą bei demonstra
cijas.

Komunistinės Darbo partijos 
kalbėtoja Linda Baker pareiškė, 
kad nuo kovo mėnesio 58 parti
jos nariai areštuoji už laikraš-J 
čio “Revolutionary Worker” ir 
atsišaukimų platinimą. Visų su
laikytų teisinai numatyti gegu- 

i žės 1 dieną.

' Policijos viršininko pavaduo
tojo asistentas Joseph Haughey 
pareiškė, kad Specialių Operaci
jų grupė yra paskirta saugoti 
CTA autobusus ir traukinius," 
taip pat jais keliaujančius, nuo 
kriminalinių nusikaltėlių bei 
įvairių trukdytojų. Ne visos by
los buvo numatytos nagrinėti 
gegužės 1 d., bet teismas tokią 
datą joms paskyrė. Jis griežtai 
paneigė kaltinimą, kad policija 
renka žinias apie politinėse par
tijose esančius asmenis.

IRANAS UŽDARYS 
PERSIJOS ĮLANKĄ

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no užsienio reikalų ministeris 
paskelbė, kad Irano laivynas už
darys Hormuzo" sąsiaurį ir ne
įleis karo laivų į Persijos įlanką. 
Kaip Iranas galėtų tokio žings- 

i nio imtis, ministeris Gotbzadė 
nepasakė. Visi žino, kad Iranas 
savo laivyno dabartiniu metu 
neturi. Tuojau po mulos Cho- 
meinio perversmo buvo nužudy
tas didokas laivyno karininkų 
skaičius. Pirmon eilėn buvo su
šaudyti patys gabiausieji laivy
no vadai. Laivus iraniečiai turi, 
bet ar jie pajėgs tuos laivus Per
sijos įlankos vandenimis pluk
dyti.

Uždarę Persijos įalanką, ira
niečiai sustabdytų Saudi Arabi
joj, Irako, Kuveito ir Turkijos 
laivus. Irano laivynas, likęs be 
patyrusių karininkų, ne taip 
lengvai suvaldytų visų minėtų 
kraštų laivus.

LAIVYNAS STOKOJA 
MODERNIŲJŲ GINKLŲ

WASHINGTON (AP). Pen
tagono šaltinių žiniomis, JAV 
laivynas, esantis Persų Įlankos 
ir Arabų jūres aplinkoje, stoko
ja iš-oro-į-orą sviedinių savo 
aviacijai. Jie yra naudojami nai
kintuvų dvikovose, tačiau prez. 
Carteris jų gamybą sustabdė. To 
rezultate atsirado ginklavimo 
problemų, ypač būnant pareng
ties stovyje. Tačiau atsakyda
mas į raportus, kad lėktuvnešiai 
Nimitz ir Coral Sea stokoja tri
jų rūšių raketų, laivyno' kalbė
tojas pareiškė, kad operacijoms 
turima pakankamai amunicijos. 
Jis nesileido į kalbas apie ap
ginklavimo detales.

— Washingtone labai plačiai 
komentuojamas JAV nevykęs 
bandymas išlaisvinti Teherane 

| laikomus amerikiečius.

PAUL VOLCKER TURĖS 
AIŠKINTIS

WASHINGTON, D.C. — Fe
deralinio Rezervų Banko pirmi
ninkas Paul Volcker privalės1 
aiškintis Kongreso finansų ko- 
mitetui apie kelias paskolas, ku
rias jis paskutinėmis savaitėmis 
gana lengvai davė. Pirmiausia 
jis turi pasiaiškinti, kaip jis taip 
lengvai galėjo duoti 800 milijo
nų dolerių paskolą keliems Tek 
sas bankams, kad jie galėtų pa
dėti Hunt šeimai išmokėti dide
les sumas pinigų. Paaiškėjo, kad 
Hunt šeima, ilgus metus supir- 
kinėjusi ir pardavusi turimas 
sidabro atsargas, atsisakė dau
giau sidabro pirkti. Hunt uždir
bo stambias sumas pinigų už 
brangiai parduotą 
sidabrą pirkusieji 
prarado. Jeigu jie 
iš sidabro rinkos, 
perkantieji žmonės nebūtų pra
radę tiek pinigų.

Kongreso finansų komitete 
nariai nori išsiaiškinti su Paul 
Volckeriu kelias kitas finansi
nes transakcijas, atnešusias tur
tingiems spekuliantams stam
bias sumas pinigų.

sidabrą, bet 
labai daug 

nebūtų išėję 
tai sidabrą

JUNGTINĖS TAUTOS 
PASMERKĖ IZRAELĮ

NEW YORK, N.Y. - Jungti
nės Tautos apgailestaudamas; 
pasmerkė Izraelį už įsiveržimą 
į pietų Libaną ir apšaudymą vie 
no palestinieičų centro. Dešimt 
balsų Saugumo taryboje pasisa
kė už “apgailestaujamą" Izrae
lio pasmerkimą, be! Amerika, 
Sovietų Sąjunga ir P.ytų Vokie
tija atsisakė balsuoti.

Izraelis paaiškino, kad Izrae
lio karo jėgos įsiveržė, kai p?’ 
lestiniečiai įsibrovė j Izraelio te
ritoriją ir nužudė tris izraelitus. 
Izraelitai turi labai gerai orga
nizuotą pasienio saugumą. Ten 
kontroliuojamas kiekvienas nau
jai pasirodęs žmogus.

— lowos Aukščiausias teis
mas nusprendė, kad studentas 
Ronald Herman, radęs prieš tre
jus metus £70.900 plastikiniuo
se maišeliuose vieno daugiabu
čio namo rūsyje, gali juos pasi-, 
laikyti sau, nes savininkas nėra f 
surastas. |
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LĖKTUVŲ NELAIMĖJE ŽUVO ASTUONI JAV KARIAI LAISVINTOJAI
WASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Carter pirmomis penk
tadienio ryto valandomis paskel
bė, kad jis ima visą atsako’mybę 
už pastangas išlaisvinti JAV 
ambasadoje Teherane laikomus 
Amerikos diplomatus ir Irane 
esančius JAV piliečius. Prezi
dentas įsakė organizuoti karo 
ekspediciją, susidedančią iš sa
vanorių karių ir pirmomis penk
tadienio valandomis pasiuntė į 
Iraną. Dėl ’mechaniškų kliūčių 
susidūrė du lėktuvai ir nelaimės 
metu gyvybės neteko astuoni ka
riai. Nelaimės vietoje buvo ir 
sužeistų. Visi jie išvežti iš Irano' 
ir suteikia jiems pirmoji pa
galba.

Preziuentas Carteris, patyręs 
apie pačiame Irane Įvykusią ne
laimę, kilusią dėl mechaniškų 
trūkumu, įsake pastangas įšlais 
vnrtt Nuimtuosius -nutraukti ii 
atšaukti karo jėgas iš Irano 
?rez:dentas savo pranešime pa
stebėjo, kad iraniečiai apie 
Amerikos karo jėgų pastangas 
'šlaisviuti suimtuosius nieko ne 
žinojo.

prezidente 
pastangas 
laikomus 

iraniečiai,

Tuojau po 7 vai. ryto prezi 
dentas sukvietė į Raituosius Rū 
mus Saugumo, Valstybės depar 
taniento vyresnius atstovus ii 
išlaisvinimo projekte dalyvavu
sių dalinių atstovus, kad prezi 
dentas galėtų visus informuoti 
apie pastangas išlaisvinti suim
tus amerikiečius ir 
nutarimą nutraukti 
šlaisvinti Teherane 
suimtuosius. Ne tik 
bet ir suimtieji nieko nežinojo 
apie Amerikos lakūnų savanorių 
pastangas išlaisvinti nuo lapkri 
čio 4 dienos laikomus kalinius 
Prezidentas norėjo pirmiausia 
•nfonnuoti atsakingus pareigu 
nūs apie pastangas išlaisvinti su
imtuosius ir apie amerikiečių 
nepasisekimą. Prezidentas pri 
dėjo, kad Irano teritorijoje ne
buvo paleistas nė vienas šūvis 
iraniečiams nepadaryta žalos, ir 
kad prezidentas stengsis galimai 
greičiau išlaisvinti suimtuosius. 
Prezidentas pastebėjo, kad bau 
dymas išlaLvinti suimtuosius 
nebuvo nukreiptas prieš Irane 
žmones, nes amerikiečiai neturi 
nieko prieš Irano gyventojus. 
Prezidentas yra įs'tikincs. kad
suimti JAV diplomatai visai ne- aerodromus.

Dabartinės Chicagos vaizdas, trauktas jauno 
spaustuvininko Kurašo.

TIRS NUODINGŲ DUJŲ 
VARTOJIMĄ

WASHINGTON, D.C. — JAV 
darys pastangas įsteigti tarp
tautinę komisiją, kuri nustaty
tų, ar Sovietų Sąjunga panau
dojo nuodingas dujas kovose 
prieš Afganistano partizanus, 
taip pat Laose ir Kambodijoje. 
Amerikos cheminio karo specia
listai tyrinėja Sovietų chemines 
bombas, gautas iš Afganistano. 
Tyrimai bus baigti laike 10 
dienų.

Afganistano pabėgėliai Pakis
tane pakartotinai tvirtina, kad 
nuo nuodingų dujų yra žuvę 
partizanų ir civilių. JAV Vals
tybės departamento kalbėtojai 
yra oficialiai pareiškę, kad So
vietai panaudojo prieš demonst
rantus ašarines dujas. Ta
kiau-raportai-rodo, kad nuo nuo
dingų dujų Pietryčių Azijoje 
žuvo apie 1,000 asmenų. Numa
tyta, kad tarptautinė komisija 
bus sudaryta sekantį mėnesį.

— Merė Jane Byrne tvirtina, 
kad didieji Chicagos laikraščiai 
daugiau žalos padarė, negu pa
dų policininkų baimė.

turėjo būti suimti. Jie ten lai
komi prieš veikiančius tarptau
tinius įstatymus, prieš pagrin
dines žmogaus teises ir prieš vei
kusias sutartis, pasirašytas tarp 
Irano ir JAV.

Aplinkiniais keliais atėjusios 
žinios sako, kad Amerikos lėktu
vai pakilę iš gana tolimu pozi
cijų, esančių 100 mylių atstu- 
moje nuo Teherano. Lėktuvai 
nusileido didelėje Irano dyku
moje. Amerikiečiai atskrido ir 
nusileido l>e jokios kitų iranie
čių pagalbos ar informacijos. 
Dviejų lėktuvų nelaimei įvykus, 
prezidentas įsakė nutraukti 
"nitųjų išlaisvinimo darbų, 
’niti visą atvežtą medžiagą, 
rinkti nuleistus karius ir 
skristi. Platesnis pranešimas bus 
paskelbtas vėliau, kai bus gauti 
tikslūs karo ekspedicijos daly
vių pranešimai.

Beginąs buvo pasiūlęs ameri
kiečiams naudoti Izraelio aero
dromus, bet manoma, kad Ame
rikos lakūnai naudojo

su-
pa- 
su- 
iš-



Socialinis draudimas ir aprūpinimas

IV metai
Redaguoja PRANAS ŠULAS

Balandžio 26, 1980. Nt. 16(127)

Klausimus ir mediiagą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Daugeliui šio krašto gyventojų žinoma Tolsto
jaus Labdares Fondas, turįs savo skyrius Brooklyne, 
Bronxe, Ev.dncc, žemutiniame ir aukštutiniame Manhac- 
tane. Tas fondas glaudžiai bendradarbiauja su įvairio
mis kitų tautybių draugijomis, kurios rūpinasi senesnio 
amžiaus žmonių pagalba.

Nors šis fondas pirmoje eilėje padeda savo tau
tiečiams, į vargą patekusiems, o po to padeda visiems 
neturtingiems ir Ugniams seniorams, neatsižvelgiant Į 
jų tautybę, tikybą ir rasę. To fondo klientais yra 
estai, latviai, lietuviai, rusai, ukrainiečiai, baltgudžiai, 
lenkai, vokiečiai, žydai, vengrai, italai, graikai, armė
nai ir kt. Pas juos buvo net vienas abisinietis ir vienas 
kinietis! Fondo tarnautojams tenka dirbti kai kada ir 
šeštadieniais, ir sekmadieniais, ir šventadieniais, jeigu 
yra būtina padėti vargan patekusiam seneliui.

