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LIETUVOS KLAUSIMAI KELIAMI 
PRANCŪZŲ SPAUDOJE

Pastaruoju melu įpraneūžų dis buvo ne pagal įstatymus, 
spaudoje pagausėjo straipsnių Gimbutas teistumo nepripažįsta, 
apie Lietuvą; Pagrindinis jų in
formacijos šaltinis yra ELTOS 
biuletenis prancūzų kalba.

Žurnalas La Documentation 
Catholitpie. (Katalikiškoji doku- < 
mentaciją, Nr. 1780, 1980 m. 
vasario 17 d.) iš Elto's (Nr. 44, 
1979 m. gruodžio mėn.) ištisai 
persispausdino Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti Katalikų Komiteto 
Dokumentą Nr. 5 apie religines, 
organizacijas varžančius nuo
status Lietuvoje. Tų pačių po
tvarkių ištraukas skelbia Magis- 
tėre-Information . (Nr. 214, 1980 
metų vasario 1 d.), pavadinimu 
“Katalikiškoji Lietuya'ginscsi”.

Laikraštyje Catacombes (nr. 
101, 1980 m. vasaris) iš Eltofe 
Nr. '44 ištisai : perspausdintas 
TTGK Komiteto Dokumentas

i

Atkalėjęs 30 melų, jis pernai 
balandžio mėnesį išėjo iš lage
rio ir atsisakė imti sovietinį pa
są, reikalaudamas leidimo’ iš
vykti į Ameriką. Kai teisėjas ir 
tarėjai išėjo pasitarti, Gimbu
tas iš salės dingo. Teismas buvo 
atidėtas.

jį: * *

GAJAUSKAS — “TAUTOS 
KANČIŲ SIMBOLIS”

“Balys Gajauskas tapo lietuvių 
tautos kančių simboliu, ir mes > 
lenkiame prieš jį savo galvas”. 
Taip rašoma grupės lietuvių 
laiške Tiesos redakcijai, kuri šį 
laišką ignoravo.

* * *

LIETUVOS POGRINDŽIO 
SPAUDA

Nr;: 12, kuriuo kreipiamasi į| Ryšium su byla Nr. 58, nu- 
“ ” ' [kreipta prieš Lietuvos žmogaus

ir. tautos teisių sąjūdį, lietuvių 
savilaida sunkiau skverbiasi pro 
geležine uždangą. Iš patikinau 
šaltinių sužinc'ta,’ kad Liet tavoje 
pasirodė Lietuvos Katalikų Baž- 
iryčios Kronikos 40-asis ntime- 
ris. Taip pat išėjo iš spaudos

Jungtines,Tautas ryšium su Vai
ko Teisių pažeidimais Lietuvoje.

Lietuvos katalikai,_pogrindžio 
spauda.'ir? TerĮeckgi areštas' mi- 
nimi’ Vstraipsriiuosė“Tikiutieji 
Sovietų Sąjungoje: dega ntis 
vulkanas’-^—pasirodžiusiuose Le 
Cpurrier Savoyard (1980 m. sau- 
sio 29 d.), Croix du Midi (sausio j Aušros 17-asis ir 18-asis nume- 
27 d.), ir La Croix (sausio 31).;riai, Alma Mater 4-asis numeris,

Eltos biuletenio medžiaga pa- ir Perspektyvų 17-asis numeris, 
stoviai naudojasi žurnalas L’Est 
Europeen.

r ❖ * * . .

JUSTO GIMBUTO TEISMAS !

jjj jjC *

VYTAS STAŠAITIS PA
LEISTAS Iš LAGERIO

f

Hallsno kampelis, netoli Salzburgo.
(Teofilis Petraitis, 1911 m.)

PASISEKUSIOS AMERIKIEČIŲ IR JŲ 
SĄJUNGININKŲ GELBĖJIMO MISIJOS

PREZIDENTAS BUVO TIKS
LIAI INFORMUOTAS

WASHINGTON, D.C. — Bu
vo pasklidę gandai, k^d prezi- 
dsntas Carteris buvo netiksliai

i informuotas ir perankstj sustab
dė karo veiksmus Irano dyku
moje. Buvo tvirtinama, kad pul- 

. kininkas Charlie Alvin Beck-
■ with, 27 metus vadovavęs “ža- 
lioms beretėms”, norėjęs vykti

■ į Teheraną ir išlaisvinti suim- 
• tuosius. Vakar spaudos konfe- 
I renenoje jis paneigė tokius
gandus.

Į Puik. Beckwith 
i kad jis verkė, kai 
, dykumoje užsidegė 
i nis po susidūrimo
Aviacijos viršininkas jam pra
nešė, kad du malūnsparniai ne 
gali skristi, nes sugedo jų hid
raulinė sistema. Iš Daša Kavin 
dykumos jie turėjo skristi apie 
200 mylių artyn prie Teherano.

1 o sekančią naktį iš ten saiwuoto- 
I mis mašinomis jie būtų pasie- 
I kę ambasadą ir išlaisvinę su- 
I imtuosius.

Ketvirtadienio popietį pulki
ninkas Beckwith kalbėjosi su 
laikraštininkais. Jis jiems pa-

prisipažino, 
Daša' Kavin 
inalūnspar- 
su lėktuvu.

reiškė, kad jpati didžioji nelai
mė įvyko Daša Kavin dykumoje, 
kai-užsidegė malūnsparnis ir žu- 
vo astuoni kariai.

Pulk. Beckwith pažino visus 
90 karių, su kuriais jis skrido 
į Iraną ir ruošėsi vykti į Tehe
raną, bet nelaimė sumažinusi 
jėgas, reikalingas misijai atlikti. 
Tokia buvusi tikrovė.

TEHERANE RASTOS BOMBOS PRIE 
SOVIETŲ AMBASADOS

IRANO VALDŽIA ATSISAKĖ DARYTI NUOLAIDAS 
LONDONE IRANO AMBASADOS GROBIKAMS

Sausio 27 d. Vytas Stašaitis
USSR News Brief (Briuselis, buvo paleistas iš laegrio, kur jis 

Nr. 3) praneša, kad vasario 12 d. praieido 15 metų. Apie tai in-' 
Klaipėdoje buvo pašauktas į formuoja USSR News Brief 
teisiną Justas Gimbutas. Jį kai- (Briuselis,; Nr. 4). Pokario me- 
tino’ už gyvenimą be pašo (LTSR jais dalyvavęs partizaninėse ko’- 
Baudžiamojo KodeksO~ 212 str. %bse7 jis vėliau pabėgo Į EaTvi- 
1-oji dalis). Teisėjas buvo Pa-|ją, kur su padirbtais dokuinen- 
ročka, liudininkai: milicijos ka-|tajs pragyveno iki 1965 metų.

Bausmes turėjo baigti ir kiti 
senieji pokario kovų dalyviai, 
bet apie jų paleidimą neskelbia
ma. Pavyzdžiui, nieko nežinoma 
apie 1952 metais suimtą Kle- 
mansą širvį. (Kita)

GELBĖJIMO OPERACIJOMS TURI RŪTI RŪPESTINGAI 
PASIRUOŠTA IR TIKSLIAI ĮVYKDOMA

GEGUŽĖS PIRMĄJĄ TUR
KIJOJE ŽUVO ŠEŠI

pitonas Kapkajevas, miesto vyk
domojo komiteto tarnautoja 
Paulaitienė ir leitenantas, kurio 
pavardė nežinoma. Advokato 
kaltinamasis atsisakė.

Kai teisėjas perskaitė kaltini-
mą, kuriame nurodomas anks-j
tyvesnis Gimbuto ■ teistumas, 
Gimbutas pasinaudojo “nušali
nimo teise” ir nesutikd su teismo 
sudėtimi. 1948 nitetais Gimbutąt zlu® Jonas Paulius II pradėjoSterns raetam nubaudė OSO , A
(Osobojc Soveacanųe a n- 52.3 milijono kalalikų. kurie 
gas pasitarimas), populiariai P _•
‘“trojka” vadinamas karinis tn-j 
bunolas. Kadangi toks nuospren-

POPIEŽIAUS KELIONĖS 
AFRIKOJE

ROMA. —Penktadienį popie-

j sudaro 12% visų gyventojų, bet 
! yra greičiausiai auganti religi
nė grupė.

10,000 mylių kelionę jis pra
dėjo West Afrikoje, o vėliau 
vyks į Ganą, Kongą, Ivory Coast, 
'Zairę, Keniją ir Upper Voltą. 
Šiose valstybėse daugelis žmonių 
per metus turi pajamų tik apie 
$-100, apie 75% yra beraščių, o 
kai kuriose srityse vidutinis

Nepasisekus išgelbėti įkaitus 
Teherane , ir karinei misijai su 
nuostoliais grįžus iš Irano į savo 
bazes, ieškoma kaltininku bei 
nepasisekimo priežasčių. Visų 
pirma, tokioms misijoms nepa
kanka drąsių karių, o reikia 
apmokytų specialistų ir suma
nių vadų.

Laike pastarojo dešimtmečio 
amerikiečiai įvykdė dvi panašias 
misijas. 1970 m. lapkričio 21 d. 
JAV aviacijos ir armijos specia
lus dalinys, pagal gautas žinias, 
kad šiaurės vietnamiečiai badu 

: marina amerikiečius karo be
laisvius, puolė Sontay stovyklą 
šiaurės Vietname, netoli Hano
jaus. Rūpestingai planuota mi
sija gerai pavyko, bet belaisvių 
nerasta: jie buvo iškelti kiton 
stovyklom Misijoje buvo sužeis
tas tik vienas kareivis ir sudu
žo vienas malūnsparnis (heli
kopteris).

Antroji gerai pavykusi ameri
kiečių misija buvo 1975 m. ko
vo' 14 d. išvaduojant iš kambo- 
diečių pagrobtą prekybos laivą 
Mayaguez, 60 mylių nuo Kam- 
bodijos pakrančių. Sunkiose

tuvą su keleiviais ir įsakė skris
ti į Entebbe aerodromą, esantį jos vyriausybė, žinodama apie 
už 2,500 mylių nuo Izraelio? ekstremistų vartojamas priemo- 
1976 m. liepos 3 d. naktį Izrae- nes, parlamente pravedė įstaty- 
lio kariuomenės specialus dali- nią. duodantį policijai didesnes 
nys transporto lėktuvais nusilei-Į teises tvarkai palaikyti. Artė- 
do aerodrome ir išlaisvino 103įjant Gegužės Pirmajai, turkų 
Įkaitus. Buvo nušauti septyni I policija paskelbė, kur ir kokių 
lėktuvo grobikai ir 20 L gandos j demonstracijų negalima ruošti, 
kareivių. Žuvcf misijai vadova-'^ada Turkijos kairieji komu- 
vęs pulkininkas.

1977 m. saplio 13 d. Baader-' racijas prieš veikiančius Įstaty 
Meinhof gengės teroristai pagro- ‘ 
bė Lufthansa lėktuvą su kelei- triukšmadarius, 
viais ir jį nuskraidino į Moga-j 
dishu aerodromą Somalijoj. Jie į 
reikalavo 15 milijonų dolerių ir | 
išleisti iš Vokietijos ir Turkijos, 
kalėjimų 13 terdristų. Moga
dishu aerodrome lėktuvą puolė 
specialus Vokietijos kariuome
nės dalinys. Jie nušovė tris tero
ristus, o ketvirtąjį sužeidė. Iš-: 
laisvinti 86 įkaitai. Misijai va
dovavo pats specialių kariuome
nės dalinių vadas.

ANKARA, Turkija. — Turki-

nistai panoro suruošti demonst-

POLICIJA SAUGO IRANO 
AMBASADĄ 

LONDONAS, Anglija.

mus, turkų policija sustabdė 
_____________ Demonstran
tams pradėjus kelti nerimą, po
licija pastojo kelią ir pavartojo 
jėgą, šeši demonstrantai buvo 
sunkiai sužeisti ir mirė.

Neramu buvo ir Oslo mieste. 
Buvo duoti leidimai Gegužės 
Pirmosios demonstracijoms, bet 
demonstrantai neprisilaikė pa- 
tvarkvmu. Keliose miesto vietose1 * . . ,. .. įvyko susirėmimai su policija.
Grupė demonstrantų pradėjo 
daužvti krautuvių langus. 701 '. , .. . žmonių nukentejo, o apie šim
tas buvo areštuoti.

Ramiai praėjo demonstracijos
KALENDORĖLIS

Gegužės 3: Pilypas ir Jokūbas,
Diva, Vilionė, Lauksvydas, Die-1 tai. Minimose 6 valstybėse yra • v *1 • •_ _JI -vonis.

Gegužės 4: Monika, Florijo
nas, Mintautė, Dabilė, Beržas,
Gcidvilis.

Gegužės 5: Krescencija, Mak-i 
simas, Neris, šviesa, Griždutė, 
Barvydas.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 7:49.

Oras giedras, šiltesnis.

žmogaus amžius yra tik to me-1 kautynėse žuvo II Amerikos ka- 
1 reivis ir buvo 50 sužeistų. Tik- 

18.5 milijono katalikų, daugu-. rurnoje tik ]g marinų žuvo 
moję konfrontacijoje su kcrtaau- į kautynėse, o 23 aviacijos kariai 
nistais. J žuvo malūnsparnio katastrofoje

— Chicagos policija suėmė 
i kelis Revoliucinės komunistų 
partijos narius, kėlusius triukš
mą miesto centre gegužės 1 d.

— Aukso uncija penktadienį 
kainavo $510.

atvykstant į įvykio vietą. Išlais
vintas laivas ir 10 įgulos narių.

