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VALSTYBES SE VANCE ATSISTATYDI

JAV LAIVYNAS IR PAKRANČIŲ SAR

*— Indianos kalėjimo kaliniai 
buvo pačiupę tris įkaitus, bet 
netrukus juos paleido.

JAUČIA, KAD BRZEZINSKIO ĮTAKA DIDESNI 
NEGU VALSTYBĖS SEKRETORIAUS

nuvykusiems Amerikos 
kariams pavyktų suimtus ame
rikiečius išlaisvinti ir sveikus

Valstybės sekretorius Cyrus R. Vance balsavo' prieš 
pasiūlymą siųsti karius išlaisvinti Teherane laikomus 

amerikiečius, o dabar, kai operacija, baigta, įteikė 
atsistatydinimo pareiškimą. v

— Washington© vastijoje 
Seattle ir Takomos sritis smar
kiai sukrėtė žemės drebėjimas.

2054^

PABALTIEČIAI PASMERKIA 
AFGANISTANO INVAZIJA

TSRS Aukščiausiosios
.. Tarybos pirmininkui, 

SNO Generaliniam
sekretoriui,

Afganistaniečių tautai

. . ATVIRAS LAIŠKAS

1979 metų gruodžio 27 d. pa
saulį sukrėtė žinia apie tarybi
nės kariuomenės Įvedimą į Af- 
ganišfaną.
C Aiškinimai ,jdg tai pykdyta 

prašant Afganistano vyriausy
bei pagal vadinamą draugystės 
ir bendradarbiavimo sutartį 
prieš užsienio agresiją, nepa
grįsti. Amino vyriausybė nega
lėjo prašyti, kad tarybinė ka
riuomenė ją nuverstų, o Karma- 
lio vyriausybės tada dar nebuvo. 
Jokia kita, šalis nebandė Įvesti 
kariuomenės Į Afganistaną. Net 
Brežnevas, atsakydamas Į Prav-

• dos korespondento, klausimus 
lapkričio 12 d., ter heteigė. Ta
rybinės kariuomenės įvedimas 
pr i eš tarauja 33-ais pasi ra šy ta i 
Tarybų . Sąjungos sutarčiai su 
Afganistanu “Dėl agresijos api- 
bū<Iinimo”. Pagal 2-ą ir 3-ą šios 
sutarties straipsnius, bet kokių 
karinių .pajėgų įvedimas yra ag
resija ir jokie ekonominiai ar 
politiniai argūmentaT-negali jos 
pateisinti. : į . ■

Pabaltijo valstybės taip pat 
turėjo panaši as draugĄ-gtės ' bei 
savitarpio pagalbos sutartis sū 
Tarybų Sąjungą. 1940-ais į šias 
šalis taip pat buvo įvesta tary
binė -kariuomenė, irgi. pasire
miant . tomis sutartimis. Todėl 
estų, latvių, ię lietuvių tautos 
gerai žino tokių veiksmų tikslus 
bei išdavas.

Pasaulio visuomenė aiškiau
siai pasmerkė svetimos kariuo
menės .Įvedimą į Afganistaną. 
Generalinės asamblėjos rezoliu
cijoje 1980 m. sausio 15 dieną 
104 valstybės balsavo už nedels- 
tiną visos užsienio kariuomenės 
išvedimą iš Afganistano, ir- tik 
18 balsavo prieš.

Mes palaikome šią SNO Gene
ralinės asamblėjos rezoliuciją ir 
reikalaujame, , kad visa Tarybų 
Sąjungos kariuomenė būtų ne
delsiant ir besąlygiškai išvesta 
iš Afganistano.

Pasirašė: Martas Nikius, Jo
nas Volungevičius, Algirdas 
Statkevičius, Vytautas Bogu
šis, Enas Tarto, Ivars Žukov
skis, Juris Kukas, Liutauras 
Kazakevičius, Zigmas širvins- 
kas, Vladas Šakalys, Leonora 
Sasnauskaitė, LeOnas Lau- 
rinskas, Mečislovas Jurevi
čius, Jonas šerkšnas, Jonas

KALENDORĖLIS

Balandžio 29: Kotryna, Pau
linas, Indrė, Sengailis, Vaitenis.

Saulė teka 5:52, leidžiasi 7:15.

Oras debesuotas, lis.
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Petkevičius, Jonas Protusevi- 
čius, Romas Trakimas, Petras 
Cidzikas, Andrius Turkus, Al
girdas MasiuIioniSk Kęstutis 
Subačius.

1980 m. sausio 17 d.

ZIMBABWĖJE PRASIDĖJO 
BAISIOS ŽUDYNĖS

SALISBURY’ (UPI). — Zim- 
babweje (Rodezijoje) prasidėjo 
linčo teismai, teroro veiksmai ir 
plėšimai. Runde kilties moteris 
linčo arba kengūrų teisrho' buvo 
pasmerkta mirti už raganavimą. 
JL buvo užmušta. ‘"Teismą” ir 
nužudymą organizavo dabarti
nio premjero Robert Mugabės 
partija — Afrikos patriotinio 
fronto tautinė unija. Jos penki 
nariai buvo sulaikyti.

Provincijoj lined teismo buvo 
nuteisti plakti iki mirties du 
Abel T. Muzorewos partizanai 
už intymius santykius su vieti
ne moterimi. Po teismo juos 
Mugabės partizanai sušaudė, ta
čiau jie buvo tik sužeisti, todėl 
gyvi pakasti. Sulaikyti keturi 
asmenys.

šeštadieni Gvelo miestelyje 
buvo nušautas baltas policinin
kas. priiinas pranešimą  ̂f kad į 
Lakųjį namus; yra Įsiveržęs 
ginkluotas' juodas, partizanas.

Salisbury mieste du ginkluoti 
partizanai apiplėšė baltojo krau
tuvę, išnešdami prekių už apie 
$1,500 ir pluoštą pinigų. Savi
ninką jie išsivedė j krūmus, iš
dūrė jam akis ir nupiovė liežuvį.

SOVIETAI TURI ATOMINIŲ 
GINKLŲ AFGANISTANE

NEW DELHI, Indija (UPI).— 
Press Trust korespondentas H. 
N. Kaul surinko ir paskelbė Įvai
rias žinias apie Sovietų okupa
cinę kariuomenę Afganistane. 
Jis tvirtina, kad Sovietai atsiun
tė į Afganistaną nenustaytą kie
kį raketų su atominėmis sprog
menimis. Jų daugiausia yra 4 ar 
5-kiose divizijose, esančiose pa
rengties, stovyje Irano pasieny
je. Sovietų divizijoje yra apie 
10,000 karių.

Kabule pastebėta taktinių ra
ketų, nešančių savo galvutes iki, 
25 mylių. Tos galvutės gali būti 
atominės. Afganistane yra apie 
80,000 sovietinių karių,. kurie 
turi apiė 5,000 šarvuočių ir šar
vuotų automobilių. Apie 20,000 - 
30,000 karių yra parengties pa
dėtyje Afganistano pasienyje.

SO

ATŠAUKTA VIZA

MASKVA (UPI).- Atšaukus 
Sovietų pilietei Nadeždai Zacha- 
rJvai išvykti į užsienį vizą, mo
teris paskelbė bado streiką, nors 
ji buvo ir nėščia.

Viza buvo atšaukta, kai liko 
lik 24 valandos prieš išskridimą 
iš Maskvos.

KUBOS VALDŽIA ATSAKINGA Už NESAUGIĄ 
TREMTINIŲ EVAKUACIJĄ

- WASHINGTON, D.C.— Ame- su 20 tremtinių. Ieškodami jų ir 
rikos kubiečiai suorganizavo žve
jų laivus ir laivelius pervežti 
tremtinius iš Peru Respublikos 
ambasados Havanoje Į Key 
West Floridoje. Pirmieji trans
portai atvyko laimingai, tačiau 
sekmadienio naktį kilo audra ir 
daugelis laivelių šaukėsi pagal
bos, kai kurie siųsdami SOS sig
nalus.

Viceprezidentas Walter Moh- 
dale sekmadienį tarėsi su grupe 
aukštų administracijo's pareigū
nų, kaip išvengti nelegalios ir 
nesaugios kubiečių imigracijos 
į Ameriką. Jis pareiškė, kad 
JAV mielai pasiųstų lėktuvus 
tremtinių pervežimui, jeigu tik 
Castro valdžia leistų.

JAV Laivynui ir Pakrančių 
apsaugos laivams Įsakyta visais 
galimais būdais pagelbėti aud
ros ištiktiems laivams bei trem
tiniams. Sekmadienį Pakrančių 
apsaugos laivai ieškojo pabėgė
lių ir laivelių audringoje jūroje
tarp Kubos ir Key West. Gauti pildytos politiniais kaliniais, kad 
SOS signalai iš laivų su 200 ir sunku atsisėsti ar atsigulti.

NEPRITARĖ SUMANYMUI SIUSTI 
JAV KARO JĖGAS I IRANA

WASHINGTON, D.C— Vals
tybės sekretorius Cyrus Vance 
sekmadienio vakare vykusiame 
posėdyje Įteikė prezidentui Car- 
teriui atsistatydinimo pareiški
mą.

Kada saugumo taryboje buvo 
svarstomas klausimas apie JAV 
karo jėgų pasiuntimą j Iraną iš
laisvinti suimtus amerikiečius, 
tai sekretorius Vance buvo vie
nintelis saugumo tarybos narys, 
balsavęs prieš karo jėgų pasiun-

rastus amerikiečių karių lavo
nus, juos sudėjo į karstus ir pa
dėjo prieš Amerikos ambasadą, j timą i Irane. Tada prezidentui 
Sekmadienį, šimtai iraniečių sekr. Vance aiškino', kad reika- 
praėjo pro ambasadą ir pasižiū- lai nepagerės net ir tuo atveju, 
rėjo į karstuose gulinčius lavo- jeigu

1 nūs.

Aiškiai matvti, kad ambasa-1.‘Ų010’. V . . . , paivezti i Amerika. Sekretoriui dą ir toliau tebesaugo studentų F 
grupė, kuri ginklų pagalba už
ėmė ambasadą, suėmė visus joje 
buvusius tarnautojus, suvarė-

ARMUA TIKRINA HELIKOP
TERIŲ APTARNAVIMĄ

WASHINGTON (UPI). — Pd 
nepasisekusios misijos išlaisvin
ti Įkaitus Teherano ambasadoje, 
JAV Armija tikrina malūnspar
nių aptarnavimą bei jų gedimus. 
Operacijoje dalyvavo astuoni 
malūnsparniai, bet dėl trijų ava
rijos, operacija buvo atšaukia. 
Visi jie buvo lėktuvnešyje Ni- 
mitz. Vienas jų nukrito ant Ira
no dykumoje stovinčio C-130 
transporto lėktuvo. Avarijoje 
žuvo astuoni kariai.

Tuo laiku dykumoje buvo 
smėlio audra, dėl kurios malūn
sparnių jautriosios dalys bei 
įrengimai neveikė. Dviejų ma-

Vance rūpėjo geri abiejų vals- lūnsparnių pildtai pajuto galvos 
lybių santykiai, kad Amerikos svaigimą. Jie pajėgė savo malttn- 
veiksmai nepastumtų iraniečių sparnius nuvairuoti iki lėktuvo 

, ... . v „ -i, v. i ■* iNimitz, esančio už 500 mylių.
□uės-T-nis^ir pralaikė. vars t-rO y Soviėtą -pusę-.-‘■Dabar -sekreto-* - — —
dienų. Tiktai Amerikos kariams riaus Vance baimė pas:tvirtino. 
atskridus Į Kevi dykumą, vy-1 Valstybės sekretoriui kitaip 
riausybė nutarė ambasadoje bu-'atrodo valstybės užsienio reika- 
vusius amerikiečius išvežti, bet lai, todėl jam būtų labai sunku 
studentams įsakyta tebesaugoti teisingai atlikti sekretoriaus pa-i tuosius Rūmus veržėsi agilato- 
anibasadą. Studentai nieko ne
įleidžia į vidų ir niekam nelei- pritaria prezidento vedamai už-j su 
džia nieko išnešti. ‘ _ ......... " * 1"

Buvo pasklidęs gandas, kad šė prezidentą atleisti jį iš 
amerikiečiai būtų suėmę visus ’rotoriaus pareigų, 
studentus ir išsivežę suimtuo
sius, bet jiems nepavyko pasiek
ti Teherano. Nelaimė įvy

Į BALTUOSIUS RŪMUS 
Y’ERŽĖSI AGITATORIUS

WASHINGTON, D.C. - Į Bal-

palaikydami ryšį su laivu “Dilli- 
gence”, trys Pakrančių apsaugos 
lėktuvai pažeidė Kubos teritori
nių vandenų erdvę. Laivas “Dil- 
ligence” prie teritorinių vandenų 
rado apvirtusį 2-1 pėdų kruzerį, 
bet jo aplinkoje keleivių nesi
matė. Viceprezidentas Mondale i
pakaltino Kubos valdžią ir jos|inyUų atstumoje. 
prezidentą Fidel Castro už nesi-į 
rūpinimą tremtinių saugumu. 
Nepagyrė ir Amerikos kubiečių 
už sudarvma mažu laiveliu kon
vojaus nelegaliai imigracijai.
Jis taip pat pareiškė:

— Jei Castro nori ištremti sa
vo žmones, tai lai pradeda nuo 
drąsių kubiečių, laiko’mų Bonia- 
to kalėjime. Tie žmonės jau pa
kankamai prikentėjo už laisvę 
Nuo jų paleidimo momento, mes 
turėsime paruoštus lėktuvus at
vežti juos į laisvę.

Boniato kalėjimas yra Hava-| 
noje. Liudininkų pareiškimais, 
kai kurios jo celės yra taip per-

-AMERIKA NEVES JOKIU DERYBŲ 
DĖL LAVONU, - PAREIŠKĖ BRZĖZ1NSKI

MULA CHOMEINI SIŪLO REIKALAUTI GRĄŽINTI 
AMERIKOJE ĮŠALDYTUS IRANO PINIGUS

WASHINGTON, D.C.
rika neves jokių derybų su da-

AMERIKOS VISUOMENĖ
NERVUOJASI

N e 1 a i nfingai pasibaigusios
Amerikos pastangos išvaduoti bartine Irano valdžia dėl dyku-
iš Irano grobikų rankų ameri
kiečius įkaitus sukėlė visame 
pasaulyje gerokai skirtingas in
terpretacijas. Kai dėl pačių JAV 
gyventojų, tenka pastebėti, kad 
visi pasidarė gana nervuoti, o 
tuo labiau, kad šis kraštas yra 
rinkimų karštligėje.

moję žuvusių JAV karių, — pa
reiškė saugumo tarybos pirmi
ninkas Zbigniew Brzezinski.