Praeitais metais fondo rūpesčių dėka 6ž žmonės bu
vo apgyvendinti invalidų namuose, 62 asmenys patal
pinti į pusiau invalidų namus. Fondo darbuotojai tar
pininkavo 36 asmenims, kad jie patektų į ligonines. Vie
na to fondo darbuotoja aplankė 306 žmones namuose, 
ligoninėse ir prieglaudose gyvenančius senelius, suteik 
dama jiems paguodą ir išklausydama jų nusiskundimus 
dėl vargano gyvenimo....

Viena to fondo darbuotoja .Irena Greim pasakoja: 
“Aš nesėdžiu uždarytame kambaryje prie rašomos ma
šinėlės, bet už tai lankydama nelaimėn patekusius žmo 
nes, matau nešvarą, girdžiu sklerotines aimanas, daly
vauju, prie fiziškai kenkiančių skausmų kurie serga vė
žio liga, tų, kurie paraližuoti, kenčia žiaurius reumato 
skausmus. Aš girdžiu ligonių maldas, kad mirtis juos 
greičiau išgelbėtų nuo nežmoniškų skausmų ir matau 
ašaras tų, kurių artimieji — vyrai, žmonos, motinos* ir 
tėvai miršta. Labai dažnai aš turiu reikalų su prieki
niais ligoniais; ši mano darbo sritis mane labai domi
na, ir jeigu aš galėčiau tš'naujo pradėti gyvenimą, aš 
norėčiau tapti medicinos gydytoja, psichiatre, kad dau
giau nelaimingiems žmonėms padėčiau..”

Šiai programai vykdyti minimas fondas negaunąs 
■jokių kreditų, nei subsidijų nei iš federalinėsf nei iš val
stijos, nei iš miesto valdinių įstaigų ir jie gyveną iš 
“Dievo malonės”, tiesiogine to žodžio prasme, t. y. iš 
tautiečių piniginių aukų. Nežiūrint visų sunkumų, fon
das nepasiduoda ir nepasiduos niekada. Kaip Napoleo
no gvardija... — pasakė fondo darbuotoja Irena Greim.

Magd. šulaitenė

Tilžės vaizdas is Panemunės žiūrint

Apskaičiuoja, kad kiekvienas socialinę apdraudą gaunantis gyventojas gaus vidurkiu po 11 dolerį daugiau, negu jis dabar gauna.Be to, tokį patį padidinimą gaus T.1 milijono žmonių, kurie dabar gauna socialinės apdrau- dos priedą. Pabrangus maistui ir kitiems pragyvenimo reikmenims, automatiškai privalo būti keliama ir so’eialinė apdrauda.Vienas laikračio reporteris iš savo redaktoriaus gavo pastaba, kad per ilgi jo reportažai. Tuomet tas reporteris parašė tokią kronikinę žinutę: — Jonas Jonaitis užiebe degtukų, kad patirtų ar dar auto; nu bilio bake yra gazolino. Jis tada buvo šešiasdešimts’ šešių. melu'7.

SENIESIEMS PADIDINS
SOCIALINĘ APDRAUDĄWASHINGTON, D.C.. Nuo siu metų liepos 1 dienos bus padidinta socialinė apdrauda visiems vyresnio amžiaus žinff-

nėms ir darbo nol u pintiems, šis pakėlimas palies 35.2 milijono krašto gyventojų.Socjalmė andrauda bus nekelta 1 1.3 procento. ncs tiek pakilo pragyvenimo brangėjimas.

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissuescaused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H Ointment and sup
positories. Use only as directed.

just heat the Danish and add 
the garnish.

6

Having breakfast in bed is 
great way to start a day. 

\nd now Sara Lee Individual 
finish will make your morn- 
ng even better.

When serving the family, 
•eat the entire package of 
laky, buttery Danish. But 
tfhen it’s breakfast in bed for 
me or two, remove the de- 
ared Danish from the package 
>nd return the rest to the 
freezer.

They are delicious as is, 
but For a change you mrght 
bry these recipes and tumjtie 
Danish into a balanced break- 
fast. The cheese, fruit and 
0ĘS* can be prepared the 
night before. In the morning,

1 j

Danish a la Fruit 
Frozen Sara Lee 

Individual Apple OR 
Cheese OR Cinnamon 
Raisin Danish 
(7 3/4 oz.)

cup shredded Cheddar 
cheese

orange, peeled, sepnents 
cut in half

banana, peeled, sliced 
and quartered

Remove frozen Individual 
Danish from carton, place foil 
pan on baking sheet in pre
heated 350°F. oven 810 min* 
ntes. To serve, place Danish 
o«a platen, sprinkle with 
" * - - •— - 4» 5m

1/2

1

1

1 tablespoon cheese; top with 
fruit. Makes 6 servings.

Cheesy Eggs on Danish 
Frozen Sara Lee

Individual Apple OR 
Cinnamon Raisin OR 
Cheese Danish 
(7 3/4 oz.) 

hard cooked eggs, 
sliced

cup shredded Cheddar 
cheese

6

2

1/2

Remove frozen Individual
Danish from carton;place foil 
pan on baking sheet. Arrange 
egg slices on Individual Dan
ish. Sprinkle each with about 
1 tablespoon cheese. Heat in 
pteh^ated 3oO°F. own MO

, uiinthd. J^fales 6 servingx.

REIKĖTŲ PUOSELĖTI DAUGIAU OPTIMIZMĄ; 
IR VENGTI PESIMIZMO

Pastaruoju metu tiek anglų, tiek mūsų spauda skel
bia, kad Chicagoje bei apylinkėse esą daugiau darbinin
kų atsiduria bedarbių eilėse; esą bedarbių skaičius tiek 
padidėjęs, kad jie užplūdę' nedarbo’ valdines įstaigas ir 
ieško kompensacijų bei prašo pašalpų. Gi užpraeitą sa
vaitę per TV-programą Illinois J)arbo aprūpinimo įstai
gos juodoji reprezentante urbi at orbi paskelbė, kad Chi- 
sagje bedarbiai, turintieji teisę gauti nedarbo kompen
saciją, dėl techniškų kliūčių jos per keletą savaičių ne
gausią, nes pašalpų fonde prittrūko pinigų.

Tai vis pesimistinės žinios. Bet Chicagoje yra ir 
optimistinių duomenų, kurių, rodos, mūsų spauda ir 
kai kurie TV komentatoriai (kaip W. Cronkite) kaž 
kodėl neskelbia. Štai tos linksmesnės žinutės: 1) mėne
sius užtrukęs Chicagoje bei apylinkėse Harvester kele
tas tūkstančių darbininkų streikas, jau pasibaigė; dar
bininkai laimėję gyvenimo pabrangimo priedą ir- dar 
keletą darbo sąlygų pagerinimų, nuo praeito pirmadie- . 
nio pradėjo visi reguliarų darbą dirbti keliuosese Illi
nois ir Indianos fabrikuose.

Atrodo, kad Illinois Darbo aprūpinimo įstaigos pa
reigūnai “persitempė” ir to rezultate iš praeitą metą 
gavusių nedarbo pašalpą, reikalauja tą pašalpą (sieku
sią po porą tūkstančių dolerių bedarbiui) dalimis, kas 
mėnesį įstaigai grąžinti arba’ pasiaiškinti Viešajame 
valdinės komisijoje apklausinėjime (Publįc hearing). 
Keliems tautiečiams, kurie tuo reikalu kreipėsi į LB

COOK APSKRITIES LIGONINĖS 204,000 DOLERIŲ Socialinį klubą, parašėme jų pasiaiškinimus.
Tokiais atvejais ,kai bedarbis gauna valdinę ne- 

Šiomis dienomis Cook Apskrities Taryba patvirti- darbo pašalpą, jis privalo eiti ieškoti darbo ir specialioj 
no $204.1 biudžetą Cook Apskrities ir Oak Forestt ligo- formoje kas savaitę pranešti tai įstaigai, nurodant kū
ninių ar kitų Apskrities medicinos klinikų. rioj įmonėj ieškjo darbo ir jo negavo.

George Dunne, Tarybos prezidentas, pasakė, kadi 
būtinai reikėjo dvigubai padidinti nekilnojamo turto 
mokesčių ratas,kad būtų ligoninės išlaidos subalansuotos.

Nuo nuosavybės $100 įvertinimo 1979 m. reikėjo 
mokėti 25 centus, o dabar 1980 m. nuo tos pačios sumos 
nuosavybių savininkams reikės mokėti 49.015 centų.

BIUDŽETĄ PATVIRTINO

2) 4648 South Western Avenue, Chicagoje, veikia di
delė Litton Systsm Division, Gear, Aerospace Products, 
Drives, Actuars įmonė. Mačiau ,kad iš ofiso 5 vai. vset. 
išėjo 26 tarnautojai; jų tarpe buvo 14 vyrų jų 'tarpe 
vienas juodukas)' ir 12 moterų( viena rudaplaukė). Iš 

v rūbų ir portfelių spredžiant, atrodo, baltkalnieriai.,- Pa-
. Gerge Dunne taip pat pasiūlė padidinti mokestį už|stoto fronte iškabintos 7 di(įelės; kad , ^’i

Cigarečių pakeli 5 centais, papildomai del ligoninių is j reikalingi jvairūs Specialistai/‘

i1
laikymo.

Man atrodo, kad tai infliacijos ir depresijos nuga-
XTPQ ATSAKOMI,' ^jimo reiškiamai, nes ir daugiau panašių iškabų ‘ (ieško 
1YUL0 ą-nppifalistn') tvHp fabrik-u fakn "•mafcvH - • ' i JJŪS KLAUSIATE,

KL. Padėkite man išspręsti mano problemą dėl 
paskolos gavimo. Mat aš užpirkau keturių butų namus.; 
Aš mokėjau $10,000 užstato. Dabar nariu gauti 20,000 
dol. paskolos, vad. morgičių, bet nei viena skolinimn' 
bendrovė, nei bankai atsisakė man paskolą suteikti. Tu
riu pasakyti, kad nupirkti namai randasi ypatingai 
puikioje Chicagos apylinkėje, o aš jaunesnio amžiaus ir 
gaunu gerą uždarbį, nes esu specialistas, tačiau kaip 
minėjau skolinimo bendrovės nekreipia į tai 
Nekilnojamo turto pardavėjas mane baugina, 
lamas, kad aš galiu prarasti įmokėtą depozitą. Patarki-{mo streikai, padarė miestui ir prekybininkams bei ga
te man, kaip iš šios bėdos išsisukti?

ATS. Siaučiant šiame krašte infliacijai panašių bė
dų pasitaiko daugiau. Geriausias būtų patarimas, tai 
prašyti paskolinti pinigų iš savo artimųjų, pažįstamų, 
kad suteiktų jums paskolą su mažu procentu. Tuo rei
kalu tamsta turėtum įtikinti savo pažįstamus, kad nu
pirkti namai yra geri ir jie duodami jums paskolą nie
ko nerizikuoja. Kiek anksčiau teisininkai tvarkydami 
tokius reikalus, apskaičiuodavo nekilnojamo turto ver
tę, be to apskaičiuodavo iš viso kiek' tą nuosavybė duo
da pajamų, įskaitant tamstos uždarbį, atskaitydavo iš
laidas. Tuomet tie teisininkai surašydavo reikalingus 
teisinius dokumetnus, surašydavo pirkimo - pardavimo 
sutartį. Toki teisininkų veiksmai sumažindavo bendra, 
sias pirkimo- pardavimo išlaidas.

Šiuo metu paskolų bendrovės įvedė tokią tvarką, 
kad jis iš žmonių suima pinigus, o vėliau iš surinktų 
sumų duoda kitiems žmonėms paskolas, vadinamus 
morgičius. Mūsų patarimas būtų, kad tamsta surastuhi 
tokį prietelį, kuris turi atliekamų pinigų, vėliau nueik 
pas gerą teisinmką, kuris verčiasi tokią praktika; jis 
gautą paskolą sutvarkys tokiu būdu, kad abi šalys bū
site patenkiti ir jis apsaugos judviejų reikalus. Pasko
los davėjas kas mėnesį gaus nustatytą sumą pinigų, o 
skolininkas nuo gautos paskolos mokės nuošimčius. Mes

specialistų) prie fabrikų teko matyti. - • — < ■
Tačiau visdėlto šiame krašte būtina įvesti uždar

bių ir kainų kotrolę. Kiekvienas vartotojas pastebi, kad 
prekių'kainos kasdien niekieno nekontroliuojamos nuo
lat keliamos, dėlto ir unijos nuolat organizuoja darbi
ninkų visuotinius streikus, dėl kurių plačioji visuome-

r 1 nė, ypač senjorai, daugiausia nukenčia (konkretūs pa- 
. . ’ vyzdžiai, tai New Yorko susisiekimo ir Chicapos uy- 

, P niagesių streikai, pareikalavę keletą žmonių aukų), dėmesio.
tvirtin-l New Yorke užtrukęs pusantros savaitės susisieki-

J. K. I mintojam keletą bilijonų dolerių nuostolių. Streiko metu 
buvo iškeltas pasiūlymas įvesti 4 dienų darbo savaitę, 
kad visiems būtų mažiau nuštolių. Dėl tokio pasiūlymo 
vienas unijos bosas, pašaipiai atsiliepdamas, pareiškė, 
kad greičiau administracija turinti padidinti 35% už
darbius, tada streikas pasibaigsiąs. Ačiū Dievui, kad 
per derybas unijos pasitenkino 17% ir N. Y. vėl atgijo 
normalus gyvenimas.

