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terų, kurie džiaugiasi proga iš
važiuoti iš Castro valdomos Ku
bos.

Lisaboną. Ten jis buvo areš
tuotas.

- Tyrnėjiniai patvirtino nuo- 
nonę, kad didelės maistui ga
ilinti mono|K>linės firmos labai 
skelia maisto kainas.

SMĖLIO IR ŽEMĖS ALY
VOS VALSTYBĖ

NAUJI SOVIETŲ 
UŽMOJAI

SULAIKYTAS LĖKTUVO 
GROBIKAS
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VAKARIEČIU
IJETUVIAI POLITINIAI KALINIAI 
KANKINAMI BEPROTNAMIUOSE

(Tęsinys)

čia pateikiam sąrašą psichiat- 
nius. Sugauta kryžių atvežusi 
kankinamų lietuvių, kad prisi
mintume tuos mūsų tautos kan
kinius : savo, susirinkimuose ir 
keltume jų kančią kitataučių 
spaudoje, radijuje.

16) Naudžiūnas Bronius, s. 
Zigmo, 10 m., 1948 m. išvežtas 
į Sibirą, po kiek laiko grįžo į ok. 
Lietuvą, 1972.VI.4—1972.VII.29 
buvo psich. ligoninėje Nr. 15, 
Maskvoje. Grįžo į Lietuvą, su
imtas, išbuvo Pravieniškių darbo 
stovykloje.

Nuo 1974.XI.19 iki 1974.XII.
* • ■ 1 i

19 d. buvo psich. ligon. Įsajame 
skyriuje Vilniuje, Vasaros g. 
No. 5.1975 m. atvyko į Kanadą.

17) Paškauskienė Angelė, d.; 
Antano, Jurbarkas, Raseinių 
apskr., būdama moksleivė 1962 
m. lapkričio mėn. buvo tardoma 
ir teisiama už. pagaminimą atsi
šaukimų raginant kovoti už ne
priklausomą Lietuvą. Kaune 
psich. lįgoninėję'Buvo “gydoma” 
nuo antitarybinės propagandos 
amfnežihū, tezistinu ir kįt. Po

1970 m. suimtas už parašymą 
knygos “Visuomenės gyvenimo 
abėcėlė” ir laikytas piseh. ligo
ninėje. 1979.VIII.23 dalyvavo 
demonstracijoje Maskvoje ’ ir 
pasirašė pabaltiečių memoran
dumą. Nuo 1979 m .rudens Lie
tuvos Helsinkio grupės narys.
1980 m. suimtas.

, 20) šumauskaitė, suimta 1976 
m.’ kalinta N. Vilnios psichiatri
nėje ligoninėje, skyr. 1.

(Bus daugiau)
(ALT Informacija)

REIKALAVO VYTI LAUKAN 
ŠIAURĖS ATLANTO SĄJUNGĄ

globai. ' ■ ' 
-5 ’ e" V r ~

• 1974 m; pabaigoje suimta, ka
linta Vilniaus •'saugume ir Lu
kiškių kalėjime; ten jai vėl buvo 
leidžiamos'—aminezino injėkei- 
jos, kurios iššaukė širdies su
trikimus. 1975 mėtų balandžio 
mėn. Aukščiausias teismas, kaip 
nepakaltinamą, nuteisė specia
liam gydymui neribotam laikui. 
Perkelta į Kauno psich. ligoninę. 
1976 m. liepos Įnien. tėvų pas
tangomis grįžo namo. Jos vyras 
susirado ;kitoš ideologijos mote
rį. Liko su 2 mažamečiais vai-

ma, vėl gydėsi Jurbarko ir Vil
niaus ligoninėse.

1979.VIII.23 d. dalyvavo de
monstracijoje Maskvoje, pasira
šė 45 pabaltiečių memorandumą 
reikalaujant atšaukti 1939 m. 
rugp. 23 d. pasirašytą Ribben- 
tropo'-Molotovo paktą.

18) Poškienė Birutė, trijų vai
kų motina, mokyklos kiemsar- 
gė, Kaunas, Demokratų g. 36-1. 
Už religinius įsitikinimus atleis
ta iŠ darbo ir, nors prokuroro ir 
buvo pabrėžta jos gera sveikata, 
1974.X29 uždaryta į psich. ligo
ninę Kaune, Kuzmos g. 75. čia 
ji gavo dideleš dozes stiprių 
vaistų,, kurie paveikė jos regėji
mą ir sukėlė smarkų raumenų 
skausmą.

19) Statkevičius Algirdas, g. 
1923, gydytojas. 1952 'm. nuteis
tas 25 m., išleistas anksčiau.

KALEN DORELIS

Gegužės 8: Berta, Agatijus, 
Audrė, Dainora, Ašarėlė, Min- 
gaila, Gintas.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 7:35.

Oras vėsus.

SIŪLO PELOPONESĄ TARP
TAUTINĖMS OLIMPIADOMS

' ATĖNAI, Graikija. — Graiki
jos' vyriausybė ir sportininkai 
siūlo įrengti Peloponeso saloje 
vietą tarptautinėms olimpia
doms. Graikai sutiktų viską pa
ruošti taip, kaip buvo prieš tris 
tūkstančius metų, kai graikų 
jaunimas kas ketveri metai su
važiuodavo į sporto varžybas ir 
rungėsi įvairiose lenktynėse.

Šiandien visiems aišku, kad 
Mask voš olimpiada nustojo į sa
vo reikšmės, nes Sdvietų vyriau- 
sybė, siųsdama karius į_ Afga
nistaną, sugadino rungtyniavi
mo nuotaikas. Jeigu už ketve- 
rių njtetųtJpjis/ruošiamfe-pląnaŲ

valdžią neleis pavergtoms Įau- 
4onis-vykti Į minėtas rungtynes^ 

Vieni siūlo sušaukti Vokieti- 
joje kongresą ir aptarti planą 
Sekančios olimpiados rungty
nėms organizuoti. Tuo’ tarpu da
bartinis tarptautinio olimpinio 
komiteto pirmininkas pasiuntė 
atstovą į Graikiją-ištirti Pelopo
neso sritį ir numatyti galimy
bes . sporto rungtynes pastoviai 
ruošti. Graikijoje.

ridel Castro su broliu Raul .įsileido' rusus (Chruščevas kairėj) į Kubą 
prieš 15 metų, o dabar ašaroja,.kad kubiečiai tūkstančiais bėga iš Kubos.