Ameriką pasiekė žinia, kad 
Revoliucinės Islamo tarybos na
rys siūlo atiduoti JAV žuvusių
Amerikos karių lavonus ir pa-! klausimą atidės. 
reikalauti grąžinti Iranui Ame
rikoje įšaldytus Irano pinigus.

i Prezidentas Bani Sadr, grįžęs iš

reigas, kai jis pats kai kur ne-Irius, norėjęs būtinai susitikti 
i prezidentu ir pasikalbėti.

• sienio' politikai. Todėl jis ir pra-1 Pasirodo, kad jis nešėsi didelį 
> sek-! ryšulį spaudos atsišaukimų.

Į Vyras neturėjo jokio leidimd 
'; Baltuosius Rū- 

; j mus. Kai vienas policininkas jo 
Brze I pasausė pavardės, tai jis atsi- 

| sakė pasakyti. Pavardė, girdi, 
j nereikalinga. Policininkai jį nu
sivedė i šalį, už krūmų, kad iš 
gatvės niekas neraatvtų. Jam 

_______ ___ iįuvo liepia parodyti, ką jis ry- 
, iki šio .neto laiky-lbe . kai. l’rezKlenlasL,..;. ..L 'c.

Carteris sudarė pirmąjį savo j 
kabinėta. Sekretorius sutiko su i 

tarpu oficialiai paskelbta, kad pagrindimais prez. (.arterio uz- 
jkaitai išvežti j labrizo kalėji
mą ir į Kaspijos pakraštyje 
esantį kurortinį Qom miestelį. 

'«Ten mula Chomeini turi savo 
dvarą. Matyt, kad dabar visa ta 
apylinkė yra stropiai saugoma. 

Tabrize dabartiniu metu yra 
didelis kalėjimas, kuriame bus 
laikomi amerikiečiai. _

Tuo tarpu amerikiečiai neži
no, kurie kaliniai buvo išvežti 
Į kurį kalėjimą. Visi pastebi, 
kad pirmieji amerikiečiai išvež
ti Į Rusijos pasienį. Manoma, 
kad ne visi amerikiečiai išvežti 
j tuos du kalėjimus.

RUSAI SIŪLO IRANUI 
PROTEKCIJĄ

Mula Chomeini visą

. t, , i sukinėtis apie Be to, sekretorius \ ance pa-j.....
ko 900 stebėjo, kad į prezidentą dari j

KALINIUS IŠVEŽĖ
Į TABRIZĄ, QOM

Oficialiai paskelbta, kad 
amerikiečiu, i c-7
tų Amerikos ambasadoje Tehe
rane, išvežė į kelias vietas.-Tuo

didesnės įtakos Zbigniew 
zinskio patarimai ir pasiūlymai, 
negu Valstybės sekretoriaus. ,

Sekretorius Vance perėmė j 
-p Valstybės departamento vadovy-1

•_ sienio politikos principais ir ke- 
L'lis metus dirbo kartu su prezi

dentu. Sekr. Vance saugumo ta
ryboje buvo vienintelis, kuris 
nepritarė sumanymui siųsti 
Amerikos karo ekspedicijai 
Irana. Visi saugumo tarybos na
riai pasisakė už ji. o sekr. \ ancc 
balsavo priešingai. Paruošiamie

• šulyje turįs. Kai ir to atsisakė 
j parodyti, tai atsirado dar du po- 

£_{licininkai ir pradėjo patys žiū
rėti, kas tame ryšulyje. Agita- 
tatorius nei nepajuto, kai buvo 
paguldytas ant žemės. Pasiro
do, kad agitatorius norėjo įti
kinti prezidentą, kad daugiau

IĮ atkreiptų dėmesį į erdvės švarą
ir i indėnų teises.

I

skiriamas svarbesniems 
ji darbai, matyt, buvo vedami, j klausiniams nagrinėti. Paskuti- 
bet sekretorius Vance nebuvo j nė jo misija buvo Pakistane, aiš- 
apie tą darbą informuotas. Jis Skintis su prezidentu gen. Zia ir 
nieko neprisuninė apie Iranan i kitais pareigūnais, 
nuskridusių nelaimę. Jis tik pa ] 
stebėjo, kad jam liūtų labai sun
ku ginti JAV 'iz.sien'c politiką

Prezidentas buvo pasižadėjęs 
■ skristi Į Texas ir aplankyti ligo- 
l ninėje gulinčius penkis sužeis-

laiką tus karius, dalyvavusius Iran 
šmeižė ir niekino amerikiečius, ekspedicijoje. De to. Texas vals 

Anie- Ii atsiimti Amerikos karių lavo- o su rusais visą laiką palaikė tijoje vyks
..................... ~ ' draugingus santykius. Sovietų Į Prezidentas norėtų pasakyti ke- 

au . . . , .
Irane. Niekas jų nestabdė ir ne- Prezidentas būtų norėjęs pasi-j 

žinti Amerikos bankuose Įšaldy- klausinėjo. Jų siautėjimas buvo tarti su Y ance, kai jis sugrįš iš 
dar didesnis, kai amerikiečiai | Texas valstijos, bet žinia buvo 
buvo uždaryti ambasados rūsy-1 paskelbta anksčiau.
je. Amerikiečiams pabandžiusi Pasakojama, kad Valstybė? 
išlaisvinti suimtuosius. Sovietų j sekretoriumi laikinai būsiąs pa- 
Sąjunga tuojau pasiūlė Iranui'skirtas dabartinis pavaduotojas 
sustiprinti apsaugą ir dubti rei- Warren Christopher arba gal 
kalingą protekciją. Iki šio meto net Zbigniew Brzezinskis. Da- 
dar niekas nieko nepasirašė, bet bartiniu metu p. W. Christopher 
galimas daiktas, kad netolimoje'buvo vienas sekretoriaus Cyrus 
ateityje tokią sutartį pasirašys. R. Vance pavaduotojas. Jis bu-

nūs be jokių sąlygų. Tuo tarpu 
dabar vienas Revoliucinės tary
bos mula pasiūlė reikalauti grą-

tas sumas. Tub reikalu kilo ga
na aštrios diskusijos pačių ira
niečių tarpe. Galimas daiktas, 
kad dabartiniu melu lavonų

__ Čikagoje taisomas Eden
vieškelis, juo važiuojama- tiktai I Kevi druskos dykumos šeštadie-
dviem takais. *r.į pareiškė, kad amerikiečiai ga-

ŽMONĖMS RODO KARIŲ 
LAVONUS

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no kariai parvežė dykumoje

pirminiai rinkimai.

ii u*■ t

gentai visą laiką laisvai siautė t lis žodžius apie Irano reikalus j

ZBIGNIEW BRZEZINSKI 
National Security 
Affain Adviter

Zbigniew Brzezinskis Įtiki
no prezidentą Carterį siųsti 
karius j Iraną suimtiems 
amerikiečiams laisvinti.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

KUO GREIČIAU ATGINKIME 
ŽMONIŠKUMUI

T ’ rnesriis žineniy kvailiojimas jiems brangiai 
c* :c‘na. Kuo greičiau imkime tvarkytis su savi
ntis asmenybėmis, tai tik tada patys laimingesni 
būsime ir artimui padėsime apsisaugoti nuo iš
naudotoju.

(Dabartinio gyvenimo reikalavimas)

Žinokime, kad žmogaus išnau
dotojų yra gyva galybė. Tik lt: 
apsileisk su sava sveikata, ir m 
nepajusi, kaip tau keliaš oda: 
nulups Įvairiausi išnaudotojai 
žmogaus apsileidihio sveikatos 
reikaluose didžiąusioji priežas 
tis yra jo asmenybės sumenki
mas, kitaip sakant — jo nusitei
kimų - jausmų netvarka. Tikra? 
didelę nelaipię neša tiek mums 
tiek kitur besirandantiems žmo
nėms visapusiškos sveikatos sto
ka, ypač asmenybės sumenki 
nias. štai tokia, rodos, pamald. 
Portugalija, sava Fatima visa 
nie žemės rutulyje išreklamuota 
pasirodo labai nesveikai besiel
gianti: daugiau fatimiškoms 
statuloms, o ne žmoniškumu: 
dėmesio’ kreiipanti. Ji savu lai
ku kolonizavo kai kuriuos Afri
kos žmones, pvz., Angola. O ka: 
Amerika ir kitos valstybės tei
singai reikalavo iš Portugalijos 
suteikti Angolos gy v en t o j a m s 
la'svę, Portugalija piestu stojo; 
aiškindamas!, būk tai jos vidaus 
reikalas. Vadinasi, nurijai sve
tima obuolį — ir jau tavo vi
daus reikalas. Tegul kiti džįau- ■ 
giasi, kad;tu dar anų šonkauliu ; 
savo vidaus reikalu nępavertęi 
Asmenvbėiiiis nesveikiems Por
tugalijos vadams, nors ir labai 
pamaldiems*, atrodo, kad užgro- - 
bus visai skirtingų papročių 
skirtingos kalbis, kultūros, isto
rijos, religijos ir kitokius žmo
nes, nereikia skriaudos atitai- 
svti.

Ir taip elgėsi mūsų pamal
džiais laikyti portugalai. Jie 
alkstančiais protestavo prieš 
Amerikos reikalavimą atitaisyti 
angoliečiams daromą skriaudą; 
jie net Amerikos atstovybės lan
gus Lisabonoje išdaužė. Pagal 
pamaldžius, bet asmenybėmis 
menkus portugalus iešina, kad 
tegul kiti kitų ir pačių portu
galų neskriaudžia, bet patiems 
lortugalams tegul neįsako liau
tis skriaudus angoliečius, neš ki- 
aip, įsakinėtojams langai išby

rės. O juk, ar ne taip elgiasi visi 
kiti asmenybėmis — savais nu
siteikimais nesveiki žmonės, vi
jai neatsižvelgiant į jų tikėjimą 
ir netikėjimą j Dievą. Dabar už 
.letikinčiųjų atsivertimą į Dievą, 
greičiausiai, portugalai meldžia
si, bet kas melsis už pačių por
tugalų atsivertimą pilnon svei
katoj), kartu j"r' žinoma, tikron 
ūdksfčiohybenfr
Ne pamaldumas ar ateizmas, 

bet asmenybės sveikumas 
yra tikra vertybė

■

Panašiai elgiasi ir bedieviai, 
kai jie asmenybėmis’sumenks
ta. štai nekalta Lietuva, kaip 
mas pasakėčios ėriukas, pa
grobtas asmenybe nezjnoniško' 
bedieviško vilko:vienai to, kad' 
atsiginti nepajėgė. Apie suteiki
mą Lietuvai bent kiek7 žmoniš
kumo asmenybe nesveikas be
dieviškas vilkas nei kalbėti ne
nori.

teikimo yra nieko gera nežadan
tis dalykas.

Pirmiausia savą gryčią išsi- 
šluokime, o tik tada mėgin

kime kitiems padėti

Ką jau čia kalbėti apie sveti
mųjų ntžmeniškus elgesius, kad 
ir mums patiems reikia kuo 
greičiausiai, nicdicinos-psicholo- 
gijos mokslais besivadovaujant, 
dar moralės tiesomis sutvirtė- 
jant, savoje asmenybėje spragas 
užtaisyti, štai, medicinos moks
las turi davinių, kad tie žmonės, 
kurie per daug valgo trynių, 
sviesto, grietinėlės ir taukų, turi 
daug riebalų — cholesterolio 
kraujuje, ir tokie turf didesnę 
galimybe sus’rgti arteriosklero- 
ze bei artęriosklerotine širdies 
liga. Dauguma žmonių tai žino, 
bet ar jie tvarkosi reikiamai? 
Kur tau! Jie, būdami asmenybė
mis pasilpę, negali mokslo nu
rodytu vidurio keliu eiti, bet me
tasi į kraštutinumus. Žiūrėk, 
vienas tokių visai nevalgo rie
balų ir tuomi pats sau kenkia. I 
0 kitas — tratina sau riebalus 
kaip tratinęs. Tuomi irgi sau 
nesveikatą prisišaukia. Abiejais 
klystkeliais eidami žmonės sau 
kenkia. Jų negerovėms įsisenė-j 
jus, net pajėgus gydytojas ne-Į _ ___
gali tokiems jų ligos atveju būtų susveikirau, tai yra ne tik kūnu, 
naudingas. ? .... , z •

Nors vien riebalų kraujuje su
mažinimas dar neapsaugo nuo 
visų arteriosklero’zės komplika- kimės visi jralvudišką veiklą, 
eijų, čia dar daugelis kitų veiks- šliekimės. visi į kitus žmogaus 
nių turi įtakos, bet yra įrodymu, gerove besirūpinančius lietuviš- 
kad riebalų perviršis turi ryšio 1

Matom, kad net ir pamaldų-

VL1K0 ŽINIOS IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
Prieš kurį laiką VLIKas atsiuntė tokias informacijas 

apie alkoholizmą pavergtoje Lietuvoje:
GELBĖKIME LIETUVĄ NUO ALKOHOLIZMO!

Atviras laiškas prof. dr. A. Marcinkevičiui 
(Tęsinys)

Kas mano, kad pagal užima
mą žemą savo- padėtį visuome
nėje, nieko negalįs, — labai klys 
ta! Kiekvienas, kad ir papras
čiausias, neįtakingiausias žmo
gus, gali labai daug. Svarbiau
sia: suprasti, kad esi atsakin-, 
gas, matydamas tautą varomą į 
kapą. Nieko daugiau nedaryda
mas, — jeigu vsiškai atsisakysi 
svaiginamųjų gėrimų —’pada- 
dysi labai daug: išgelbėsi save 
ir daug už save silpnesnių; lai
kui bėgant tikrai šitą patirsi.

Kai daugelis pasidarys absti
nentais, kai visi kunigai, atgai
laudami už savo ir pirmatakų ne 
gatyvų pavyzdį, priėmę blaivy
bės įžadus, karštai kovos prieš

ji agentai pastoti kelią šitam 
judėjimui.

Kad nerašytais nurodymais iš 
Maskvos trukdoma platinti blai 
vybę, aišku visiems, kas tik yra 
pabandęs tai daryti- Pavyzdžiui, 
Finansų ministerijoje dirbęs Sta 
tkevičius bandė suorganizuoti 
blaivybės judėjimą. Jis buvo 
uždarytas į psichiatrinę ligoni
nę. Visai neseniai Vilniuje buvo 
įsteigta komisija prie Ministrų 
Tarybos alkoholinių gėrimų ap
ribojimui. ši komisija dar nes
pėjo dorai pradėt dirbti, kaip 
atstovo iš Maskvos buvo su 
griausmu išsklaidyta.