N. Y. susisiekimo streiko metu mes gavome vieno 
tautičio senioro A. 0. laišką. Jis gyvendamas -Lietu
voje, favorizavo prof, sąjungas (mat jis pats tuo laiku 
buv gelež. prof- s-gos vienas vadovų), nes esą tik jos 
pagerindavo darbininkų darbo sąlygas ir uždarbius, k. 
a. 8 vai. darbo savaitė, kol. darbo sutarys, teisė strei
kuoti ir t.t. Tas buvo praktikuojama visoje Europoje. 
Tačiau šiame krašte perdaug unijų bolsai įsiviešpatavę, 
gauną dideles agas, o darbininkus ragina streikuoti net 
viešo patarnavimo įstaigose. Dėl tokių žalingų streikų 
ypač kenčianti miestų biednuomenė. Mes šiai pažiūrai 
pritariame. Pranas Fabius

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

patartume, kad į paskolos morgičius būtų įrašyta to
kia pastaba, kad jei viešoje rinkoje paskolų procCentai 
padidėtų, tai ir skolininkas turės mokėti didesnius 
morgičiais. Mūsų patarimas būtų, kad tamsta surastum 
žės, tai skolininkas mažiau turėtų mokėti. Žinovas A.

Id yusnode 
staffed ub?W
Get instant relief \»wa\
With BENZEDREX- \TO INHALER ■

slant

E Importuoti kristalai, pąrcelianiniai servizai, gintaro karo- = 
= liai ir žiedai, China Boscntal ir kitos dovanos. ;

z Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas. :
z (Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

1>1. 247-5081
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Prieš kurį laiką VLIKas atsiuntė tokias informacijas >
apie, alkoholizmą pavergtoje Lietuvoje:

Žuvų natiurmortas” (tapyba)Edouard Manet,

GELBĖKIME LIETUVĄ NUO ALKOHOLIZMO!

/ Atviras laiškas prof. dr. A. MarcinkevičiuiDidžiai Gerbiamas ;Profesoriau,į Už straipsnį “Kodėl žudome save?’, atspausdintą š.m. žurnalo “Mokslas ir gyvenimas” Nr?l, lenkiainės Jums su didžiausiu ^ėkingumu-ir pagarba. Straipsnis visa apimantis, tikroviškas, pagrįstas ir rodantis gana rimtas priemones kovai su baisiom blogybėm: girtavimu ir rūkymu. Girtavimas auga neregėtais šuoliais ir veda paskui save visas ydas ir baisybes, kurios gaivališkai, tarpsta bedievybės paruoštoje dirvoje. Visa Lietuva atsidūrė ant pražūties slenksčio.Perskaičius Jūsų tokį puikų straipsnį, .atrddo, reikėtų labai džiaugtis ir tikėti, kad greitai —-tuoj pat<pradės keistis visuomenės veidas,; Deją!...Seniai stebima, kad masės žmogų tokie straipsniai mažai paskatina kovoti prieš savo blo- guš įpročius. Masės žmogus netiki žodžiais! Ir Jūs tai, Gerbia- irias Profesoriau, tvirtinate primindami patarlę: “žodžiai moko, pavyzdžiai traukia”, šis teiginys pats racionaliausias ieškant. išeities iš tos baisios klampynas. ’ ' •Ūgningiausi kunigų pamokslai,, tiesom.paremti pedagogų, švietėjų ir mokslininkų įrodinėjimai spaudoje ar paskaitose minios žmogui — “kaip nuo žąsies: vanduo”. O kai šeimos nariai, kovodami su_ girtaujančiu saviškiu, primygtinai reikalauja, remdamiesi protingiausiais visų įrodmėjimais, kad pastarasis mestų ' girtavimą, labai dažnai išgirsta tokį atsakymą: “Klausyti jų?!. Jie kalba, bet: nedaro taip! Patys geria, rūko ir dar daugiau:! Tegu neieško kvailesnių už save!... Geria, rūko gy-

duojanti purmasios Lietuvos iŠ- lai atsidėjus patikrinti Tobago eivijos vaizdą, nušviestą vien ir Guatemalos salose kadaise kitų tautų mokslininkų įvardin- buvusių lietuvių likimą, o taip tais faktais, tai bus gėdingas pat savarankiškai pasitikrinti žingsnis, vaizduojąs mūsų isto-( Vakarų Europos (Olandijos, An- rinės srities mokslininkų nepas-} lankumą ir apsileidimą.Kaip priešingybę mūsų isto-
.. .... . . , * X.11XCIX iiuluvjm tautai u.uuuict*rijos specialistams, tenka pami-. . ? vwtt -. . . .... , . (sius pirmuosius XVII-]o šimtine

glijos ir kt.) bei didmiesčio New Yorko archyvuose apie istorijoje “nuskendusius” ir, tariamai, am žinai lietuvių tautai pradingu-dytojai, mokytojai ir kunigai. Atstokite su savo įkyriais moralais!” Ir jauniausi vaikai, įtraukti girtuoklystėm, akiplėšiškai perina tuos pačius žodžius.Siaubingoj nevilty leidžia dienas tėvai, kurie visom išgalėm norėtų pastoti vaikams kelią į smukimą, bet yra bejėgiai. O motinų nuotaikos yra labiau negu klaikios, kur tėvai girtuokliai ir vaikai juos seka, šios motinos'viršžinogiškom jėgc’m saugančios ištikimybę didžiajai Motinystei ir nepasidavę modernia-, jam palaidumui arba iš jj°- su- grįžę, už pastangas gelbėti šeimą yra baisiausiai pašiepiamos, išjuokiamos, pusprotėm laikomos savųjų ir visų plaukiančių; pasroviui. Tos, kurių tikėjimas j lengvapėdiškai patikėję,, kad silpnesnis, netekę vilties ir pa-"gyvenimo prasmė yra ■ inalonu- mažu prarasdamc’s pasitikėjimą |mų ieškojimas, visiškai pasime- savimi, sunkiai kovoja su savi-1 te, suglumo ir dejuodami, nesuvokdami kaip priešintis ,yra nešami to purvino srauto. Paskaito tėvai aliarmuojančius straipsnius, padejuoja... ir nepajėgia gyventi kitaip negu visi. O padėti, sulaikyti — nėra kam!, Liūdniausia, kad dauguma tėvų leidžia nuo šešiolikos ar dar jaunesnių metų vaikams saikingai išgerdinėti (saikingumo ribos ,pagal Jūsų užsimini.*ną, niekas nežino: vienam saikas —100 gr., kitam — pusė'litro...).

žtidybea vizijom. Pasitaiko, kad palūžta — nusižudo, o kitos išprotėja. Yra savižudybių ir iŠ tėvų tarpo, kaip pavyzdžiui, mokytojas A. Kučinskis iš Telšių. Jis nusižudė, pamatęs, kad nebepajėgs išgelbėti sūnaus nuo moralinio smukimo.Lietuva pirmauja savižudybių 'skaičiumi viso'je Sąjungoje. Pa- \ sąmoningų tėvų tarpo jma retesni atvejai. Savižudžiai — daugiausianenuginčijamom mokslo .Įminėtos savižudybės iš

JURGIS JAŠINSKAS

UŽMIRŠTOS SUKAKTUVĖS

šitaip lenpvapėdiškai mes iš-

igirtavimo aukos. Baisiausia, kad j Labai graudi patirtis rodo, savižudybė pasireiškia vaikų ir kad pasitaiko ir tokių “išprusu- paauglių tarpe, kaip ir-išprotė- siu” tėvų, kurie leidžia sau pajiniai. O kiek žmonių žūsta nuo daryti džiaugsmą, padovanoda- vis labiau siautėjančių chuliga- mi vaikams slapta įsigytą porno- nų, kurie akivaizdžiai slaptųjų Į grafinį žurnalą srba kortas pil-organų kartais net globojami.Didėjant girtavimui, proporcingai gausėja išprotėjimai, išsigimimai, savižudybės, žmogžudystės, plėšikavimai.Didžiausio’ žmonijos priešo — bedievybės suvedžioti žmonės,
iaGERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 

t>ešimt dolerių naujienos siun- 
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

-Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
g,vg asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti'ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.
NAUJIENOS
1739 8. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

nametystės progą. Ir nepasakysi, kad jie norėtų vaikus matyti paleistuviaisj- bet ko jie tikisi šitaip- “globodami” vaikus ‘ aišku... Gal taip jie mano užsitikrinti tvirtą vaiko draugiškumą, prieraišumą, meilę?-! O kai po kelių ar keliolikos metų iš vaiko "liks tik žmogaus kįau- Į tas”, jie kaltins laikus, prigimtį 1 ir visą pasaulį, tiktai ne save.šie atvejai, turimom žiniom, yra bedieviškai nusiteikusių, visuomenėj' einančių atsakingas pareigas tėvų elgesys.Tikrai, atrodo, pragaras prasivėrė ant žemės. Tos pačios prigimtys, nors ir verdančios,, kun- kųliuojančios tėvų-ir senelių:laikais, neišeidavo taip iš krantų viską griaudamos, kai žmogus buvo atsigręžęs į Dievą.Nuo amžių praamžių visų žemės religijų prisakymai — vienų subtiliau, kitų primityviau— rodė gaires dvasios tobulėjimui ir padėdavo žmogui tapti žmogumi. Bedievybė — šlykščiausias, klastingiausias žmogaus priešas, atgręžusi žmoniją nuo Dievo, verčia nejučiom “pavirsti bjauresniais už gyvulį arba

mu? Kaip čia vos ne su visuotiniu paaugini rūkymu?! Ar čia ne laisvanoriška savi žudybė, kaip tų išpajkintų vaikų idiotiškas šauksmas: “Noriu, ir tiek!”Kur atsakingieji?! Kas privalo sutrukdyti — jėga atimti nuodus ši vaikų arba iš suaugusių, kurie nenori nešti atsakomybės už savo veiksmus !Kiekvienas, kuris supranta grėsmės baisumą, jau yra atsakingas, ir nusikalsta manydamas, kad užtenka skėsčioti rankomis, pasitenkinant pasipiktinimo kalbomis, o gyventi — kaip išeina. Neužtenka dejuoti, perskaičius Jūsų arba J. Jurevi- ; čiaus straipsnį''Kas slepiasi bu- ” (“švyturys”, 1978 m.' Nr. 1), sužinojus, kad žūstame, kad išsigimstame. Jeigu jau dabar, kaip tvirtina neuropato- logai, tik kas antras vaikas randamas sveikas, — padėtis aliarmuojanti! Reikia nuolatos siųsti pavojaus signalus visam pasauliui girdint, kad patys išsigąstų; me ir šoktume’ gelbėtis visom išgalėm, prisiimdami pilną atsakomybe.Būti atsakingam — reiškia daryti viską, kad pastoti kelią šitai grėsmei.(Bus daugiau)

- ne-1 , 1dugne,’

• 13 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas_____________________ '
Adresas . ■ -__________________________— „__________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo  
yra nauj as skai trto j as. ' Pri ede - . ■ dol. ’

~ Pavardė Ir vardas .... . . . ___
Adresas ------------------------------------------------------

kuris

Vaikas ir minios žmogus tam tikra prasme stovi vienoje plotmėje. Jeigu protingas žmogus matys vaiką gerianti greito arba lėto veikimo nuddus ir sąmoningai nesutrukdys, remdamasis tuo, kad išpaikintas vaikas isteriškai rėks: “Noriu, ir gana!.. — turės būti traukiamas atsakomybėn.Tai kaip čia dabar su girtavi-
SpoDforiaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platininio 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

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM* Tablets are 

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

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

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely tn minutes* There's no stronger 
backache mediation you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets lake only as directed.