7,000 MAIŠTININKŲ BANDĖ ĮSIVERŽTI 
Į BREMENO KARIŲ CEREMONIJAS

BREMENAS, Vokietija.— Vi- ! 
są Vakarų- Vokietiją ir laisvąjį 
pasaulį sukrėtė žinia apie antra
dienio vakarą prasidėjusį eks
tremistų maištą prieš šiaurės 
Atlanto Sąjungos 25 metų su
kakties minėjimą, autoinob^ju 
deginimą ir bandymą įsix r7ti 
į futbolo stadioną ir sutrukdyt’ 
ten paruoštas karių priesaikom 
ceremonijas.

Gerai organizuoti maistiniu 
kai pradėjo riaušes antradienk 
popiet, degindami Bremeno gat
vėse ir aikštėse stovėjusius auto 
mobilius ir autobusus, bandyda 
mi patekti į didįjį Bremene 
stadioną, kur kiek vėliau nauja' 
apmokyti kariai privalėjo daly 
vauti ceremonijose, kuriose Vo’ 
kietijos kariai privalėjo prisiek 
ti. Vakarų Vokietija prieš 2

— įmetus buvo priimta į šiaurė 
Atlanto Valstybių Sąjungą, < 
patys Vokietijos kariai,"prizu

j dėdami ginti Vokietiją, tuo pu 
— čiu metu^prižadėjo ginti ir įrita

RESPUBLIKONAI VIENINGAI 
REMS RONALD REAGANĄ

WASHINGTON, D.C. — Res
publikonų partijos pirmininkas 
William Brock praeitą savaitgalį 
’ankėsi pas partijos pirmaujantį 
prezidentinį kandidatą Ronald 
Reaganą jo namuose, Pacific 
Palisades, Cal. Kelionė ir pokal
biai buvo nevieši, tačiau kai ku
rie dalykai paaiškėjo.

Buvo manoma, kad Reagamts 
oakeis Williama Brock kitu par
ijęs pirmininku, bet po pokal

bių prieita vieningos nuomonės 
iios pakaitos nedaryti. Brock, 
buvęs Tennessee valstijos sena
torius, yra įtakingas partijoje, 
,’pačiai pietinėse valstijose. Vi
ntas išsklaidė gandus apie ne- 
mderinamus nuomonių skirtu- 
nus tarp j>artijos pirmininko ir 
.andidato į Baltuosius Rūmus.

PREZ. "CARTEBIS PASKYRĖ DEŠIMT MILIJONŲ 
.^SOLERIŲ FLORIDAI PADĖTI KUBIEČIAMS '

.... , s ; j ,..^y|^A5Tl1NGTON, D.C. — Pre- Kubos, bet praeitos savaitės p~ 
naujai. olimpiadai, tai- Sovįefų- -zmentas Carteris, susipažinęs su baigoje jis jau pasiuntė gumi-

dabartine padėtimi Floridoje, į nėmis lazdomis ir kietomis pirš- 
-pasjęefbė pavojaus stovį- ir partinėmis ginkluotus mušeikas ir 
skyrė 10 milijonų dolerių Flori- į įsakė mušti prie atstovybės besi- 
dai, kad suorganizuotų pagalba!renkančius kubiečius. Daugelis 
atvykusiems kubiečiams. Iki; buvo sužaloti. Amerikos Valslv- ipraeito' antradienio į JAV jau . bės departamentas nuo pirma- 
atvyko 19,000 jaunų vyrų ir mo- dienio uždarė Havanoje atida-

KYLA SĄJŪDIS STEIGTI 
SOUTH JERSEY VALSTIJĄ

ATLANTIC CITY, New Jer
sey (AP). — Kadaise West Vir
ginia atsiskyrė nuo Virginijos, 
o' Maine nuo Massachusetts, da
bar kyla sąjūdis steigti South 
Jersey, atsiskiriant nuo New 
Jersey.

Svarbiausi dalykai yra ekono
miniai, didelė dalis sudėtų mo
kesčių pietuos yra sunaudojami 
valstijos šiaurėje. Be to. šiaurie
čiai dominuoja administracijoje. 
Iš 20 gubernatūros tarnautojų 
Ak vienas yra pietietis, švieti
mo, taryboje yra 4 pietiečiai ir 
21 šiaurietis, visi septyni aukš
čiausia teismo teisėjai yra iš 
šiaurės New Jersey. Pasiteisina
ma, kad pietinė valstijos dalis 
yra ūkininkų kraštas. Pietinėje 
valstijos dalyje yra 1.8 milijo
no, o šiaurinėje — 5.4 milijono 
gyventojų.

Pradžioje prezidentas Carte- 
ris pareiškė, kad jis leido pa- 
sienio sargams įleisti į JAV visą 
tūkstantį kubiečių, apsistojusių 
Peru Respublikos ambasadoje. 
Jis turėjo galvoje 11 tūkstančių 
Kubos jaunimo, pasiryžusio iš
važiuoti iš Kubos, kad galėtų 
laisvai gyventi ir dirbti naudin
gą darbą, kad neprivalėtų va
žiuoti kovoti į Afriką ir būtų So
vietų kolonijų kariais. Pasipik
tinimas Castro įvesta prievarti
ne tvarka buvo toks didelis, kad 
diktatorius, pastebėjęs tiek daug 
protestuojančiųr manė~ geriau 
darysiantis, jei leis jiems išva
žiuoti į užsienį. Pradžioje jis 
manė, kad norės išvažiuoti tik
tai keli šimtai, tuo tarpu dabar 
įsitikino, kad išvažiuojančių yra 
labai didelis skaičius. Per kelias 
dienas JAV jau pasiekė 19,000 
išvykstančių kubiečių.