Didžiausią sensaciją sukėlė 
Izraelio kariuomenės dalinys, 
vadovaujamas pulkininko, iš
laisvinęs 103 įkaitus iš Ugandos 
aerodromo Entebbe. PLO tero- 

| ristai pagrobė Air France lėk-

I'on’į Didžiojoje Britanijoje, Danijoje, 
dono policija saugo Irano' amba- Olandijoje, abiejose Vokietijosa, 
sadą, kurią pagrobė Irano ara- Kanadoje. Kinijoje, Portugalijo- 
bai. Ketvirtadienį didokas būrys je Belgijoje, Liuksemburge, Ja- 
musulmonų susirinko ties Irano' pOnijoje ir Kinijoje. Sovietų Są- 
ambasados rūmais, suklaupė, jungOje demonstracijas organi- 
nulenkė galvas ir kreipėsi į Ala- zav0 valdžia.
chą, kad viduje esantieji keturi — ----- „ ■ — —
arabai nežudytų iraniečių, visus su viduje laikomu policininku, 
gyvus išleistų. ! Londono policija' imasi reika-

Ambasados viduje arabai turi lingu priemonių, kad būtų pri- 
ir vieną britų policininką. Pra- '^tg prjc taikingo susitarimo ir 
džioje jis buvo labai išvargintas, juo pačiu intensyvina apsaugą, 
bet dabar britų vidaus reikalų ■ kad fanatizuoti elementai neda-i 
ministeriš retkarčiais pasikalba rytų kenksmingų žingsnių. |

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no prezidentas Bam Sadr prane- 

• šė visiems krašto gyventojams 
kad valdžia išaiškino ruošiamą 
perversmą mulai Cromeini nu
versti. Valdžiai pavyko išaiš 

: kinti pasikėsintojus ir suimti 
visą eilę žmonių, pasiruošusiu 
išsprogdinti galingas bombas ir 
nuversti Irano dvasios vadą mu
lą Chomeini. Policija rado visą 
eilę bombų ne tik prie Sovietu 
ambasados, bet ir pakeliuje ; 
aikštę, kurioje mula Ohomeim 
turėjo pasakyti kalbą.

Vyriausybė patarė mulai Cho 
ineini i didžiąją aikštę nevyki* 
ir jokios kalbos nesakyti. Cho- 
meini paklausė ir į Gegužės Pir 
mosios švente nevyko, bet ji< 
nasakė kelis sakinius, patarda
mas Irano kovotojams ginti is 
lasmą ir senas islamo taisykles

Irano prezidentas Bani Sad 
4aip pa t - pranešė, k a d Pit^veliuei 
nis Islamo komitetas, apsvars 
tęs Irano a: abu pranešimą apii 
pagrobimą Irano ambasados 
Londone ir apie pasiryžimą su , 
šaudyti visus ambasadoje suim 
lūs tarnautojus, priėjo nutarimo 
kad su suimtaisiais jie gali da 
ryti, ką jie nori, nes Irano vy 
riasybė nesirengia išleisti n' 
vieno arabo, kuris dabartimi 
metu sėdi kalėjime ir privalės 
aiškintis Irano teisme. Visi su 
imti yra apkaltinti sabotaže 
veiksmais prieš Irano naftos ga 
mybą ir vamdžius naftai tolyi 
tekėti, šita Revoliucinės tarvbos 
nutarimą prezidentas Bani.Sad? 
pranešė ne tik Irano ambasado 
je esantiems arabams, bet pa 
skelbė visam kraštui.

Irano ambasadą pagrobusiej 
teroristai arabai buvo prižadėję - 
šaudyti įkaitus pirmomis ket 
virtadienio valandomis, I>et t; 
valandą praleido, nes nebuve 
gavę jokio pranešimo’. Ketvirta 
elienio vakare teroristai araba 
antrą kartą paskyrė laiką suim 
tiems arabams šaudyti, bet jie 
leido ir antram terminui pra 
bėgti be pasekmių.

Prezidentas Bani Sadr išaiš 
kino, kad Irano ambasadoje* yr- 
19 žmonių, iš jų 16 yra iranie 
čiai, o trys 
gu šaudytų, lai arabai teroristą 
šaudytų lifkai iraniečius, o ki 
tus paleistų.

Su Irano ambasadą London* 
valdančiais arabais kalbėjo Ira 
n<$ užsienio reikalų minister] 
Gotbzadė. Ji> pairiškė, kad Ira 
no vyriausybė jokių nuolaidi 
nedarys, suimtų arabų užsieni) 
neišleis. .Jeigu Londone araba’ 
vis dėlto nutartų kurį nors Ira 
no ambasados tarnautoją ar ps 
reiguną sušaudyti. 1 ii sušaudy
tuosius, kaip prezidentas pas? 
kė, paskelbtų Irano kankiniai 
ir tuojau sušaudytų po vien: 
Irano kalėiime laikoma araba v w •

Atsakomybę už suimtųjų sušau 
dymą ims Ixmdone veikiantiej 
teroristai.

Kitas oficialus pranešimas sa
ko, kad praeitą naktį buvo pa-

AIŠKINAMI MAFIJOS
NUSIKALTIMAI

WASHINGTON, D. C. — Se
nato tyrinėjimų komitetas aiš
kina organizuotus kriminalinius 
nusikaltimus, taip pat Mafijos 
ir Cosa Nostra veiklą. Komite
tui pirmininkauja senatorius 
Sam Nunn (D., Ga.), dalyvau
jant senatoriui Charles H. Percy 
ir advokatui Marty Steinberg. 
FBI duomenimis, pareikštais 
komitetui, organizuoti nusikal
timai aiškiausiai reiškiasi 20 
miestų.

Ketvirtadienį komitetui liudi
jo 41 m. William Bonadonna 
apie Mafijos veiklą Kansas Ci- 
'v. Jis dabar gvvena neskelbia
moje vietoje kita pavarde. Wil
iam Bonadonna komitetui pasa

kojo, kad jo miręs tėvas Fred 
larvvey priklausė Mafijai, todėl

;is girdėdavo Mafijos paslapčių 
iūo pat 10 metų amžiaus, nors 
ėvas norėjo, kad-jo-vaikai nie-- 
;o bendro' neturėtų su ta krimi
nalistų organizacija.

Tarp kitų dalykų jis pasakojo 
apie Mafijos žudiką Willie Cam- 
•nisano, dabar sėdintį kalėjime, 
1978 metais nuteistą 5 m. už lu- 
likavimą ir nelegalų pinigų rei
kalavimą. Cammisano buvo ga
dinamas Willie the Rat, nes? jis 
avo aukas įmesdavo Į kanab- 

<aeiją žiurkėnas. Tačiau jis ne
atsakė nė į vieną komisijos 
klausimą ir 29 karius naudojosi 
konstitucinėmis teisėmis.

KONTROLIUOJA ATVY
KUSIUS KUBIEČIUS

I ančiai.

KEY WEST, Florida. -- Atsa
kingi pareigūnai įsakė pietų pa
kraščių sargams kreipti dau
giau dėmesio į nuolat atvykstan- 
'•ius jaunus kubiečius. Diktato
nus Castro nenorėjo kubiečių 
įleisti į Peru Respubliką ir Kos- 
a Riką, bet vėliau, kai pamatė, 

kad toks didelis kubiečių skai
čius nori išvažiuoti, kai pama
tė, kaip operuoja opozicija, tai 
•atarė išleisti visus, kurie tik 
lori išvažiuoti. Norinčių išva
duoti atsirado žymiai daugiau, 
legu pats Castro manė.

Pakraščių sargai daboja, kad 
Ameriką neįsiveržtų Maskvos 

•gentų ar Castro draugų. Tokie 
bus pasiųsti atgal į Kubą. Pažįs
tamus ir gimines turintieji išlei- 
Ižiaini važiuoti iš sudarytos 
įereinaincs stovyklos.

’eisti šūviai j Amerikos amba
sadą Irane ir sužeistas vienas 
Ambasados sargas. Dabartiniu 
melu ambasados rūmuose ame
rikiečiu nėra, bei studentai ko
munistai tebesaugo JAV amha- 
los rūmus ir juose buvusį turtą 

l>ei dokumentus.
Irano vyriasybė pranešė bri

tams, kad jie gali spręsti Irano 
ambasados pagrobimą, kaip 
jiems geriau atrodo. Iranas pre
tenzijų neturi.
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ŠIS TAS NAUJO DĖL CUKRALIGĖS (DIABETO)
REIŠKINIŲ

Dr. W. G. Brandstadt, einąs atsakingas pareigas 
Chicanos Sveikatos departamente, sako, kad cukraligė KLAUSIA 
(diabetas) dabar žinoma, kaip pirmaujanti liga, kraujo > 
tekėjimo sistemos, šios ligos pasireiškimo faktoriais yra 
paveldėjimas ir nutukimas (obesity), būtent: a) kai ku-l 
rios cukraligės rūšys pasireiškia jauniems asmenims,; 
jaunesniems negu 25 m. amž., ir b) mažiau < cukraligė 
užklumpa vyresnio amžiaus asmenis. Bet kurios rūšies 
cukraligė, jeigu ji yra mažai kontorliuojama, tai gali 
Įvykti pavojingų komplikacijų.

Netekus kraujo geros cirkuliacijos į žmogaus ko
jas, to išdavoje gali atsiras kojos pirštų gangrena. Jeigu I 
jūs turite su atatinkamu gydymu kontroliuojamą cukra
ligę,jūs galite preventyviniai nugaėti tas komplikacijas, 
mazgojant savo kojas drungnu vandeniu, naudojant spe
cialų muilą,-vėliau trinant-jas su alkoholiu. Jeigu jūsų 
oda sausa, vartokite šaltą kremą 2-3 kartus į savaitę. Dė
vėkite švarias, laisvai gulinčias kojines, vengiant koji
nių raukšlių ir skylių. Nusikirpkite kojų pirštų 
lygiai su žirklėmis ar specialiu Įrankiu (clipper) 
kados neplaukite namų su peiliu; naSus kirpkite 
po vonios, kai nagai suminkėja.

Šaltam orui esant, dėvėkite batus, turinčius 
šąlą. Vengike'dėvėti tokius batus, kurie yra siauri arba 
yra maži. Specialūs pratimai yra labai svarbūs 
kojų kraujo cirkuliacijai, ypač jie yra būtini vyresnio 
amžiaus asmenims.

Vengike, kad kojose nepasireikštų infekcija, o jeigu 
ji pasireikštų, tai reiktų stropiai tą apsikrėtimą gydyti, 
ypatingai cukralige sergantiems.

Kitos komplikacijos, Įskaitant retinitis, kuris gali 
privesti prie žmgaus aklumo, neuritis ir inkstų susirgi
mo. Jeigu cukraligė nerūpestingai gydoma, kraujuj cuk
raus kiekis padidėja iki pavojingos ribos, ligonis gali ne
tekti sąmonės (coma) ir viso to išdavoje gali Įvykti cuk- 
raligininko mirtis.

nagus
— me
tikiai

pamu-

Gyd. D. š.

REIKŠMINGAS TEISMO 
--------- SPRENDIMAS

Chicagos teismas šiorui^ 
dinomis įsakė.Sears, Rcbach 
kompanijai išmokėti kompen
saciją dėl 
našlei to 
mirė širdies

Tą darbininką kompanija ira 
šė į apmokamą alkoholiku re- 
habilitacijos programą.

ivvkusios mirties e 
darbininko, kuris

atakos ištiktas.

Illinois Aukš. 
sprendė, kad 
programa buvo 
ino priežastimi
kad Sears kompanija mokėjo

teismas nu- 
rchabilitaęij< s 
nervų įtempi-, 
(stressful) ir

už toj programoj darbiuinki 
dalyvavimą, nors Širdies ata
ka įvyko savaitės pabaigoje.

Kitu- atveju teisinas įsakė 
vienam Illinois įmonės savi
ninkui išmokėti kompensaci
ją alkoholikui darbininkui.Tas 
darbininkas buvo atleistas iš 
darbo dėl blogo darbo atliki
mo po to, kai jis atsisakė priim j 
ti darbdavio pasiūlytą rehabi- 
litacijos patarnavimą. .

pr. petitas
♦ *

SENJORAI 
PATARIMO: 

GYVENTI VIETOJE AR PER
SIKELTI KITON VIEOVĖN? 

r

Vienas vyresnio amžiaus vy
ras sako: ‘Mano problema — 
visų išėjusių vyrų pailsiu rū
pestis. Aš per visą savo gyve
nimą buvau gana aktyvus, bet 
nebuvau pasiruošęs ateities gy 
venini ui, kaip išeisiu į poilsį. 
Dažnai* mano žmona manęs 
klausia, ką ji iš mario išėjimo 
poilsin gaunanti. Ji natūraliai 
jaučiasi, kad ji atsakinga už 
namų ruošų, bet kai aš noriu 
ką namų ruošoje gerai atlik
ta mano pasiūlytą pagalbą. Ji 
sako, kad aš nepajėgiu bet 
ką namų uošioje gerair atlik
ti ir dėl to ji turėsianti dau-į 
giau dirbti.”

Žinovai sako, kad 
žmona, J 
ninku amžiaus, turi' išdisku
tuoti susidariusią šeimos bu
simąjį gyvenimą, išdirbkite 
abudu ateities planus, ką kieki 
vienas turės veikti. Šiuo a t ve-Į 
ju yra .dviejų rūšių nusiskun
dimai, kurie prašosi būti ben
drai sprendžiami. 1) Tieji as
menys. kurie susituokė iš mei
lės, kurie iš pradžių buvo lai-

vvras ir
būdami abudu perisi- jį įvykdyti reguliariai.

Bet jeigu to-negalite padalyti, jūsų nuovargio ar dėl neim
tai turite atlikti savo jėgomis.^ gos: 
Koki darbą galite atlikti, tai

# » ♦

SVEIKATOS REIKMENŲ 
PARODA

Chicagos priemiesčio Berwyn 
Health dapartamentas, kodpe- 
ruojant su MacNeal ligonine ir 
Blue Cross/Blue Chield ąpd- 
raudos bendrovėmis, gegužės 
17—18 dienomis atidaro vadi- 

minį'būdami kartu, lai’jiedu nan^ Health Fair~ sveita^ 
teleidžia tai meilei ir toliau Par°d?- Ji bus atidalyta 
bujoti, būnant kartu, nors pa-j - 
sitaikvtu ir mažu šešėlių. To»- 
kiai šeimai . nereikalinga joki 
patarimai ir mažai jiems rei
kia planų ateities reikalus 
bei darbus ateityje tvarkant.