Daugeliui žinoma, kaip elgia
masi su abstinentais kunigais, 
kurie, rodydami asmeninį pa

ka, kaip matom, vien pamaldų- gj-venimą gerinti. Vidinis gėriui 
mo, vien bedieviškumo, vien pe-j nusiteikimas žmogui užtikrina 
dagogiškų bei mediciniškų žinių j ramumą, vidinį džiaugsmą ir 

,ien įstatymų žinojimo. To pasitenkinimą gyvenimu net gi
liaus pensininko amžiaus sulau
kus. Atsiminkime, kad ne metų 
skaičius slegia žmogų, bet jo li
guisti nusiteikimai — jo asme
nybės menkumas neleidžia jam 
gyvenimu džiaugtis. Tat ir eiki
me prie laimingesnio gyvenimo 

į protu, bet ir asmenybe sutvirtė- per savų nusiteikimų gerais dar
bais skaidrinimą.

Pensininkui pirmiausia 
atliktini darbai

Niekam visi būsime verti, kai 
savos sveikatos neteksime. Tik 
žmoniški artimieji bei tikrai 
draugiški svetimieji mums ne
laimėje talkins, šiaip žmonės, 
įskaitant ir darbdavius, nekreips 
dėmesio į mūsų' vargus. Mes 
jiems tol reikalingi, kol mūsų 
raumenys yra galingi jiems vi
sokeriopai tarnauti. Dauguma 
čionykščių žmonių vien tik savi
mi rūpinasi. Todėl nesitikėkime 
kokios nors pagalbos iš dvasia 
n e.s u s i,tvarkiusių svetimųjų. 
Mums patiems reikia stiprinti 
savo sveikatą viso keriopais 
mums prieinamais -būdais.

Pirmiausia kiekvienas pensi
ninkas privalo daug naudingų 
skysčių vartoti per visą savo gy-. 
veninią. Ne ryt ar poryt, bet dar 
šiandien kiekvienas pradėkime 
išgerti iki trijų kvortų naudin-j 
gų skysčiu poroje. Jei Sibire bū
tume, tai prisieitų vandeniu pa
sitenkinti. Čia gyvendami mes 

[.galime gerti vaisių sunkas, val
gyti vištienos ar kalakutienos 
buljoną, pasukas, rūgusį pieną, 
vaisių arbatą. Vaisiai ir daržo
vės, taip labai pensininkų pa
mirštos, turi grįžti ant pensi
ninko stalo bent tris-keturis kar
tus dienoje.

Nuo’ dabar tegul prisiekia 
kiekvienas pensininkas, kad jis 
daugiau neturės kietų vidurių, 
nes pradės vartoti rupią pilnų 
grūdų duoną, ims gerti gausiai 
naudingų skysčių ir naudoti 
daug vaisių bei daržovių. Netau
pykime, visi pensininkai, pinigų ] 
nepirkdami vaisių ir daržovių. 
Visų pirma sava sveikata pasi
rūpinkime, užuot vaikams pini
gus palikę. Jie sveikai užauginti 
pakankamai jų apturi. Neati- 
duokime visas savas santaupas 
laidotuvių direktoriams. Žmo- 
nškai visuose reikaluose tvarky- 
damiesi, lengvai pajėgsime lai
mingais jaustis, net gerokai žilo 
plauko sulaukę. • -

Čionykščiai žmetnės kalba apie 
auksinę senatvę. Tikrai; ji tokia 
galėtų būti, jei žmonės imlų lai
ku tinkamai savą sveikatą pri
žiūrėti. Koks ten auksinis am
žius tokiam, kuris vos kapos me
tų sulaukęs jau savo vardo ne
žino, kuris iš vonios grįždamas 
savos lovos neranda, kuris ima 
pasitikėti kiekvienu apgaviku. 
Už tai, kol dar laikas, nebūkim 
paiki: savais darbais imkime 
remti savds sveikatos buveinę. 
Tada ir t>ievas mums padės;,.

Išvadą: Laiku pradėkime dar
bais remti savos sveikatos pa
grindus. Tvarkykime savus nu- 
siteikirnusj savą asmenybę. Tik ,

girtavimą, bejėgiai taps slaptie-. vyzdį, . nebjjodami_ jokių grasi-

ar v 
neužtenka. Čia dar reikia visa
pusiškos sveikatos, ypač asme
nybės tvarkos. Už tai nuo šian
dien visi kaip vienas lietuviai 

j pradėkime rūpintis svarbiausiu 
{man ir tamstai dalyku: pilnu

I j imu. Alvudas kaip tik ir eina 
pilnutinės sveikatos keliu. Jun-

kus burius,. kaip BALFas, kaip
‘;u arteriosklerozės išsivystymu. Lietuvos Dukterys, kaip skautai 
Todėl vidurio valgyme užlaiky- ar ALTa ir VLIKas. Tik darbus 

artimo gerovei atliktus visi im- 
gydymas yra pagirtinas dalykas. 1 kime vertinti ir tik darbais ki
ti kad sugebėjus tokio vidurio! tam sveikatą dįdinaničais gėrė- 

Į prisilaikyti — tinkama dieta ar-> kimės. Nustokime nuolat kalbė- 
teriosklerozę gydytis, reikia pa- ję, darbų nęsigriebdamį. ^Ypąč 
kankamai asmenybe subrendo- tĮ>ensininkai prisiminkime, kad 

. sic': žmogaus, kuris tik vienas vien kalbėjimas visą dieną žmo- 
toks būdamas sugeba, kraštpti- gų didžiai išyJrgiha. Tie penši- 
numų išvengdamas, reikiamos ninkai, kurie darbo nesigriebia, 
dietos laikytis. i

mas — dieta arteriosklerozės artimo gerovei atliktus visi im-

vien kalbėjimas visą dieną žmo-

dietos laikytis. sakydami, kad jau sąvo ątidir-
Matom, kad tinkamam žino-i hę, o dabar pdįlsiaują, bet visą 

gaus gyvenimui yra būtina jo 
asmenybės tvarka — jo nusitei
kimų žmoniškumas. Nepakan-

Fbr the woman 
whofc at the heart oi 
her family’s finances

t

l

maturity of 5 years -4‘1% tt<** first year).“-

deferred until
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You can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you're 
making decisions about the 
future, too?

And that's where US. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan where he w’orks.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure fut ure for your 
family. a ,

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knowt 
a good bargain.

stock 7 
inĄmerica.

Join tbeEų-roU Savin# FUa>

dieną kalba, dargi labai garsiai, 
tegu vakare nedejuoja apie dide
lį nuovargį-. Mat, kalbėjimas yra 
didžiai varginantis užsiėmimas. 
Todėl imkime kiekvienas save 
nagan ir pradėkime tik reikale 
atverti bumą. Tada ne tik patys 
daugiau savo jėgų sutaupysime, 
bet ir artimui sava kalba taip 
neįgrisime. Malonu būti ramių 
žmonių draugijoje,’ kur vienas 
su kitu ramiai šnekučiuojasi ir 

I netrukdo riksmu kitam susi
kaupti ar su kitų pasišneku
čiuoti.

Pensininkai, rinkimės 
ištikimus draugus!

Už tai laimingi yra tie pensi
ninkai, kurie įpranta laikraščius 
ir knygas skaiityti, radijo klau
sosi ar televizijos žiūri. Kai žmo
gui knyga, muzika, gėlės ir dar
bais pagrįsta malda tampa ne
perskiriamais draugais, tai tik 
tokiam žmogui gyvenimas tam
pa laimingu, net gilios senatvės 
sulaukus. Meskime senas atgy
venas ir liaukimės savame kiau
te lindėti ]>ęr dienų dienas. Ryž
kimės giinnastikuotis, judėti, 
krutėti, vaikščioti, dviračiu va
žinėtis, darže sukinėtis, darže
lyje lankystytis ir sergančiam 
artimui talkinti, sriubos, jam iš- 
verdant, su juo kartu pnsimcl- 
džiant, jam baltinius išplau
nant ar jo kam.bają aptvarkant. 
Pagaliau, įsisenėjus.ios ligos ap
imtieji stenkitės žavėtis tyru 
oru, žalia pieva, pražyihisia gėlę, 
varnėno pavasariniu čiulbesiu 
bei asmenybe sveiko kaimyno 
aplankymu.-

Visi grįžkime į normalų gyve
nimą. Nuo tuščių kalbų eikime 
prie sau ir artimui naudingų, 
darbų. Darbą laikykime palai
ma, o ne prakeikimu. Tik per 
pagal jėgas atliktas darbas yra 
žmo’gui didžiausias pasitenkini 
mas. Visi kitokie dirbtini 
džiaugsmo šaltiniai yra apga
vystė. Netrunka žmogus nusi
minti, kai jis pasitiki netikrais

I pranašais, kai jis pasiduoda 
dirbtinomis, priemonėmis savo

tada pensininkas, galės laukti 
auksinių savo amžiaus dienų.

Pasiskaityti: Arthur Bernstein, 
M.D.> Intern’s Manual Cook 
County Hospital.

'* * *
ADELES DUOBLIENES

SVEIKO MAISTO 
RECEPTAS

Adelė. Duoblienė
SKLINDŽIAI SU JOGURTO 

PARŪGOMIS (blynai)
Prop.: % puoduko ruginių, 

pilnų grūdų, miltų (Stone 
ground 100% whole Rye Flour), 
% puod. avižinių miltų (Stone 
ground 100% whole Oatmeal), 
Yi. puoduko kviečių daigų (Raw 
natural Wheat Germ), 14 puo- 

* dūko kviečių sėlenų (Unpro
cessed Bran Flakes), ki puodu
ko sojos miltų (Soy Flour), 2 
puodukai jogurto' parūgų, 2 
kiaušinių baltymai, įį šaukšte
lio druskos.
. Priedui: 1 puodukas sausos 
varškės (Dry curd cottage 
Cheese less than V^% Milkfat), 
14 puoduko jogurto (savo gamy
bos ar Plain)., 14 šaukštelio kmy
nu ar cinamoho.

Darbas: Visus miltus, sėlenas 
ir kviečių daigus sumaišyti su 
parūgomis, mediniu šaukštu 
stipriai išsukti ir išplakti, pri
dengti ir šiltoje vietoje leisti per 
naktį rūgti.

Iš ryto sudėti druską ir iš
plaktus kiaušinio baltymus. 
Kepti. Kiekis: 2-1 sklindžiai 
(blynai).

Prie jų pasiduoda varškės, jo
gurto ar pasukų mišinys su 
kmynais ar cinamonu. Dalį liku
sios tešlos pridengus galima lai
kyti šaldytuve sekančiam sklin
džių kepimui.

Pastaba: Lietuvių kalba va
dinkime sklindžiais, nuo žodžio 
“sklinda”. Blynai- — nelietuviš
kas pavadinimas.

nimų, skelbia blaivybę, . kėlia 
žmonių dorovę. Jie nustamiam? 
į gilius užkampius, kur maža 
žmonių.

Carinė Rusija buvo padariusi 
mirties nuosprenį Lietuvai. Ne
valia buvo jokiuose raportuose 
vyriausybei paminėti nei Lietu
vos, nei lietuvio vardo. Visiems 
žinoma: Lietuva privalėjo būti 
nutautinta per girtuoklystę ir su 
provoslavinimą. * v

Pagrindiniai švietėjai tuo me
tu buvo tautiškai' susipratę dva
siškiai, ir jie didvyriškai vedė 
sunkų paspriešinimą, kuriaihe 
ryškia, šviesia žvaigžde iškilo 
tvirta vyskupo M. Valančaus 
asmenybė, tebe|vecianti ir mums 
mūsų klastfeigįausios^ priespau-

šimtmėčiai. Dr. J. Basanavičius
— tautos patriarkas — pažadi
no kovai ir inteligentus. Mirčiai 
pasmerkta tauta buvo išgelbėta.

Dabar sovietinė Rusija- aną 
carų mirties nuosprendį’ vykdo 
toliau ir kur kas klastingiau, 
žiauriau — laisvės, išvadavimo 
vardu ciniškiausiai tyčiodamiesi 
iš žmogaus. Per keturis dešimt 
mečius melu, teroru r grasini
mais išplėšę tikėjimą, nužmogi
nę, nugirdę žymią dalį, tautie
čių, pasiekė daugiau, negu anuo 
met carai per porą šimtmečjų-

Jeigu tai neteisngas kaltinimas
— tegu Maskva įrodo, kad taip
nėra. Tegul sugrąžinta pilną re
ligijos laisvę! Nuo to, kad žmo
gus bus doresnis ir blaivus, so
cializmas. neturėtų griūti; ’ ir 
Konstitucijoje nėra parašyta, 
kad socializmą žemėje įgyven
dinti gali tik paleistuviai ' gir
tuokliai__

Tautai išbristi iš 
liūno gali padėti visų, pirma iš
sireikalauta teisė laisvai i’pn- 
žinti Dievą, įgalinanti tuo. pačiu 
ir vaikus auklėti religine dva
sia, nežiūrint, kokias visųomepi
nes pareigas žmogus teužimtų.

Jeigu Maskva nėra Liet’” *'1; 
klastingai pasmerkusi pražū
čiai, tegul leidžia murrc su al
koholiu tvarkvtis trin, ką;p 
mums būtina. Iš kclorializjro iš 
sivadavę Afrikos ; orė
damos gelbėti savo Ijaucį nuo 
pavergėju tamsaus r-i;: i"?~ ’ė® 
da sausą įstatyp'a. M’""': tuti
na, mažiausiai iš t-ęčdaiio tau
tiečių jėga atimti sv-ĮJ-'a’-iis Pri
valo jie būti išgelbėti uvvenj- 
mui, o per juos ir neM^usieji 
kūdikiai nuo fizinio ir dvasinio 
suluošinimo. Jeigu mes esame 
laisvi, tikri šeimininkai savo tė
vynėje, kaip nepaĮlsto^ai Mas- 
kvo šaukia sąvo ir mūsų pačių

(Nukelta į penktą puslapi'-
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tHamiltono choras “Aidus

Montrealio savaitraščio “Nepriklausoma 
Lietuva” metinis spaudos baliusA

Mūsų “Nepriklausoma Lietu
va”, kuri šįmet rudenį švęs savo 
gyvavimo 40 metų sukaktį, pc 
prieš metus sunkiai susirgusio 
ilgamečio redaktoriaus Prano 
Paukštaiičo ir dabar dar tebe- 
aįęstogaujaučio, kaip ir. banką 
“Litą”, užviešpatavo moterys.