PAMATĘS IŠVAŽIUOJAN
ČIUS, CASTRO VERKĖ

KEY WEST, Fla. — Dikfatd-

— Sovietų spauda kritikuoja 
senatoriaus Muskie parinkimą 
Valstybės sekretoriaus parei
goms, tuo tarpu Kinija džiau
giasi, kad parinktas senatorius 
Muskie.

— Čikagoje laukiama apie 
5,000 kubiečių, atplaukusių į 
Floridą. Jie CricagOje turi daug 
giminių.

rius Fidel Castro, pamatęs išva
žiuojančių kubiečių “Dr. Da
niel” laivą ir patyręs, kad tuo 
laivu išplaukia 773 kubiečiai, 
pradėjo verkti. Jis negalėjo su
prasti, kad Kubos jaunimas, iš
augęs jo įvestoje santvarkoje, 
galėtų norėti išvažiuoti į užsienį.

Castro buvo sutikęs leisti bu
vusioje Amerikos ambasadoje 
registruoti ir duoti vizą kubie
čiams, kurie nori išvažiuoti iš

rytį vizoms duoti įstaigą. Be lei
dimų JAV į Ameriką kubiečių 
nepriims. Atvažiavusieji turės 
registruotis ir vėliau įsitraukt’’ 
i ki'ašto pramone ir ūkę, kad ga- 
lėtų pragyvent^----------------------

— Pasakokite, kad Castro, i 
pamatęs išvažiuojančius kubie
čius, verkė, — pareiškė prezi
dentas Carteris. — Visiems pa
sakykite, kad krašto gyventojai 
nori išvažiuoti iš Castro įvestos 
santvarkos.

Kev West aerodrome įrengtos 
palapinės, kur apsistoję anksčiau 
a t vežti e j i. A t vyk u šie j i gi m in a i- 
ciai Tssiveda tuos, kurie turi 
Amerikoje giminių ir turi gali- 
niybes kur apsigyventi. Kol ne- 
bus surasta pragyvenimo gali
mybė arba darbas, tai a įvažia
vusieji privalės būti palapinėse. 
Floridos gubernatoriai tvarko 
pirmąją pagalba atvykusioms 
kubiečiams. Manoma, kad dalis 
kubiečių iš Havanos ruošiasi 
išskristi į kitas Pietų Amerikos 
valstybes.

Daugelis kubiečių, pabėgusių 
iš Havanos prieš 19 metų, nu
plaukė savo giminių ieškoti. Jie 
pirmą kartą turėjo progos pa
matyti Kubą. Jie nusigando, jos 
neatpažįsta. Jie nenori tikėti, 
kad Castro per 19 metų būtų ga
lėjęs taip apardyti kraštą, išar
dyti ūkį ir gyventojus paversti 
vilties neturinčiomis būtybėmis. 
Jei galėtų, visi išvažiuotų, sako 
savo laiveliu artimuosius iš
vežęs.

— Kenijoje labai didelės mi
nios sutiko popiežių J. Paulių II. Į das, organizavęs keliones į JAV,

JUGOSLAVAI LAUKĖ 
PREZ. CARTERIO

BELGRADAS, Jugoslavija.
Jugoslavijos vyriausybės nariai Atlanto Sąjungos valstybes, 
buvo įsitikinę, kad pats prezi-1
dentas Carteris alwks į Tito lai- > Gcr^ °ri?anizuoti demonstran 
dotuves, bet nusiminė, kai prer !ai sQkavo’ Laukai? Slaurės At 
zidentas į laidotuves pasiuntė lanl° S^un^! Ryšininkam 
viceprezidentą Walter Mondale.' p3vyko iniss,i Nokiančią bomb 

Tvirtinama; kad Brežnevas { Vle^ karelvip autobusą, ve 
zusį karius į ruošiamas 2-a- meti 

Į sukakties iškilmių ceremonija? 
• Kareiviai buvo priversti pasku 
bomis iššokti iš autobuso. B 
smarvės, jie dar bijojo, ka 
įmesta bomba nesprogtų ir j’ 
ncsužislų. Viena nedidelė riauš 
ninku grupė pajėgė įsiveržti 
sladiona, pasiryžusi sutrukdyt 
iškilmes, bet jai nepavyko. Atsi

■važiavo j Belgradą Tito laidoti 
tik todėl, kad tikėjosi pasima
tyti su Carteriu ir pasikalbėti 
apie visus abiejų valstybių rei
kalas. Jugoslavijos naujas prem
jeras ir krašto prezidentas no
rėjo pasikalbėti su Amerikos 
prezidentu, bet dabar turės su 
juo susitikti kita proga.

Ayrauja įsitikinimas, kad da- rado didesnis būrys militarinė 
barlini u _me_t u—Sovietų^ vai d ž i a pelid j osT k u r i 1 a 1>ai greitai išaiš
Jugoslaviją paliks ramybėje, ne
bandys jos skaldyti. Jie tikėjosi 
tai padaryti Titui mirus, bet da
bar rusams didele ašaka tapo 
Afganistanas. Kol tas klausimas 
nebus išspręstas, tai vargu So
vietų valdžia pradės naują avan
tiūrą. Brežnevas nemanė, kad 
Afganistanas jam išardys Mask
vos olim >iada. 

* C-

kino įsibrovėlius ir sutrukdė j 
planuojamą ardomąją veiklą.

Apskaičiuojama, kad į Brome 
ną gegužės 6 d. vakaro riaušėm 
buvo sutraukti riaušininkai i 
įvairių Vakarų Vokietijos viet< 
vių. Policija dar neapskaičiav 
automabiliams ir nuosavyl)ėm 
padarytų nuostolių, bet neužilg 
ir tas bus padaryta. Policija jai 
yra suėmusi kelis nusikaltėlius 
kuriuos labai atidžiai tardo’, no 
rėdama iša skinti visus riauši’ 
)rganizatorius. Kaip kariuome 
nes vadovybei, taip ir policija 
buvo įsakyta nevartoti griežti 
priemonių, kad miiitarinės poli 
cijos nariai nepakenktų gaut 
visas reikalingas žinias api' 

lei ta suma j ri ausiu kėlė j u s ir kaip bu\ o x \ k 
(lomas jų organ’z'.avimes.