2) Nepakanka* sėdėti įkartu

i nuo 
į 11 vai., ryte iki 5 vai. vak. Ber- 
Į wyn Sveikatos departamento 
ir aplink esančiuose žemės 
sklypuose, 26th ir East Ave.

Programoje bus pademons- 
tuojaina kaip atliekama me
dicinos patarpavimas, tikrini-* 

-rr-phlnuoti dėl bendru keliorį^^i preventywines apsaugos 
niu organizavimo, bet‘tuos ap- ^formacija. Ugniagesių ir po- 
tartus planus reikia vvkdvti I hcI’°s <^Pa‘ tamentai asituos 
Reikia leisti vienas kitam daulir Parod-vs kaiP ^erkia Card10. 
giau laisvės, arba vienas ki-I (§irdies) ir Puhninary respi- 
tani padėti arba kooperuoti 
aptartus Iicndrus darbus.

Jeigu jūs galite ką nors pa
sisamdyti, kad padėtri atlikti 
namų ūkio darbus, tai gerai.

*) Jūs perdaug dirbate pei 
kelis mėnesius, deginate žva- 

■kę iš abiejų galų, ir pagaliau 
tas jūsų organizmą paveikė. 
Dabar jūs sumokate aukštą 
kainą, kaip viršžmogis (Super 
manas). Galbūt, jei galite su
mažinkite savo veiklą ir pa
silsėkite.

*) Jūs esate paliesti depre
sijos — ir tat yra depresijos 
kelio manifestacija savaime 
iščiulpiant jūsų energiją ir 
paverčia jus į neveikią, 
būt, jei galite suimkite savo 
į normalią padėtį ir išvengsite 
depresijos.

*) Jeigu jūs esate fiziškas 
ligonis, tai tas sulaiko jūs vei
klą ir žaidimą. Gal būt, jei

ĮDOMUS daktaro tarnovero turto 
PALIKIMAS

ŽMOGŽUDEI DAKTARAS BUVO UŽRAŠĘS $220,000
Wite Pleinze. — Westchesterio grafystės testa

mentų atvirtinimo (probate) teisme buvo svarstoma 
kardiologo ir pagarsėjusio knygos apie dietą autoriaus 
daktaro Germano Tarnovero palikimo byla. Daktaras 
kovo mėn. 10 dieną keturiais šūviais savo namo miega
majame buvo nužudytas.

Dr. G. Tarnovero testamentas buvo sudarytas š. 
m. sausio 21 d. Testamente aiškiai buvo nurodyta, kaip 
jo palikimas turi būti padalytas. Jo palikimas siekia 
apie keletą milijonų dolerių sumą. Daktaras savo turto 
didžiąją dalį, įskaitant ir vila (jų vertė siekia pusę mi
lijono dolerių) paliko savo giminaitėms-čiams. Iš jų trys 
nepilnamečiai, kurie baigę mkyklas, gaus po $20,000 
aukštesniam mokslui tęsti. Daktaro šoferiui ir virėjėi 
paskirta iš vso $32,000.

Dr. Tarnovero parašyta knyga apie dietr turėjo 
sensacinga pasisekimą (per metus jos buvo parduota 
daugiau 3 mil. egzempliorių. Testamente buvo išvar
dinti visie asmenys, kurie kokiu nors būdu buvo susiję 
su jo darbu. Jis nemažas pinigines sumas paskyrė me
diciniškiems tyrinėjimams ir labdaros įstaigoms. Dakta
ro 37 metų, sekretorei Linn Traiforos iš paliko mo teko 
$200,000; jos dukroms Lorai ir eElektrai po $20,000 mok
slui tęsti. ' į

Bet didžiausia sumą pinigų, $230,000 dr. Tarnove- 
ris užrašė' 57 m. Jimi Charis, kuri areštuota už gydyto
jo nužudymą. Jimi Charis bus patraukta teisman, kal
tinama, kad ji įvykdė žmogžudystę iš susijaudinimo. 
Iki teismo Jimi Chartis paleista, įnešus $40,000 užstatą. 
Ji dabar yra tyrinėjama psilhiatrijos klinikoje. Jeigu 
Jini Charis bus pripažinta kalta už įvykdytą žmogžu
dystę, tai pagal Westchesterio grafystės įstatymą ji ne
teks teisės į savo aukos palikimo. dalį. pr. šul.

tį viešai tai pareiškdamas. Tai 
jis bando parekišti kitais bū
dais, pasakant tai vėliau, iš
reiškus mažais nusiskundi
mais’’. .

Bulette. j '
“Nuovargio -pašalinimas ir 

grįžimas į normalią būklę ne
įvyksta per vieną naktį, bet 
“čia yra pagrindinė pamaina

Žmogus kai kada pasiekia; -kri^^.yis^s ... jeil^alas vystosi.
Gal I ribotą savo pajėgumu, Dr. Bu- 

‘ iette sako, kad jis žino, kad 
nuovargis ra baisus pavargi
mas.

Nežiūrint to, kad jis pade
da, nežiūrint to, randa kelią 
pikčiui ir spaudimui išvengti, 

______ ___________ nesu
sipratimui (“trubelui”) vys
tytis :
—'“šis—nepajėgumas...išreikšti-

galite ieškokite būdų pasveik- ;js galbūt priežastimi

Žmonės gali pastebėti kaip'vis
kas keičiasi. Jie gerai jaučia, 
kad dalygai vystosi gerojon 
pusėn”, baigia Dr. Bullette:

Gyd. i).S.

JŪS KLAUSIATE,-

JEI JŪS NORITE SIŲST!
SIUNTINI - DOVANĄ I LIETUVA IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

racija ir Heimlich aparatų vei 
kimas, kai jie naudojami as
menims. užspringusiems bet ko 
kiu maisto gabalėliu gerklėje.

Parodys kaip veikia į žmo
nes narkotikai ir alkoholiz
mas, kad žmonių sevikatą ap
saugotų.

* * ♦

ESATE NUVARGĘS?
ŠTAI KELI PATARIMAI NUO, 

VARGIU! PAŠAINTI

Ii. Psichiatras sako, kad yra 
galimybių kai jūs perdaug 
veikiate ir tas yra viso ko prie- 
žastimi. Taip, tai gali būti prie piktumui konstruktyviniu ke- 
žastiini jūsų depresijos kokia iju yra susijęs su nepajėgumu,

UŽSIENIO KALBŲ KLASĖS

negerovė.O

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED 8* v- EŠPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019—Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vielą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasile žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktu.

Atidalyta kasdien nuo 9 valandos ryto iki (i valandos vakaro, 
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 1 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, r A. — 126 Tilghman Stitet ....................
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street i......... ......-..... .....
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. _ 701 Fillmore Avenue ..................
CHICAGO 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue .............
CHICAGO, ILL. 60ti29 — 2ou8 West 69 Street .........
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street . .............
CLEVELAND. OHIO 44134 — 5689 State Rd._______
CHESTER, Pa. 19013 — 2819 W. 3 St. ____________ ___
DETROIT 12, Mich. — lloOl Jos Campau Avenue.... .......
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 0870i _ 234 Second S»........................ ......
LOS ANGELES 4. Calif. — 159 So. Vermont Avenue ... 
HERKIMER. N. Y. McKENNAN RD........................
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St.......... .. .....
NFW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue 
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St............................ .
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013 N. Marshal St. 

Aril. 85027 — 22047 N. Black Canyo. 
7auwaY, N. J. — 47 East Milton Avenue 
SOUTH RIVER. N. J — 41 Whitehead Avenue 
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave. _ 
SYRACUSE, N. Y. 1320a _ 515 Marcellus Street . 
6R-40 FLEET ST. Fo-est Hills, H Y. 1137S

Jūs nežinote kas yra blogo, 
kad nuvargstate ir negalite 
ramiai naktį miegoti.

Jeigu taip atsitinka, tai gali 
būti dėl to, kad gal būti jūs 
ką negero girdėjote ar skai
tėte.

Gali būti trys priežastis dėl

nors fiziška 
lauksite, kad būtų geriau, ga- 1 
Ii pasidaryti blogiau. Reik kąj nias, 
nors daryti.

Dr. John Bulette Psichiatri
jos ligoninės vadovas iš Medi
cal College of Pensylvania, sa
ko: “Yra ribotas 
asmens 
iš vidaus organizmo 
spaudimą. Mes išeiname iš sa- 
vęs,—jeigu pervišijame savo 
pajėgumą, ir tai gali būti pa
vadinta nuvargili.

“Pimkime "tokį asmenį, kurs 
namuose turi nesusipratimų 
(trubelių) ir kurs pyksta ant 
žmonos ilž tai ką jį padaro ar
ea nepadaro. Jis yra supykęs. 
Bet jis gali išreikšti savo pyk-

kiekvieno
pajėgumas toleruoti

išeinantį

Kai t fiziškais simptonais, kaip ul- 
’I ceris ir aukštas kraujo spaudi- 

, . psichologiškais simpto
mais kaip obsesijos ir kom- 
pulsijos ir lygiai pichozė, spe
ktro pabaigoje”.

Tam atsakymas — prieš tai, 
kol nesusipratimas (trubelis) 
paliečia — reikia nustatyti 
konflikto prigimtį ir jį išsprę
sti. Nors jūs negalėtumėt to

KL. šių vasarą aš su žmona 
rengiamės atstogauti Europo
je. Bet turime problema su 
užsienio kalbomis — nemoka 
me nei vokiškai, nei prancū
ziškai. Malonėkite nurodyti 
tokius kursus, kur galima pra 
mokti bent truputį susikalbė
ti minimomis kalbomis.

Senjorai V (k

Hwy

— *35-1654
— 342-4240
— 633-0090
— 895-0700
— 486-2818
— 925-2787
— 376-6755 

.. . 216-845-6078
- 215-497-2382

— 365-6780
— 365-6740

— 363-0494....
— 385-6550

— 315-866-3939
— 305-673-8220

— 674-1540
— 475 7430 

215-WA-5-8878
- 602-942-8770

— 381-8800
— 257-6320 

. — 589-4464
— 475-9746 
1114094

statine
Vienas pilietis minėjo draugui, 
Kad reikia jam statinės •vyno raugui, 
Kurią jis greit gražinti žadėjo.
Padėti draugui tas žmogus norėjo 
Ir jis statinės jam nepagailėjo.
Kai tą stotinę Sugrąžino, 
žmogus jau josios nepažino. 
Ji buvo nusidažius raudonai, 
IŠ jos į nosį mušė raugalo kvapai. 
Su statine nebuvo galima ką nors daryti ; 
Nesisekė jos aštraus kvapo panaikinti. * 
Vanduo, gira ar duona 
Vis vyno raugu atsiduoda.
Tai garais ją šiltino, tai vandeniu plikino, 
Tai ilgą laiką ant vėjo ją vėdino, 
Vis vien jis neatsiekė pasisekimo.
Pagaliau liepsnoj jis jąją sunaikino.

♦ ♦ ♦

Kai, vaiką blogai auklėja, „ , y 
Tai karčią sėklą jo būde pasėja, 
Kurios nei laikas neišiiaikins 
Ii’ jo gyvenimą sugadins.

(Vytautas Ptraitis. PASAKĖČIOS, 217 psl 
kaina $3, gaunama Naujienose), 

t

konflikto asmeniškai išpręsti 
gydytojas teigia, kad veikiant 
priešinga kryptimi, tai gali 
pašalinti piktumą.

Nuovargiu nusiskundžia dau 
gelis pacientų, kai jie aplanko 
gydytoją. “Kaip psichiatras, 

aš pastebėjau, kad žmonės no
riai kalba apie savo nuovargį. 
Tai nėra apgavystė. Tai nėra 
kalbėjimas apie durnumą (era 
ziness) teigia D1- Bulette.

Nuovargio simptomai yra 
tai, kas pasireiškia mėnesiais, 
ir tas yra pastebima nuo sex’o 
iki rekreacijos veiklos.

Šiuo ^a įveju gali būti daug 
nuovargio priežasčių ir fizi
nės priežastys turi būti nusta
tytos ir paša Ii n tos,bet progno
zė pacientų nuovargio turi būti 
išaiškinta. ‘Jeigu mes padaro
me tikslią diagnozę ir numa
tome tikslų gydymą, dalykai 
turi gerai veikti,” sako Dr.

ATS. Concordia College, vei 
kianti River Forest, Chicagos 
priemiestyje, siūlo intensyvų, 

- dev’vniu valandų nžisenio kal
bų kursą keliautojams, kurie 
ruošiasi šią vasarą išvykti į 
Europą. Kursai prasidės ba
landžio 28 d. ir tęsis iki ge
gužės 14 d. Pamokos bus pir
madienį ir trečiadienį vaka
rais, Klasėse bus konesentuo- 
jarnasi į kalbų pažinimą, kiek 
reikalinga keliauninkams Vo
kietijoje ir Prancūzijoje.

Už kalbu kursą reikia mo
kėti po $20 asmeniui. Paul 
Kreiss bus prancūzų kalbos in 
struktorius ir William Ewald 
— vokiečių kalbo mokytojas.. 
Informaqijoms gauti rašykite, 
the Center for Continuing Edu 
cation, Concordia College, 
Dept C. T., 7400 Augusta St., 
Rievr Forest, Ill. arba skam
binkite tel. 771-8300, Ext. 366,

PATo SKAITYK IK DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS1i

= Importuoti kristalai, parcelianiniai servizai, gintaro karo-
E z liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
ų (Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis) ;

: 1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

: Tel. 247-5081
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MENO
tos dvi premijos: pirmoji už ta
pyba ar skulptūra, antroji už

i-r

M. ŠILEIKIS Waukeganas

VLIKO ŽINIOS E OKUPUOTOS LIETUVOS
šventosios uoste.
(Teofilio Petraičio akvarelė, 1939 m.)