j

No. 79

(Tęsinys)sprendžiame pirmosios lietuvių išeivijos likimą. Ne, ponai mokslinčiai ir Lietuvos istorijos žino vai! šitaip mūsų istorijos ir lietuvių išeivių klausimai neišspren džiami, pasinaudojant vien svetimtaučių istoriniuose veikaluose bei enciklopedijose esamais apie mūsų tautiečius daviniais. Nes tautų gyvenimo istorijoseyra labai daug neaiškumų ir ne- Į atpažįstamų “nuskendimų”, tačiau juos buvo ir tebėra stengiamasi atkasti ir naujais duomenimis papildyti bei išaiškin- j ti. Ir ne vien prieš kelis šimtus metų, bet prieš tūkstančius metų buvusius įvykius. Pasiryžėliai mokslininkai (istorikai, archeologai ir pnš.) tą atlieka ir, naujai surastais daviniais pasiremdami, atkuria kad ir seniausiai buvusią tikrovę. Šią teisybę primindamas ir mūdamas tik paprastas savos tautos eilinis narys ir joks istorikas, čia drįstų paminėti faktą, jog dabartinėj je išeivijoje turime ne vien pasj kirų mūsų praeities žinovų, bet ištisą jų kolektyvą, susibūrusįį Lietuvių Istorikų Draugiją, kurie, talkinami specialiai tam reikalui įsikūrusio komiteto, ruošia plačią ir išsamią Lietuvos istoriją anglų kalba. Ir jeigu to? -’e istorijoje bus patiekta sve; timtaučiams medžagą, pavaiž-Į

nėti latvių išeivių mums sektiną pavyzdį. Jų istorikus, prof. Ąn- derson, nepašitenkindamas tu- rimais jų pačių ir kitų kraštų (pvz., švedų) apie latvių išvei- jią XVII-me šimtmetyje daviniais, pats asmeniškai ištyrė To- bagos saloje latvių ir kartu Guadalupos saloje buvusių lietuvių išeivių istoriją, pats pasitikrino atitinkamuose archyvuose ir savo tyrimų bei atradimų davinius išdėstė istoriniame veikale- Jis savarankiškai aprašo savo tautiečių-latvių išeivių Tobago saloje XVII-me šimtmetyje buvusį gyvenimą, tcije saloje buvusius įrengimus, pastatus ir jų vardyną. Tų, kruopščiai atliktų ir viešumai pateiktų radinių pasėkoje, latviai išeiviai protarpiais (kas kelinti metai) suruošia latvių išeivių sąskrydžius iš Pietų ir šiaurės Amerikos Tobago saloje, kurioje jie yra pastatę pirmiesiems savo tautos išeiviams prisiminti paminklą. Į tuos sąskrydžius suplaukia didelis skaičius latvių išeivių ir jie čia iškilmingai prisimena bei pagerbia pirmuosius savo tautos narius išeivius. Nors latviai yra mūsų broliai ir artimiausi kaimynai, Tobago salą laiko kadaise vien jų būta’ nuosavybe iri visai nenori pripažinti fakto, kad ’ pirmųjų į Tobago salą latvių, skaičiuje buvo ir lietuvių, į Kuršą pabėgėlių. Jis lietuviams pataria savo išeivijos XVII-me šimtmetyje ieškoti Guadalupes salele.Kai Kurie lietuviai su minėtu: latviu istoriku prof. Anderson . asmeniškai arba susirašinėjimu : (istorikas Algirdas Budreckis, žurnaliste Jūratė- Statkutė, de Rozalės, gyv. Venecueloje) yrą pažįstami. Todėl čia kreipiuosi I kitokių į istoriką Algirdą Budreckį, linksmins puiki muzika. Gros

čio Lietuvos išeivius.Baigiant pasisakymą apie pir- m.i'ą lietuvių išeivių bangą, buvusią XVII-me šimtmetyje, tenka pasididžiuoti nors vienu tos išeivijos tstovu Karoliu Alek-> sandru Curtium, kuris riuo 1659 * metų liepos mėn. 4 d- ligi 1661 metų vasaros buvo pirmuoju lotynų kalbos mokytoju olandų įsteigtoje mokykloje ir pirmuoju gydytoju New Amsterdame (dabartiniame New Yorke). Jį buvo toms preigoms pasisamdę ir iš Olandijos atsivežę olandai, Tą lietuvį mokslininką dabartiniams Lietuvos išeiviams prisiėjo atsikovoti iš lenkų ir įrodyti i amerikiečiams jo tikrąją tautybę. Juk yra neginčijamas faktas, kad lenkai visus žymesnius ankstesnės išeivijos lietuvius sa- vinasi, prisiskirdami jų nuopelnus sau ir laikydami juos lenkais. Pvz., dėl brigados, generolo Tado Kosciuškos ir jūreivio, kovos laivo “Prince Radziwil” I savininko Felikso Miklaševičiaus |dar ir šiandien priseina ginčytis isū lenkais, rodmėjančiais, kad šie žymūs dėl Amerikos neori' a klausomybės kovotojai lietuviai esą buvę lenkai.(Bus daugiau)
HOT SPRINGS, ARK.Pavasarinis į gamtą išvažiavimas — piknikas rengiamas gegužės 10 d., šeštadieni, prie Ouachita ežero netoli užtvankos. Pradžia 12 vai.Vieta yra po stogu sų stalais ir suolais. Visus Hot Springs ir apylinkių lietuvius kviečiame atvykti, p a s i džiaugti gražia gamta ir pabuvoti tyrame ore. Be to, bus laimėjimų stalas ir įdomybių. DalyviusPetras Bukis akordeonu ii? Petras Gedvilą saksofonu. Pagros lietuviškų šokių ir dainų, lai galėsim apdainuoti ir pašokti gražioje pavasąrio gamtoje. Nepamirškit, gegužės 10 d. 12 vai.

prašydamas jį atsiliepti į mano rašiny esamus išvedžiojimus ir juos pripažinti arba sukritikuoti. Taip pat kviečiu talkon Vienybės redaktorių, nuolat besisielojantį lietuvių išeivijos reikalais; Vyt. Sirvydą tam, kad ’ Tą dieną visi lietuviai, užmiršę bendromis pastangomis išju^ praeitos žiemos rūpesčius, vadintume nepaslankius. mūsų is- žiuokim į pikniką, torijos žinovus reikalingai veik- . .ALT skyr. valdyba

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, UI

• RŪPESTINGAI ISPILIX'MI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

G

TeL 176-2206

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra peniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė ar- 

tfanizacija, Hptnvi am c ištikimai tarnaujanti jau per 92 metua-

SLA^atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa 
F darbus dirba.

4 SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerio
apdraudę savo nariams.

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

r Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
F Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

/ SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
J Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
4 x aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiaL

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

4 SLA — kuopoj vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėf
/ 1 savo apylinkės SLA kruopu^veikėjus, jie Jums

mielai pagelbės i * ’ ’ ’

Galite kreiptis Ir

LITHUANIAN

SLA įsirašyti.

tiestai 1 SLA Centra:

ALLIANCE OF AMERICA
N.w York, N. Y. 10001

307 W. JOth Sf.
TM. Oil) SA3U1B

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• -LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 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. Rakštelės ir A. Varno kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.
• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tautinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojantiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

, • VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašytas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities literatūrinė 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 vitctvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į,vokiečių kalbą. Labai naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina $6.
• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės alsi* minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pirmaisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, bet kainuoja tik $3.
• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprastas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne Jurgio Jašinskcf knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poeziją. 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 60603. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

- girmadiaui} — ,$Aturd*y-MoudAyf Ajjril TWQ
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Rusai nesitrauks iš Afganistano
Sovietų užsienio reikalų ministeris Andrei Gromy

ko antradienĮ atskrido Į Paryžių, kad galėtų išsikalbėti 
su Prancūzijos valstybės pareigūnais ir sumažintų 
Įtampą tarp Sovietų Sąjungos ir kitų laisvųjų pasaulio 
valstybių.

Visi žinome, kad dabartinės Įtampos priežastimi 
yra pati Sovietų Sąjunga. Jeigu Sovietų karo jėgos ne
būtų Įsiveržusios Į Afganistaną, tai nebūtų jokios Įtam
pos. Jeigu Sovietų karo vadai ir valdžia būtų atitraukę 
Sovietų karo jėgas iš Afganistano, kai Amerika ir kitos 
valstybės patarė Brežnevui ir. kitiems- Sovietų karo va
dams apšaukti savo divizijas iš Afganistano, tai pasau
lyje nebūtų jokios įtampos.

Bet rusai svarsto kitaip visą Įsiveržimo Į Afganistano 
reikalą. Prieš penkerius metus- pradėjo ruošti dirvą 
perversmui Afganistane — papirko Afganistano štabo 
viršininką, išžudė visus valdžios pareigūnus ir nežino
jo, kas toliau daryti. Ten jau buvo Sovietų agentai, mo
kėjusieji ne tik apmauti štabo, viršininką, bet pasiūlė 
jam naują policijos vadą ir kitus aukštus valdininkus.

Šiandien jau atleista iš Afganistano kariuomenės 
90% buvusių armijos karininkų, padarusių perversmą 
pagal bolševikų nurodymus.

Ryte Gromyka išsikalbėjo su Prancūzijos premje
ru ,o vėliau susitiko su prezidentu. Premjerui Gromy
ko pasakojo, kad Sovietų karo jėgos nenorėjusios verž
tis Į Afganistaną, bet vėliau pakeitė Įsiveržimo argu
mentus. Jeigu pirmomis Įsiveržimo dienomis Sovietų 
karo jėgos žadėjo išeiti iš Afganistano, kada nebus puo
lama prez. Amino valdžia, skaitys puolimus likviduotus 
ir Sovietų karo jėgos galės išeiti. Prancūzijos premje- 
rui paklausius, kada Sovietų karo jėgos planuoja išsi
kraustyti iš Afganistano, Gromyko atsakė, kad šitas 
klausimas bus sprendžiamas ne okupacinės Sovietų va
dų, bet Afganistano vyriausybės... Prancūzijos premje
ras ir užsienio reikalų ministeris netikėjo Gromyko 
pasakomis, bet pastebėjo, kad ši klausimą spręs Afga
nistano valdžia, o ne Sovietų kariai.

karo jėgas iš Afganistano, o Groinyko, nė kiek nedve
jodamas jam atsakė, kad Sovietų karo jėgos iš Afgani. 
stano nebus atšauktos. Prezidentas Giscard d’Estain 
labai apgailestavo, kad Sovietų vyriausybė nesirengia 
atšaukti karo jėgų iš Afganistano.

Koks buvo Gromyko kelionės tikslas, šiandien ga
lima tik spėlioti. Atrodo, kad jis norėjo atitraukti 
Prancūziją iš vieningo laisvojo pasaulio bloko. Gro
myko bendė Įtikiųti Prancūzijos vyriausybę, kad pran
cūzai daugiau laimėsią, jeigu Prancūzija neseksianti 
prez. Carterio nustatytos politikos ir supras teisingai, 
kad Afganistanas pats tvarkysis. Atrodo, kad Sovietų 
užsienio ministeris yra silpnas advokatas, jieigu jis ne
pajėgė įtikinti prancūzų valdžios atstovus. Penktadie- 

i nĮ Gromyka sukvietė didžiosios prancūzų spaudos ats
tovus ir 'paaiškino, kodėl Sovietų Sąjunga negalinti 
raustyts iš Afganistano, nes Sovietų^Sąjungai reika

lingas saugumas. Laikraštininkai keliais atvejais Gro- 
myką sukonfūzino. Jeigu norėjo Maskva olimpiados, 
tai nereikėjo veržtis Į Afganistaną, ^užsiminė vienas.

— Jeigu komunistas Amin buvo geras Kabulo poli
cijos vadas, tai jis turėjo būti geras Ir prezidentas, tai 
kuriam tikslui Sovietų kariai jį sušaudė?—buvo se
kantis klausimas, kuris Gromykai,, buvo labai ne
malonus. Įį.