Antradienio vakarą fulbol 
stadiono aikštėje ištikimybę š 
Atlanto’ valstybėms prisieki 

f 1,200 naujai apmokytų Vokieti 
ploto atžvilgiu įjos karių. Ta priesaika vokie 

Kol (fx'X'onfnin A’omc nnnuiirn o i UiUri

t BEIRUT, Libanas. — Saudi 
Arabijos karalius Khaled pareiš
kė, kad jis vėl sudarė naują 
penkmečio planą jo šalies gyven
tojų gerbūviui kelti, pagal kurį 
numatyta šiam reikalui išleisti 
net $250 bilijonų. .
būtų išdalinta šios dykumų v<w5- 
tybės gyventojams, tai kiek
vienas iš jų gautų po $11,000. 
Infliacijai apstabdyii dar pride-

• dama $50 bilijonų.
Saudi Arabija ]

yra didžiulė šalis, bet gyventojų' čiams turėjo nepaprastai dide 
teturi apie 6 milijonus. Žemės i lės svarbos.

mineralinė alyva (nafta) 
kasmet jai atneša $91 bilijoną 
pajamų.

Diktatorius Castro jau 21 
metus valdo Kubą, bet paskuti
nėmis savaitėmis už jį labiau ži
nomas tapo komendantas Dovy*

Vakarų vokiečia 
| privalėjo pajusti, kad jie ne vie
ni. Vokiečių kariuomenės vado 
vybė žinojo, kad karo eigoje 
ypač netikėto Sovietų karo jėgų 
užpuolimo' atveju, j Sovietų ran 
kas gali patekti visa Vokietija, 
bet jie privalo, sutarę su kito
mis tautomis ir šiaurės Atlanto 
Sąjungos valstybėmis, tęsti ko-

LISABONA, Portugalija (AP) 
— Antradienį 16-metis Manuel 
lodrigues, ginkluotas revolve
riu, pagrobė Portugalijos Boeing 
‘27 lėktuvą su 82 keleiviais, 
skrendančiais į pietų Portugali- 
:os vasarvietę Algarve. Jis rei- 
talavo 10 milijonų dolerių, ap- 
■ūpinti lėktuvą benzinu ir jį nu
vežti Šveicarijon.

Lėktuvas nusileido Madrido 
xerodrome. Į aerodromą atvyko 
Portugalijos ambasadorius Ispa
nijai tęsti derybas, pradėtas per 
•adiją. Grobikas išleido visus 
keleivius, atsisakė visų savo rei-

Prezidento Carterio štabo pa
reigūnai. matvdami Sovielų-Są- 
ungos ekonominės krizės didė

jimą, pradėjo spėlioti, kad So
vietų mililaristai gali pradėti ir 
•ė] laisvų kraštų pavergimo ak- 
.•iją.

Sovietų militaristų tarpe vy
rauja nuomonė, kad jų militari- 
lė pajėga dabar yra aukščiau
siame laipsnyje ir bet kokie nau- 
i militariniaĮ žingsniai gali būti 

sėkmingi.

,ą, kol visa Vokietija bus išlais
vinta.

Į Bremeną atskrido Vakarų 
Vokietijos prezidentas Kari 
Carstens ir Vokietijos krašto 
xpsaugos ministeris Bans A|>el. 
Iš aerodromo juos turėjo atvežti 
į stadioną malūnsparnis, kad 
miesto gatvėse nebūtų užpulti 
jų automobiliai. Pačios ceremo
nijos praėjo tvarkingai, kariai 
prisaikdinti, o policijai teks iš
aiškinti riaušių pYadihinkus.



VLIKO ŽINIOS Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
TARYBINĖ MAFUA I

Jei blogi žmonės, suėję krūvon, sudaro 
jėgą, tai doriems žmonėms reikia pada 
ryti tą patį. (L. Tolstojus)

rios saugume galėčiau dirbti ra
mia sąžine”.

Mielas skaitytojau, ar jums 
neatrodo, kad šiam literatui vie
nu sakiniu pavyko pasakyti tai 
ką daugybė mokslininkų bandė 
( ir ne visada. sėkmingai) pasa
kyti daugelyje knygų. Tad prie

Kuri santvarka geresnė? Tai 
Malsimas, kuri žmonija spren
džia au ne šimtmečius, o tūks
tantmečius. Ir nieko nuosta
baus: jug bet kuri santvarka su- 
side "o iš daugybė^ vienas su ki- 
*■’ susimmustn vienas kitą pa
pildančiu ar vienas kitam prieš
taraujančių komponentų. Ir pa- šios minties sustokime ir mes 
čioje geriausioje rasime atmes 
tinų dalykų, ir pačioje blogiau
sioje — gerų. Ir kol egzistuos 
žmonija, tol ji ieškos, eksperi
mentuos ir klys, ir mokysis iš 
savo klaidų.

Bet visgi, kuri santvarka ge 
resnė?

Prieš karą ir karo metais mū
sų periodikoje reiškėsi literatas 
Pulgis Andriušis. Po karo jis 
pasitraukė i Vakarus, todėl po
karinei Lietuvos skaitančiai vi
suomenei jis beveik nepažįsta
mas. Labiausiai jis išgarsėjo pui
kiu Servanteso “Don Kichoto” 
vertimu iš originalo į lietuvių 
kalbą (1942 m. leid.). Po karo 
Lietuvoje buvo išleista šio vei
kalo papildoma laida, bet... vi
sai nenurodanti vertėjo pavar
dės.