Paroda bus atidaryta gegužės 
16 d., penktadienį, 7 vai. vaka
ro, pastoviose Čiurlionio Galeri
jos, Ine. patalpose, 4038 Archer 
Ave., Chicago^e. Be vietinių dai- 

i lininkų, dalyvauja iš Kanados ir

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS
i grafiką.

Spausdinamas iliustruotas pa
rodos katalogas. Visuomenė kvię 

į parodos atida ryma. 1

* L * - -i.

' Dailininką T. Petraiti prisimenant

O TĖVYNES- SARGAS, poli
tikos ir kultūros žurnalas, lei
džia popiežiaus Leono XIII lite-j 
ratūrinis fondas, redaguo ja Pet 
ras Maldeikis. šiame numeryje 
rašo: P. M. K Bartkus. Vytau- £> 
tas B: Janavičius, J. Varnas, P.. 
Balčiūnas, P. Miškinis. M. Pete-' 
raitienė. P- Alšėnas, M. Gečio- 
nis, A. Rūgytė. Visi straipsniai 
yra vertingi ir įdomūs.. Žurnalas 
yra 96 psl., kainuoja S3. Admi- 

t nistratorius Antanas Balčytis, 
j 6819 So. Washtenaw Ave., Chi- 
J cago. IL 60629.

1978 m. gruodžio mėn. 18 d. me krašte Petraitis taip pat tu-***• u. v V,. JįlV JTk.LC4.OC'- X CHULLLO vClip V lu.

įnirę j dailininkas Teofilius Pet-Į rėjo individualių parodų Brook-
raitis. Gimė 1896 m. lapkričio 
7 d; Adomiškių kaime, Lietuvo
je. Meną studijavo Kauno Me
no mokykloje. Akvarelistas Ka
jetonas Šklėrius padarė jam gi
laus įspūdžio. Vėliau, meno stu
dijas gilino Čekoslovakijoje pas 
F. Hladiką ir J. Bukovacą. Pasi
ruošęs mokytojo profesijai, dail. 
Petraitis dėstė paišybą Šiaulių 
Mergaičių Gimnazijoje 1927 — 
1944 metų laikotarpyje.
t ' - ' ' ' t :

Nuo 1927 metų velionis daly
vavo Lietuvoje: rengtose jungti- 
nėse dailės parodose, taip pat 
ir' Rygoje. Savo individualių pa
rodų turėjo Šiauliuose.

1944 metais atsidūręs-Vokieti- 
j^e^dail. Petraitis. dalyvavo lie
tuvių rengtose dailės parodose. 
1949 metais atvykęs į Ameriką,

* * *
e KARYS 3 nr. Leidžia LK- 

VS Ramovė new Jorko skyrius, 
redaguoja Zigmas Raulinaitis, jį 
pavaduoja Jonas Rūtenis. S. 
Kaunelienė yra šaulių skyriaus 
“Tremties Trimitas” redaktorė, 
kitus skyrius redaguoja B. Bal
čiūnas ir B. Brazdžionis. Šiame 
numeryje rašo dr. Algirdas Bu- 
dreckis, Jonas Rėvas, B. Bal
čiūnas. Edmundas Jasiūnas, Arė

lyne, Waterbury, Elizabeth ir 
kituose centruose.

Velionis Petraitis, kaip realis-, 
tas-impresionistas, sukūrė gan 
būdingu akvarelių, tačiau ir aliel 
jinėje tapyboje jis paliko įspū-‘ 
dingu darbų. Jo kūryboje vy
rauja gamtovaizdis (kai kurie Jas Vitkauskas. Šaulių skyriuje 
ir suabstraktinti), bet nevengė 
kompozicijų ir portretų.

M. Šileikis

DĖSTYTOJŲ KORUPCIJA

Vilniaus valstybinio universi- gio auka. Ji nieko nepasakoja. 
. teto Kauno vakarinio fakulteto
lietuvių kalbos ir literatūros IV 
kurso studentams politinės eko
nomijos egzaminas buvo paskir
tas 1978. I. 15. Egzamine daly
vavo 34 studentai. Paskirtą die
ną egzaminą išlaikė šeši. Ki

, BENDROJ! DAILĖS 
PARODA

Čiurlionio Galerijos, Ine. 
giamoje bendroje parodoje da
lyvauja 14 dailininkų su Įvairios 
technikos bei žanro kūriniaisT 
Yra tapybos, grafikos, skulptū
ros ir keramikos darbų. Juri ko-

rašo Jurgis Gliaudą. Gausi šau- 
j lių ir karinė kronika. Prenume- 
i rata $12 metams, šio nr. kaina 

$1.5, administratorius Kęstutis 
Bileris. Adresas: KARYS, 341 

j Highland Blvd., Brooklyn, NY 
1 11207. Šio numerio viršelį puo- 

ren. Į šia Lietuvos kariuomenės kūrė
jo savanorio Kazio Algenio nuo
trauka. Kazys Al genis, remda-

savo teptuką nepadėjo į šalį. Šia misija savo darbą atliko gerai.

išlaikymą išeivijoje, paaukojo 
daugeliui patriotinių laikraščių, 
jų tarpe Naujienose po tukstan- 
tį dolerių.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS | 
JXJŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- I 

ČIAMOS TREČDALI METŲ!
f / .Visi lietuviai kviečiami atkreipti Į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
naujienas siunčiame 4 menesius 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

— Automobilio vairuotojas, 
vejamas policijos už greitą va
žiavimą, Įvažiavo' i namą, pra
mušė mūrą ir užmušė mieganti 
keturiu metu berniuką.

— Senatorius Edward Ken
nedy kviečia prezidentą Carterį 
Į viešas diskusijas, bet prezi
dentas kvietimo nepriima.

kas yra jai atsitikę sausio ; 15 
. dieną. “Neklausinėkit.' Pasigai
lėkit mano šeimos” — : atsako 
susidomėjusiems. Tik pasakė, 
kad dėst. Dagys ir fakulteto de
kanas Vytautas česnavičius, bu- 

—............    — vę ten, kur ji laikė egzaminą,
tiems buvo neaiškus pažymys, | ją labai prigąsdino ir prigrasino, 
ir egzaminas atidėtas vėlesniam 
laikui.

Sausio 15 d. studentai: Kiau
šas, Karalienė ir Juškienė nuė
jo valgyti pietų į kavinę. Ten 
atėjo ir politinės ekonomijos 
dėstytojas Žymantas Dagys. Pa
pietavę prie vieno staliuko, jie 
nukrypo į politeknomijos klau
simus. Čia du baigė išlaikyti eg
zaminą, gavo po ketvertą. Tik 
R. nepavyko, — pąsiliko laikyti 

-po~pietų.—7—- - t-------- r^-
Ilgai vaikščioję Kauno gatvė

mis, dėstytojas su .studente pa
suko į “Nemuno” viešbutį. Stu
dentė nenorėjo eiti į viešbutį 
su dėstytoju, bet labai norėjo iš
laikyti egzaminą.. Sunku pasa
kyti, kokiu būdu ji gavo polite- 
konomijos penketą. Po 4-5 die7 
nu ją sutikę kurso draugai la
bai nustebo — jos veidas sur 
muštas, paakiai mėlyni. Dar nie 
kas tokios nebuvo matęs. Varg
šė bandė viską paslėpti po pu
dromis ir dažais. Tačiau drau
gai įtarė ją esant dėstytojo Da-

dėstys jiems (IV lituanistų kur-^ rių Kubilių ir kitų aukštųjų mo- 
sui) kapitalizmą.

Kita Vilniaus universiteto 
: _J [ Kauno vakarinio fakulteto lie

tuvių kalbos ir literatūros stu
dentė panašiu būdu buvo prie
vartaujama dekano Vyt. Česna- 
vičiaus. Jai buvo sukliudyta 
laikyti egzaminus, nes buvo įs
kųsta, kad tikinti. Ji buvo iš
kviesta į Vilnių ir Vilniaus uni- 

į versiteto rektoriaus Kubiliaus 
’ pavesta ją “perauklėti” kažko- 
’ kiam universiteto pareigūnui. Jo 
‘ pavardė studentei nenurodyta. 
’ Šis ją nusivedė į atskirą nuoša- 
! lų kambarį, ėmė į tikinėti, kad 
• ji neturi būti atsilikusi. Jo žo- 
į džius sekė veiksmai — bandy- 
' mai nekukliai glamonėti. Kai 
, mergaitė nuo prievartautojo pa 
[ bėgo ir pasiskundė Vilniaus uni- 
\ versiteto rektoriui, šis pasisakė į duoto j as; jis pats —komunistų 
l esąs bejėgis kovoti su niekšišku- ’ partijos narys.
imu.
i Šios žinios gautos iš pačių li- 
įtuanistų studentų Jie labai bi- 
; jo, kad tų studentų pavardės ir 
; įvykiai neiškiltų viešumon, ir 
j kad toms dėstytojų prievarta- 
ivimo aukoms nebūtų sukliudy- 
j ta baigti mokslus. Nenuostabu, 
Įneš nelengva Lietuvos jaunimui 
‘įstoti į aukštąsias mokyklas ir 
į jose išsilaikyti, šios, žinios skel
biamos be nukentėjusiųjų žinios 
į ir sutikimo.
Į Dar tragiškesnis įvykis išryš- 
;kė5o su Kauno medicinos insti

ll tuto profesoriaus Šiurkaus mir
timi. Už egzaminų išlaikymą iš
tekėjusi jo studentė turėjo at- 

jsimokėti jam atsiduodama jos 
Į pačios but£.
i Kai tuo Jnetu kažkas pasibel- 
i dė į to buto duris, profesorius 

i; pamanė, kad tai jos vyras- Iš 
: to išgąsčio dėl širdies priepuo- 
Įlio profesorius mirė. Iškviesta 
; greitoji pagalba atsisakė pro
fesoriaus lavoną paimti be mili
cijos leidimo. Atvykę milicijos 

•pareigūnai privertė studentę pa-

z

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

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

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

* RuPESTINGAI ISPUJX'MI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS ■

Atdara šiokiadieniais nuo

, D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

Tel. 476-2206

mu laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___dol
Pavardė ir vardas
Adresas_____________________ _______

•\ Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas.' Priede -—— dot 
Pavardė ir vardas________ ____________
Adresas--------------------------------------------

kuris

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra geniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu Braternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudų savo nariams.

kurie tuog

doleriu

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

na*

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas_____________________________________
Adresas___________ _______________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas _ ______________________ ;
Adresas —- ------ ------------- ---------------------------------------------
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Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

ST A — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiais 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metama.

SLA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesi ai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
hUwYork, N.Y. 10001

J07 W. XXh SI.
Tat (111)

kyklų rektorius, profesorius ir 
dėstytojus prašome imtis kolek
tyvių priemonių, kad jų vado
vaujamose mokyklose nebūtų 
dorovinio pakrikimo ir mergai
čių bei moterų prievartavimo 
židinių. Nusikaltusius griežtai 
bausti, nepaisant jų poaukščio 
bei ryšio su saugumo komitetu. 
Partijos, kornjauriimo darbuo
tojų pareiga ištirti rimtai šiuos 
reiškinius ir neleisti piktnau
džiauti užimamomis vietomis, 
.grasinti susidoroti su nukentė
jusiais studentais — kaip tai da
ro tarp kitų minėtas dekanas 
Vyt. česnavičius, tikėdamasis 
galįs prievartauti civilius pilie 
čius, nes jo brolis (A. česnavi
čius) yra Lietuvos TSR Minis
trų taryboje pirmininko pava-

šie faktai rodo, kokioje tra
giškoje padėtyje yra atsidūrę 

i mūsų studentės, kaip jos neturi 
jėgų ir drąsos kovoti už elemen
tariausias žmogaus teises. Jie 
taip pat liudija, kaip žemai yra 
smukę dalis aukštųjų mokyklų 
profesorių ir dėstytojų ir kaip 
nebaudžiami iki šiol gali prie
vartauti mūsų jaunimą įvairių 
laipsnių partijos pareigūnai.

Gelbėkime Lietuvos jaunimą 
nuo dorovinio smukdymo!

M. Vosilka

kad niekam nieko nepasakotų. 
Ir ji tyli.

Po to dėst. Dagys vėlesniam 
laikui atidėjo egzaminą (kai ku
riom studentėm buvo pasakyta 
ateiti rytojaus dieną (L 16) prie 
centrinio pašto). Studentę Vai- 
čiukynaitę lydėjo jos vyras (ji j. 
ištekėjo, bet nepakeitė savo pa- ■ 
vardės universitete). Vyras ly- kokiomis aplinky-
dėjo nežymiai, studentė neišsi-j - - — -
davė turinti palydovą. Dėst. 
Dagys pareiškė, kad gatvėje 
nepatogu klausinėti ir vedėsi 
-studentę į “Nemuno” viešbutį. ~ 
Ji, nieko blogo negalvodama ir 
turėdama palydovą, ėjo drąsiai. 
Dėstytojas studentę vedėsi įvai 
riais viešbučio koridoriais, kol 
pasiekė kambarį. Čia liepė stu- . 
dentei nusivilkti paltą ir sėsti. 
Kambaryje nieko daugiau nebu
vo. Kambario apstatymas kuk-j 
lūs: kėdės, radijas, truputį su
jaukta lova. Kambarys vėsokas. 
Studentė pasakė palto nesivilk- 
sianti, 
Tada dėstytojas, nukrypdamas — 
nuo politekonomijos, meiliai ~ 
šypsodamasis bandė studentei 
atsegioti palto sagas. Vaičiuky- 
naitė suprato, kad dėstytojas ne 
juokauja ir gerokai išsigando. 
Tuojau užsisegė palto sagas ir 
pasakė: “Dėstytojau, aš atėjau 
laikyti egzamino.”

... Gavusi į rankas 
knygutę, Vaičiukynaitė 
pareiškė: “Nesitikėjau,

1

X

bėrais jis mirė. Tik neseniai pro 
fesorius Šiurkus buvo parašęs 
straipsnį ateistine tema...

Tai tik atskiri faktai kalbą 
apie Lietuvos aukštųjų mokyk
lų dėstytojų korupciją.