Blogiausia, kad Groinyko nepasiekė savo tikslo. So
vietų užsienio reikalų ministeris norėjo atitraukti 
Prancūziją iš Europos Bendrosios rinkos ir patraukti 
Rytų Europos valstybių kryptimi, bet Prancūzijos pre
zidentas nebuvo linkęs išsijungti iš laisvojo pasaulio 
valstybių, nenorėjo leisti sportininkams vykti Į Mask
vą, nežiūrint Į Maskvos daromas nūolaidų. pažadus. 
Prez. Giscard žinojo, kokius nuodus Sovietų agen
tai teikė Kobule ir kaip jie elgėsi su buvusiais prezi- 
entais. Atrodo, kad Prancūzija Į Maskvos olimpiadą 

nesiųs savo Sportininkų, o dėl Afganistano Įvykių Gro- 
byka taip pat neįtikino prezidento, premjero ar kitu pa
reigūnų. , . .

t Niekas taip atkakliai necharakterizavo Sovietų Są
jungos pasaulinės politikos, kaip tai yra padaręs prezi
dentas Carteris. Jis pareiškė,'kad Sovietų Sąjunga ne
norėjo Europos taikos, nes norėjo panaudoti karą savo 
ekspansijai, svetimų 'žemių grobimui ir Rytų Europos 
tautų pavergimui. Jeigu Kremlius būtų norėjęs taikos 
ir būtų norėjęs padalyti pažangą ūkio ir pramonės gy
venime, tai būtų panaudojęs taikos laikotarpį savo 
ūkiui sustiprinti ir skelbiamai teorijai pritaikyti, bet 
Sovietų valdovai karą norėjo panaudti grobimo 
tikslams. , ’ . ■

Afganistanas nebuvo pavojingas Rusijai caro lai
kais. Jis nesudarė jokio pavojaus šiandien. Jeigu nes
kaityti vilkų ir ėriukų kailių.

Afganistanas nebuvo pavojingas Sovietų Sąjungai 
ir šiandien. Bolševikams nuvertus demokratinę sant- 
tvarką, pagrobus Ukrainą ir Arzabeidžianą, Sovietų 
karo vadai labai lengvai būtų galėję pavergti ir Afga
nistaną. Niekas būtų nepajėgęs pasipriešinti Sovietų 
karo jėgoms, pabrobusioms visas caro laikytas terito
rijas. Bet Sovietų karo vadai nenorėjo veržtisį Į Afgani
staną. Jiems neapsimokėjo. Ko jiems reikėjo iš Afga
nistano, jie galėjo gauti ir be okupacijos. Kiekvieną 
metą rusai atsiveždavo Į nustatytą vietą tankus žibalo

A. SVILONTS

Tamsus Juozo Gailos veidas 
VLIKo šešėliuose

I A Jau pati šio reportažo tema
Ant brangaus, liuksusmio po- “šešėliai VLIKe” verčia skaity- 

pieriaus atspausdintas šių metų toją sus domėti, nes kiekvienam 
sausio mėnesiui skirtas LB-nės įdomu žinoti, kas VLIKe vyksta 
oficiozas Pasaulio Lietuvis. Lei- ir kokiais “šešėliais” jis yra ap- 
dinio išviršinė išvaizda teikia tamsintas. Tik, deja, tie “šešė- 
pasigėrėtiną įspūdį. Tik kažin ar liai” skaitytojams taip, ptista- 
.-edaktoriams buvo reikalas šiojtomi, kad jei po reportažu ne

būtų Juozo Gailos pavardės, tik
rai reiktų manyti, kad “Pasaulio 
lietuvyje’-’ pradėjo bendradar
biauti Vilniaus bolševikinio 
“Gimtojo krašto” redaktoriai.

Kiek ir dar kokių “šešėlių” 
Juozas Gaila savo reportaže pa
skelbė, reikia tik stebėtis.' Tiesa, 
ne naujiena, kad išeivijos spau
doje gali užtikti VLIKą diskri
minuojančių, pašiepaihčių raši
nių, o taip pat ir tokių, kuriuo
se ieškoma priekabių bei kalti
nimų. Tokį diskriminuojantį, 
pašiepiantį bei priekabių ieškan
tį VLĮKui, taip pat ir ALTai, pa
skelbė Juozas Gaila LB-nės ofi- 

į cioze. Sunku suprasti, kddėl mū
sų spaudos redaktoriai randa 
reikalo skelbti tokių neatsakin
gų rašėjų tokius nelenituš atsi 
liepimus apie Tautos Atstovybę 
— VLIKa.

Sakysim, jau to paties Juozo 
Gailos reportažas apie VLIKe 
seimą buvo atspausdintas Drau
ge sausio 8-9 dd., o' dabar ir 
“Pasaulio lietuvyje”. Atrodo, 
kad tų jo reportažų tikslas —

leidinio viršelį papuošti V.K. Jo
nyno pieštu paveikslu. Paveiks
las kaip paveikslas, bet dail. V.K. 
Jonyno asmuo lietuviškai, pat
riotinei išeivijos visuomenei ne
pageidaujamas po to, kai jis, 
nuvykęs Vilniun, liaupsino oku
panto valdžią ir reiškė padėką 
komunistų partijai. Man rodos, 
kad vieton jo, reikėjo surasti 
kito, nešu sikompromitavusio 
menininko kūrinį. O tokių, ačiū 
Dievui, išeivija turi ne vieną. 
Atrodo,, kad.'V.K. Jonyno pada
rytas skandalas “Pasaulio lie'a.- 
vio” redaktoriams lyg ir nie^o 
nesakytų ir lyg tuo jie norėtų 
jį rehabilituoti. Į

Gražu, kad šio leidinio popie
rius liuksusinis, tai rodo’, kad 
LB-nę finansiniai yra stipri.1 Bet 
tai dar ne viskas. Leidinio vertę 
nulemia ne liuksusinis popierius, 
jo jšorinė išvaizda, o turinys. 
Deja, to negalima pasakyti apie 
oficiozo turinį, nes jis silpnas, 
gal geriau pasakius, daugiau ar
chyvinis. Kartojami praeities 
seni įvykiai. Bet iš šių išsiskįria 
vienas i 
rius yra Juozas Gaila, buvęs 
JAV LB-nės pirmininkas. Re
portažas pavadintas “šešėliai 
VLIKe”. Jis papuoštas paties 
autoriaus ir dar trijų VLIKo 
valdybos narių veidų nuotrauko
mis. Tat, prie jo ir tenka sustoti 
ir padaryti keletą esminių 
pastabų.

reportažas, kurio auto-1 diskriminuoti VLIKo seimą, vy
kušį praeitų metų gruodžio mė
nesį. Toks VLIKo diskriminavi
mas, priekabių ieškojimas, ne
tenka abejoti, bus patarnavi
mas ne kam kitam, o Lietuvos 
okupantui ir jo samdiniams. 
Bet kartu jis tuo reportažu at
skleidžia ir save patį, nes paro
do, kad yra praradęs atsakomy-

bės pajautimą.
Minėto reportažo tikslas aiš

kiai matomas, būtent — neigia-
'mai nuteikti pasaulio lietuvius 
prieš VLJKą ir jo vadovybę. Tai 
liudija jb matyti seimo metu 
VLIKe “šešėliai Jis juos vadi- 
na šešėliais. Bet skaitant jo' pa
sisakymus, atrcMo, kad ta; ne 
šešėliai, o gilios nakties tamsa, 
kuri yra užgožusi mūsų Tautos 
Atstovybę — VLIKą. Tiesa, ga
lima būtų kalbėti ir apie šešė
lius, nes kur jų nėra. Jų ieškant 
rasi visur, net ir šviesiausioje 
saulėje. Juk ir joje yra tamsių 
dėmių. Bet kas, gi, ją dėl to pei
kia ar kritikuoja? Svarbu, kad 
ji šviečia. Taigi, ir VLIKo ar 
ALTos veikloje gali pasitaikyti 
kla dų, bet ar už tai reiktų juos 
ir jų veikėjus suniekinti? Ar ne
būtų daug naudingiau ir protin
giau, užuot niekinus bei kriti
kavus, pozityviai VLIKui bei 
ALTai padėti? O, be to; ir pasi
gėrėti jų veikėjų nuveiktais dar
bais bei laimėjimais.

(Bus dabgiau)

TIKRAS “WUNDERKIND

Šis pavadinimas yra grynai 
vokiškas. Į lietuvių kalbų galė
tume versti kaip “stebuklingas 
vaikas”. Angliškai gal tiktų pa
sakyti — wonderchild. Toks vai
kas yra Richard Jomes, vos ke
turių metų,- gyvenantis Hėnley- 
in-Arden, Anglijoje.

Richard išmoko (pats pramo
ko) skaityti vos 2 metų sulaukęs, 
šiandien jis jau yra didelė gar
senybė, surasta, kad jo protas 
aukštai išvystytas. Dar kita, ap
linkybė, sukelianti didelio susi
domėjimo jo .gabumais: būda
mas vos 4 metų jis-sugeba tin
kamai prižiūrėti:! gavo 15' mene- 
šių sesutę, kai jų tėvai turi iš 
namu išvažiuoti.

/ ---T--
— Turkų premjeras Demirel 

sustiprino - turkų JJpĮicjją mu
lų ir atvažiavusių Maskvos agen
tų veiklai sekti.

— Aleksei Kosyginas vėl blo
gai pasijuto, jo širdžiai gerokai 
susilpnėjus. Jis prašo leistieji 
atsargom Jokių atsiminimų jis 
nenori rašyti.

—- Turkijos jiolici.įa kreipia 
daugiau dėmesio į komunistus, 
Įlindusius į tikybines Turkijos 
mulų organizacijas. Istambule 
suėmė pasikėsintojus prieš JAV 
marina ir areštavo daug suim
tųjų draugų.

mo valdžia, o ne Sovietų kariai. Į ir atsirado tūkstančiai ėriukų kailių. Tą jie darė per
Pasikalbėjimas su Prancūzijos prezidentu jau bu-i šimtus metų, tą galėjo daryti ir šiandien. Pabijoję grieb- 

Vo kitoks. Prezidentas Valery Giscard d’Estain tuojau ti Vakarų Europą, maršalai pagriebė Afganistaną, bet 
Gromykos paklausė, kada Sovietų valdžia atšauks savo jie mato, kad padarė didelę klaidą.

Prieš Afganistano pagrobimą pasipriešino pre^. 
Carteris. Prieš taikaus krašto okupaciją pasipriešino 
visos arabų valstybės, Įskaitant ir Chomeinio iranus. 
Andrei Gromyka norėjo taisyti klaidą, bet ir jam nepa
vyko. Iš Paryžiaus Gromyka išvažiavo tuščiomis.

— Saudi Arabija ir Irakas pa
reiškė, kad jie neleis Ivanui už
blokuoti Persijos įlankos. Jie 
neleis Irano laivams kontroliuoti 
savo laivų judėjimo'.

— Prezidentas Cartens tarės, 
su Izraelio opozicijos vadu Shi
mon Peres.

J. KUČINSKAS

KELIONĖ Į ROMĄ
(Tęsinys)

Kti italai keleiviai, užkrovę savo miega
mus maišus ant lentynų daiktam sudėti, irgi ra
miai sau sapnuoja. Dauguma jaunuolių rūko. Pil 
nas vagnas dūmų, net sunku kvėpuoti. Niekur 
tač'au nesimatė naudojant narkotikus. Nors jau
nuoliai buvo gana triukšmingi ir nesisai tvar
kingi, beT pakankamai drausmingi. Jie mums už 
leido vagne savo sėdimas vietas, patys pasitrauk 
darni Į koridorius, kur daug linksmiau ir judriau. 
Vienoje nedidelėje stotelėje Įlipo moteris su ne
didele mergaite. Vietos atsisėsti niekur nebuvo. 
Vienas iš jaunuolių tuojau pašoko, susuko “bam- 
pino” ir savo sėdimą vietą užleido moteriai su 
mergaite, gi pats, pasitraukė Į karidorių. Kitoje 
stotyje įsėdo senesnio amžiaus žmogus. Vienas iš 
jaunuolių norėjo savo sėdimą vietą jam užleisti, 
tačiau senelis buvo nepatenkintas per dideliu 
triukšmu kūpėję, Jaunuolis supyko, atsisėdo at-

Kelionė'iš Milano iki Romos trunka apie 7 
vai. Nors bendrakeleiviai ir triukšmavo, bet vis
gi buvo gal'ma kiek prisnūsti. Išaušus rytui, pa
siekėme Romą. Traukinys sustojo. Neatrodė, 
kad jis būtų įvažiavęs Į stotį, nes prieš mus matė
si tik plikas laukas. Mes laukiam, kada trauki
nys įvažiuos į Romos stotį. O jis vis nejuda. Mū
sų jaunuoliai, pamtę mus dar sėdinč'us, ragina 
išlipti. Mes jų gerai nesuprantam, nes nė vienas 
nekalba angliškai. Galų gale, beveik prievarta 
mus išprašo lauk. Pasirodo, kad šis traukinys į 
Romos centrinę stotį visiškai nevažiuoja. Jis su--. 
stojo antrinėje stotyje, iš kurios toliau kelionę 
tęsė į Neapolį. Gi prie mūsų vagono nebuvo jo
kio stoties perono, o tik pliki laukai todėl, kad 
stotis nebuvo didelė, gi traukinys labai ilgas, tai 
mūsų paskutinis vagonas perono visiškai nepri
važiavo. Jeigu jaunuoliai mūsų nebūtų išprašę 
laukan, vietoje Romos, mes būtume Neapolyje 
atsiradę.