•Kaip musų “Litą” valdo vie
nos mitėrys tik su vienu vyru 
pįriniiįinku i— anksčiau Juozu 
Bernotu ir dabar naujuoju Al
giu Kličium, taip “NL” redak
cijoje . su vienu vyru (“NL” 
bendrovės pirmininku Jonu Pet
ruliu) laikraštį redaguoja: Bi
rutė.. Vaitkūnaitė-Nagienė su 
mioiatihėrhįs padėjėjomis — Ni
jolėBagdžifmiene, Gene Montvi
liene ir kita is iš šalies 
draugais-r ėmėjais.

1980 m. balandžio 19
Kazimiero, parapijos salėje 

buvo • suruoštas. neeilinis “NL” 
metinis spaudos, balius. Koncer
tui būvef pakviestas iš Hamilton, 
Ont.; Moterų choras “Aidas” ir 
solistas Rimas Strimaitis.
yęiįoras. “Aidas”,, susiorganiza
vęs prieš 10. mėtų, ilgus metus 
buvo vadovaujamas iškilaus 
mūsųmuziko, solisto ir dirigen
tė Vačlovb Verikaičio. šiuo me
tu chorui vadovauja jaunas mu
zikas jonas Govedas.

diena

Per tuos 10 metų choras labai t 
išgarsėjo, daug koncertuodamas 
lietuviams ir svetimtaučiams ne 
tik daugelyje Amerikos ir Kana
dos miestų, bet gastroliavo Eu- 
“opoje — Anglijoje, V. Vokieti
joje ir Italijoje. Dainavo Pietų 
Amerikoje: Argentinoje, Urug
vajuje, Brazilijoje, Kolumbijo
je ir Venecueloje. Išleido dvi 
plokšteles — “Baltos gėlės” ir 
“Keliaujame su daina”.

“NL” bendrovės pirmininkas 
Jonas Petrulis teisingai prieš 
koncertą pasakė, kad tuoj pama
tysime išgarsėjusio choro gra
žias kaip lelijas 28 lietuvaites, 
kurios mums šį vakarą dainuos. 

; Atsidarius scenos užuolaidai, 
įmes tokias lelijas ir pamatėm: 
baltais sijonais ir žalsvomis ele
gantiškomis bliuzelėmis. Gaila, 
kad jos tokiomis lelijomis ne
pasiliko iki koncerto galo. Ant
roje koncerto dalyje pakeistos 
bliuzės ligomis raudonomis jau 
neatrodė lelijomis, greičiausia 
raudonomis aguonomis.

Pasigailėti teko dar ir to, kad 
pastatytas pianinas per patį vi
durį/ prieš ęhefrą,^ akompanavęs 
ir dirigavęs vadovas ne tik už
stojo gražias choristes, bet bū
damas toks garsus ir vietomis 
net triukšmingas, gerokai užslo-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
pJŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

B - ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
.. . yki lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

asmenišką dėmesj, gerai su jomis susipa-

IM

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.
į Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

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

NAUJIENOS į,

1739 S. HALSTED ST,
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginime pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___dol.
Pavardė ir vardas —__ _ .
Adresas ;

O Užt^aOĮanjienas kaip^dovaną. savo r kuris
įn naujM skaitytojas. Priede . . ' dol.
Pavardė ir vardas x____________—  _____________ _
Adresas ______ ...._____________________________ __

Įpindąvo ne tik chorą, bet ir sto-, 
' į vintį. priešakyje choro’solistą.

Nebuvo programų, o praneši- 
imus psr mikrofoną nevisada ga
lima aiškiai suprasti. Tik atėjus 
namo perskaičiau “N. Lietuvo
je” atspausdintą koncerto pro
gramą.

Didžioji pusė iš 16 dainų bu
vo okupuotos Lietuvc’s kompo
zitorių lengvojo žanro dainos ir 
R. Račiūno iš operos “Marytė” 
— Bernužėli mano, Fr. Schuber- 
td “Upėtakis” ir Serenada, ši ir 
kita serenada (E. Tiseli) buvo 
padainuota kartu su senstu R. 
Strimaičiu.

Pačio dirigento ir pradedan
čio kompozitoriaus J. Govedo 
modemišku stiliumi harmoni
zuotos keturios liaudies dainos: 
Beauštant! aušrelė, Ko liūdi ber
želi, pile Trys seselės (Karo'so) 
prisidėjo ir J. Goveda labai ją 
atnaujindamas, padainuota cho
ro su solistu ir ypač gale padai
nuota liaudies daina —• Pasėjau 
dobilą, praskambėjusi labai 
efektingai modemiškoje harmo
nizacijoje.

Su solistu buvo dar padainuo
ta labai žinoma, bet naujos har
monizacijos rūbais apvilkta, la
bai : naujoviškai, praskambėjusi 
Pamylėjai! vakar (Nebuvo pra
neštas kompozitorius), ši daina 
tai]) visiems patiko, kad išreika- ] 
lauta ją: pakartoti . ; į

Nors choras ‘Aidas’ šįmet švęs 
savo egzistencijos dešimtmetį, 
bet,'atrddb,5 nė viena dabar dai
nuojanti ęįiorfstė.jprieš 1,0 me
tų; dar nedainavo...Visos jos dar 
labai' jaunos šū labai gražiai 
skambančiais balsais, paklusnios 
dirigento, užmanytai interpreta
cijai. Ir nors ne taipjau lengva 
savo vadovo' sunkiose, labai mo
demiškos krypties harmonizaci
jose išsilaikyti tonacijoje, dąina- 
vo drąsiai, net pačios pąsiploda- 
mos rankomis į taktą, dainuoja
mai vienai dainai. _ : ■

Dirigentas ir kompozitorius 
Jonas Goveda kuria ir diriguoja 
savo jaunu, audringu tempėra- 
mentu iki dramatiškumą ir at
rodo nelabai duoda didelės 
reikšmės ploniems niuansams.

Gal kiek išradingai, sumoder
nintai šių laikų muzikai, kokią 

- šiuo kartu girdėjome jo lietuviš
kose liaudies dainose, tokia in
terpretacija kaip tik ir tinka.

Solistas Rimas Strimaitis, at
rodo, savo dainavime daro labai 
gerą pažangą. Jo tenoras lyrinis, 
užtenkamo stiprumo, gražaus 
tembro, gerai skambančiu aukš
tu registru, gerokai pasinešęs į 
dramatiškumą. Gaila tik, kad 
jis nieko nepadainavo -vienas, o 
tik šešias dainas su choru.

Solistas R. Strimaitis, choras 
su savo dirigentu J. Govedu 
publikoje turėjo didelį pasiseki
mą. Po kiekvienos dainos labai

daug su didžiausiu entuziazmu 
plota, šaukta bravo, valio. Bet 
buvo labai nemalonu, kai atsira
do. tokių vaikėzų, kurie ausis ve
riančiai * nef’Įr- švilpė. Reikėtų i 
tokius nekultūringus bernelius 
vieną^kąrįfcį^ęsJL.i^są^g^aci 

■ Moą tjea^^ąh^lg'tų

Kartą Vaclovas Verikaitis, 
koncertuodamas, su ..tuo pačiu 
choru, tokiems mūsų švilpikams 
iš scenos pasakė: “Pas mus, Lie
tuvoje, švilpdavo tik piemenys 

Taukuose, bet ne koncertų sa- 
ilėse”.

Pasibaigus koncertui, choras 
gavo krepšį gėlių. Solistui, diri
gentui, choro i administratoriui

Eleonorai 
koncerto 
prisegtos

‘Jeronimui Pleiniui, 
Siparienei ir kitiems 
rūpintojėliams buvo

Petrulis,Jonas 
koncerto daly

UŽMIRŠTOS SUKAKTUVĖS
. ' ’»■ į 1

. (Tęsinys)

ANTROJI LIETUVIU ,
IŠEIVIŲ BĄNGA

Dėl antrosios lietuvių išeivijoj 
į Ameriką bangos, kuri papras
tai laikoma pirmine arba pa- 
'tmdine, 'tarp njųsų/^storikų \ 
Lietuvos išeivija besidominčių. 
kitokių profesijų lįetuvių ginčų 
-era. kadangi tos išeivijos cfaūyU . 

riai patys apie save‘tyra ^pajik^ 
į konkrečių liudijimų ir žinių. ,N^- 
I stoką'ame ir įvardijimų' apie! 

priežastis,’ dėl kurių toji banga 
net ištisus dešimtmečius, skala- 
vosi į Naująjį Pasaulį.

Tos bangos įsisiūbavimo pir
mieji ženklai, apie kuriuos turi
me tikrų duomenų, pasirodė 
1853 metais. O nuo 1863 m., pų, 
sukilimo prieš ęarįstinę^ Rusįją^ 
numalšinimo, toji banga/pla
čiausiai įsisiūbavo irtbllvėik ; viėd 
nodu pločiu slinko., pep. Atlantą; 
į Amerikos žemyną iki PirjnojoA 
oasaulinio karo pradžios (ID14 
m.), kuriam 19£8 ni; pasįbąigųšį- 
vėl tęsėsi iki 1924 metų, šitais 
metais atitinkamu įstatymu bu
vo įvesta visoms į Ameriką sa
vo emigrantus išleidžiančioms

./ valstybėms išeivių kvota. Toji 
kvota lietuviams buvo paskirta 

. labai maža (tik 384 asmenys per 
metus), užtat tik nedidelis skai-

- čius mūsų tautiečių ja galėjo 
pasinaudoti.

Kiek lietuviu nuo 1858 iki 1924 4*

i

• Pirmininkas 
padėkodamas

iviams už gražų menišką kon- metų, nešamų antrosios išeivijos
icertą, susirinkusiai ' publikai 
; (buvo daugiau 300 žmonių) pri
statė dabartinę “N. Lietuvos” re

daktorę Birutę Vai tkūnaitę-Na- 
gienę, kuri sąvo ruožtu nuošir
džiai padėkojo tolimiems sve
čiams už koncertą, visiems į 
koncertą atvykusiems “N. Lie
tuvos” draugams ir visiems pa
sidarbavusiems, kad šis koncer-

I tas įvyktų ir pasisektų.

jhminkei p. Kasperavičienei irgi 
buvo prisegtos gėlytės.
y Pabaigoje būvi labai skaniai 
paruošta vakarienė, kurios me-, 
fu buvo platinami loterijoms bi
lietai ir šokta iki vėlyvos nak
ties. Elzbieta Kardelienė

FIGHT HEAP! DISEASE

bangos, atvyko į Ameriką, tiks
lių žinių neturime, nes iki 1914 
metų Amerikos Imigracijos biu
ras savo statistikoje lietuvių 
emigrantų skaičių paduoda tik 
nuo 1899 metų. Pagal tą oficialią 
statistiką iki 1914 metų Ameri
koje, buvo lietuvių yyrų ir mo
terų 252-594 asmenys.

Pačių lietuvių įvairūs šaltiniai 
nurodo' tokius ateivių skaičius: 
“V. K. Račkausko (Karolio Vai
ro) surinktomis žiniomis, prieš 
1899 m. bus atvykę apie 50.000 
lietuvių; “Vienybės” 1924 metų 
Kalendorius tą skaičių pakelia 
iki 100.000; tuo tarpu gi kun. J. 
Žilinskis tvirtina, kad 1899 me
tais vien tik įvairioms draugi
joms priklausę apie 275.000 lie
tuvių.”

Jeigu priimti kun. J. Žilinskio 
apskaičiavimą! kad 1899 metais 
Amerikoje buvo apie 275.000 lie
tuvių, tai išeitų, kad iš viso iki 
1914 metų iš Lietuvos atvyko 
apie pusė milijono žmonių. Dau-

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, DL

• KCPESTTNGAl IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininką*

TeL 476-2206
r t ~rrni—~------- -

t

<

SpoMoriaus pavardė, -vardas ir vietovė_

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujieną pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ________ ________________
Adresas ----------------- 2_________________________________

e Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites rusipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.
Pavardė ir vardas_____________________________________
Adresas ______________ ______________________________________

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM* Tablets are 

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

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

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

į SUSIVIENIJDtAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalmė ar-

J ganlzadja, lietuviams Uiti Irimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoeJ darbus dirba.

/ SLA—ihnokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na-J riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

No. 79

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endo'^rnent 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekdančiani 
aukštojo mokslo fr Ju gyvenimo pradžiai.

SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
51,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopq vyra visose lietuvių koloąijote. Kreipkite 
J savo apylinkės SLA kuopu veiklius, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

GaUta kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
t

LITHUANIAN ALLIANCt OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10001

207 W. »>th St. 
r< ai»

giausia Amerikon atvažiavo 
.1907 metais, kai buvo nuslopin
ta (1905 m. prasidėjusi — J.) 
revoliucija.” .
i “Amerikos gyventojų statisti
ka -(Census) 1950 metais nūs ta-
*tė .šitokį ■ mūsiškių skaičių. šioje' .-

i

Lietuvoje gimusių .... 147.765
j. Valstybėse gini- J.‘. 249.825

*i ■- 7---- ~
Iš viso .... -.............. 397.590”
(S. Michelsonas “Lietuvių iš
eivija Amerikoje” 13-14 psl.)

Šios išeivijos bangos atnešti į 
ĮAmeriką lietuviai, dauguma ne- 
♦būdami aukšto išsimokslinimo, 
•bet darbštūs ir sąžiningi darbi
ninkai, gaudavo sunkiausius, 
įdarbus: ūkiuose (fermose), ang
elių; kasyklose, skerdyklose, gele
žinkelių ir tiltų statybose ir pan. 

i Be to, jie dažnai nukentėdavo 
!nuo fanatikų airišių, kurie bū-: 
> darni patys į šį kraštą ateiviai 
j arba čia gimę, pravardžiuodavo? 
Į lietuvius upoliakais” ir įvairiose 
Įvirtose juos užpuldinėdavo, vi- 

’■sai be reikalo sumušdami. Tokie 
i užpuldinėjimai dažnai kartoda- 
jvosi ligi lietuviai pritrūko kant- 
irybės ir prieš smurtininkų fizi
nius išsišokimus ėmė taip pat 
Į vartoti kumštinius atkirčius. Pa
-vyzdžiui, So. Bostone, Ma., prie 
• lietuvių bažnyčios sekmadie
niais susirinkdavo ąirišių musęi- 
;kų būrys ir iš bažnyčios išeinan
čius-lietuvius ne tik apspiaudy- 
Jdavo, bet ir sumušdavo. Lietu- 
jviai tarpusavyje susitarė tuos 
'mušeikas pamokyti.