1940 metais, kada virš Lietu
vos pradėjo kauptis grėsmingi 
debesys iš Rytų, kada jautėsi, 
kad tuoj gali įvykti dideliu per 
mainų, žmonės daug ginčijosi, 
svarstė galimas permainas. Kar
tą Pulgį Andriušį vienas jo drau 
gu užklausė: “O tu, Pulgi, 
kioje santvarkoje norėtum 
venti?” Andriušis patylėjo, 
galvojo ir atsakė: “Norėčiau 
venti tokioje santvarkoje,

ko-

pa- 
®y- 
kū

Nerasime valstybės, kuri ne
turėtų saugumo organų. Jeigu 
ių veikloje vyrauja smurtas, 
kankinimai, sekimas, žmogaus 
orumo žeminimas ir jeigu jų 
veikla ir galiojimai vis plečia
mi — šalyje vyrauja nežabota 
diktatūra, žmogus ten tik sraig
telis, neturįs nei balso, nei tei
siu. Toks saugumas — pikčiau
sias visu engiamųjų ir paverg
tųjų priešas- Ir priešingai — jei 
gu saugumo darbuotojus kont
roliuoja ir iškelia į viešumą spau 
Ja, jeigu pilietis žino, kad įsta
tymas jį saugo nuo saugumo or
ganų neistatymiško kišimosi į jo 
privatų gyvenimą — šioje vals
tybėje viešpatauja tikra demo
kratija. Tad saugumo organai— 
veidrodis. į kurį žvelgdamas pa
matysi tikrąjį santvarkos veidą. 

* Kadangi mes gyvename tary
binėje santvarkoje, todėl mus 
visų pirma domina tarybinis 
saugumas — KGB.

Revoliucra — prievartos ak
tas, todėl nieko nuostabaus, kad 
tuoj po Spalio revoliucijos ta
rybinis saugumas — ČK — gimė 
anksčiau už Raudonąją armiją. 
Jos įkūrėjas ir pirmasis vadovas 
buvo Vilniaus krašto lenkas Fe
liksas Dzeržinskis. Reikia tik ste 
bėtis: kaip galėjo Vilniaus že-

mė, tokia ‘2ri. g ąž: ir pce Eka. 
pagimdyti tokią pabaisą! i 
\ Vis labiau įsigalint naujai -sant j 

vįrkai, Vis labiau aktyvėjo sau- I 
gumiecių veikla. Rusijos miestų • 
gatvėse vis dažniau galėdavai j 
sutikti tipus su odiniais paltais, 
lidžiuliais mauzeriais prie šonų 
ir nieko gero nežadančiais vei
dais- Žmonės dingdavo tūkstan
čiais ū dešimtimis tūkstančių, 
ypač inteligentai. Visi žinojo, 
kur jie dingsta, bet tylėjo, nes 
2>aimė kaustė lūpas.

Baigėsi suirutė, gyvenimas 
oamažu stabilizavosi, ir žmonės 
ikė’o, kad baigsis ir čekistų 
siautėjimas. Bet jis nesibaigė. 
Kartais jis tik aprimdavo, po to 
vėl įsisiūbuodavo, bet šie orga
nai darbo turėdavo visada. ČK 
pakeitė GPU. GPU pakeitė NK
VD, MVD, KGB. Keitėsi iška
bos, bet tikslai ir metodai liko 
tie patys. Ypatingi šitų “revo
liucijos riterių” nuopelnai ko
lektyvizacijos metu, 1937-38 me
tais ir pokario metu. Remiantis 
absurdišku Stalino teiginiu, esą 
socialistinei santvarkai šalyje 
stiprėjant, stiprės ir klasių ko
va, čekistai visada būdavo ap
rūpinti darbu. Ypač skaudžiai 
nukento o rusų užgrobti kraštai- 
Pavyzdžiui Ukrainoje, šitoje di
džiulėje ir skaitlingoje respub
likoje, beveik visa susipratusi 
inteligentija buvo sunaikinta. 
Per keliolika tarybinio gyveni
mo metų buvo įvykdyta tai, ko 
nedrįso įvykdyti rusų carai per 
tris Ukrainos valdymo šimtme
čius. Nuvažiuokite šiandien į 
bet kurį Ukrainos miestą — be 
veik neišgirsite ukrainietiško žo 
džio! Tik vakarų Ukrainoje — 
Lvove, Užgorode ir kitose to 
krašto srityse dar ganą dažnai 
išgirsi ukrainietišką žodį. _ 
nenuostabi: juk jie į čekistų 
nagus pakliuvo dvidešimčia me
tų vėliau. 0 jeigu Lietuva 1919 :

RAŠYTOJAS JUOZAS BALČIŪNAS — ŠVAISTAS, 
- -r*

gimęs 1891.III.18 Rokiškyje, miręs prieš pusantrų metų San
ta Monikos mieste, Kalifornijoje. Velionis buvo ne tik rašy
tojas, palikęs daug vertingų kūrinių, bet ir visuomenės vei
kėjas, pedagogas ir spaudos bendradarbis. 1913 metais baigęs 
Panevėžio mokytojų seminariją, mokė Stačiūnų mokykloje, 
o 1916 m. buvo mobilizuotas ir baigė Karo mokyklą Maskvoj. 
1919-39 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, buvo Kario redak
torium, atsargon išėjo pulkininko leitenanto laipsniu. Atvy- 

jr . kęs Amerikon kurį laiką dirbo Naujienose, pasireiškė straips-r niais ir sukūrė visų mėgiamą “Petro širvoko” veikalą. Jis ir 
mirties akivaizdoje nepamiršo’ Naujienų, joms palikdamas 

tūkstantį (1,000) dolerių, šiomis dienomis jo žmona
A. Balčiūnienė pinigus atsiuntė.

ir Vfr
^hnu “takirio” fu t'

mo Kalintos laiiotaviv 
senaisiais “geraisiais”

Stalino laikų metodais — grūsti ]bolo rungtynių buvo dar labiau 
disidentus į kalėjimus. Pašau-r 
lyje kilo triukšmas. O nekreipti 
dėmesio į šį triukšmą negalima 
— Vakarai sumažins prekybą 
su TSRS, neduos kreditų, o be 
šito — toli nenuvažiuoti. Visa 
laimė — šalies viduje gelbsti ’ 
degtinė ir vynas. Tai pats di
džiausias ir pastoviausias paja
mų šaltinis, papildantis biudže
tą ir leidžiantis didinti saugumo 
organų etatus- Ką ir besakyti, 
tarybiniai žmonės — tikri savo 
šalies patriotai! Jie ir be ragi
nimų kiekvienais metais vis 
daugiau palieka pinigų biudže
tui už “Ekstrą” ir “rašalą”...