Kviečiame Lietuvos mokyklų, 
ypač aukštųjų, studentus drą
siai kelti viešumon tokius ir pa
našius jiems atvejus. Už tokius 
dalykus yra eilė griežtai bau
džiančių. įstatymų. Už moters 

I prievartavimą gali būti bau
džiami net mirties bausme (BK

1118 str.)į
- . r . . Vilniaus - universiteto rekto-atsakmesianti su paltu. j..-1-*'- ’ ________  . *

studijų 
drąsiai 

kad ta
rybinėje visuomenėje tokie dės
tytojai’’. Ji bėgte išbėgo pro du
ris, už kurių stovėjo jos vyras.

Studentai, sužinoję, kad eg
zaminą išlaikyti tiesiu bei tei
singu keliu nėra vilties, reiškė 
didelį nepasitenkinimą. Visi nu
tarė parašyti pareiškimą, kad 
IV lietuvių kalbos ir literatūros 
kursas atsisako laikyti politinės 
ekonomijos egzaminą pas dėst. 
ž. Dagį, nes išlaikyti galima tik 
dėstytojo nurodytose “tam tik
rose vietose“ ir “tam tikru lai
ku”. Tą pareiškimą-skundą pa
sirašė apie 16 studentų. Skun
das parašytas iki sesijos pabai
gos, tačiau jis pateko į IV kur
so vadovo dėst. J. Jasaičio ran
kas, paskui į dekano Vyt. čes- 
navičiaus rankas ir Vilniaus uni
versiteto rektoriaus nepasiekė.

Kai kurioms studentėms dėst. 
Ž. Dagys siūlydavo egzamino 
laikyti atvykti į Vilnių (Jis gy
vena Vilniuje ir į Kauną atva
žiuoja paskaitoms). Stud. Jū
ratei Juknevičiūtei davė viziti
nę kortelę su savo adresu Vil
niuje. Ji, aišku, nevažiavo ir la
bai išsigando sužinojusi, kad 
dėst. Dagvs šiais mokslo metais

— Atstovu Rūmai sumažino 
krašto apsaugos reikalams ski
riamas sumas.

ENERGY

Limit use of diswasher Į 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, 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. RūkŠtelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• 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 
vitOvardžių' 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 pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik ?3.

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

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

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

ieštadienis-pirmadienis — Saturday-Monday, May 3-5, 19^0



Klaipėdos turėjo atsivežusi iš
bandytą kanklių muzikos reper
tuarą ir dešimt' kanklių, kurias 
Šaulių Sąjungos vadas pavedė 
jos globai, tad teko tik mokyti 
kankliavimo meno ir ruošti re- 
pertūrą.

šaulei Birutei Kuzmienei su
būrus tautinių šokių šokėjas, va
dovauti pasiėmė vilnietė kūno 
kultūros mokytoja Jadvyga Kaz 
lauskaitė.

Per mėnesį laiko choras išau
go iki 30 patyrusių dainininkų 
ir Tautos šventės iškilmėse, 
Miesto Teatre atliko dalį meni
nės programos. Valdyba buvo: 
Edvardas Karnėnas,. Kazys Ta- 
maševičius ir Antanas Kavaliū
nas ir keturi balsų seniūnai. Di
rigento padėjėjo-chomeisterio 
pareigas ėjo Julius Raštikis. Mi
nėti šaulių meniniai vienetai vei 
kė ir koncertavo atskirai, bet jų 
meninis vadovas — spiritus mo- 
vens buvo muzikas Alfonsas 
Mikulskis, todėl didžiuosius kon
certus bei išvykas į provincijos 
miestus atlikdavo kartu. Iki 
bolševikų okupacijos buvo atlik 
ta keliolika koncertų bei išvy
kų. O choras beveik kas sekma
dienį giedojo kurioje nors Vil
niaus bažnyčioje-

Bolševikams Šaulių Sąjungą 
uždarius, šie meniniai vienetai 
1942 m. rugsėjo 22 d. susitelkė 
į “Lietuvių Tautinio Meno An
samblį”, pasrinkdami M. K. 
Čiurlionio vardą, ryždamiesi 
puoselėti savąją liaudies kūry
bą: dainas, muziką, šokius bei 
papročius.

Buvo sudarytas dar mišrus 
choras ir moterų choras, pučia
mųjų liaudies muzikos instru
mentų orkestras ir tautinių; šo
kių grupė. Kanklių ^orkestras iš 
12 trijų rūšių kanklių: aukštų
jų, bosų ir kontrabosų. Pučia
mųjų liaudies intrumentų orkes 
tre yra 3 lumzdeliai (garsas pa 
našus į fleitos), du Sekminių ra
geliai (mediniai vamzdeliai su 
ant galo užmautu ragu), duoda 
darsą''panašų į alto'saksofoną), 
Piemenų ragas'(toks pat, tik 
oktava žemesnis, garsas panašus
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Kitose JAV vietose:
metams________

metams ------------
pusei metų ____
vienam mėnesiui
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$45.00
$24.00
$ 5.00

$45.00
$24.00
$12.00

$40.00

Užsieniuose:
1 metams _ 

pusei metų
Į__ _________ _______ _
* Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. TeleL 421-8100.

NAU JIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
/y .o 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 viL

$48.00

Todėl, atvykusems į pasiilgtąją 
sostinę iš laisvos Lietuvos, buvo 
nejauku, net graudu. Jautėsi gy
vas reikalas nedelsiant veikti — 
atgaivinti senąją lietuvių tauti
nę kultūrą, Vilnių atgaivinti 
kultūriškai. Kad šimtmečiais 
Europai menu ir kultūra spindė 
jusiame Vilniuje vėl skambėtų 
lietuviška daina, žavėtų klasika 
simfoniniais koncertais ir ope
romis ir vaidintų teatrai-

Patyręs organizatorius A Mi
kulskis tuojau pasiryžo organi
zuoti, kaip Klaipėdoje, Šaulių 
vyrų chorą, nes Pedagoginiame 
Institute buvo stiprus studentų 
mišrus choras, tad laikinai šios

Į srities tuštuma bus užpildyta. 
Susitaręs su Šaulių Rinktinės 
štabu, iš pažįstamų dainininkų 
sudarė organizacinį komitetą: 
pirm, teisininkas Vytautas Ga
vėnas, žurnalistas Edvardas Kar 
nėnas ir Antanas Kavaliūnas; 
dainininkų susirinkimą paskelbė 
spaudoje ir per radija ir 1940 
m. sausio 15 d., susirinkus 22 
dainininkams, įsteigė “Vilniaus 
Šaulių Rinktinės Vyrų Chorą”. 
Jo tikslas buvo užsibrėžtas: 
Puoselėti ir skleisti tautinį me
ną ir kelti Lietuvos garbę.

Tuo pat metu muzikė Ona 
Mikulskienė. įsteigė Šaulių Rink
tinės Kanklių Orkestrą. Ji iš

anksčiau buvusį prezidentą Nur Tarakį, paruošęs dirvą 
Sovietų daliniams be jokio pasipriešinimo įsiveržti į 'Af
ganistaną, o kai buvo atliktas pats.svarbiausias okupa
cijos žingsnis, Sovietų kariuomenė galėjo įsiveržti be jo. 
kio pasipriešinimo, nes nebuvo prezidento, kuris kariuo
menės vadams būtų įsakęs priešintis. Tada į Kabulą buvo 
atvežtas komunistas Babrakas Karmalas, paskelbtas 
nauju prezidentu, pažadėjęs glaudžiai bendradarbiauti 
su Sovietų kariais, užėmusiais pačius svarbiausius stra
teginius Afganistano kelius, pasienio punktus ir Pakis
tano pasienį. Babrakui Karmalui buvo įsakyta ieškoti 
bendros kalbos su Afganistano musulmonais, ieškančiais 
taikos su Sovietų kariais. Bet vietos gyventojai rusų bi
jojo, su gerai ginkluotais Sovietų kariais nesidėjo ir 
bandė pareikšti okupantui protestą. Jie sukvietė milijoną 
vyrų suvažiuoti į Kabulą ir didžiojoje aikštėje pareikšti 
protestą prieš Afganistano pavergimą.

Praėjus dviem mėnesiams nuo Sovietų karo jėgų įsi
veržimo į Afganistaną, Brežnevas šių metų vasario 22 d.

Pinigus reikia siųsti pašto Money Maskvoje pasakė “rinkiminę kalbą”. Be visos eilės kitų 
Orderiu kartu su užsakymu. (dalykų, Brežnevas, norėdamas įtikinti Maskvos gyven-

’ i tojus ir visą Sov. Sąjungą, kad jis siekia taikos, tvirtino 
| klausytojams, kad Sovietų kariuomenė, jos vadai ir So
vietų vyriausybė nieko kito nedaro, bet tik siekia taikos. 
Sovietų propagandistai, versdami Brežnevo rinkiminę 
kalbą, ją taip išverčia, kad Sovietų vyriausybės klastos 
nežinantieji, pamanytų, kad Sovietų .vadovybė iš tikrųjų 
nori taikos. Ypatingai Sovietų propagandistai kreipia dė
mesį į lietuvius. Tvirtinama, kad Afganistano kovose 
jau žuvo 300 jaunų lietuvių, su pirmomis divizijomis pa
siųstų į Afganistaną ir beveik be mūšio užėmusių visą 
Pakistano pasienį. Ten paskutiniu metu kariai vartojo 
žiauriausius metodus prieš nekaltus pakraščio gyvento
jus. Pakistaną pasiekė apie milijonas afganistaniečių, 
bet pačiame Afganistane dar tebeina kovos. Kur negali 
prieiti Sovietų karo mašinos, ten naudoja nuodingas du
jas moterims ir vaikams žudyti.

Pavergęs visą Afganistaną, primetęs kraštui komu
nistinį prezidentą, suėmęs ir areštavęs 90ri visos Afga
nistano kariuomenės, Brežnevas turėjo drąsos Maskvoje 
šitaip- pasakyti:

“Mes branginame santykius su visomis šiomis 
valstybėmis, gerbiame jų teises, nesikėsiname į jų 
turtus, neieškome ten karinių bazių. Mes brangina
me tai, kad artimos yra mūsų pozicijos dėl daugelio 
tarptautinių klausimų, bet nemėginame diktuoti 
joms, kokią politiką vykdyti. ■

TSRS daug prisidėjo prie kai kurių šalių ekono
mikos, kultūrinės veiklos ir gynybos stiprinimo — 
ir mes didžiuojamės tuo. Ištikimi Lenino priesakams, 
mes visada remiame tautas, ginančias savo laisvę ir 
nepriklausomybę. Bet mes niekada nepanaudosime 
savo pagalbos daryti spaudimą tiems, kuriems ji 
suteikta.

Visa tai ir sudaro savitarpiškos pagarbos ir pasi
tikėjimo atmosferą mūsų santykiuose — abipusiškai 
naudai ir visuotinės taikos labui.” '

Brežnevo divizijos kariauja, o jis 
tebekalba apie taiką

Sovietų Sąjungos aukščiausiosios tarybos pirminin
kas ir viso pasaulio komunistų partijos generalinis sek
retorius Leonidas L Brežnevas pasiuntė 100,000 kareivių 
pavergti Afganistaną, bet pačiame Kremliuje jis kalba 
apie pasaulio taiką. Jis pasakė pagrindinę kalbą ir at
spausdino komunistinėje spaudoje. Brežnevo kalba pava
dinta “Mūsų kursas — taikos kūrimas”.

Visi skaitėme spaudos pranešimuose, kaip Sovietų 
kariuomenės geriausios divizijos buvo atšauktos iš Rytų 
Vokietijos ir permestos į Afganistano pasienį. Šimtas 
tūkstančių vyrų, geriausiai apmokytų vartoti tankus, 
Šarvuotus automobilius ii> .mūšiam paruoštus lėktuvus, 
iš Rytų Vokietijos pamažu buvo permesti į Afganistano 
pasienį, o praeitų metų gruodžio 24 dieną, kai visas Va
karų pasaulis ruošėsi tradicinėms Kūčioms, Sovietų karo 
jėgos, tris mėnesius pailsėjusios Afganistano pasienyje, 
pradėjo veržtis į krašto vidų. Įsiveržimas pradėtas Ka
bulo aerodrome, užimtos visos aerodromo strateginės 
vietos ir atvežtos apsaugos lėktuvams ginti, o - vėliau pa
leistas gerai ginkluotas Sovietų karių dalinys į Kabulo 
radijo stotį. Radijo stotį saugojo Afganistano kariuo
menės knopa^ Sovietų kariai, vartodami pačias žiauriau
sias netikėto užpuolimo priemones, nušovė sargybą ėju
sius afganistaniečius ir labai lengvai užėmė visą stotį. 
Stotį užėmė iš anksto paruošti pranešėjai, sudarydami 
ramų įspūdį, tarytum nieko nebūtų įvykę. Sovietų karių 
būrys nuginklavo visą afganistaniečių kuopą ir išvedė į 
kareivines. Afganistaniečiai suprato, kas atsitiko. Jie 
verkė, matydami beginklius karius, rusų vedamus į ka
reivines. \

Kitas Sovietų kariuomenės dalinys, lėktuvais atvež
tas į Kabulo aerodromą, suėmė prezidentą H. Aminą ir 
išsivežė į užmiestį. Buvo kalbama, kad jis išvežtas pasi- karo veiksmai, tai Brežnevas turėjo drąsos pasakyti, kad 
tarimui su kitais kabineto nariais, bet tikrumoje afga- Suvietųdcaro jėgos neįsiveržėų-Afganistaną, loet įvažiavo 
nistaniečiai jo daugiau nematė.

Alfonsas Mikulskis

Lietuvai atgavus sostinę Vil
nių, vyriausybė kėlė įvairias sa
vo įstaigas bei mokslų instituci
jas. Klaipėdos Pedagoginis Ins
titutas, vokiečiams Klaipėdą už
ėmus, buvo laikinai įsikūręs Pa
nevėžyje, tad vienas iš pirmųjų 
buvo perkeltas į Vilnių. Kartu 
atvyko ir to instituto muzikos 
lektorius komp. Alfonsas Mi
kulskis, buvęs Klaipėdos Kraš
to Giedotojų Sąjungos ir šaulių 
chorų vyriausias dirigentas.