Vieną sekmadienį iš bažny: 
čios išeinančius maldininkus už
puolė airišiai smurtininkai ir 
pradėjo juos stumdyti. Tada su- 
sitarėlių lietuvių būrys palaido 
savo kumščius į užpuolėjus. Ne 
vienas tų smurtininkų gavo pa
uostyti lėtu visko kumščio sko
nio, o vienas airišis, gavęs smū
gį į smilkinį, parkrito ir nebe- 
atsikėlė. Jo namiškiai tam lietu
viui iškėlė bylą teisme, apkaltin
dami jį žmogžudyste. Teisėjas, 
išnagrinėjęs įvykį ir apklausinė- 
jęs eilę liudininkų, prasikaltu
siam lietuviui bausmės nepa
skyrė, tik patarė jam tuojau 
pasišalinti iš So. Bostono. Aišku 
savaime, Jog kaltininkas tuojau 
iš Bostono pradingo, o smurti
ninkų užpuldinėjimai 'lietuvių

maldininkų tuojau pasiliovė.
(šį įvykį, gal niekur neužre

gistruotą lietuviškoje ano meto 
spaudoje, šio rašinio autoriui pa
pasakojo jo brolis Petras, į šį 
kraštą atvykęs 1912 metais ir 
patsai viską asmeniškai išgy
venęs.)

šiame laikotarpyje lietuviai 
ateiviai Į Ameriką, nors ir sun
kiausiomis sąlygomis užsidirb
dami pragyvenimą, lankė jų pa- 

jčių pastangomis įsteigtus. įvai- 
! rius švietimosi ir lavinimosi 
kursus, vakarines mokyklas, bū
rėsi į visokias draugijas bei klu
bus, organizavo cho'rus, vaidy
bos būrelius ir ruošdavo: koncer
tus, pačių lietuvių parašytus ar 
iš kitų kalbų išsiverstus veika
lus vaidindavo, steigė laikraš
čius ir leido knygas, neužmirš
dami kai kuriose kolonijose

nas lietuvis stipruolis yra pasi
žymėjęs ir amerikiečių'., tarpe 
sunkumų kilnojime, ristySėse ir 
bo'kse. Tokių pastangų ir pasi
ryžimo pasėkoje tos bangos lie
tuviai, ilgesnį laiką.- gyvendami 
šiame krašte, savo išsilavinimu 
ir apsišvietimu susilygino ir 
daugelis net pralenkė kitų tau
tybių ateivius ir net pačius nuo
latinius šio krašto gy,ventęjus. 
O jų vaikai, juodadarbių tėvų 
remiami, įsigijo aukštąjį Įvairių 
sričių mokslą, po to patarnau
dami ne tik saviems tautie
čiams, bet ir įsijungdami į šio 
krašto' mokslinį darbą, tuo žv- 
miai praturtindami kultūrinį bei 
technikini Amerikos lobyną.

■’(Bus daugiau)

ENERGY 
WISE

rut tn

Umtt use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use oi water : 
and electricity.

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Slankos, 
J. RaukČio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja 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. Te.-206 puslapių knygą 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardŽių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $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 231 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

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

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

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

NAUJUMO#, CHICAGO a, ill. Tuwdxy, April 29, 19se
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Nevykęs bandymas išlaisvinti 
amerikiečius

Visi esame girdėję apie nevykusį Amerikos karo jėgų 
bandymą išlaisvinti 50 amerikiečių, iki šio meto laikytų 
Amerikos ambasadoje Teherane.

Prezidentas Carteris ima visą atsakomybę už ne
vykusį bandymą. Jis pareiškė, kad jis įsakęs lėktuvams 
skristi į Iraną ir bandyti išgelbėti suimtuosius. Kada 
Amerikos kariuomenės vadovybė įsitikino, kad nebus už
tektinai garantijos išgelbėjimui atlikti, tai prezidentas 
įsakė visą operaciją atšaukti, o pats^pasiėmė visą atsako
mybę. Prezidentas taip greitai prisipažino prie nevyku
sios operacijos, kąd Irano valdžios atstovai, gavę pirmus 
pranešimus apie prezidento Carterio įsakymą lakūnams 

; atšaukti iš Irano karius savanorius, negalėjo tinkamai 
, orientuotis. Pats Chomeini, penktadienį gavęs Amerikos 
Į radijo praneštą žinią, savo artimiesiems prasitarė, kad 

čia yra dar vienas Amerikos prezidento išmislas sukelti 
nerimą iraniečių tarpe. Panašiai galvojo ir prezidentas 
Bani Sadr. Jis pats sėdt)’į‘automobilį ir išvažiavo savo 

— akimis pamatyti Amerikos lėktuvą ir malūnsparni, pa
liktus nelaimės vietoje. Presidentas Bani Sadr, matyt, 
buvo geriau informuotas apie įvykius, todėl ir nepadarė 
tokio komentaro, koki padarė Chomeini.

2 Bani Sadr, Prancūzijoje 6 metus studijavęs ekono- 
>" miją, priklausęs specialiam marksistų rateliui, kuris pa- 

grindan savo gyvenimo filosofijos padėjo Markso ekono- 
" minius dėsnius proletariatui, grįžęs į Teheraną pareiškė, 

kad Ponas Dievas padėja iraniečiams sunąikinti ameri
kiečius, sunaikino jų lėktuvą, o kelis amerikiečius sude
gino viename malūnsparnyje. Bani Sadr manė, kad šitas 

' ~~ * •* ! — - ----------— -- ------------- ----- --------—---- -2

pranešimas apie lėktuvo nelaimę bus naudingiausias ira
niečiams. Chomeini, iš žinių patyręs ^daugiau apie nevy- 
kusią amerikiečių išgelbėjimo operaciją, tuojau pradėjo 
kviesti visus iraniečius kovon prieš Ameriką. Jis įsakė 
visiems iraniečiams būti pasiruošusiems stoti kovon. Jis 
kvietė jaunus ir vyresniuosius, vyras ir moteris, sudaryti 
pačią didžiausią jėgą ir atmušti amerikiečius, sumušti 
juos ir ginti Iraną, jeigu amerikiečiai į jį veržtųsi. Jis 
nepamiršo niekinti prezidento Carterio už tokį žygį 
į Iraną.

Prezidentas Carteris pasiėmė atsakomybę už nevy
kusį bandymą, bet visi žino, kad prezidentas visame šia
me reikale mažiausiai kaltas. Nespėjus komunistinei stu
dentų grupei pagrobti ambasadą su visais dokumentais, 
prezidentas įsakė kariams imtis iniciatyvos išgelbėti su
imtus amerikiečius. Visiems buvo aišku, kad valdžią pa
grobęs Chomeini buvo nesukalbamas žmogus. Be to, iš 
pat pradžių buvo matyti, kad jis tarnayo Maskvos inte
resams. Daugelis iraniečių nenorėjo šacho, bet jie neno
rėjo ir žiaurių žudynių, kurias • sukėlė Chomeinio iš Pa
ryžiaus parsivežta teroristų grupė. Ta Chomeinio agen 
tų grupė paveikė studentus pagrobti Amerikos ambasadą 
Teherane ir tardyti suimtuosius apie JAV' planus Irane 
ir kituose kraštuose.

Prezidentas Carteris atšaukė ekspediciją iš Irano. Jis 
prisiėmė visą atsakomybę. Kol nebus išspręstas įkaitų liki
mas ir nepagerės santykiai tarp Irano ir Amerikos, tol 
bus proga įvairiausioms kalboms. Vieni prez. Carterį nie
kins, kaip nevykusį prezidentą, o kitų'kaltinimai nebus 
tokie griežti. Visi pripažįsta, kad prezidentas Carteris 
privalėjo ruoštis jėga išlaisvinti pagrobtus Amerikos dip
lomatus. Paruošiamieji darbai tęsėsi apie šešis mėnesius.] 
Buvo parinkti kariai savanoriai iš visų ginklų rūšių. Iš 
viso buvo 240 Amerikos karių, pasiryžusių išgelbėti ne
teisėtai suimtus amerikiečius pačioje Amerikos amba
sadoje.

Karius Irano dykumon nuvežė 6 dideli malūnspar
niai (helikopteriai). Atrodė, kad šešių didelių karo ma
šinų turėtų užtekti. Bet vėliau buvo dar du paskirta, kad 
visas reikalas turėtų daugiau galimybių pasisekti. Pra
džioje buvo apskaičiuota, kad didžioje dykumoje nusi
leidę amerikiečiai naktį nieko nesutiks, bet taip neišėjo. 
Netoli tos vietos, kur buvo nusileidę malūnsparniai, pra-j 
važiavo vienas didelis autobusas, naktį vežęs apie 100; 
keleivių Kevi dykuma. Amerikos kareiviai keleivius su
laikė, nuvežė prie nuošalyje stovėjusio Amerikos lėktuvo 
ir liepė laukti naujo pranešimo. Tuo tarpu Įvyko Ame
rikos lėktuvo ir malūnsparnio nelaimė. Laivyno lėktuvas 
susidūrė su helikopteriu ir užsidegė. Visi malūnsparnyje 
biivę amerikiečiai žuvo liepsnose. Centro vadovybė, ne-jVLIKas yra reorganizuotas, 
tekusi kontakto su kitais dviem lėktuvais, nutarė atidėti 
suimtųjų išlaisvinimą kitai progai, nes mechaninės kliū
tys trijuose malūnsparniuose galėjo sukelti pavojų visai 
operacijai, čia kilo koks neaiškumas, kuris privedė prie 
lėktuvo ir malūnsparnio nelaimės.

Ekspedicijai vadovavusi JAV kariuoinenės vadovybė 
patarė prezidentui atšaukti Įsakymą ir karius grąžinti iš 
Irano. Niekas nebuvo nušautas, nė vienam iraniečiui ne
pakenkta. Amerikiečiai neteko astuonių karių savano
rių ir penki sužeisti buvo atgabenti Į yJAV ligoninę?

Ne tik Chomeini, bet ir Bani Sadr apie šį žyj suži
nojo iš prezidento Carterio pranešimo. ‘ Panašiai žinias 
patyrė ir Amerikos sąjungininkai. Labai pasipiktino Ka
nados premjeras, kad jis nebuvo iš anksto informuotas 
apie bandymą išlaisvinti neteisėtai Teherane-sulaikytus 
amerikiečius. Visiems jiems labai nepatiko, kad jiems iš 
anksto nieko nebuvo pranešta. Antrojo pasaulinio karo 
patirtis mūsiškiams įrodė, kad panašiu-atveju geriausia 
nieko nesakyti net ir draugams. Britų šnipai rusams pra
nešė daug paslapčių, tuo tarpu apie ŠĮ Įvykį niekas lie
ko nežinojo. Iraniečiai apie Įvykį patyrė iš Amerikos pre
zidento, kai jis viską atšaukė ir Amerikos lėktuvai jau 
buvo išskridę iš Irano.

Amerikos laikraščiai ir radijo komentatoriai pasa
kojo, kad Bendrosios rinkos valstybės buvo labai pasipik-

A. SV1LONIS

Tamsus Juozo Gailos veidas 
VLIKo šešėliuose

II
Juozas Gaila turi malonumą) n.’mus VLIKui. 

Reformuotą LB-nę niekinti, pra
vardžiuoti “reorgų” vardu. Ma
tyt, jis nežino, kad tokia žodžių

I daryba yra naudojama mūsų 
okupanto. O, be to, koliotis, pra
vardžiuoti nėra garbingas daly
kas, nes tai .liudija stoką inteli
gencijos, kitais žodžiais tariant 
— dvasinės kultūros stoką. Taip

Į elgiasi ir mūsų tautos okuuan- 
I tas, kuris kolicja ir pravardžiuo

ja visus tuos, kurie ne su juo. 
Bet ar garbinga buvusiam JAV 
LB-nės pirmininkui įsisavinti 
pavergėjo' būdą niekinti kitus?

Atsiliepiant dėl Juozo Gailos 
minėtų reportaže pasisakymų 
reikia iš esmės pasisakyti, ypač 
dėl jo iškeltų VLIKo seime ma
tytu “šešėliu”. Jis skelbia, kad 

_“re- 
argams” būdingomis priemonė
mis. Todėl jo pirmininku buvo 
išrinktas dr. K. Bobelis. O jis 
neturėjo būti išrinktas, nes, bū
damas ALTos pirmininku, pasi
žymėjo nepaykanta Liet. B-nei. 
Dr. K. Bobelis Įkūręs “reorguš” 
ir kartu šū gudelinėmis Naujie
nomis skaldės visuomenę. Jau 
šios trumpos jo reportažan Įva
dinės Įžangos būtų pakankamas 
pagrindas pasakyti, kad šis žmo
gus nejaučia jokios moralinės 
atsakomybės, kai jis skleidžia 
netiesą ir klaidina visuomenę, 
niekina VLIKo pirmininką. Be 
to, jis niekina ALTos pirminin
ko dr. K. Šidlausko ir Naujienų

redaktoriaus M. Gudelio sveiki-'

Rašo taip: “Jei tai galima pa
vadinti sveikinimais, tikrai jie 
nedarė garbės seimui”. Ar toks 
jo pareiškimas nėliudija, kokia 
jo širdyje yra įsišaknijusi dide
lė neapykanta ne tik R LB-nei, 
bet ir ALTai bei Naujienoms? 
Jis nutyli ir nepaaiškina, kodėl 
minėtų asmenų sveikinimai ne-' 
padarė VLIKui garbės. Taigi, 
tenka klausti, ką tokie jo pikti 
pareiškimai reiškia ir ko' jis 
jais siekia. Juk kalbant apie jo 
minimus “reorgus”, jau seniai 
spaudoje buvo paskelbta, kad 
juos Įkūrė Juozas Gaila, atvykęs 
Ciceron. Jis gali tuo ir didžiuo-

■ tis, nes tai jo “nuopelnas”, ku
riuo jis pirmininkaudamas pasi
tarnavo JAV LB-nei.