Stotyje susiradom taxi ir paprašėm nuvežti 
į lietuvių šv. Kazimiero kolegiją — Via Casal 
monferrate. Už nuvežimą paprašo 5 dol. Vairuo-'

kiamą vietą. Įsitikinom, kad taksi vairuotojas 
buvo gana sąžiningas ir mūsų nenorėjo apgauti. 
Už jo gerą vairavimą, dar porą dol. pridėjom. 
Tuo jis buvo labai patenkintas. Patenkinti jau
tėmės ir mes, nes 7 vai. ryto jau buvom prie lie- 
*uvų kolegijos. Sustoję prie kolegijos namo gal
vojom, kad dar gana ankstyvas rtyas ir ar verta 
žadinti namo gyventojus. Pagaliau pasiryžtam 
:r paspaudžiam durų skambutį. Duryse pasirodo 
.jaunas vyras ir prakalba į mūs lietuviškai. Pa
sirodo tai būta jauno lietuvio klieriko. Mes jam 

j>ąąiškinąm,kąd„norinie čia keletą dienų pabūti 
ir kiek pasidairyti po Romą ir jos apylinkes.

Jis nuveda mus į kitoje gatvės pusėje esanti 
namą ir stipriai pabeldžia į duris. Duryse pasi
rodo supykus seselė vienuolė , ir pradeda jam už- 
mėtinėti, kam jis tokį triukšmą keliąs. Abu kal
bėjo itališkai ir mes nesupintom kaip jis jai pa
siaiškino. Matyt pasiaiškinimas buvo priimti
nas, nes venuolė nusišypsojo, paprašė mus į vidų, 

^paskyrė kambarius ir pakvietė pusryčių.
Lietuvių šv. Kazimiero kolegiją sudaro 3 

namai. Viename iš jų gyvena kunigai, kiti du

je. Ji yra kiek toliau nuo didesnio judėjimo’, bet 
netoli nuo Vatikano ir kitų žymesnių Romos vie
tų. Pastatai yra senoki, tik vienas kiek- naujes
nis, tačiau viskas gerai prižiūrėta, seselės gana 
draugiškos, o aplinkuma maloni ir jauki.

Čia apsistoję, gavome nakvynę ir 3 kart į 
dieną pavalgyti. Valgis nebuvo gausus, bet jau
tėmės pakankamai sotūs, o vyno tai niekadas 
netrūko.

Prie namų yra maži kiemeliai, apsodinti žy
dinčiom gėlėm bei krūmais. Gražus patio,, ap- 
Suptas žalumyna.X traukė ten pasėdėti-- ir ap
mąstyti Romoje patirtus įspūdžius arba su drau
gu išgerti stiklą vyno, kuris čia yra pigesnis už 
vandenį. Ir mes ant šio patio praleidom keletą 
malonių valandų kun. A. Jonušo draugystėje.

Italai labai mėgsta ant sienų rašinėti įvai
rius šūkius ir visos Romos sienos jais aprašinė
tos. Ant lietuvių kolegijos sienų, be kitų, išsiski
ria didžiulis “fąseito” užrašas. Sienų rašinėji
mas yra senas italų paprotys. Jau Pompėjaus iš
kasenose randamos sienos aprašinėtos įvairiais 
šūkiais.

senelį išprašė lauk iš tos kūpės. Vėliau tą 
Mti >,n mateme besėdintį kitoje kūpėję, iš 

kuris tai; r nemažas triukšmas sklido. Matyt, 
mūrų kūpėję mokintas, kitur jokio nusiskun
dimo dėl .riukšir.j jau nepareiškė.

tojas drąsiai mus veža pirmyn. Mums atrodo, 
kad kelią jis labai gerai žino. Pasirodo, mes kly- 
dom. Kelio Į klegiją jis gerai nežinojo, todėl pa
keliui sustojo isšitraukė žemėlapį ir juo vadovau
damasis, mus be ilgo klaidžiojimo nuvežė į rei-

naudojami turizmui. Juose berods yta'. vjrs 50 
kambarių. Svarbesnius ūkio reikalus tvarko lie
tuviai kunigai, o visa namų ruoša rūpinasi vo
kietės vienuolės, nes lietuvių seselių neatsirado.

Lietuvių kolegija įsikūrus neblogoje vieto-

(Busdaugiau) »
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SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"
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KOKIA YRA TAVO RELIGIJA?

DR. K. G. BALUKAS 
akUŠERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

M49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) Tai. LU 5-6444

tV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 185 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. PAUL V. DARGI." 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WocMmsMt Community klinikos 
Modleino* direktorių*

'•■■■■■■■■>■b*a«■*■■■■■mki 
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAlSKiNIMfii

kiekvieną dieną BŪTINI KRIKŠČIONIUI

1 Marcnjuonieiy; vaza (Keramika)

Religiniai įvairių bažnyčių lankytojai vadina save Katalikais, 
Liuteronais, Baptistais ir tam panašiai. Bet klausimas: Ar tavo 
religija atskyrė tave nuo šio pasaulio ir pašventino D.evui? Ar ji 
pasiekę tavo širdį ir ar ji valdo visą tavo gyvenimą? Ar ji padarė 
geresnį ir šventesnį tavo pasielgimą? Ar pasirodė tavyje geresni 
darbai, Dievo garbei ir žmogaus naudai? Ap. Jokūbas 1:27 sako, 
kad tikra ir rangiskam Tėvui patinkanti religija yra “šelpti naš
laičius ir našles jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pašau- j 
liu”. Tikra religija reikalauja ne vien eiti į bažnyčią sekmadie
niais, bet kasdien būti Jėzaus Kristaus pasekėju, jo mokytiniu, 
klausančiu ir darančiu ką jis, Didysis Mokytojas, įsako. Jėzus yra 
pasakęs: “Jei jūs manė mylite, laikykite mano įsakymus. Kas 
turi mano įsakymų ir juos laiko (vykdo), tas mane myli. O kas 
mane myli, bus mano Tėvo mylimas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsi
reikšiu”. — Jono 14:15,21.

VALANDOS: 3—9 darbo riiennmig ir

Tolu 542-2727 arba 562-2728

BE *-sm

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 Wm» 103rd Strmt < 
Valandom pagal sufitarima-

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

26M W. 71 St. T«L 737-5145
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

“contact lenses”1
VaL asai rasitarimą. Uždaryta

ir

treč.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKŠTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST Ord STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

Ofiso HM.: 774'130 
RoxWond|e* folof.: *43-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

w tundra praktika, spac- MOTKRU tipe 
Ofisaa 2452 WRIT 5W« STRORT 

T< PR >-1223
OFISO VAU: pirm, antrad^ tračias j 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vaL vak. MtadU 
idaii 2-4 vaL popiet ir Htv |Ar 

pagal mitarfma.

s.in. balandžio 8 d., laidojant 
buv. Teisingumo minis ierį T. 
Gudauskį, akcidento buvau sun
kiai sužeistas ir paguldytas į 
Little Company of Mary Hospi
tal, Chicago, Ill.

Jūratė ir inž. E. Jesiūnas ma
ne aplankė, savo ir kan. V. Za
karausko vardu reiškė užuojau
tą. Be to, aplankė dr. K. Dabri- 
la, M. ir J. Palubinskai, dr. P. 
Jokubka su žmona, Vytauto Di
džiojo' šaulių rinktinės ligonių 
lankymo komisijos nariai — po
nia A. Gūstut, L. Vitkus; pirm, j 
M. Gurevičius pareiškė užuojau
tą raštu. z

Telefonu pareiškė užuojautą 
Pensininkų. klubo pirm. St. Va- 
nagūnas, Onutė, Joana ir brolis 
Viktoras Kožicai, ponia Balčiū
nienė, R. Liet. B-nės vykd. vice- 
pirm. J. Bagdžius.

Kritiškomis valandomis daug 
padėjo ponia Z. Giržadas, kon
taktuodama savo sūnų dr. D. 
Giržadą.

Suprantama, brolis Andrius 
šioje skaudžioje nelaimėje daug 
padėjo ir, viliuos, padės ir toliau.

Šia proga nuoširdžiai dėkoju 
poniai S. Koller už užuojautą ir 
visiems kitiems, kurie su užuo
jauta siuntė tradicines dova
nėles.

Balfo' dir. J. Mackevičiaus 
dukrelė, ligoninėje tarnaujanti, 
žodžiu pareiškė užuojautą. Vi
siems nuoširdžiai dėkoju!

Po 15 dienų truputį pagerėjo 
sveikata ir buvau grąžintas na
mo. Guodžiuos, kad gerasis Die
vulis grąžins man sveikatą!

K. Povilaitis

KETURAKIO, AMERIKOS PIRTYJE
AUTORIAUS, ATSIMINIMAI

lometrų į vakaras ir apsistojo 
,v. ' Gulbiniškių kaime, .tada Jana-

kur kilę Vilkutaičrai. Į o- vo . (]abar Liudvinavo valsčiu- 
kad, be manęs ir mano sei-l je> tada Kalvarijos> dabar Ma. 
narių, daugiau Vilkutaicių rijampOies apskrityje. Čia ap.

šeimyninę kroniką, pirmutinis. n^LgZ'būta'žmogaus,’tai

(Tęsinys^

Iš
mu, 
mos
Lietuvoje nėra. Pagal žodinę . ~J °- . . sigyveno, susipazmo, o kad ma-

Vilkutaitis, Matas-Mo’tiejus var 
du, Suvalkijon iš Užnemunės — 
Vilnijos atvykęs pabaigoje aš
tuonioliktojo ar pradžioje devy-

po metų kitų pateko žentuosna 
tame pat Gulbiniškių kaime ūki 
ninku Naujokų, Plaušais pra
mintų, šeimoje, keturiasdešimt

i sinaudodamas ano meto tikrai 
l patriarchališka šeimos santvar- 
! ka, rudeniais, kada būdavo pil

ni kluonai ir aruodai, ūkio Šei- 
minnkavimą imdavo į savo 
rankas, gi pavasariais, kada jo 
būdavo jau viskas ištuštinta, 
šeimininkavimą vėl perleisdavo 
posūniui. Taip per ištisą eilę me 
tų,-kol pagaliau posūnis Adomas 
sukako pilnus metus, teisiškai 

j tapo savarankiškas ir patėvio 
Į sauvaliavimą galutinai sustab

dė.
1829 metais Adomas Vilkutai

tis vedė Mariją Leonaitę, su ku
ria susilaukė ir užaugino tris 
sūnus: Antaną, Simoną-Marty- 
ną (mano tėvas,) Vincą ir vie 
ną dukterį — Prancišką. ~ Šios I 
vedybos buvo gana vykusias, J 
nes senelis Adomas buvo labai 1 
darbštus, sumanus ir pažangus 
ūkininkas, taip pat ir senelė Ma 
rija, kuri sumanumu bei ryžtin- ! 
gurnu kartais net ir vyrą viešin
davo. Pavyzdžiui: iš tokio, pa
lyginamai, nedidelio ūkio jie 
net du sūnus, būtent Antaną ir 
Vincą-, kuniguosna išleido ir 
tik senelės sumanumo bei ap- i 
dairumo dėka, nes senelis vien i 
ūkio reikalais bei darbais rūpi- ! 
nosi, gi j i,be ūkio darbų , rūpi
nosi vaikų auklėjimu, mokslu, 
dukters kraičiu ir. visa kita; tik 
visgi, šalia šių teigiamybių,, sa- 
vaimi įsibrovė ir kiek neigia- — 
mas reiškinys: pamažu šeimos _
gyvenimas ėmė irti, ir paskiau 
bemaž visiškai iširo socialinis 
teisingumas. Mat šeimai, turint 
du mokinius, vėliau -^dvasinės 
seminarijos auklėtinius '— klie
rikus ir jauniausią šeimoje.vien . 
turte-lepūnę .dukterį, šeimos na-1 į 

’fių teisės bei pareigos savaimi 
pasiskirstė labai nevienodai

* • (Bus daugiau),.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

■ . - . - .«••>.- . v

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

f PETKUS
TRVAS IR SŪNUS 

.MARQUETTE FUNERAL HOME

ORTHOPEDas-PRCTEZISTAF 
Aparatai - Protezai. Med. ban 
dažai. Speciali pagalba kO|««* 
' Arch Supports) ir t t