Karas ir bolševikų okupacija 
Vilniuje buvo sugriovusi viso
keriopą kultūrinį reiškimąsi.

šaukti savo karo ‘jėgas iš Afganistano. To paties prašė 
visos musulmonų valstybės. Visas laisvasis pasaulis pri
minė rusams reikalą iškelti Sovietų karo jėgas iš Afga
nistano, bet niekas nepagelbėjo. Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ? ministeris, nuvykęs tartis su Prancūzijos 
vyriausybe ir prezidentu, pareiškė, kad taikos nepasie
kiama prez. Carterio metodais. Reikia sutikti, kad So
vietų karo jėgos pasiliks Afganistane, sutikti su šia min
timi ir bandyti siekti taikos iš naujo taško. Sovietų mi- 
nisteris neįtikino Prancūzijos prezidento siekti taikos, 
pagrindai padėjus Sovietų valdžios kaimyninių ■ valsty
bių grobimą ir naujų milijonų žmonių, pavergimą.

Prezidentas Carteris ėmėsi drąsių žingsnių. Jis atsi
sakė parduoti Sovietų valdžiai reikalingų javų ir elektro
nikos įrankius. ______ ____
vauti Maskvos olimpiadoje. Visas laisvasis pasaulis pri- j 
tarė šiems prezidento Carterio žingsniams.

Amerikiečiams nepavyko išlaisvinti Teherano amba
sadoje laikytų amerikiečių, bet laisvasis pasaulis suprato 
šio įvykio nedidelę svarbą, palyginus su viso laisvo ir 
nepriklausomo Afganistano pavergimu. Europos ir Azi- 

( Gimtasis Kraštas, 1980 m. bal. 24 d., 3 psl.) - jos valstybės pritaria prezidento Carterio pozicijai dėl 
Afganistano. Kas valdžią pagrobusią komunistų grupę 
pažįsta, tas žino, kur Rusijos komunistų vadai veda, bet 
visi privalo gerai atminti, kad komunistų vartojami me- 
todai-visiems-laikams netinka. Rusai nepatenkinti Afga
nistane. Pačioje Rusijoje balsą kelia neVienas profesorius ’ 
Andriejus Sacharovas. Sovietų kalėjimai pilni protes-

Prezidentas Carteris, Sovietų karo jėgų įsiveržimo 
į Afganistaną pirmą dieną, paklausė, ką reiškia tokie

s-ataisakė leisti amerikiečiams daly- i rasą)> birbynė (dar 
‘kvinta žemesnis garsas, pana
šus į bas klarinetą), penki kom 
plektai skudučių (iš viso 30). ir 
trys trimitai — trūbos (5-8 pė
dų ilgio iš medžio išpiaustyti ir 
beržo tose apsukti). Šiafn or
kestrui sudaryti buvo pasinau
dota J. Žilevičiaus 1928 m. Klai
pėdoje Įsteigto liaudies muzikos 
instrumentų muziejuje surinktų 
instrumentų pavyzdžiais. Tokios 
sudėties ansamblis liko ir ligi 
šiol. (Bus daugiau)

'J ’“Afganistano prezidento prašomos”. Prezidentas Carte-
Tuo tarpu prezidentas Amin antrą perversmo dieną ris, netekęs kantrybės, pareiškė jam, kad tai nėra teisybė, Į

Sovietų karo policijos buvo sušaudytas. Buvo nužudyta niekas Sovietų valdžios neprašė siųsti karo jėgų į Afga- tuojančių. Rusai tebebėga iš sovietinio kalėjimo. Bėga 
ir jo žmona bei abu jų sūnūs. Hafizullah Amin buvo ko- mstaną, savo nutarimu jas siunčia Sovietų valdžia...
munistų partijos narys, Kabulo policijos vadas, nužudęs

aukšti diplomatai, kaip A. Ševčenka, bėga šokėjai, tebe- 
Prezidentas Carteris patarė Sovietų vyriausybei at- bėga ir kariai...

— Castro bijo, kad JAV ncisi- 
veržtų į Kubą ir nepažintų “de
mokratinės” santvarkos. Savo 
baimę jis viešai skelbia per Ha
vanos radiją.

J. KUČINSKAS

KELIONĖ J ROMĄ
(Tęsinys)

Pietaujam gražiam restorane, esančiam pa
čioje kalno viršūnėje. Restorane didžiausias 
triukšmas. Jį sukelia restorano kelneriai. Jie 
šaukia, rėkia, kalbasi. Neaišku, ar jie iš tikro ba
rasi ar draugiškai pasikalba, Turistai priešingai, 
dažniausiai tyli arba pamažu šnabždasi. Pietūs 
neblogi, patarnavimas geras, nors ir triukš- 
mingas.

Po pietų, lankom krautuves, čia jų gana 
daug ir jos visos tokios įvairios. Prekių pasirin
kimas gana didelis, ypač daug vietinės gamybos 
drabužių, bei medžio dirbinių. Beklaidžiodami 
aplinkui, prieinam nedidelę aikštelę uolos pak
rašty. Aikštelę supa stipri metalinė tvora apsau
gai nuo nuriedėjimo žemyn, čia galima kiek at
sikvėpti ir pasigrožėti vaizdais žemyn į Capri 
ir į jūrą. Didžiulis Cezario paminklas puošia šią 
aikštę. Jame Cezaris pakėlęs ranką žvelgia to- 
tyn į žemyną.

I' čia mes jau leidžiamės į pakalnę. Važiavi
mas žemyn atrodo dar pavojingesnis. Užsukimai 
toki siauručiai ;r staigūs, jog atrodo, kad tikrai 
susidursime su ’ priekio atskubančia mašina ar 
motociklu. O tų mašinų ir motociklų Čia yra to-

kia daugybė ir jie visi skuba. Mūsų vairuotojas 
yra gana atsargus ir mus laimingai .nuleidžia 
žemyn.

Labai įdomūs griuvėsiai yra Jupiterio vilos, 
kuri buvo pastatyta imperatoriaus Tiberijaus ant 
aukštos uolos krašto, ši vila anuo metu buvusi 
pati didžiausia ir prašmatniausia. Joje buvę apie 
300 įvairių kambarių ir visa aplinka užėmė 20,000 
kvadratinių pėdų plotą. Ten buvę didžiuliai so
dai, terasas, vasarnamiai, pasivaikščiojimo takai, 
maudymosi baseinai, tarnų kambariai, virtuvės, 
bendros pirtys. Didžiulės cisternos buvo įrengtos 
surinkimui lietaus vandens, nes tik jis buvo vie
nintelis gėlas vanduo saloje.

Tiberijus buvęs žiaurus valdovas. Jis valdęs 
geležine ranką. Savo tariamuosius priešus jis kan
kinęs ir vertęs juos šokti žemyn nuo 1000 pėdų 
aukščio uolos tiesiai į jūrą, kur jų laukė mirtis, 
žmogaus gyvybę, jeigu ne jo paties, jis mažai ver
tino. Istorija sako, kad imperatorius Tiberijus 
pasilinksminimo tikslams kiekvieną savaite šauk- 
davęs po vieną salos gyventoją pas save į rūmus 
ir liepdavęs jam įspėti, ką imperatorius galvoja 
tuo metu. Jo minties neatspėjęs, turėdavo Šokt! 
nuo uolos į jūrą. Niekas jo minties neįspėdavęs. 
Kartą pasirodė senas išminčius, kuris atėjo už 
savo sūnų. Kai imperatorius paklausė, ką jis gal
vojąs tuo momentu, išminčius jam atsakęs, jog 
jis galvojąs apie auką sekančiam šuoliui. Tai buvo

tiesa. Išminčius atspėjo imperatoriaus mintį. Nuo jūros krašto ir pamažu vis kyla aukštyn ir aukš- 
tada Tiberijus daugiau nekartojo šio kvailo žai
dimo; • «

Amžių bėgyje ši puošnioji vila sunyko, o 17 
ir 18 šimtmetyje jos gražusis marmuras bei kitos 
puošmenos buvo išimtos ir perkeltos į naujai sta
tomas bažnyčias. Toks reiškinys anuo metu Ita
lijoje buvo labai dažnas. Taip buvo sunaikinta 
daug senų istorinės vertės pastatų bei paminklų. 
Juk ir puošnaus Romos Koliziejaus daug gražių 
sienų buvo perkelta į kitus pastatus.

Labai įdomios yra Tiberijaus maudyklių lie-1 
kanos. Dalis tų maudyklių yra paskendę mėly
name jūros vandenyje, gi aukštesnės jų sienos 
teberiogso virš jo. Dabar prie šių griuvėsių yra 
įrengtos kabinos, restoranai, barai. Saulės bei 
vandens mėgėjams Čia yra gąna jaukios sąlygos 
kiek ilgiau paviešėti ir pasikepinti saulėj. Vasa
ros vidurdienį saloje būna labai karšta. Tada visas 
gyvenimas kiek aprimsta ir prasideda t v. popie
tinė “siesta”. Visi ieško pavėsio gražiuose pai
kuose, gurkšnoja šaltus gėrimus pasislėpę patio 
paūksmėje arba snaudžia plačios pušies pavėsyje.

Nusileidę žemyn, susėdam jau į daug mažes
nį laivelį ir plaukiam į Sorrento. Kelionė trunka 
apie valandą. Tolumoje matosi Sorrento miesto 
siluetas. Jis dainose apdainuotas ir poetų plačiai 
išgarsintas. Prie jo artėjam. Vaizdas iš laivo į 
miestą labai gražus. Miestas įsikūręs prie pat

tyn į kalną. Aplinkui matosi daugybė gražių vilų, 
restoranų, kavinių.

Prieplaukoje atrandam savo autobusą ir juo 
važiuojam apžiūrėti miestą. Gatvės siaurutės, pa
kankamai švarios, judėjimas didelis. Daugybė tu
ristų iš viso pasaulio. Jie slankioja po krautuves, 
apžiūrinėja, prekes bei suvenyrus. Šį bei tą nu
perka, bet dauguma nueina šalin, nieko neįsigiję. 
Pardavėjas nustemba ir lieka nepatenkintas, kad 
jo prekės nebuvo tinkamai įvertintos.

Vienoje gatvelėje užtikome tokį didelį susi
kimšimą žmonių bei mašinų, jog visas judėjimas 
sustojo. Paaiškėjo, jog čia pardavinėjamos kontra
bandinės prekės. Visi susidomėjom, kokios gi pre
kės čia yra parduodamos. Pasirodo, jog ameri
kiečių cigaretės, įvairiausi pyragaičiai, vietiniai 
vaisiai ir visi kitokie menkniekiai, nelegaliai įsi
gyti, čia pigiai parduodami. Prasimušę pro, kon
trabandininkus, pasiekiam miesto pakraštį. Kelias 
eina uolos pakraščiu. Vaizdas žemyn į jūrą labai 
gražus. Jūra mėlynuoja, o iš vandens kyšo šiurkš
čių uolų viršūnės. Patį kalną juosia gerai išvestas 
kelias, kuriuo lekia daugybė mašinų bei moto
ciklų. Jie visi kelia didžiulį triukšmą. Ypač moto
ciklai yra labai triukšmingi. Apačioje jūroje ma
tosi pati mažiausia sala, pavadinta Bikini vardu. 
Nedaug jos ten yra. Tik nedidelė vieniša palmė 
stypso jos paviršiuje. (Bus daugiau)

Seštadienis-piraiadicnis l*>80



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DIEVO ŽMONIŲ DRĄSUMAS
Esamąjį laiką Šv. Raštas vadina paskutinėmis dienomis ir 

pavojingais laikais, kuriuose daugelis “alps bijodamiesi ir lauk
dami to, kas užeis visam pasauliui; nes dangaus galybės sujudės” 
(Luko 21:26). Tikintieji psalmisto žodžiais sako: “Dievas yra 
mums prieglauda ir stiprybė, labai tikra pagalba suspaudimuose. 
Todėl nebijosime, nors ir žemė drebėtų” (Psai. 46:1), “Viešpats 
geras ir jis sustiprina sielvarto dienoje; jis žino kas juo pasitiki” 
(Naumo 1:7). “Būkite drąsūs ir elkitės rūpestingai ir Viešpats 
bus su jumis geruose dalykuose” (2 Kron. 19:11). “Nebijokite 
ko jie bijo ir neišsigąskite. Kareivijų (dangaus pulkų) Viešpatį 
laikykite šventu; jis teesie jūsų baimė, ir jis tebūna jūsų išgąs
tis”. Jį gerbkite ir klausykite (Iza. 8:12, 13). “Nesiduokite nieku 
nugąsdinti savęs priešams, jiems tai yra žuvimo ženklas, jums gi 
išgelbėjimo”. — Pil. 1:28.

, tV. RATTO TYRIN6TOJA*
J. Munkant, 105 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

JURGIS JALINSKAS

UŽMIRŠTOS SUKAKTUVl

gelių veikią Vakarų Vokietijoje,:' 
Į pailiustruoju skaitliniais dubme- 
I nimis, kuriuos, pasiremdamas 
i oficialiais archyviniais šaltiniais, 
! savo Icnypo'e “Lietuvių išeivija 
i Amerikoje” pateikė S. Michel- 
' senas:

“...1947 — 1948 metais trem-
j tyje veikė: 76 vaikų darželiai 
Į su 2.280 mokinių ir 148 moky-

Mažeika S' Evans

DR. K. G. BALUKAS 
mkUMRUA IR MOTCRŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

M49 So. Pulaski Rd. (Crawford- 
Medical Building) TeL LU 5-644S 
Priima ligonius pagal susitari

Jei neattihepia, skambinu 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeeMMOter Community klinikos 
Medicinos direktorius

*938 S. Monheim Rd« Wattcheetei, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

SUSIRINKIMŲ

j

Jcniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas įvyks antradienį, 
gegužės 6 d., 1 vai. popiet Vyčiu sa
lėje, 2455 W. 47th St Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. Kalys

BE 3-5S9J

GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS 
7 fPGClALYBi AKIŲ LIGOS 

1907 103rd Street
Valando* pagal fufitarima. 