III ‘ ’
Jo išmone, dr. K. Bobelis pa

sižymėjo trumparegiškumu ir 
aklu paklusnumu JAV vyriausy
bei-. Toks jo paklusnumas yra1 
negeras. Kodėl? Ar tai trumpa
regiškumas, jei daktaras prisi
taiko prie Amerikos politikos 
tiek, kiek mūsų laisvės kovai 
naudinga? Mes žinoni^ kad 
šiandien pasaulyje yra dvi ga
lybes: Washingtonas ir Maskva, 
ir pasaulio didesnių ai- rhažes- 
nhi valstybių valdžios gravituo- 
ja Į Washingtona arba Į Mask
vą. Noriu Juozą Gailą paklausti, 
į kurią šiandien iš šių galybių 
mūsų veiksniai turėtų gravi- 
tuc’ti? Mums visiems aišku, kad

tik į Washington^. Bet, matyt, 
Juozui Gailai neaišku. Mat, 

i esant netrumparejpui patiktą, 
j kad dr. K. Bobelis gravituotų 
• ne Į Washington?, o į Maskvą.
Tai bent plataus masto LB-nės 
“politikas”...

J:‘s prisimena daktaro kelionę 
į Formozą, tikslu ten ieškoti 
mums draugą. Matyt, Juozas 
Gaila dar iki šid nežino, kad 
tuo laiku JAV santykiai su For- 
moza buvo kitokie. Deja, iškilo 
naujos aplinkybės, Amerikos 
politika pasikeitė, ji pakrypo į 
Kiniją. Bet ar mes turėtume 
parodyti kumštį Kinijai, būti 
bloguose santykiuose su didžią
ja Kinija? Aišku, to norėtą tik 
mūsą tauto's okupantas. Argi 
mūsą veiksniai neturėtu rūpin
tis, kad mums ir Kinija būtą 
drauginga? Nejaugi' Juozas Gai
la būtą patenkintas, jei jie at
gręžtą jai nugarą, ypa^‘ tada, 
kai jos aukštieji valdžios atsto
vai prisimena Baltijos valstybią 
pavergimą?

Argi daktaras K. Bobelis pa
darė nusikaįtimą, o tuo pačiu 
VLIKą aptamsino “šešėliu”, kai 
JAV Valstybės departamento va
dovai taktiniais sumetimais įtai
gojo nekelti triukšmo, nes jie 
numatė, kad tai gali pakenkti 
Simo Kudirkos išvadavimui. Ne
jaugi Juozas Gaila ir tai skaito 
VLIKo “šešėliu”? .Tiesa, tokius 
“šešėlius” tegali matyti tik toks 
žmogus, kuris turi labai menką 
politinę išmintį, kokią parodė ir 
Juozas Gaila savo reportaže.

(Bus .daugiau)
ii-z r

NIEKAS IRAKO VAIZ
DŽIOS NEVERTĖ

Bx\GDADĄS, Irakas. — Irano 
radi jas kelis' kartus pranešė ži
nią, kad Irako prezidentas Sa- 
'dam Hussein perversmo metu 
buvo nušautas. -

Irako vyriausybė savo ruožtu 
pranešė/ kad ten niekas vyriau
sybės nebandė versti ir niekas 
nesužeistas, niekas prezidento 
nenužudė.'

Bagdado radijas negali su
prasti, iš kur Teheranas galėjo 
gauti žinią apie perversmą Bag
dade ir prezidento nušovimą. 
Tik nesveika vaizduotė gali pa
skleisti tokius . nepamatuotus 
gandus.

J. KUČINSKAS

KELIONĖ J ROMI
{Tęsinys)

Kiek susitvarkę, pradedam turistinę kelio
nę po Romą. Seselės iššaukia taksi, huris mus 
veža į šv. Petro baziliką, pakeliui parodydamas 
Kolizėjų ir kitas miesto senienas. Išlipę bazilikos 
a kštėje, stebimės to pastato didingumu, jo gro
žiu bei meninėm vertybėm. Dairomės po aikštę, 
kuri yra liudininkė svarbių istorinų'Įvykų. žvel
giame į balkoną, iš kurio žymūs Popiežiai siuntė 
savo palaiminimą miestui ir pasauliui Mūsų vie
šėjimo metu, Popiežius išsėjoši savo vasaros re
zidencijoje, nes jo -sveikata buvo gana silpna, to
dėl, balkone jis nepasirodė ir mūsų nepalai 
mino. . ■ ų

Įžengę j bazilikos vidų, mes pasijutom, jog 
ne šventykloje, bet meno muziejuje esame. Kiek 
čia Grožio, kiek čia praeities, kiek čia istorijos. 
Kiek daug aukso ir kitų vertybių čia sukrauta. 
Visa tai rodo, jog senovėje Dievo garbei nepa
gailėta nei turto, nei darbo, nei talento.

?. /tarkom lietuvių koplyčią. Ji buvo užra- 
l int? grot : ‘‘is. bet pro grotų tarpus buvo gali
ma kai kas p; matyti. Retkarčiais įleidžia turis
tus ir Į knplyeio vidų, bet tik gidui vadovau
jant. Ten daug tokių koplyčių yra. Geriausią Įs-

tano pavergimą, nuo bandymo išgelbėti Amerikos diplo
matus iš komunistinių studentų grupelės. Susirinkę mi
nisterial pareiškė užuojautą prez. Carteriui, pareiškė, 
kad pritaria jo politikai Afganistano klausimu ir ren
giasi šioje srityje ir toliau remti prezidento Carterio 
politiką. Nevykęs bandymas išgelbėti amerikiečius nesu-

— Krašto apsaugos sekreto
rius H. Brown patarė preziden
tui Carteriui baigti bandymus 
išlaisvinti amerikiečius Irane.

— Good Year bendrovė gavo 
$10 milijonų užsakymą baEo-

skaldė sąjungininkų. Suvažiavusieji ministerial nesmer- nams gaminti, , 
kė prezidento dėl įvykusios nelaimės Irano dykumoje. — Policija ieško dvieju ira-

_ . ... .. niečių, kurie sakėsi vežę Amc-
ekspediciją, bet paaiškėjo, kad tas pasipiktinimas nebuvo liau remti prezidento Carterio politiką Afganistano ir rikon kaviarą, bet tikrumoje 
toks didelis. Susirinkusieji ministerial atskyrė Afganis-1 Maskvos^ olimpiados reikalu. vežė narkotikus.

tinusios prezidento Carterio' žingsniu siųsti gelbėjimo i Susirinkusieji užsienio reikalų ministerial nutarė ir to- 
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pūdį mums padarė lietuvių ir lenkų koplyčios, mi pailsėti nuo didmiesčio triukšmo. Kiti pradeda serenadas apie ^meilę, apie Capri "ir jos didybę, 
Lenkų koplyčia gal kiek perdaug perkrauta vi
sokiais ornamentais bei paveikslais, o jų erelis 
kyšo beveik kiekvienoje matomoje vietoje. Lie-, 
tuvių koplyčia yra daug kuklesnė, nieko berei
kalingo ten nėra, o paveikslai ir ornamentai ga
na meniški. Prie pat dunj viduje matosi ranka 
užrašyti šie žodžiai: ‘^Marija, Gelbėk Mus”.

Sekanč ą dieną kun. A. Jonušas suorganizuoja 
mums ekskursiją į Capri salą. 7 vai. ryto prie Vila 
Lithuanica (taip kartais vadina lietuvių koleg’ią) 
sustoja ekskursinis autobusas, paima mus ketu
ris ir nuveža į surinkimo punktą, čia Įsėda dar 40 
įvairių tautybių kaleivių, atsiranda gidas, kalbąs 
keturiomis kalbomis, ir mūsų autobusas pajuda 
Neapolio link. Nuo Romos iki Neapolio yra 190 
kilometrų. Kelias geras — greitkelis toks, kokius 
randam Amerikoje. Tuojau už Romos matosi ga
na derlingos dirvos. Tai ugnikalnių lava. Čia-augi- 
namos vynuogės ir pomidorai. Važiuojant vis to
lyn, dirvos ima prastėti. Pasirodo kalvos, apaugę 
alyvos medžiais. Alyvmedžiai yra pilkos spalvos, 
todėl visos kalvos aplinkui pilkuoja. Arčiau Nea
polio žemė darosi vėl derlingesnė, kur auga po
midorai ir pipirai. Kalvelėse matosi pyčių ir kriau 
šių sodai.

Mes važiuojam šeštadienį, todėl trofikas ga
na didelis. Savaitgaliui visi bėga iš Romos prie 
ežerų, marių ar kitų ramesnių kampelių, norėda-

savo atostogas ir skuba Į savo kilmės kaimus, kur 
jų laukia tėvai, broliai, seserys ir kiti giminės. 
Juos ten vilioja nesudrumsta gamtos ramybė bei 
jos grožis. Tokiomis dienomis vairuoti mašiną rei 
kia didelio jjatyrimo. Mašinos lenda iš visų pusių, 
nežiūrėdamos kam priklauso pirmenybė. Reikia 
buri vairuotojui akrobatui, kad išvengtum susi
dūrimo. Nors italai yra gana geri vairuotojai, bet 
automobilių avarijų ir ten daug pasitaiko.

Pasiekę Neapolį, persėdam į. didžiulį laivą, 
kuris veža mus į Capri salą. Kelionė trunka 1 vai. 
ir 20 min. Jūra rami, vanduo mėlynas, o tolumoje 
matosi gražios salos ir šiurkščių bei spalvotų uolų 
kontūrai. Tai Capri sala. Ji dainose apdainuota, 
dailininkų pamėgta ir turistų gausiai lankoma. 
Nuo laivo denio matosi gražus vaizdas į žalumy
nuose paskendusį Neapolį. Prieš išsikeliant į sa
lą, laivas dar veža apžiūrėti t.v. Mėlynųjų Grotto. 
Didysis laivas sustoja jūros vidury, čia keleivius 
susodina į mažesnius laivelius, talpinančius po 40 
žmonių, ir veža prie grotto. Privažiavę arčiau 
prie jų, dar kartą persodina į visai mažus laive
lius, kur telpa tik 3-5 žmonės, ir veža į pačias 
grotto. Įvažiavę į vidų, atsiduriam uolų apsupta
me apvalios formos lyg ir ežere, kurio vanduo 
žydrai mėlynas, o uolų sienos apkibę įvairių for
mų bei spalvų kristalais. Viduje rezonavimas la
bai geras ir laivininkas dainuoja mūsų moterims

apie Sorrento grožį ir jo linksmąsias mergeles. Jo 
dainos garsas nuskamba toli vandenų platybėmis.

Žinoma, mūsų moterys, po tokių gražių dai
nų, jam tipsų nepagailėjo. Jeigu kas nors tipso 
nedavė, tai irklininkas pats paprašė. Visgi vienas 
ispanas ir prašomas nieko jam nedavė, bet irkli
ninkas italas nedrįso su ispanu ginčytis. Apva- 
ž:avę visą urvą, vėl grįžtam į savo laivą. Gi ma
žojo laivelio vairuotojas vėl sodina kitus "kelei
vius, vėl veža į grotto, vėl dainuoja serenadas, vėl 
prašo tipsų ir taip tęsiasi nuo ryto ligi vakaro. 
0 turistų tūkstančiai kasdien »vis atplaukia pa
žiūrėti šių grotto.

Kas gi yra tos Mėlynosios Grotto ir kokia jų 
istorija? Tai yra nedidelis dangaus mėlynumo 
ežeras, apsuptas iš šonų ir iš viršaus įvairiaspal
vių uolų, į kurį galima įplaukti tik per siaurą 
angą ,esančią uoloje. Saulės spinduliai, prasiver 
žę pro siaurą angą, vandenį nuspalvina žydrai 
mėlynai, o uolų sienas ir ant jų susitelkusius 
kristalus nudažo įvairiaspalvėmis varsomis. Daug 
yra prirašyta apie tų urvų susidarymą, daug le
gendų apie jas sudėta, daug gražių fantazijų apie 
jas sukurta.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYT! DIENRAŠTI "NAUJIENOS"
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Viešpats Jėzus daug kartų prisiminė mokyt-niams apie savo 
antrąjį atėjimą. Todėl mokytiniai norėjo žinoti kada, kokiu būdu 
ir ką Viešpats darys sugrįžęs ant žemės. Jie norėjo žinoti kada 
jis įsteigs žemėje žadėtąją dangaus karalystę. Jie suprato, kad jo 
antrasis atėjimas turėjo įvykti pabaigoje šio pasaulio. Todėl jie 
davė. Jėzui klausimą, “Koks bus tavo atėjimo ir pasauLo pabai
gos ženklas?” Mat, Jėzus yra pasakęs, kad jam yra duota visa 
galybė danguje ir žemėje, todėl jis nebesugrįš kaip paprastas 
žmogus, bet kaip garbingas karalių Karalius ir valdovų Viešpats, 
su didele garbe ir galybe. Jis juk ateina karaliauti tūkstantį 
metų, prikelti mirusius ir daryti teisingą teismą, nubausti pikta
darius ir atsilyginti gerą darantiems. Jis suvaldys ir nuramins 
besiginčijančias ir kariaujančias tautas ir įsteigs žemėje ramybę, 
taiką, vienybę, laisvę, lygybę, laimę ir suteiks paklusniems am
žinąjį gyvenimą.

•v. RATTO TYRINĖTOJA-
J. Munkant, 155 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
AA.UMR1JA IR MOIfcRŲ LiGO» 

GINKKOLOGINt CHIRURGIJA

6449 fc. Puteski. Rd. (Crawfora 
Modical Bulletins) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal ausitaniu*.

Jai utsatauiepia, saammnu

t

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

GAI DAS - DAI MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

DR. PAUL V. DARGlb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wect^hcster Community Klinikos 
Medicinos dirskrorius

a9M S. Manboim Rd^ Westcbost»r4 1L. 
VALANDOS: 3—® darbo dienomis u

Trt.: 562-2727 'art# 562-2728

VLIKO ŽINIOS Iš OKU
PUOTOS LIETUVOS

(Atkelta iš 2 psl.)

lūpomis visam pasauliui, tegul | 
leidžia mums ir tautos blaivini
mo darbą vykdyt pagal mūsų 
nuožiūrą. ' ;

1 Padėtis yra daugiau negu 
grėsminga. Jeigu atsakingieji ne 
reikalaus tautai teisių gyventi 
— jų nepasiūlys tie, kuriems rei: 
kia, kad Lietuva mirtų. Laikas +o pat radosi pažinčių; pradėjo 
nubusti iš silpnadvasiškumo ir , lankyt’s draugai, bendramoks- 
vaikiškos baimės. Į liai, mokytojai, klebonai ir net

KETURAKIO, AJIERIKOS PIRTYJE 
AUTORIAUS, ATSIMINIMAI

duris bevarstant, kažkuris iš na
miškių nugirdo jį pasakius: “A 
to ciemno, ani jednei gvezdeckį 
ne vidac”į Tą nugirdęs, išėjo pa
žiūrėti mano gal durų nesuran-1

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

BE 3-5393
DH. A. B. GLAVECKAIS kunigų, mokslininkų, meninm- 

GYOYTOJAS iR CHIRURGĄ# kų, visuomenininkų — iš visųGYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
SPSCiALYBS AKIŲ LIGOS 

3YW Wwt 103rd Strwt 
VftlMDdOf PM&L SUSllATlZO*.