Itofl Wo«f Ord St, Cklcap*. l/L M4» 
Toi.fi; P»Wcct 4-5434

neliktojo amžiaus, nuo karei- margų žemės ploto ūky.
viavimo besislapstydamas. Mat 
anuomet karo 'tarnyba dvide-' 
šimt penkerius metus trukdavo, 
o š’o nemalahumo išvengti užtek 
davo tik iš vienos Nemuno pu-, 
sės antroj on persikelti ir tenai 
ramiai sau gyventi. Matyti ir 
mano minėtasis prosenis — Ma- 
tas-Motiejus Vilkutaitis, slap- šeim’iidnko ir pirmaeilės 
tai per Nemuną persikėlęs, ta- darbo jėgos,'. našlė Vilkutaitie- 
čiau visgi pavojinga laikydamas nė užsl-ėmė užkurį Matulaitį; jo 
arti Nemuno apsistoti, dar nu- kįlmė ir vardas man nežinomi,

I je, būtent — mano tėviškėje- 
į Naujokaitėą-Vilkutaitienės var

do dabar neprisimenu, nors se
niau žinojau. Prosenis Matas- 
Motiejus Vilkutaitis mirė gana 
jaunas ir paliko dar mažą vien
turtį sūnų, mano senelį Adomą 
Vilkutaitį, gimusi 1805 m. Nete-

arti Nemuno apsistoti, dar nu- ir varčias man nežinomi,
žygiavo apie penkiasdešimt ki—. ta£jau <^os antrosios vedybos 

—~~—«——— ----- — - j pasirodė visiškai nevykusios, nes
1 užkurys, mažojo Adomuko pa- 

šio vajaus metu kandidatai į tėvis< buv0 'blogas šeinį. 
iLA narius nuo pirmųjų meti-; ninkas. Greit insko pilnai buvu- 
nų mokesčių gauna r et -r’0% : siame ūkyje veik kas pavasaris 
nuolaidą, tai yra, temoka tik pu- pristigdavo ne tik sėklos, bet

SUSIRINKIMŲ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Pradžia 1 vai. popiet. Bus labai gražių 
ir vertingų dovanų laimingiesiems. <

AMSULANSC 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubas rengia Bunco ir kortų balių 
sekmadienį, balandžio 27 d., Dariaus- 
Girėno saleje, 4416 So. Western Ave.

Brighton Parko Lietuvių Motery 
klubo narių susirinkimas įvyks ketvir
tadieni, gegužės 1 d., 1 vai. popiet 
Anelės salėje, 4500 So. Talman Aye. 
Narės prašomos atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. “ E. Štrungys, sekr. ;

ChicAgM

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArd. 7-3401

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

E. Štrungys, sekr.

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

Telef. 476-2345

sę kainos! Vajaus metu Susivie
nijimo nariai ir nauji aplikantai 
net netikrindami sveikatos gali 

apsidrausti iki

• Geriausia dovana. SLA na
rių, ypač organizatorių pageida
vimu. Susivienijimas Lietuvių Susivienijime 
Amerikoje savo vajų naujiems i?3,0C0! Ir ka:p tokiomis va-’ 
nariams gauti dar pratęsia. Va- jaus lengvatomis nepasinaudoti!' 
jus tebevykdomas gauti ne tik Kreiptis į artimiausios kuopos 
Susivienijimui naujų narių, bet 
sudaryti progą ir seniesiems na
riams savo apdraudas padidinti.

organizatorių ar j SLA centrą: 
307 W. 30th SL, 
NY 10001.

York.

ir duonos. Ūkis ir šeima labai 
skurdo. Tačiau mėtai po metų 
paaugo Adornukas, atsirado nau 
ja darbo jėga; pradėjo žemę ge
riau įdirbti, -laiku. įsėti, derlių 
suimti, ir gyvenimas žymiai pa
gerėjo; tačiau tik rudenyje ir 
žiemos pradžioje, gi pavasariais 
ir vėl ūkis be sėklos ir šeima be 
duonos. Mat gudrus patėvis, p»

YOUR 006 NEEDS 
VnANHNS.TOO.

own

^Sergeants • 
pet care c>eo&e

-1979 MiHer-Monoo Company, a Subsidiary
A.H Rot>ni Co , R.<mmr»nd, V«-gm>a 23230

BUTKUS - VASAIHS
1446 So. 50th Avė, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

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

CHAT CHATCATCAT

TeL YArds 7-1911

T*l. WA 5 «OC3

Leidimai — Pilna apdraudė 
TEMA KAINA

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tek: YArds 7-1.38 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

Z424 WEST 69th STREET ‘ REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilb, HL 974-4410

* PERKRAUSTYMAI

rram Cit Cound

šcštadieuis - pirmadieni* — 'Saturday -M< 1 t'tSO

BiCOZE.VE

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 
in BiCOZENE* Use only as 
directed The medically proven 
creme for 
itching. °

V«d*|« Alden* O*uI«m

T»l«*4 4-M13

7157 Se. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. <50629 

■i-į ' i ..... —

nr:I jn

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapum-- 

takų chirdrgija.
5025 CENTRAL AVĖ

St. Petersburg, Fla. 337K 
TeL (813) 321-4200

urrusouM)
CATS'EARS ARE SO SENStnVB 

, THAT THE. SOUND EMITTED BY 
i REMOTE-CONTROL TV DEVICES

BASED 04 ULTRASOUND.
INAUDIBLE IO HUMANS, IS 

. PAINFULLY AUDIBLE 
LTD THEM.

CAUCOS
CAUCOOTSAQESMB'fe 
AMlS Be FEUALE, OUT 
A RMSB MALE DOES 
APPEAR OCCASONAUX 
THE RATO OF MALES 
T) FEMALES AMONG 
CAICOS »1K>4OCXX

3354 So. HALSTED STREET

MOVING
Apdr»u«t«* p*rtrr«w*tn’'«» 

1i Jolrių •Htumy. • 
ANTANAS VILIMAS 

T*l. S74-1O7 «rt>« 37M9W

. THE SOFT UF£
I A MICHIGAN ANGORA CAT 
Į NAMED CHAMPAGNE CMARUE 
' HAS HSCWN TREE. HOUSE 

COMPLETE. WITH CARPETS? 
WALLS, INFRARED HEAT
ING, AND AN OUTDOOR.

i LEDGE THAT SERVES
I ASAPORGH.

FEEDING TIPS
INCLUDE SOME PREJ^REO

. DGV FOODS iMVtXK CATS IXET. 
THESE CRUNCHY FOODS 
PROVIDE GOOD EXERCISE 
FORTEETW AND GUMS, AND 
HELP PREVENT TARTAR 
BUlLfW’

TOB4COue*Ge 
PL® 10 USE Ht3 
ooSdcwng P05C 
TRY WTHNGA 
LTTLE CKTMP HSCe

FEEDING TIPS
SOME RAW RSH ODNWN5 
uTMlM«mA5€, AX ENZYME THAT 
DESTROYS SOME OFTUE 
B VHAM1NS. COXED OR. i

KADI JO IIIMOI VALANDOS

Lfotwty kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. va k. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Powerful antbitch 
drag you can buy 
without an Rx!



Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

, Namai, lemi — Pardavlmw* 
REAL ESTATE FOR SALI

Janina joes monetas bei pašto ženklų 
. -- .....— aukšta

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS ■ 
IR ŽEM ■•■TS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM O RIJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Gal labiausiai jaudinanti piT dą, logiškai išplaukiančią iš tų 
siminimų knyga, kokią kada; visų vaizdų. Toji išvada vystosi; 
nors teko man skaityti — tai1------ ----------------“■* ’
kun. dr. Juozo Prunskio reda
guotasis rinkinys “Bėgonae nuq 
teroro”. įsigijau šią knygą ne
seniai, gana ypatingomis aplin
kybėmis — ką tik atvykęs į lais-, 
vuosius Vakarus iš komunisti
nės šalies — Lenkijos. Pirmą” 
kart Į mano rankas pateko to-1 
kia knyga — išreiškianti lais- bėgti turėjome,, negalėjome ki-

pamažu, palaipsniui, beskaitnt 
— ir galutinai susiformuluoja 
pnartėjus kulminaciniam mo
mentui, antrajam Raudonosios 
armijos įsibrovimui į Lietuvos 
žemes.

Tačiau ne visų autorių prisi-: 
minimai kategoriškai" siūlo' tą- 
vienintelę galimą' išvadą —' kad

vas žmogaus mintis, nepaliesta 
komunistų cenzūros pirštų. Ir 
joje sutinkamos mintys pasiro
dė man be galo aktualios mano 
dabartinėje būklėje. Kodėl bė- 
gau iš tėvynės, kokiu tikslu? 
Ar verta buvo? — Gausu šioje 
knygoje tokių, kankinančiai įsi-j— nuo savo tautos — nebuvo 
rėžiančių į žmogaus sąmonę,j verta”... Tai jau nebe dvejonė, 
klaustukų. Jie verčia skaitytoją o gilaus sielvąrtb šauksmas, 
susimąstyti, kartais su giliu liū
desiu bei nerimu.

Šios knygos pažintinė reikšmė Į žūti, negu prarasti čia vaikus. 
— didžiulė. Jau net ir mano, 40-1 O gal nebūtume žuvę? — Ir gaL 
tųjų metų kartos žmonėms, — mūsų vaikai būtų išlikę tenai, 
kurie vos tik kaip per miglą pri- tėvynėj, gajom atžolom^ tęsiniu: 
simename paskutines ncių oku- tautos?” 
pacijos dienas, be galo Įdomu 
pamatyti tokį gyvą, sukrečian
tį pirmojo Sovietu įsiveržimo 
į Lietuvą vaizdą kurį čia piešia

taip pasielgti. Pro paskirus kny-. 
gos puslapius smelkiasi abejo
nė, nelengva dvejojimai. Ypa
tinga jėga ir su didžiausiu skaus 
mu bei kartėliu prasiveržia toji' 
abejonė Alės Rūtos įžodžiais: 
“Ne, pasitraukti iš savo krašto

“Būtume žuvę? — klausia Alė: 
Rūta (89 psl.) — Geriau pačiam

— Ponia A. Ligmal, Amster
dam, N. Y., žiemą praleidusi 
Deerfield Beach, Floridoje, grį
žo į nuolatinę gyvenvietę. Keis
dama adresą, atsuntė $5 auką. 
Dėkui.

I

(Šie skausmo pilni žodžiai 
man tapo geriau suprantami, kai 
oer Kaziuko mugę Jaunimo

39 akivaizdūs li’udiimkai. Kiek- ;cntrc ‘"^au P^ Pamatytj 
i (pirmąsyk gyvenime!) Lietuvos 
skautus. Maži lietuviukai ir jau 
oaūgėjęs 'jaunimas, visi gražiom 
lietuviškom uniformom — bet 
jie visi tarpusavy kalbėjosi... 
angliškai! Buvau prislėgtas to 
vaizdo. Apie išeivijos jaunimi'nu 
tautėjimą teko girdėti dar gyve
nant Lietuvoje tačiau visai kas 
kita pačiam išgirsti tuos angliškai 
besikalbančius lietuviukus...

vienas piešia tą vaizdą savaip, į 
originaliai p a k omentuodainas 
įvykius, matytus savo akimis ir 
“savo kailiu” patirtus, vis ko
kia nors nauja detale papildy
damas. Mano kartai teko nema
žai iškentėti — daugelį metų So' 
vietų tiranijoje praleidus, bet 
pirmųjų raudonojo teroro metų 
neprisimename. Gi busimosios 
kartos tiktai iš tokių knygų ir 
tegalės apie visa tai sužinoti. ] Bet antra vertus — pamėgin-

Prisiminimų rinkinys “Bėgo- ] kim įsivaizduoti šiuos vaikus 
me nuo teroro” laba išsamiai j gimusius' ne šitme krašte, o te
atsako (ar bando atsakyti) į Inai — okupuotoje. Lietuvoje.. • 
klausimą — kodėl bėgome? At- Į Perkelkim mintimis juos visus 
sako ne tiek žodžiais, kiek vaiz
dais. Beveik kiekvieno iš 39 au
torių prisiminimai prasideda švie 
siu nepriklausomosios Lietuvos 
gyvenimo vaizdeliu, kokiu nors 
kartais ir nereikšmingu epizodu 
—paskutiniu įstrigusiu į atmin
tį. Ir beveik visada, kaip perkū
nas; iš giedro dangaus, užgriūna 
visą tą ramų gyvenimą ardanti 
Sovietų okupacija, šiurpūs en
kavedistų ir politrukų kruvino-1 nai ir prie nelengvų susigąsty- 
jo siautėjimo vaizdai, baisusis 
1941 m. birželis — vežimai į Si
birą ... Visi tie košmarai slen
ka kaip kino juostoje, lyg ir pa- 
ruošdami skaitytoją minčiai, kad 
reikės norom nenorom nuo vi
so to gelbėtis, bėgti — 
pirmai galimybei. Daugeliu "at
veju jau ir nebereikia tiksliai

’ — Jonas Jankus iš Marquette 
Parko be raginimo pratęsė pre
numeratą, o savo gerus linkėji
mus atlydėjo $5 auka. Dėkui. 
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautietei, užsisakiusiai Naujie
nas vieneriems metams ir įtei
kusiai $2 už kalendorių bet pa
vardės prašiusiai neskelbti.