Saugumas būtų bejėgis kovo
je su disidentais, jeigu jam ne
padėtų milžiniška slaptųjų KGB 
informatorių armija. Liaudis jau 
nuo senų senovės neapkentė1 
šų informatorių ir nepagailėda
vo jiems epitetų: šnipas, šliužas, 
špikas, fiskales, fiksas, sekio
tas, stukačius ir dar daugybės 
kitokiu. 

c.

Visų laikų slaptosios tarny
bos stengėsi plėsti jų tinklą, bet 
nė viena jų nepasiekė ir dar ne
greit pasieks tokį užmojį kokį 
pasiekė KGB. Kadangi šiai tar 
nybai suteikta tokia neribota 
valdžia, kokios per visą žmoni
jos istoriją nėra turėjusi jokia ki 
ta panaši tarnyba, tad ir jos pa
siekimai su niekuo nesulygina
mi. Ar reikia stebėtis, kad KGB 
agentų rasime visose liaudies 
ūkio šakose, visose įstaigose, or
ganizacijose, visur, kur dirba ar 
gyvena daugiau, kaip vienas 
žmogus?!

Ypatingai tankus šnipų tink
las stambesniuose miestuose: 
Maskvoje, Kijeve, Leningrade. 
Lietuvoje tas tinklas višą laiką 
buvo tankus, bet Kaune po Ro- 

I .

Kiekviena stambesnė įmonė 
ar staiga turi taip vadinamus 
pirmuosius skyrius. Tai mini 
KGB. Jie šnipų pagalba tiria 
darbininkų nuotaikas, klausosi 
jų kalbų, ypač antitarybinių 
anekdotų, kurių pastaruoju me
tu daugybė eina iš lūpų į lūpas. 
Kartais šnipai patys ' išprovo
kuoja tokias kalbas. ’ Ir visa tai 
atžymima tų žmonių asmeninė
se bylose. ' . .

Saugumo tinklas labai išpli- ■ ' 
tęs mokslo įstaigose, ypač aukš
tosiose mokyklose. Studentai 
visose šalyse ir visais laikais 
buvo pati neramiausia visuome- ‘ 
nės dalis, gyvai atsiliepianti; į 
visus gyvenimo poslinkius- bei 
negeroves. Jau viduramžiais stu 
dentai buvo išsikovoję sau ne
mažą autonomiją: miestų val
džia gerbdavo studentu teises 
ir universiteto teritorijoje galio
davo tik pačios aukštosios mo
kyklos įstatymai. Universiteto 
viduje savo funkcijų negalėda- f 
vo atlikti nei policija, nei, tuo 
labiau, slaptoji policija.

(Bus daugiau)^ ■

— Michigario valstijos miš
kuose kilo dideli gaisrai.

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS,TOO.
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Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds:

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6&%.

This 6^% rate will apply to 
new Bonds and totali outstanding- 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not readied original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on

Bonds are getting better all the 
time. This new 6^2% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
BonJs through the Payroll--------

Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of new’s that 

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buythaneverbcfore-

^America-

~SP-1791R

metais būtų patekusi po bolše
vikų padu, jeigu mūsų šaunieji 
savanoriai nebūtų sugebėję ap
ginti Tėvynės, "kažin, ar dabar 
Lietuvos miestų gatvėse beiš- 
girstum lietuvišką žodį?

Pasibaigus Antrajam pasauliu

timai? Galima atsakyti: buvo 
sušaudyti tik Berija su keliais 
savo bendrininkais (ir tik už 
bandymą atimti valdžią iš ki
tų). Tuo tarpu kiti čekistai: ka
lėjimų, lagerių, režimo viršinin- 
kai ramiai baigia amžių,

Liūtas ir medžiotojas

gau-
niam karui, pasaulis pasibaisė- - darni maksimalias ar net perso- 
jo, sužinojęs apie-vokiečių žiau-j nalines -pensijas, žymiai - didės 
ramus koncentracijos-stovyklo- j nes už darbininko, sunkiai dir
se ir gestapo kamerose. Maža j busio visą gyvenimą. Vadinasi 
dalis tų budelių išvengė atpildo: j teisingumas jų atžvilgiu pralai-
Niurnbergo nuosprendžiai buvo 
griežti, bet teisingi. Pasaulį pa
siekdavo įvairūs gandai ir apie 
tarybinių konclagerių pragarą, 
bet nelabai kas tuo tikėjo — vis- j 
ką nustelbdavo Tarybų Sąjun- į 
gos propaganda apie šalies lai-- 
mėjimus politikoje, ekonomiko
je ir ypač kosmoso užkariavimo 
srityse. Gandai apie Sibiro la- . 
geriu baisumus būdavo priima-

mėjo!
Norėti, kad būtų nubausti če

kistai, gali tik paskutinis nai
vuolis. Juk tai — pamatas, ant 
kurio laikosi valstybės rūmas ir 
partija! Partija visus savo sie
kius įgyvendina liaudies vardu. 
Ji liaudį per visus 60 metų įpra
tino nemurmėti, nesamprotauti 
:r visus naujus sunkumus pri
imti kaip kažką neišvengiamą

mi kaip smarkiai perdėti prie- kaip, pavyzdžiui, perkūniją a> 
šiškos stovyklos juodinimai, 
kaip vienas iš daugelio socializ
mo priešų propagandinių triu
ku.

Bet štai sprogo bomba — ki
taip šio Įspūdžio nepavadinsi — 
Vakaruose pasirodė A. Solženy-? 
cino “Gulago ;salynas“. Su ste- J

žemės drebėjimą. Partija to pa
siekė tik todėl, kad jos rankose 
buvo galingas botagas — saugu 
mo organai. Tad ar galima tok; 
veiksmingą ir nepaprastai reika 
lingą botagą sulaužyti ir išmes
ti?