DR. FRANK FLECKS
. OPTOMĘTRISTAS

; KALBAUETUVISKAL
26111’W. 71 St. T»L W-5U>

TiVnns airily PntaiKo akinius n 
"contact lenses"*

VaL saai susitaruiUL Jidaryu tree.

DR.LE0i\AS
INKSTŲ, PUSLlS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rt STREET 
Vai. anirad. 1—4 popiet,

Ofisą f«l»fu 776'830
RsKidancijaa frtrtu *43-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gandra praktika, spac. MOTERŲ Upes.
Ofisas 2*52 WEST FlROET

OFISO V AL. pirą.. anuBCL,

aiais 3-6 vaL popiet ir kitu lain 
' yr»<itarimu

P ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPEUA^r'BOTKZISlA. 

k Aparatai - 'Protiuai. Med' Dan 
Į daaaL Speciali paRaiba kj|e«u 
P (Arch support!) ir t t

Z FkKKRAUSTYMAI ’ 

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

IfMA KAINA

MOVING
AparavrtM p*rkr»urtyHM»

ANTANAS VILIMAS 
T»l. 376-1tt2 artM 376-5996

Dėl te’ radosi pažinčių; pradėto
Dievą, bet kažkokį lenkiškąjį1 *'a' gi-'jaunikis, .atsida

ręs priemenėjftygtovėjūsios se-poną dievą, tik vien lenkiškai 
suprantantį d* nepakenčiantį vi
so, kas ne lenkiška. Bent taip 
anuomet mokino to pono dievo

J — kunigai. Ir kiek daug 
dėl to Lietuva nustojo, kiek pra.

;... kas

Iš visų; švietėjų, pedagogų,!

lankytis piršliai, tai, kaip pa-i rado:., kas besuskaitys. 
lankia asmeninio kėlimosi 7r Kj i makodavo nors ūkyje daug ko j 
tos gelbėūmo Lietuvos motinos ' Pnaug-ndavo, priskersdavo it
in tėvai,"saugantys ištikimybę P^mmdavo, tac.au tas vis- 
Šeimos šventumui, raudan-ys i J“ vaismimui ir
dėl Tėvynės ateities - vaikų i khenkų. ''■“tųrtes lejlm- 
likimo ” J mui sus1 vartodavo, gi sunkiau-

" Į šią darbų naštą ant pečių nešu-
‘ si'ma Simonui tekdavo juoda 
■ duona, barščiai ir tik šventė- 
; mis koks geresnis kąsnis.
| Pažymėtina, kad tik atsira- 
dus šeimoje . . mokiniams, ypač 
kUerikams, pasireiškė ir jos len
kinimas, pirmoje eilėje sulen
kinant pavardę: kaip vyresnio
jo mano dėdės Antano, taip vė-

> Vau ir jaunesniojo Vinco pavar- 
! dė Seinų dvasinėje seminarijoje 
j iš “Vilkutaitis” pakeista. į “Wil- 
‘ kutovski’’, ir tas seiniškių lenko- 
manų buvo daroma gryna sąžine, 
su pasigėrėjimu ir pasididžiavi
mu. Be abejo, tie išgamos tarėsi 

’ net labai garbingai darą: anot jų,

sinti; be to, prie vienturtės ėmė

Pažadinkite savyje neišmatuo 
jamą žmogaus galią ir^auta bus 
prikelta iš kapo, išvesta iš gir- 
tavmo liūno, kur parpuolusi jau 
dešimtmečiais murdosi. Niekas ' 
negali mums atimti teisės išsi- ; 
tiesti ir į nuostabų pasaulį ž:ū- { 
rėti blaiviomis Dievo vaikų akf? I 
mis! Tėvai ]

SUSIRINKIMŲ

Upytės Draugiško klubo nariy susi
rinkimas įvyks penktadienį, gegužes 
2 d.', 1 vai. popiet Anelės salėje. 45001 chlopą chamą padarą sau pana- 

. So. Talman Avė. Nariai prašomi atsį-.J -- at.eit “tikru žmo’lankyti, nes yra svarbiu reikalu-ap-; S1U z1110.?111111 , atseit UKruzmo 
tarti. Po susirinkimo bus vaišės. j mumi”. Jų apsnūdusios sąžines

A. Ralys į (jar ne§au]ęę jų atgailauti ir ap- 
' Brighton ParkoLie^i7 Motery! ūkusios širdys neįspėjo dėl to- 

■ klubo narių susirinkimas įvyks ketvir- kio judos darbo. Ir ko benorėti: 
tadienį, gegužės 1 d., 1. vai. popiet • _at„c v;tn buvo tokiais na-Anelė-s salėje, 4500 So. Talman Avė. ‘ir Jie pai-ys Kiių out o tOKiais pa 

Narės prašomos atsilankyti, nes ya’ daryt’ — iš Miškelio —■_ Miskel, 
. iš Bukoto — Bukaty, iš Valaičio 
i — Wollovic, iš Senkaus — Sen- 
• kokovski ir t. t.

Seniai tas prasidėjo. Prasidė
jo tada pat, kada Lietuva savo 
jau gan nukaršusius dievus iš
keitė ne Į tikrąjį, universalųjį

Brighton Parko Lietuviu Motery'-ūkusios širdys neįspėjo dėl to- 
klubo narių susirinkimas įvyks ketvir- kio judos darbo. Ir ko benorėti: 
Anelfe salėje, 4500 So. Talman AvtĮir Jie ?a^s ki'U buV0 tokiais Paf 
1 ““ * 
daug svarbių reikalų apkarti. Bns ir 
vaisęs. E. Štrungys, sekr-

besugrąžins?.. K

Taigi, kaip jau sakiau, lenkiš
kasis “ponas dievas” savo žalin
gą dėmesį buvo nukreipęs ir į 
Gulbiniškius, į mano .tėviškę- 
Gal jo įkvėpti, pas mano tetą 
Prancišką ėmė lankytis lenkiš
kieji piršliai, matyt, kažkur nuo 
Seinų krašto; tačiau jie savo 
lenkiškumu Gulbiniškiuose nei 
simpatijų, nei pagarbos neįgijo; 
priešingai: jie~ savo lenkišku 
pasipūtimu, vidme tuštuma bei 
menkyste čia, tik pajuoką pel
nydavo. ir nieko nepešę išsidan
gindavo. Apie, juos net anekdo- 

:tus pasakodavo:, sako, vienas 
tokis pasipūtėlis, šeimininkų 
gerai pavaišintas, jau iš kiemo 
beišvažiuodamas, panoro jį iš- 
lydinčiųjų akivaizdoje savo ga
na menką, nukarusia galva, ku
melaitę pasmaginti; tačiau, jam 
tik smarkiau . vadelėmis timp
telėjus, kumelaitė ne tik kad 
galvos nepakėlė, bet nuo neti
kėtumo jos kojos kiek sukry- 
no. ir ji, lygsvaros netekusi, vi

siškai' pargriuvo.-.. Ir dabar bū
ki, žmogau, tokis santūrus, kad 
gardžiai nesijuoktum... Žino
ma, vyrai prunkšdami puolė kel 
ti ir pastatyti kumelaitę, gi lenk 
palaikis jaunikis nei nešypt, tik 
išdidžiai pasakė: “Za bistra 
psiakrev! (Arba: “To psiak- 
rev! Za bistraP’). Kitas vėl po 
vaišių jau vėlu laiku oran ėjo, 
o naktis gan šviesi buvo. Jam

jas į aklą tamsą,-žiūrėdamas, na- 
turalią atlieka?-.-Ir vėl gardaus 
juoko... 5Z - 2

(Bus daugiau)’

GAL PRANCŪZŲ AKYS 
ATSH7EBS?

- - '•' • ~
. Atrodo,:kad Amerikos pastan
gos išvaduoti iš. Irano amerikie
čių įkaitus , randa;jsripraus pri
tarimo. Tiek Kanadą, tiek Ja
ponija ir-Vokietija'pilnai prita
ria sankcijų pavartojimui prieš 
Irana.

Prancūzija, kurį visuomet 
tarptautinėje politikoje vaidino 
laisvos mergičko's rolę, po pas
kutinio jos prezidento Valery 
Giscard d’Estaing posakio: “Jei 
laivas skęsta, męs turime būti 
su Amerika, nors jinai ir būtų 
daug mirtinų klaidų padarius”, 
gal pradės ir praregėti. Dėl savo 
degoliško išdidumo; prancūzai 
visada Ameriką kritikuodavo ir 
mėgino glaustis -prie rusiškos 
imperijos. Gal ttfc rūšies vynas 
jau pradės iš jų. galvų išgaruoti, 
kai meška pradėjo stipriai 
niauroti. J. Ž.

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
• 3307 So. LITUANICĄ AVĖ. TeL: Y Ar d j 7-3401

TĖVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

YOUR DOG NEEDS 
VITAMiN$,TOO.

warn

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UI. Tel: OLyutpic 2-1003

’s LifeDog’s Life

TeL lAria 7-1911

PATi SKAITYK IR DaR K1 

TUS PARAGINK SKAITYT] 

DIENRAŠTI .“NAUJIENOS

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
Tel. (813j 32i-420u

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. Tel: YAxds 7-1,38 -1139

ASenjMirti '■>
';1979 Mdfer Morton Company, a subskliMv 

A.H, Robins Co., Richmond, Virginia23230.

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

Wort 6»rd St. Cktcopo. IĮL 6Go» 
Tolof,; PROtport 6-5M4

FLUK1UA

tADIK> lilMOl VALANDOS

IVI Mbbm MfucKm rWMBRW
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Bi COZEXE

THE AGING 006*5 HEARING
AND EYESIGHT <FTO4 BEODMt

Support Your L***’ 
&P.CA or Sectary

FEEDING TIPS
DOGS MEED MORE THAN 
40 MPARATE NUTRIENTS IQ 
ACHIEVE A BALANCED DIET. 
BOWSER WILL GET ALL OF 
THESE NUTRIENTS IN A 
HIGH QUAUTY-PREPARED 
DOG FOOD.

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
wiw a speefat 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. <

P. J. RIDIKAS
*354 So. HALSTED STREET

Ltohflrty kalba: kasdien nuo pit* 
madienio iki penktadienio 4:00 
^:30 yaL vak. Sesta dienia ii ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30

w z » - « J **■ . ‘ ~ f -

Yadila Aldona OaukiH

Tolo'u Mfcwtack 4-M13

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629 

IWI—— ..I..... ■■■■■■J

safety fust
MAKE PURE BOWSER 
WEARS WS ©emFlCATC** 
tags at all times, animal. 
SHELTERS RETOST THAT 
tAOCOF IDENTIFICATION » 
THE MOST COMMON 
CAUSE OF PERMANENT!/ 
LOST PETS. _

mvfisra *
TWRRU5WMSW®U9Wt 
TVM3 OOG5 TO AMERICA 
ON TRE MAYFLOWER, * 
ONE A MASTIFF ; 
FOR<SUAR£XNO,THft j 
CTHERAS*N«L 
ros. kurtins,

FEEDING TIPS
DOGS THAT SPEND MUCH TIME 
OUTDOORS IN THE WINTER NEED 
EXTRA FUEL TO MAINTAIN BODY 
TEMPERATURE. INCREASE FIDOS 
CHET EYAF LEAST ONE-FOURTH 
DŪRINO SgVERE. COLO 3PELLS. <

COMPENSATES FOR. TH£S£ 
LOSSES WITH THE DOG’S 

—_.. SUPERS SCENTX ABILITY,
►T *'>. T® ONE seec IMMYCCTEO

WMBIWIS£~
ADOSSPWS AWeVEN 
EVWEMNtKXWXN ME. 
L1CK5 them off. STONGE 
BOWSER'S BHMS WHEN 
HE COMES IN FROM A 
IMNIER WALK.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

j ^424 WEST’ 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
ĮlpŽS SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilk, III. 974-4410

Powerful anti
drug you can b



DETROITO NAUJIENOS
DETROITO LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 

SUKAKTUVINIS BANKETAS
Sukaktuvinis 30 metų banke

tas įvyko balandžio mėn. 19 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos salė
je. Nesant tuo laiku Detroite, 
gaila, neteko dalyvauti banke
te. Kiek teko patirti iš dalyva
vusių bankete, sukaktuvinis ban 
ketas £erai pavyko. Publikos at
silankė pakankamai. Gal netaip 
geras parinktas laikas, nes tuo 
laiku daug detroitiečių buvo iš
vykę į Čikagą pažiūrėti operos.

Į sukaktuvinį banketą buvo 
pakviesta dainininkė solistė Van 
da Stankienė ir Ąžuolo Stelmo
ko orkestras, kurie linksmino 
publiką. Sukaktuvinio banketo 
metu vyko vaišės su kokteiliais. 
Banketą ruošė Lituanistinės mo
kyklos Tėvų Komitetas: Birutė 
Barauskienė, Rita Mitrienė, Rū
ta Ricci, Rudienė, Dalia Stonie
nė; talkina Dana Žebraitienė ir 
kiti talkininkai.

Sukaktuvinis banketas pavy
ko labai gerai. Sukaktuvinio 30 
metų banketo proga išleido 4 
lapų programą, kurią paruošė 
M. Abarius. Antrame progra
mos puslapyje eileraštis-Žibufio 
daina, nesavoje žemėje mes gi
mėme. Suglaustai aprašyta mo
kyklos istorija.