— Dėkui poniai Elzbietai P. 
iš Marquette Parko už įteiktą 
$100 auką. Ji prašė pavardės 
neskelbti, auką laikydama naš-j 
lės skatiku. ■ - ■ č ..

— Vincas Samaska praneša, 
kad Lietu vos f Vyčių/36 kuopa 
rengia šokius su vaišėmis gegu
žės 3- d.,- sekantį šeštadienį, 9 
vai. vak. Vyčių salėje, šokiams 
gros net 10 kostantinkų-koncer- 
tinkų. Koncertinų klubui pri
klauso 20 muzikantų, kurių 
tarpe yra Tony Semaška su žmp 
na. Jis yra šio vakaro pirminin
kas. Veiks virtuvė ir baras, įėji
mo auka $2.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Moterų skyrius ruo
šia Stipendijų įteikimo priešpie
čius gegužės 3 čL 11 vai. ryto 
Drake viešbutyje, šiemetinė sti
pendija teko Rimai Valiulytei, 
baigiančiai Marijos aukšt. mo
kyklą. Bus rodomi septynerių

į panašų- parengimą tenai. Štai 
jie visi gražiai šnekučiuojasi gry 
niausią lietuvių kalba — bet (jie 
pasirišę raudonus pionerių ka
klaryšius, vyresnieji — su kom 
jaunimo ženkliukais ant krūti
nės. Ir vietoj trispalves — Le- 
nno portretai...)

Tap,, kun. J. Prunskio reda
guotoji knyga — įsigilinus į pas

(kirus prisiminimus — veda daž-, UutWai <^3^ apje 
T v ’ <1 juos aiškins Aldona Veselkienė.

mu. Ir nevisada lengva isspręsti" j dė A ė Rimgaudas 
kai kurias tragiškas dilemas, su, j 
kuriomis susidūrė bėgusieji iš į 
gimtųjų namų, iš gimtosios že- I 
mės nuo baisaus raudonojo te- .
roro. Gal geniausiai atsako į vi- 

atsiradus sas abejones dr. Jono Griniaus
prisiminimų, užvardijimas: “Nuo 
dvasinės ir fizinės nelaisvės'’.’

- suformuluoto atsakymo — kodėl Nuo to bėgti — tikriausiai buvo 
-4- • * 1 ibėgome? Skaitytojas ir pats su- verta... - -

ridaro reikiamą nuomonę, išva- Leonardas Gogelis

$12, $9 ir «7. BAkonss — $15, 
$12, $9, $8, $7 ir $-1. Banketas 
bus- tą pačių dieną 7 vai. vak.! 
Cctadssa Del Mar, 12220 S. Cice-, 
ro Ave., Alsip, III. Bilieto kaina 
$18. Stalai po 10 žmonių. (Šven
tė? programos šokėjai bilietus
užsisako, per savo grupių vado
vus.) Bilietus užsisakant paštu, 
čekius rašyti: LITHUANIAN 
FOLK DANCE FESTIVAL. (Pr)

:> SPECLALI 20% NUOLAI 
DĄ PRISTAČIUS ŠI SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teždiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir. kiti papuošalaiKasiulis gros kanklėmis ir bir

byne. Rengėjų komisiją sudaro PERKAME sidabrines ir auksi 
Eleonora Z a p olienė, <
Marks, Vilhelmina Lapienė, Ma-’ kolekcijas. . Mokame
rija Krauchūnienė, Paulina Vai kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
taitienė, Blanche Kezes, Marija'ramento • prie Archer. 
Valance, Stella Kaulakienė, Sib "" *
vija Venckienė,'Olga Landon, 
Eleonora Katauskienė ir Aldo
na Olienė.

— Illinois valstijos loterijoje 
balandžio 24 d. Pot of Gold loši
me laimėjo 508952. Lucky Stars 
lošime laimėjo 42, 69, 353, 900 
ir 42741. . "1

— Venecuelos. Lietuvių Drau
gija, švęsdama sėkmingos veik
los 10 metų sukaktį, rengia Mo
tinos Dienos minėjimą š.m. ge
gužės 10 d., šeštadienį šaulių sa-1 
įėję, 2417 W. 43rd St. Bus trum-- dgers. (Pr.) . 
pa programa, veiks laimės šuli-J 
nys, šokiams grės šaunus or-

.1 kestras; šampanas ir šilta vaka
rienė. Pradžia 7:30 vai. vak. Vie
tas rezervuoti tel. 776-3727. Au
ka $10 asmeniui. (Pr.)

. . \
• J. Andriaus sudarytą Lietu

vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Box 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 -Į- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

• , šeštosios Tautinių šokių 
šventės komitetas praneša, kad 
bilietų į šokių .šventę jau nėra, j 
Tie, kurie užsisakė ir dar nesti- Į 
simokėjo, turi iki gegužės mėn.
10 d. susimokėti. Bilietai, likę 
nesumokėti, bus išparduoti ki
tiems. '

Tel. 247-5081 (Pr.)

Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA, 434-9655
i- ' • ' ’ (Pr)

— • . I

•-— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to'5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St,, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 orį’ 
925-8392. Professional Member] 
American Federation of Astro j

: ‘ i-- Į

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Ji BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 4 BUTŲ mūrinis Lem on te.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
į • RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

— Respublikonų-partijos va
dai tvirtina, kad John B. Ander
son pakenks respublikonams, jėi j
jis kandidatuos bet kuriuo sąra 
šu. Prašo’ jį nekandidatuoti

I F lorida homes - 
with homesites 
from $26,660 
Choose fcom.l becj 

. room/1 Da 16^10*4^ 
bedroom/2 bathąliif 4 
homes-in 6 Deltona 

. pl a nned čo m • >, /:
jt> uni ties * I oca 
throughout Florida.

.•PnCBS Dv are
iwtnecr to ootn A.ntnge

■f Aifmadelt «r«
<n • majority o» communu.es tx»» not

juos aiškins Aldona Veselkienė.

j- visus 'kuo greičiau užpildyti ir

%

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public

Insurrmce, Income Tax
DĖMESIO

62-80 AL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas' pensininkams 

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

REALTY G.TO’JP

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

. FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue r 

Tel. 776-8505 -

• Yra vienetų, kurie dar ne
užpildė viešbučių registracijos 
korteles, šeštosios' Tautinių šor 
kių . šventės komitetas ragina

<^įzal±lj, due. 
201-779-1095 
925 CLIFTON AVE., 
CLIFTON, NJ. 07013

Wei! help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
| savybę Chicagoją ari bet kur 
f 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

Tel. 767-0600
independently owned'and operated

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublIc 7-1941

i“' ■

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-598©

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas;

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Skambinti YA 7-9107

pasiųsti paskirtam viešbučiui su 
viends paros mokesčiu. Viešbu
čiai turi turėti korteles iki bir
želio pirmos dienos.'

šeštoji Lietuvių Tautinių 
šokių šventė bus liepos 6 dieną 
2 vai. popiet International Am
phitheatre, Chicago, I1L Bilietai 
gaunami Vaznelių Gifts Interna
tional krautuvėje, 2501 W. 71st 
St., Chicago, Ill. 60629. Telefo
nas (312) 471-1424. Bilietų kaū 
nos: ložėje $20, mezzanine $14,

OA D 79 1 = 1
IL-79-94 MA 3-1 7-79

Obtain the Property Report 
required by Federal law 
and read it before signing 
anything. No Federal agency 
has judged the merits or value, 
if any, of this property 
AD16808(U)
Offering tiaitfntnf •vidtblt from 
Tht Deltona Corporation. F»lmę 
^«th the Naw JerMy Atal Estate 
Commission. Bureau of Subdivided 
Land Salat Control it not approval 
of mar<ts o< offarmf. NJA39GDC

Offering statement available from 
Tne Deltona Corporation, fihng 
the New York Secretary of Stat* «s 1 
not approval of merits of offering , 
NYA79 B1 Home pnea range for all 
modeli is $26,660 io $59 735 |

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

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai Ir kitokį blankai.

HELP WANTED — FEMALE 
DarMnlmcv Ralkla HOMEOWNERS POLICY

MAISTAS B EUROPOS S AND1LIŲ

B

MARIJA N0REIKIEN1 '

2698 West Stth Si, Chicago, HL 60621 • Tti. WA 1478? į

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI- 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemotam!* patarnavimas užsakant lėktuvą, traukinio, laivą kelio 

nfri (cruises), viešbučią ir automobilių nuomavimo rezervacijas: Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones J Lietuvą ir kitus ta'aštus 
nudarome įSkvieumus gimimų apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer, 
macijes visais Kelionių reikalais. * <

« Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik retau rezervuoti vietai 
B anksto — prieš 45-60 dienų.

DIAMOND HEAD I
RESTORANAS 1

j SAV. ZITA IR RIČARDAS t 

SHLAUSTAS

RENTING IN GENERAL 
f • r .

Nuomos

HOUSEKEEPER/BABY SITTER
Live-in for infant -expected in sum
mer. Rogers Park. Will have private 
3 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- 
gij. Gyventi vietoj —,kambarys, 
valgis ir užmokestis. Marquette 
Parke. Skambinti tel.

WA 5-0033

F. Zapolis, Agent 
3208/j W. 95th St

60642, - 4244654

•hi

State Farm Fie aod 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

i

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems Šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.&5.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėle nuo 11 vai. ryto iki 2 vaf. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, HI 
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie) 

Tel. 925-1678

I

Cosmos Parcels Express Corpul 
įį MARQUETTE GIFT PARCEIfl SERVICE 

150] W. 69th SL, Chicago, DL W629. — TeL WA 5-2717

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

• Tel. 839-8737

IŠNUOMOJAMAS 5 kamb. butas, su 2 
dvigubo dydžio miegamais, uždaru 
porčiumi, 1-me aukšte, vyresnio am
žiaus asmenims, šildomas gazu, yrr 
karštas vanduo. Tel. 476-4435.

WOMAN. Livę-in plus salary, 
fpr. lite housekeeping, nd 
cooking, and care of infant.

' 5 or 6 days.
Call 388-2116

: or 389-4636

HELP WANTED — fAALB 
Darbinlnkv Reikia

PASKUTINE PROGA
turėti savo bibliotekoje pilnus komplektus abiejų lietu
viškų enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių 

tomų, tad ryžomės papildyti.
•
Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai _____
Encyclopedia Lituanica, 6 tomai ___ ....
Vinco Krėvės Raštai, 6 tomai
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas ..

HELP WANTED — MAl.E-FF.MALt 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

$350.00
$125.00
$30.00
$12.00

Kreiptis: J. Kapočius, P.O. Box 95, So. Boston, MA 02127 
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

COOK AND 
ASSISTANT COOK

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

of Lake Michigan.
Salary plus retom <t board.

Season June 23rd thru
Sept. 1,1980.

Call JOHN CERVENKA
(312) 964-0229

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

— Brežnevas pasitiki 
Gromyka ir kviečia jį 
svarbesnius valstybės 
pasitarimus. Gromyka

Advokatas . j
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vai. ryto iki 12 vaL i 
Ir pagal Susitarimą.

Tel 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street
, Chicago, BĮ. 60629

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mle»t»

Andrei 
į visus 
reikalų 

r___ ______ ____ ___ niekad
nesudarė pavojaus RrežncMii Į 
todėl gali jį pakviesti “aukščiau I 
Šiosios” tan-bos pirmininko pa- - Write: Tooley, 3616-U.S. State, 
reigoms. . Suite 601, Chicago, Ill. 60609

MONEY MAKING 
OPPORTUNITIES

$205.30 guaranteed for 5 hour work 
week at home. Ladies answer 

to financial security.

W ta dieni* - piraaidi*ui» — Saturday-Monday, April 26-24. I960

communu.es