Bet per pastarąjį pusantro de
binančiu kruopštumu surinkta j šimtmečio laikotarpį tarybinia 
faktinė medžiaga pateikta nepa- J me leksikone 
prastai ekspresyviai. Svarbiau- j sąvoka — disidentai. Šis reiški 
šia — pateiktas ne atskiras če

i

Liūtas, vilkas, šuva ir lapė . ' „ , /
Miške gyveno kaimynystėj.. *
Kartą pasikalbėję savo tarpe, ,
Jie nutarė sustiprinti draugystę, .
Pasižadėdami bendrai medžioti žvėris,
O grobi padalyt Į keturias. dalis. •
Visi dalyviai grobio miške ieškojo, 
Bet lapė greitai stirną sumedžiojo.
Ji pranešė visiems draugams naujieną,_______-
Kad jie ateitų greit dalyt stirnieną.
Laimikio būta gero, nėra kalbos.
Visi atėjo; priėjo ir liūtas prie aukos.
Aštrius nagus išleidęs
Ir Į visus piktai pažvelgęs,
Dalyti stirną Į keturias dalis pradėjo.
“Mes esam keturiese”, jis kalbėjo;
“Viena dalis man tenka, kaip sutartis numato;
Antrą man, žvėrių karaliui, tradicija nustato;
Trečia man be_abejo_priktaiiso : : ~ ’
Užtat, kad visi iš baimės manęs klauso.;
0 prie ketvirtos kas tik prikiš nagus,.
Tas kraujo klane tuoj paplūs”.

V. Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylovą, ‘217 
p., kaina $3, gaunama Naujienose.

I

atsirado nauj;

; nys, tai — naujas negirdėta:! 
kiski-siautejimo-epizodas. o fak- j dalykas TSRS, sugluminęs tiek 
tų visuma nuo Spalio revoliuci-į čekistus, tiek partijos vadovus 

bet davęs nepaprastai daug dar
bo čekistams ir keleriopai padi
dinęs jų kadrus.

Kas yra tie disidentai? Tarp- 
: nių žodžių žodynai aiškina 
kad tai — nesutinkantys, prieš
taraujantys, atskalūnai. Visa tai 
labai teisinga. Bet, turint galvo
je Tarybų Sąjungos disidentus, 
šiam žodžiui galime suteikti tie
siog matematinę išraišką. Imki
me dvi sąvokas: partijos valia, 

gręžti ištisos šalys ir net kam- ir liaudies valia. Jeigu jūs, skai 
partijos, ši A. Šolženycino kny tytojau, tarp šių sąvokų parašy- 
ga_ buvo vienas iš -svarbesnių Į site lygybės ženklą — jūs loja- 
veiksnių, kurio dėka atsirado I lūs tarybinis pilietis, ištikimas 
Čeurodomunizmas. ' partijai, vyriausybei ir asmeniš-

Tad • savaime .kyla teisėtas | kai Leonidui Brežnevui. Jeigu 
klausimas: jei nącistų kariniai 
nusikaltėliai buvo nuteisti ir ga
vo, ką nusipelnė, tai kaip buvo 

(nubausti čekistai, įvykdę tiek 
nusikaltimų, kad prieš

1 blanksta gestapo ir SS nusikal-

I

jos iki mūsų dienų, prisodrinta j 
plačiomis išvadomis. j

Iš pradžių pasaulis apstulbo’ 
ir nenorėjo tikėti, kai šios me- j 
džiagos tikrumą patvirtino šim- 1 
tai tūkstančių dar likusių gyvų 
liudininku, kuriais anksčiau ne
labai norėjo tikėti — pasaulis 
patikėjo. Perniek nuėjo didžiu
lis propagandinis komunistų 
darbas Vakarų šalyse. Nuo Ta 
rybų Sąjungos pradėjo nuši-

j

jus tarp šių sąvokų parašysite 
nelygybes ženklą — jūs disiden-

Pradžioje tiek valdžia, tiek 
saugumas tiesiog pasimetė, nes 
ir vieni, ir antri niekada nepasi-

IF yOU PRIVE AT THE

f" SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

THE LANE

2 — Naujienos. ** til, Ihursday; May K 1<$() ?-

THERE'S A SUDDEN STOP WHICH' 
YOU’RE FOLLOWING TOO CLOSELY
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1W hi. gegužės 3 dieną prieš apyskaitos parengimą.
16 vąl. dr. A. Razma atidarė su- 
sjrjukimą su sveikinimo žodžiu. 

'- Invokaciją sukalbėjo kun. dr.
Rimšelis.

1 Tylos minute pagerbti miru
sioj inariai. Vienas iš stambes
nių aukotojų — Krukonis; ant
rasis yra a.a. dr. J. Gliaudelis 
-H $157,976.

. Į prezidiumą pakviesti: dr. M. 
Vygantas, M. Lenkauskienė ir 
St. Baras., Suda rytas sękretoria- 
tas, spaudos, registracijos, rezo
liucijų, nonninacijų ir kitos ko- 
mirijos.

Nuvažiavimą sveikino: Pasau
lį? LiėtJ B-nės vardu inž. Ka- 
niantąs, ALTos vardu — dr. J. 
Valaitis, gen. konsule J. Dauž- 
vardięnė; raštu sveikino dr. K. 
Bobelis ir. V. Kutkųs.

Perskaitytas 1979 m. gegužės 
5 d. suvažiavimo protokolas pri
imtas plojimu.

Pranešimai: dr. A. Razma 
Tarybos vardu dėkojo visiems 
atsilankiusiems, aukojusiems; 
dr.- G. Balukas valdybos vardu 
davė ataskaitą, ragino sudaryti 
t0tąmeiituš; jis įrodė, kad kas
met žūsta apie $2 milijonai do
lerių; -ragindamas laiku susi
tvarkyti: palikimus, prašė neųž- 
miršti Liet. Fondd.

- A; Tilius ir P. Sedeįka kalbėjo 
invėstįčijų reikalu. Pirmas — 
už 1979 iii., antras — už 1980 
metų 4 mėn. Kilo idėja, kad at- 
sižvėlgiant į infliacijos atneša
mus nuostolius, būtų naudinga 
pirkti 133 akrus žemės. Duotų i dybai perredaguoti. Jeigu reiks,

A. Bagdonas pranešė, kad 
Liet. Fondo leidinys eina prie 
pabaigos. Jis bus istorinės reikš
mės, iliustruotas.

Po pranešimų keli pasisakė
dėl stipendijų grąžinimo, baigus 
mokslus. Krukonio fondo nėra ■ 
Įpareigojimų grąžinti. Bemaž j 
visi pritarė rėmimui kultūrinių, 1 
švietimo institucijų.