; - -----------------:_____

DB. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 yt. 71 St. Tek 737-5147 

Tikrina akli. Pritaiko akininą 
“contact lenses’*

VaL asai suaitarimt. Uždaryta treč-

ii

ĮRENGTA TREMTINIAMS
PEREINAMA STOVYKLA

WASHINGTON, D.C. — Ket
virtadienį Baltieji Rūmai oficia
liai pranešė, kad Eglin aviacijos 
bazėje prie Pensacola, Fla., 
įrengta Kubos tremtiniams per
einama stovykla, kurioje jie yra 
apklausinėjami.

Iš iki šiol apklausinėtų apie 
6,000 kubiečių šioje stovykloje 
bei Miami, rasta 60 kriminali
nių kalinių. Castro valdžia juots ' 
laiko Mariel uoste ir netikromis i 
pavardėmis išsiunčia kartu su •
tremtiniais, esančiais Peru Res- to= Bendruomenės vadovų, pas- 
publikos ambasadoje. tangas kiekvieną lietuvį išeivį

(Tęsinys)

Trečioji lietuvių išeivių
— tremtinių banga

Ne kur kitur, bet pokarinėje 
Vakarų Vokietija"e buvo atkur
tas ’ vokiečių okupacijos metu 
Lietuvos pogrindyje įsisteigęs 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo kovojęs ir tą kovą 
šiandien tebetęsiąs politinis vy
riausias organas — VLIKas, ku
ris norėdamas į tą kovą įtraukti 
visus lietuvius, taip pat V. Vo
kietijoje 'įsteigė Lietuvių Ben
druomenę, kuriai tada priklausė 
kiekviena^' .subrendęs lietuvis. 
Tada tos Bendruomenės įsteigi
mas buvo reikalingas ir teisin
gas VLIKo žingsnis, nes tuomet 
lietuviai tremtiniai gyveno sto- 
vyklose-lageriuose kompaktiniai 
ir nesunku buvo juos visus įpa
reigoti būti tos Bendruomenės 
nariais. Tačiau dabar, kada tre
čiosios lietuvių išeivių (pabėgė
liu) bangos masės yra išsisklai
džiusios po visą Laisvąjį Pasau
li, prisieina su nuostaba sekti

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR . 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63H STREET 
Vai 'aatrad. 1—4 popiet.

Ofise telef.: 774 '440 
RoxWonc*|es tolefa 448-5545

COSMOS PARCELS LXPflESS 
CORPORATION

tojais. 88 pradžios mokyklos su 
3-655 mokiniais ir 364 mokyto
jais. 15 progimnazijų ir 25 gim
nazijos su 3.122 mokiniais ir 
317 mokytojų. Gimnazijos išlei
do 799 abiturientus, kurių dalis 
tuojau įstojo į pabaltės univer- 

; sitetą Pineberge arba į aukštą
sias Vokietijos mokyklas. ~

Be to dar veikė Aukštesnioji 
Technikos Mokykla Nuertinge- 
ne, Aukštieji Technikos Kursai 
Kenptene, Hydrometrijos ir Hi
drologijos kursai Kemptene, Tai 
komosios Dailės Institutas Frei- 

-. burge. Slaugiu mokyklos Švabų 
įpareigoti būti jos nariu. O dar' Gmuende ir Dillingene, ir dau- 
labiau keistas ir nepateisinamas ; gybė mokyklų įvairiems amati- 
tos Bendruomenės vadovų užsi- • ninkams, kurių tkslas buvo pa-, 
mojimas panaikinti ne tik jos lengvint tremtiniams įsikurti 
steigėją — VLIKą, bet kartu ir! svetimuose kraštuose.
ankstesnių į šį kraštą ateivių j Hamburge buvo įsikūręs pa- 
lietuvių bendru visų politinių ■ Universitetas su 8 fakul

tetais. Ji lankė 300-350 studentu 
ir dėstė 49 lietuviai prpffeso- 
riai”. ( ('175 psl.)

Šiuos, toli gražu nepilnus duo 
menis, prisieina papildyti, irgi 
tik nepilnais duomenimis apie 
periodinę lietuvių spaudą:

Kemptene buvo leidžiamas 
savaitraštis “Mūsų Kelias” (red. 
J. Kardelis), Augsburge — “Ži
buriai (red. Vitėnas). Memmin- 

lietuvių kartos lietuviškumą at-į gene— “Mintis” (red. Vasaitis, 
liktų ir atliekamų pareigų. Tą-vėliau H. Žemelis), “Laisvoji 
darbą, remiant lietuviška-i visuo Į Lietuva” (red. Stepas Vykin- 
menei, Bendruomenė turėtų ir j tas), religinio turinio žurnalas 
toliau tęsti. & politinėje veiklo--“Naujas Gyvenimas” (red. kun. 
je privalėtų-'įsijungti į VLIKą'j. Bagdanavičius), pedagoginis 
ir ALTą ir nevykdyti “partiza- i žurnalas “Tremties Mokykla” 
nihių” vėiksihų, nesusitarusi ar; (red. A. Kairys), politinio pobū- 
tos Bendruomenės vadovę, pas- ] džio žurnalas “žingsniai” (red. 
nepaifermavuši'apie tai vyriau-J V. Meškauskas). Be abejonės, 
šiųjų -mūsų politinių veiksnių.; periodinių leidinių buvo daug 
Sąmoningas politinio darbo skal-! daugiau, kurių skaičiuje gausu 
dymas negali atnešti našių re- buvo atskirose stovyklose leidžia 
zultatų. bet tildai nuostolius. mų įvairaus turinio ir lygio siėn

Čia labai trumpai ir nepilnai laikraščių.
pateiktą pokarinę lietuvių pabė- (Bus daugiau)

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

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

toadra praktika, spec. MOTERŲ Ilge* 
Ofisas 2482 WEST SWe SYR31T 

Tai. PR 8-1213.
OFISO VALu pinu antrad, trečiaa.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

gagai susitartas.

P ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAa-PROTEZISTA' 
Apaaui - Protttai. Med. bar 
dažai. SpedaH pagalba 
(Arch Supports) ir t t

—8 ir 6-8. Mtademals B-1
2880 West 63rd 8tw Chieags. Wl. 6662* 

Telef.; PRespect 6-5884

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijeulūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBŪS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš- i 

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informaciją i’’ nemokamu katalogų prašykite mūt>ų 
tyriausPje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose. j

ir

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C0R?G8AII0N _

488 Madison A venue (tarp 51 ir 52 g-ves)
FLOOR 21st.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

f EMA KAINA

NEW YORK, N. Y. 10022 
TeL: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:

MOVING

H (vairią atstumą.
ANTANAS VILIMAS 

Tol. 876-1882 arta >74-5994

Apple-Valley, Minn. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, 111. 60622 
Chicago, 111. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Jnd. 46806 
Grand Rapids. Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. C8701 
Los Angeles, Calif 90022 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Wate-bury. Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

7626 W. 150 St. 
399 West Broadway 
1880 Seaview 
2222 West Chicago Avenue 
7501 West 69 Street 
6089 State Road 
1807 Be tn eke Rood 
636-38 Bridge St. N. W. 
115 Main St.
1082 Springfield Ave. 
$18 Park St.
SCI Fourth Street' 
960 S. Atlantic "Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Aye., 
45 Second Ave. 
135 West 14 St. 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
555 Cn<A Stre-t 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

612-432-7083 
268-0068 

203-367-2861 
BR 8-6966 

WA 5 8737 
884-1738 
432-5402 

Gt *84256 
201-342-9110 

374-6446 
846-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8>83 
AL 4-5456 
CH 3-2583 
PO 3-4818 
GL 5-9S86 
HU 1-2750 

756.1668 
SW 8-2868 

R| 3-0440

vienetų susitarimu įsteigtą, ko-i 
vogusį ir tebekovojantį dėl Lie-i 
tu vos nepriklausomybės atgavi-* 
mo organą — ALTą. Ir tos! 
B e n druomenės vadovybė tą i 
griaunamąjį darbą dirba tam, j 
kd pati yra užsimojusi perimti) 
visą kovos dėl -Lietuvos nepri- j 
klausomybės-pareigą tiktai sau j 
vienai. Negalima -n&gti tos Ben-| 
druomenės kultūrinėje srityje ir- 
pastangose .^laikyti jaunosios’ 
lietuvių kartos lietuviškumą at-Į

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KETURAKIO, AMERIKOS PIRTYJE
AUTORIAUS, ATSIMINIMAI
(Tęsinys!

Be visų, iš dūmų patirtų ne-i 
malonumu, dūminiam trobesiui 
dar ir gaisras grėsė. Pasakodavo, 
kad prieš penkerius metus prieš 
man gimstant, 'tėviškės gyvena
mąjį namą, kaip jau gerokai pa 
senusį. nugriovė ir jo vieton 
pastatė naują. Įrengė. Žinoma, 
įrengė padoriai, kaip reikiant: 
kaip tėvų tėvai rengdavo: tad 
kampe Įmuštas • didžiulis molio 
duonkepis su pryžeda, šalipete 
ir papečele, lubose aukštinis; 
palubėje grėdos prikrautos džius 
tančių šakalių; kampe kačerga 
(žarsteklis) su šluotom; senasis 
kudmentas irgi savo vietoje pas 
tatytas- Taigi viskas kaip rei
kiant. Na, ir apsigyveno...

Naujam name begyvenant, 
nelabieji dūmai uoliai varė savo 
suodiną darbą toliau ir jau bu
vo suspė’e lubų! baltai gelsvą 
spalvą pakeisti, tačiau visiškai 
suodinos spalvos, kaip buvo se
nosios nugriautos trobos, nesus
pėjo, nes kurią dieną nuo kros
nies "kibirkščia užsidegė ties pa
čia krosnies Itskta ant grėdų 
džiovinami šakaliai, nuo jų lu-, 
bos, pro aukštinį.ugnis greit pa, 
siekė šiaudinį stogą, ir naujas* 
namas bematant visas supleškė
jo. Sako, kad apie pusės metų 
amžiaus mano brolį Antaną, bū 
simą inžinierių vos suspėjo stf 
lopšiu iš degančio namo išnešti.-

Gerai, kad senojo nugriauto 
trobesio visa medžiaga sukrau
ta ir apdengta -stovėjo, tad iš 
jos vėl pastatydino gyvenamąjį
namą, ir, be to, kaip reikiant protu ir fantazija aš dar pasiti- 
gatavai, juodai įrūkusį. Tikrai, kiu. tik čia organizmo senatvė 
kad dūmai galėjo būti paten- gali šposą iškrėsti... 
kinti...

(Tremties metų sąlygos i 
pablogėjusi sveikata neleido to
liau siu savo atsiminimų tęsti... 
B. V. G.).

PIRMO A. KLIMUI RAŠYTO 
LAIŠKO JUODRAŠTIS -

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

iUCARM

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių

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

“Didžiai Gerbiamas Suval
kieti, Dovanokite už delsimą 
atsakyti. Trukdė sezoninis ter
minuotas darbas — paruošimas 
ir išsiuntimas praėjusių metų 
apyskaitos ir š. m. sausio mė
nesio darbo žinių, ir, be to, nors 
neguliu, truputį sergu. Dabar 
jau apsidirbau ir skubu atsaky
ti. Pirmiausia dėkoju už malo
nią atmintį. Kas dėl suteikimo 
žinių apie visokias aplinkybes ir 
t. t., tai aš tą labai noriai atlik
siu, tačiau gundausi ir iš Jūs kai 
ką laimėti. Dalykas tokis: be 
“Amerikos pirtyje”, aš parašiau 
dar kelis menkniekius (ne sce
nai), du originaliu ir vieną ver
timą — jų vienas originalus ir 
vertimas buvo išspausdinti ta
me pat “l’kininko” priede, gi 
vien originalų buvau pasiuntęs 
‘^Vienybei Lietuvininkų”. Deja, 
šių veikalėlių neturiu, per apie 
45 metus gerokai apmiršau ir 

i dabar, po tiek metų, labai norė-^ 
čiau pamatyti savo anuometinę; 
kūrybą. Čia gal pagelbėsit man 
juos surasti. Toliau Jūsų laiške 
užsiminta apie “šimtą margui 

tai ir čia gal kas reikėtų nutar-* 
ti-pasiryžti. Be to, įsivaizduoki
te, aš dar svajoju parašyti nau-J 
ją scenai veikalą, žinoma, sep
tyniasdešimt metų baigiant, tai 
gana naivu. Tegul ir taip, tačiau

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. SOth Avė, Cicero, m. Tel: OLytnpic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-441Ū

5354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

RADIJO (RIMOS VALANDOS

A “Lietuvos Aidai’
nĮm _KAZt BRAŽDŽIONYTt

Progr»»n»t

(Bus daugiau)

Li«tuviv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
7*1. ryto.

VadaĮa Aldona Daukua

TaMa HRmNck 4-24T3

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Viso* laidos ii W0PA rtotlm, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM bang*

2646 W. 71«t Street
Chicago, Illinois 6062®

Telef. 778-5374

Seštadienis-pirmadieiu* — Saturdav Mombv. Sla\
V * I . w



Ar tai vadinama Lietuvos žemėlapiu?
Neseniai išleistas J. Andriaus 

sudarytas lapas, užvardintas UE 
TUVA LITHUANIA. Išleidimo 
metai atspausdinti 1979, nors 
JAV-se išspausdinta 1980 me
tais. Spausdino J. Kapočius.