šeštadieninė mokykla Detroi
te įkurta 1949 m. lapkričio mėn. 
prie šv. Antano lietuvių parapi
jos. Viename punktelyje taip 
parašyta: u 1959-63 m. rytmetinė 
ir popietinė mokykla vadovau
jama vieno vedėjo. L B netik 
globoja, bet ir išlaiko mokyk
lą’’. Čia jau nevisaf tiksliai pasa
kyta. Teko ir man. pabūti mo
kyklos tėvų komitete ir labai 
svarbiame laikotarpyje. 1954 m., 
kada Lietuvių Mokytojų Drau
gija pairo, tada mokykla pradė
jo rūpintis nėra. Tėvu Komi
tetas. Tuomet mokytojams, ne
turint automobilių, tekdavo mo
kytojus vežioti į mokyklą tėvų 
komitetui. Prisimenu vežiojau 
aš ir Antanas Januškevičius. Mo 
kytojai už vaikų mokymą gau
davo honorarą, kaip kurie mo
kytojai dėl atlyginimo buvo ne
patenkinti, . todėl atlyginimą te
ko pertvarkyti. Nuo 1954 m. 
buvo nustatyta mokytojams mo

keti už valandą 1,75 dot Nete
ko patirti, kad 1959-63 m. LB1 
mokyklą globotų bei išlaikytų, j 
šeštadieninę mokyklą visą laiką 
išlaikė mokinių tėvai, L B tik 
rėmė Mokyklų vedėjų sąrašas j
nepilnas, nes truksi 
tuanistinės mok. pi 
no Parapros 1 vėdėjd 6 Antano 
Vaitėno. Toje, nedideli) mokinių 
skaičiaus mokykloje, A. Vaitė- 
nas dirba jau daug£Ymetų iš pa
sišventimo. I

k k * -

ATSIDAVĘS DARBUI ŠAULYS
Švyturio Jūrų šaulių kuopos 

stovyklos administratorius Ste
pas Lingys su žmona Emilija 
yra labai pamilę stovyklą “Pi
lėnus”. Nors dar pavasarinės ši
lumos ir nėra, balandžio mėn. 13 
d. abu su žmona jau buvo nu
vykę į stovyklą ir, ją aptvarkę, 
atidarė. Dabar šauliai jau gali 
stovyklą lankyti ir džiaugtis 
grynu lauko oru.

St. ir E. Luhgiaf -i stovyklon 
nuvažiavo netuščiom, nuvežė du 
paaugusius beržus ir pasodino. 
Juos priežiūrėti pažadėjo Anta
nas šiurkus. Reikia manyti, kad 
neužilgo įvyks ir oficialus sto
vyklos atidarymas.

' - ’ J .

Kaip jau daugeliui žinoma, už 
praeitais metai pastatė nauja 
salę Šiandien baigiamas statyti 
žuvusioms už Lietuvos laisvę pa 
minklas, kuris iškilmingai bus 
atidarytas vidurvasarį.

Stovykloje yra nemažas prū
das, tinkamas maudytis. Beto, 
planuojama įrengti sportui aikš
tę- Atšilus orui laukiami svečiai.

* * *

ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNĖS DETROITE

Justos Li- 
Šv. An ta-

Trisdešimtosios žaidynės įvy
ko balandžio mėn. 25, 26 ir 27 
dienomis. Tam darhų^jUA^ su
darytas specialus komitete. Ižai 
dynės prasidėjo su. suąip^žinimo 
vakaru, šeštadienį vakatfe ') ivo 
banketas. Sekmadienį, b§dan<įžic 
27 d. įvyko finalinės'zadjies.
Vėliau parašysiu daugiau. H 

Ant. 'Sukauskąs

MŪSŲ SPAUDOJE
TURTAS BE TESTAMENTO TENKA- SVETI- 

MIESIEMS IR ADVOKATAMS
IŠ spaudos tenka dažnai pa

tirti, kad mirę net kai kurie vei
kėjai savo sukrautą turtą palie
ka nepaskirstę arba be testa
mento. Tokiems miesto admi
nistracija skiria tik kuklioms 
laidotuvėms, gi likusius namus 
bei taupmenas nusavina.

Draugo 95 nr. A. Juodvalkis 
ragina sudaryti testamentus ir 
tarp kita taip rašo:

Siida-

Z;on City vasarnamiai

žėja, o išlaikymo kaštai didėja. 
Reikia skubios ir didesnės pa
galbos.”

Paminėjęs Lietuvių " Foncio 
svarbų įnašą lietuvių -vlklaiį 
straipsnį taip užbaigįaŲ i-s

I testamento ir be įpėdinių 
| likęs turtas atitenka vietinei ad
ministracijai ar Maskvos injur- 
kolegijos įgaliotiniams — vietos 
advokatams. Okiipubtoje Lietu
voje gyvenantys giminės geriau
siu ‘atveju tegauna vieną treč
dalį palikimo nieko nevertais 
rubliais. -

Rimtai pagalvokime ir ne
delsdami surašykime savo valią 
— sudarykime testamentą. Savo 
sunku darbu ir sumanumu įgy
tą turtą palikime kam norime^ 
bet tik nepalikime savo prie
šams. 2

Nesvarbu, kam savo turtą pa
liksite, bet svarbu, kad jis ati
tektų tiems, kuriems norime ji 
palikti. Dar šiandieną sudary
kime testamentą.”

Sudarant testamentus, Svarbu 
žinoti, kad • teisininkas Pranas 
šulas paruošė knygą “Kaip Su
daromi Testamentai”. Knyga su 
teisine testamente forma gauna
ma Naujienose. Kainuoja $3. 
Pašto išlaidoms pridėti dolerį.

K Petrokailis,

na 5,11 ūgio .žaidžia -puolėja ir tuDraugija išleido Olimpinių 
laimėjo 2,045 taškus, c Leonara žaidynių Maskvoje boikoto ženk 
yra 5 pėdų 7 colių ūgio, žaidžia lelius-lipinukus. Juose yra įra- 
gynime ir laimėjo 1,406 taškus, šas: “Boycott 1980 Olympics. 
Prie jų prisijungė jauniausioji 
sesutė Barbara. Ji žaidžią puoli
me ir yra 5 pėdų 11 cojių ūgio

— Daugeliui žinoma Anasta-' 
zija Valančienė gavo stiprų prie 
puolį. Yra Šv. Kryžiaus ligoni
nėje pusiau paraližuota. Ją glo
boja Dr. Meškauskas.

— Robertas Rimkus iš Mar
quette Parko yra St. Joseph 
aukšt- mokyklos garbės mokinių 
sąrašuose. . r V-

—Kpt. Joseph T. Mildicę, nau 
jasis 8 policijos distrikto koman 
dierius, vadovavo akcijąr apva
lyti Marquette parką nuo. gir
taujančių jaunuolių bei krimi
nalinio elemento. Sulaikyti 63 
asmenys. Jis yra lietuvių kilmės 
ir jau suėjo į kontaktą su Mar- 
ir Romas Slivinskas — Lietuvos 
quette Parko Rietuvių; Namų 
Savininkų organizacija.

\ ‘.J •
— Elenos Dauguvietytės-Ku- 

dabienės vadovaujamas Hamil
tono lietuviu teatras “Aukuras” 
švenčia 30 m. sėkmingos veiklos. 
sukaktį. Ta proga gegužės 4 d.
5 vai. popiet Hamiltono Jauni
mo, centre ruošiamas, koricertas- 
balius. Programoje dalyvaus sol 

r Slava žemelytė, klarnetistas
I Aleksas Dudonis, grupės akto

riai, moterų sekstetas “Daina”, 
pinianistai — Linda Marcinkutė

Stop Soviet Aggression”. Vienas 
lipinukų lapas — 9 ženklai — 
kainuoja $1. Rašyti: K. Kamins
kas, 25 Norma Cress., Toronto, 
Ont. V. Canada, M6P 35G9.

J — Gegužės mėn. 24-25 d. LK- 
VS “RAMOVĖ” šaukia skyrių 
atstovų suvažiavimą Clevelan- 
de. Čia bus renkama Centro val
dyba, Kontrolės komisija ir Gar-:

| bės teismas. ' .
Į Centro valdybą pasiūlyti kan 

didatai:
Jonas Citulis, Antanas Jonai

tis, Vytautas Jokūbaitis, Jurgis 
Malskis, Stasys Mačys, Vladas 
Knistautas, Julius Kazėnas Ben. 
jominas Pauli onis, Edvardas 
Pronskus, -Vytautas Stuogis, 
Viktoras Stankus ir Jonas Vir-

I balis.
Į Kontrolės komisiją:
Vladas Gyvas, Kazys 

tis, Albinas Karšokas,
Naujokas ir Jonas Skavičius.

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

ARVYDAS-KIĖLA, 434-9655
(Pr.)

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday
II to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N

Gaižu-
Jonas

1

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

. Hemai, žemi — Pardevlmei
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LOSIMOKEJTMATS ’ 

DDL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.AZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7”774J

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. T

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C hi ca gos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559 

——————————y

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

D t M E SI O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis: * ■'

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

mbTneighborhood1^»
c U.S.AT
i? c

We’ll help younjiake įhe right move.

JEI GALVOJATE
PIRĘTI 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 

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION > 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

A. T VERAS 
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas tr Taisymas 
2646 West 69fh Street 
Tel. REpublIe 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
' ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ave. I 
Chicego, 1IL 60632. Tel. YA 7-59W

daringas draugijas ir kt. 
rant testamentus nereikėtų už
miršti iki šiol remtų savųjų or
ganizacijų, vienuolynų, laikraš
čių leidyklų ir' fondų. Dalį pali
kimo skirkime, svarbioms lietu
viškoms institucijoms.

Siaučiant nepažabotai inflia
cijai, pinige vertė smarkiai 
krenta, o kainos kyla. Lietuviš- 

' kų laikraščių ir knygų leidyklos
“Lietuviai savo aukomis yra Į dėl kainų ir patarnavimo bran- 

sukūrę lietuviškas parapijas, pa- gurno pergyvena finansinius 
statę bažnyčias, vienuolynus, net sunkumus. Lituanistinių mo- 
ligonines, sukūrę fondus, laik- kyklų padėtis taip pat ‘ darosi 
raščiams leisti bendroves, lab- i kritiška: mokinių skaičius ma-

—Pr. Račiūnas, Lemont, Ii/., 
atskiru laišku atsiuntė $20 su 
tokiu lydraščiu: “Siunčiava Nau 
jienoms pagelbinę auką”. . Dė
kui.

ir Arūnas Juodelė. Grupės ad- ĮSTATE St., Rm. 1717. Mes kai 
ministratorius yra Kazys Mik-’bame lietuviškai. 782-3777 o

HELP WANTED — mALE 
Darbininkų Reikia

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sayuegutariy!

see us fcr
Utytifc financing 
P AT OUR LOW RATS

o

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOV.I

— Dėkui J. & B, Kaveckams, 
Columbus, Georgia, už anksty
bą prenumeratos pratęsimą, ge
rus linkėjimus ir už auką kalen
doriui.

— Petras Plestys iš Marque
tte Parko lankėsi Naujienose 
pratęsti prenumeratą. Dėkui už 
vizitą, naudingus pokalbius, ank 
stybą prenumeratos pratęsimą 
ir už $5 auką kalendoriui. Taip 
pat dėkui jo žmonai Sofijai už 
specialią $20 auką Naujienoms, 
kad jų darbuotojus nevargintų 
finansiniai nedatekliai.

/ J ?r i; ' t
— Leonara ir Zuzana Šimku

tės iš Mahanoy City, Pa., žaidžia 
krepšinį Marian mokyklos rink-

sys.

— Hamiltono lituanistinė mo
kykla baigia mokslo metus ge
gužės 17 d. Mokyklos vedėjas 
yra K. Mileris.

— Vladas Paliulionis yra Pa
nevėžiečių klubo pirmininkas, 
Pranė Masilionienė — vicepirm., 
Stefanija Kaulenienė
petras Beleckas — ižd., Janina 
Skama — parengimų vadovė,

925-8392. Professional Membei 
American Federation of Astro 
'dgers. ■ (Pr:)

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

M. ilMXUS

Notary Public
INCOME TAX SERVfCB-

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

šymai ir kitoki blankai.

sekr.

v ---  Įjai eigulių

LI Vacys Rutkauskas — valdybos 
narys.

—Viktoras Garbonkus išrink- V ' • t
tas Lemdnto LB skyriaus pir
mininku, Agnė Katiliškytė — 
sekr.,- Ričardas Burba — ižd., 
Rasa šoliūnaitė — aplinkraščių 
sekr., Vytenis Milūnaš, Laima 
Trinkūhiene, Algis Kazlauskas 
reikalų komisijom .

tinėje. Jos yra dvynukes:- Zuza- — Toronto Lietuvių Filatelis-

SIUNTINIAI I LIETUVA

JUNGTINĖS EUROPOS 
TAUTOS DANIELIAUS 

PRANAŠYSTĖSE
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkų Raikia HOMEOWNERS POLICY

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO '8%

Mutual, Federal 
Savings and Loan

W WEST CEXAIAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 6MV

Prnx lowanui, Pratinti Phonet Ylrgtal* 7-7747
HOURSi Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 8*t. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

2W8 Wnt 69th St, Chicago, HL W«2t ♦ Tel WA W7fi7 j[
Dideli* paiirfnkiTnu gero* rūffet įvairių prekių C

MABTAS B EUROPOS SANDELIŲ 1

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. S9fh St, Chicago, HL 10629__ Tel WA 4-2717

“Dievas pakeičia laikus ir am 
žius. Jis griauna karalystes ii 
pastato. Jis duoda išmintingiem? 
išminties ir žinojimo išmanan 
tiems. Jis apreiškia kas gilu ii 
paslėpta, ir žino kas yra tamsy
bėse; ir šviesa yra su Juo.” Dan 
2:21, 22. ' ’

Šiandien išgirsite komentarui 
iš šv. Rašto prąnašysčių 8:4;' 
vai. vakare per “Gerąją Naujie 
ną Lietuviams”; radijo bangi 
1490 AM-per “Lietuvos Aidus”

Pareikalaukite knygelės “M i r 
tie, kur tavd geluonis”. Prisiu
sime dovanai.

Lithuanian Ministries
AO. Box 321
Oak Lawn, Ill. 60454

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Juozo šmotelio
Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

HOUSEHOLD HELP
Own room, own TV. Nice house. 
Lite housework. Free medical, 
free dental. S5Q per week + food 

for English speaking girl 
under 25.

Can 788-3132 after 5 P.M.

4ELP WANTED — MAt E-FF.MALE 
Reikia' Darbininkų ir Darbininkių

COOK AND 
ASSISTANT COOK

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

of Lake Michigan.
Salary plus rdom & board.- 

Season June 23rd thru
■Sept. 1,1980.

Call JOHN CERVENKA
(312) 964-0229

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali. daug 
žadėti teisininko Prano ŠULO 
oaruoštą> — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
■šleista knyga su legališkomis 
'ormomis.

Knyga su formomis gauna. 
1739 South Halsted St., Chica
na Naujienų administracijoje, 

,’o, ILL. 60608. Kaina $3.00.

F. Zepolis, Agent 
3208W. 95 th St “ 
Everg. Perk, Ill, 1

■State f arm fire and Casually Company*

. ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLATTIS

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

j

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vai- ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal susitarimą.

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

Chicago, m. 60629

DENTURE WEARERS
j A major 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

N»4ia»o«, Chicago, JU- Tuaaday, April 20, 1980