Įvairioje spaudoje skelbiama, 
kad tai esąs naujas Lietuvos že- 

♦mėlapis. Bet žemėlapio vardo 
įtame lape nėra- Reiškia sudary
tojas, leidėjas ir spaustuvinin- 

.kas žino, kad tai nėra žemėlapis.
Labai trumpai suminėsiu kai 

;kurias to darbo klaidas:
j Išvedant Lietuves ribas vado
vaujasi Lietuvos su Sovietų Są
junga pasirašyta 1920 metais su
tartimi. Tuo įtaigojama, kad 
štai, kokia gera Sovietų Sąjun
ga, matote kokias Lietuvai sie
nas pripažino! Geresniam apga
vimui rašo “sutartis su Rusija”. 
TtusFa visai nepriėjo ir nepriei
na prie Lietuvos, tai apie kokias 
sienas kalbama? Jei norima gar
sinti kitų valstybių Lietuvai pa
siūlytas sienas, tai kodėl nepa
imti JAV-ių pasiūlytų, kurios 
yra nepalyginamai didesnės ir 
įetuviams priimtinesnės, nei sg- j 
vietų numestos.

Prūsijos žemės pavaizduotos 
neteisingose ribose. Gi prūsų 
vietovėms sukabinėti nieku ne
pagrįsti vietovardžiai. Vietovar
džius neleistina “perkrikštyti” 
be jokio pagrindo, vien dėl to, 
kad geriau skambėtų mokyklų 
vaikams. Toks vietovardžiu su- 
jaukimas yra nusikaltimas tiesai 
ir fantazija. Ne tik rimti lietu
viai, net juo labiau svetimieji 
šaipysis ir kaip nerimtą darbą 
numes į šalį.

Tolygiai neleistinas vietovar
džių kraipymas rytinėse ir pie-

tinėse to braižinio pusėse.
Lietuva nėra vienintelis kraš

tas Europoje ir ji nėra kokia sa
la ar dykuma. Pagal tą brėžinį 
aplinkui nėra jokių kaimynų, 
nei jokio miesto, jokio geležin
kelio ar kelio pas kaimynus. Lie 
tuviai nori ir privalo bendrauti 
su kaimynais. Tokio braižinio 
rodymas juos įžeis. Net pikčiau- . 
si priešai parodo geografinę ki
tų valstybių padėtį. |

Rytuose, pietuose ir tariamai * 
Lietuvai turinčios priklausyti že 
mes kai kur nepagrįstai atskir-, 
tos nuo kaimynų. Mes esame 
per' maži, neturime atominių 
bombų, kad galėtume kaimy
nams padiktuoti ribas* Reika
laudami nepagrįstai išpūstų te
ritorijų galėtume įsivelti į to
kius ginčus ir kivirčus su kaimy 
nais, kad tada negautume net 
to, kas mums teisėtai priklau
so.

— Jonas Šiaučiūnas, Cicero, 
III., patriotinių organizacijų vei
kėjas ir Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio aktyvistas, be raginimo 
pratęsdamas prenumeratą, pa
rėmė Naujienų leidimą $15 au
ka. Dėkui už ją ir už gerus lin
kėjimus. Taip pat dėkui tos apy
linkės tautiečiui, užsisakiusiam • 

; Naujienas 4 mėn. pasinaudo- 
ant platinimo vajaus lengvato-

“Laiške rasite $50—$40 prenu
meratai ir $10 aukai. Iš mažos 
pensijos šį kartą tik tiek, o kai 
sutaupysiu, tai atsiųsiu dau
giau”. Dėkui už nuoširdumą ir 
už auką.

—George J. Stungis iš Louis
ville, Kentucky, žiemą pralei
dęs St. Petersburg, Fl., grįžo į 
nuolatinę gyvenvietę. Dėkui už 
atsiųstą penkinę keičiant adre
są. Valteris Vessex iš Buenos 
Aires, Argentinoje, atvyko į 

t Miami. Fla.Nubraižyta nešivariai, kai kur 
priklijuotos raidės nukritę, var
dai kreivai prilipinti.

Gaila, kad toksai' braižinys,
net spalvotas, yra išspausdintas mis- Jis laiko, kad tai yra susi- 
ir atkakliai garsinamas, platina- pažinimui, todėl pavardės prašė 
mas kaip žemėlapis. neskelbti.

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles, Calif.
1980. IV. 14 d.

— Dėkui dr. Gundai ž,yman- 
tienei iš New Yorko už $10 au- 

’ ką, atsiųstą kartu su metine pre 
! numerata.

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo narių susirinkimas sau-’ 
kiamas š. m. gegužės 2 dieną 
7 vai. vakaro Lietuvio Sodyboje, 
6515 So. California. Visus na-, 
rius klubo valdyba kviečia gaų-1 
šiai dalyvauti, nes bus rimtų 
pasitarimų.

— A. Sabaliauskas, Santa Mo
nica, Cal., pratęsdamas be ra
ginimo prenumeratą, * atsiuntė 
auką. Dėkui.

— Feliksas Kairys. North Chi 
cago, Ill., atrašė nuoširdų laiš-

; ; ką, kuriame tarp kito taip rašo:
Klubo valdyba Į —*-------------------------------------

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

temų, tad ryžomės papildyti;

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai  ....i $350.00 
Encyclopedia Lituanica, 6 tomai ............   $125.00
Vinco Krėvės Raštai, 6 tomai ......... .................. $30.00'
Iš mano atsiminimu — Petras Klimas............ $12.00

4612 S. Paulina St,
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

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

TAUPYKITE PIRKDAMI IŠ
FABRIKO" SANDĖLIŲ

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 4 D., NUO 8 VAL. RYTO 
IKI 4 VAL. POPIET

Pirkit dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams
• SPECLALUS BARGENAI BUVUSIO IŠPARDAVIMO
• TRUMPOS IR ŠILTOS SUKNELĖS — tik $2.50.
• DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS
• NAILONO IR BOVELNOS įvairių dydžių švarkeliai

— $2. \
• KELNAITĖS IR BIKINI — 50 ir 60 centų. '
• CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS

IR KITA
Nauja vieta antroje gatvės pusėje:

1033 W. VAN BUREN STREET
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS

Didelė automobiliams aikštė veltui

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

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 S5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios Žuvys, sterkai, viščiukai, antys 

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

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

Tel. 925-1678

, — Venecusks Lietuvių Drau-j . 
gij'a, švęsdama sėkmingos veik-f 
los 10 metų sukaktį, rengia Mo-I 

. tinos Dienos minėjimą š.m. ge-
I gūžės 10 d., šeštadienį, šaulių sa
lėje, 2117 W. 43rd St. Bus trum
pa programa, veiks laimės šuli
nys, šokiams grCs šaunus or
kestras; šampanas ir šilta vaka
rienė. Pradžia 7:30 vai. vak. Vie
tas rezervuoti tel. 776-3727. Au
ka $’0 asmeniui. (Pr-)

• SPECIALI 20% NUO1-A1 
DA PRISTAČIUS Šį SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
b‘ai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATR1A, 4207 So. Sac , 
ramento-* prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)
I - ‘

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

ARVYDAS KIELA, 434-9655 
(Pr)

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday
II to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai-1

NmtmI, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

« Namai, žemi — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS TASTMOKffJTMALS, 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS!
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, m. Tel Virginia 7*774}

BUTŲ NUOMAVIMAS .
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

J rk
J

— Kazytė Brazdžionytė^ Chi
cagos TV-9 stoties darbuotoja, 
tarnybos reikalais buvo nuskri
dusi į St. Petersburgą ir Miami, 
Floridoje. Po poros savaičių j bame lietuviškai. 782-3777 oi j 
grįžusi Chicagon, vėl pradėjo j 925-8392. Professional Member I 
darbuotis “Lietuvos Aidų” trans j American Federation of Astro 
liacijose, kartu su tęveliu Baliu įgers. (Pr.) 
Brazdžioniu. __ ’___________

4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
Marquette Parko rajone.
RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke. 7

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu, Chicagos miesfo leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559,

dgers. (Pr.) Notary Public
Insurance, Income Tax

—‘‘Lietuvos Aidų^ radijo pro
gramos sukaktuvinis banketas 
bus gegužės 17 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vak. šauliu namuose, 
2417 W. 43 St. Programoje: jau- I 
ni talentai, dovanų skirstymas 
ir kiti įvairumai, šokiams gros 
K. Venckus ir jo orkestras. Visi 1 dėti retežiai, man kažkodėl an! 
tautiečiai kviečiami dalyvauti.

— Algirdas Budreckas, Lie
tuviu Teisininkų Draugijos Či
kagos skyriaus pirmininkas, su 
žmona Irena atostogauja St. 
Petersburg, Fla. Gegužės pra
džioje jie žada grįžti Čikagon.

— Illinois valstijos loterijoj |saVęS) kodėl Naujienos neatei- 
gegužės 1 d. Pot of Gold lošime na. Seniai; žinojau, kad tarj

Skaitytojų Balsai
111 ■ —>■——

Gerbiamieji!

Kai ant Jūsų mašinų buvo už-;

2951 W. 63rd St. TeL 436-787S 
839-1784 arba 839-5568.

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

Kreiptis:
A. L A U RAITI S 

4645 So. ASHLAND AVB 
523-8775

liemens užėjo dideli skausmai. 
Mačiau, kad mano prenumerata 
baigiasi, sirgdamas šiaip taip 
atnaujinau prenumeratą su kuk
lia auka, nelaukdamas ragini
mo. Laukiau dienraščio, bet jis

• kaip neateina, taip neateina.

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar . bet kur

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NG1S CONSTRUCTION, .
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505 .

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fhStreet 
Tel. REpublic 7-1941

-
■ *

■

* Pradėjau galvoti, klausdamas į Amerikoje, prašome skambinti

laimėjo 534850. Lucky Stars lo
šime laimėjo 90, 88, 885, 960 ir 
05156.

'■ ■ v v / ’ t ■ .j • t ' _■

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

’ American Travel Service Bureau
8727 S. Western Ave., Chicago, HL 60643

. Telef. 312 238->787
• Nemokmas p&tanuvlinas užsakant lėktuvu traukiniu laivą kelio 

■*’ oiij (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
i me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kLaštuš. 

t Sudarome iškvietimus giminių, apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
maeijas visais kelionių reikalais,

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisui rezervuoti vietai
' 1 anksto — prieš 45 - 60 dienų. x :

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIJA NOREIEIENl

2608 6Mh St, Chicago, HL 60621 e TeL WA
Dideli* pMirlnkimif geroa rūffet įvairių prekių, 

MAISTAS U EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th SL, Chicago, BL 60629. — TeL WA 6'2727

—*A
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Bus lietuvių suvažiavimas 
Sunny Hills, Floridoje

gegužės 17, 18 ir 19 dienomis.
Suinteresuoti šia kelione prašomi kreiptis 

į Sunny Hills lietuvių komiteto narius: x

M. P. Kiela Chicagoje — (312) 737-1717
V. Beleckas, Sunny Hills — (904) 773-3333
R. Kezys, New Yorkas-New Jersey — (212) 769-3300
D. Dūla i Lis Detroite — (313) 280-2969
J. Mikonis Clevelande — (216) 531-2190

Naujienų ir tiesos nemėgstančk 
bei Dangų ir žemę norinčio val
dyti elemento buvo didelė trio 
tis: kiekvienu metu buvo gali 
ma tikėtis kažko nepaprasto.

Klajodamas savo mintys* 
apie lietuviškos spaudos praeiti 
jos vargus ir rūpesčius, pagal
vojau: Ar Naujienoms neatsiti 
ko tas pats, kas 1926 metai? 
Kaune atsitiko su Akcinės Bend 
rovės “Varpas” spaustuve?

Apie savaitę gyvenau be Nau 
j ienų, nieko nežinodamas, kodė: 
jcfs neateina. Tik vėliau, kai at 
ėjo keli numeriai iš karto, suži
nojau, kad Naujienos buvo pri
stabdytos dėl laiku nesumokėtu 
mokesčių. Mano supratimu, ti 
skola nėra tokia didelė, kač 
Naujienos turėtų dėl tos skolo; 
užsidaryti. Tai būtų dideli? 
nuostolis visai išeivijai.

Todėl tikiuosi, kad Naujiem 
skaitytojai susipras, sumes pc 
šimtinę ąr kitą. Dėl to nieką? 
nebus biednesnis,' o laikraščic 
egzistencija bus užtikrinta.

Aš iš savo pusės siunčiu Nau 
jienų skoloms sumažinti vien* 
šimto dolerių vertės banko per 
laidą amerikoniškais. Kanadiš 
kiais doleriais ta perlaida kai 
nuoja Šimtą devyniolika dolerii 
ir 75 centus.

Baigdamas šį laišką, drįsti 
apeliuoti į Naujienų skaitytoju; 
ir skaitytojas: “Broliai ir Sesės 
Ateikime Naujienoms į pagalbi 
su finansine parama šioje sun 
kioje valandoje!”

Viso geriausio visiems ir vi 
visoms Naujienų skaitytojams

Priedas: šimto dolerių banki 
perlaida.

Stasys Misiulis, 
Edmonton, Alberta, Kan

ar užeiti J 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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60631 Tel. YA 7-5980

---- -------- —

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkę Reikia

Mature BABY SITTER Wanted
Mon. to Thurs. 3 P.M. to 7 P.M.

Call 248-0885 before 8 P.M.

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE Š f?
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

Midland Taupymo Bendrovei 
reikalinga 

TARNAUTOJA — TELLER 
su patyrimu ar be jo. 
Skambinti 254-4471 

ar 925-7400.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
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-C229

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208ft W. 95th M 
Everg. Park, Ill. 
60642, - 424-8654

f State Hie and Casualty Ccmpjny,

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

- Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

Arthritis Sufferers!
w Now. Get relief • -

for painful inflammation
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formule has 50% more medicine thart 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pein Formule, th© 
arthritis specialist, from the makers of 
AnacirV

Knyga su formomis gauna. 
1739 South Halsted St., Chica- 
ma Naujienų administracijoje, 
?o, ILL. 60608. Kaina $3.00.

PIRKITE lAV TAUPYMO BONUS

DENTURE WEARERS
A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

*«3ta<Iiani4-pirmidi«nj» Saturday-Monday, May 3-5, 1980