Kilo mintis įsigyti namus. 
Dabar esame “kampininkai”. 
Narių nuo'monė — tesprandžia 
tarvba ir valdyba.

1st. Damauskas susirinkimą 
informavo apie Lietuvos Istori
jos išleidimo eigą. Pamažu, Eet 
progresuoja.

Iš 1,127, dalyvavo 113 narių 
su teise balsuoti.

Nominacijų komisijos pirmi-! 
ninkas dr. V. Tauras pranešė 
kandidatus naujai kadencijai j 
Liet. Fondo tarybą: dr. M. Vy
gantas gavo 3,719 balsų, dr. Kau į 
nas — 3,565, P. Sodeika — j 
3,731, O. Lenkauskienė — 3,687,! 
<nž. Kainantas — 3,730, St. Ba-I 
ras — 3,910, kun. dr. J. Pruns-j 
kis — 925, J. Masib'onis — 252.

šeši pirmieji išrinkti į Lietu
vių Fondo- tarybą.

Į kontrolės komisiją pastatyti 
kandidatai gavo balsus seka
mai: agi*, šantaras — 3,884, 
o. Torūta — 3,599, p. Glavec
kas — 3,587.

Dr. Kaunas perskaitė rezoliu
cijas. Truputį įnešė lyg ir sąmy
šio. J. Arvydas siūlė pavesti vai-

M. ŠILEIKIS Iliustracija

ATSIMINIMAI IŠ GULAGO SALYNO

užsimokėjimui 20 metų. Kainuo
tų apie $300,000. Nariai tokį pa
siūlymą palankiai priėmė.

Dr. K. Ambrozaitis pelno 
skirstymo: komisijos vardu pra
nešu kad 1979 metais išdalinta 
§93,768.15. ' t '

K. Barzdukas pristatė balan
są.; Visų užsiminta, kad artėja
me prie $2 milijonų.
< Agr. A. šantaras kontrolės ko- 
rnisijefe vardu perskaitė patikri
nimo duomenis ir užgyrė P. Zel-

vienas skelbti, kitas palikti tary
bos ir valdybos žiniai. Dr. Raz- į 
ma pritarė. Taip ir palikta.. 1

12:30 vai. buvo padaryta pie
tų pertrauka. Kavinėje davė pie
tus už $5.

Laiškas prof. Prano Dovydaičio šeimai
Profesorius nutilo. Tylėjau ir 

aš, bijodamas pažvelgti į jį. Jis 
paleido mano ranką. Man pasi
darė baisu. Suspaudė širdį. Pa
galiau pažiūrėjau jam Į akis, bet 
jų nepamačiau. Išdžiūvusiomis 
rankomis uždengęs akis, jis be 
garso raudojo raudą, būdingą 
tik stipriems vyrams, rodančią 
jų ypatingai tragišką būseną.

Po kelių dienų profesorius 
mirė.

2:30 vai. popiet sugiedojus him
ną, skirstėmės. 7 vai. buvo ba
lius ten pat Jaunimo centre.

Tikiuosi, kad nuo spaudės sta
lo vėliau gausite labiau detali
zuotą apyskaitą, finansinę, kūl

vįę įr K.Barzduką už rūpestingą dūrinę apžvalgą .ir-daugiau skait-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
J-UZ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

< ■ ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas

asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

WMDAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
ūž icmoLERiŲ.- -——-------------- ---------
• Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati* 
nimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608-

(J. VARNAS, “'Tėvynės Sargas” 1 nr.) 

šių laikų tautų politinis gyve
nimas svyruoja tarp dviejų 
kraštutinumų: (arp demokrati
jos ir diktatūrinio .totalizmo 
Taip yra ne tik suvereninėse 
valstybėse, bet ir tautos atplai
šose — ir politinėje išeivijoje tų 
prieš’ngumų nuotaikos r'iš- 
nyksta.

Aukštos kultūros kraštuose — 
Vakarų Europoje, šiaurės Ame
rikoje, Australijoje ir daugelyje 
kitų kraštų bei valstybių yra la
bai respektuojama pagarba žmo
gui ir jo teisėms. Tačiau Rytų 
Europoje, didelėje Azijos daly
je, bevek visoje Afrikoje ir pie
tinėje bei vidurinėje Amerikos 
dalyje labai dažnai visiems su
prantamos žmogaus teisės yra 
užgožtos įvairių tipų diktatorių, 
kurie dažnai dar dangstosi de
mokratine etikete.

Jaunoji lietuvių šviesuomenė 
brendo su. demokratiniu nusi
statymu. Svyruojančią mažą iš
imti sudarė tik kai kurie, dau
giausia vedybų keliu su dvaru 
ir miestu susirišę lietuviai. Tai
gi lietuvių

ei rauge su 
ningumu.

tautinis ir politinis 
plėtojosi ir brendo’ 
demokratiniu sžmo-

ėjo iš kitur iš kitų valstybių 
ir tik, laikui bėgant, čia eusira 
do sau sekėjų. Jos į Lietuvą at 
ėjo iš kelių šaltinių.

1) Pirmuoju diktatūrinės min
ties šaltiniu atsikūrusioje Lietu
voje reikia laikyti marksizmą, 
skelbusį proletariato diktatūrą. 
Jį buvo pasisavinę kai kurie Ru
sijoje studijuojantieji lietuviai 
ir Latvijos bei Rusijos miestuo
se dirbantieji lietuviai darbinin
kai. Vėliau marksistinę diktatū
rą L eluvai atnešė Rusijoje su-

Tas sąmoningumas persidavė daryta tarybinė valdžia Lietu- 
į nepriklausomybę atgaunanėiąvai ir bolševikinės kariuomenės 
tautą. Nq>riklausomybės pa- bei j I-ietuvą pasiųstų rusų agen- 
ske’bimo aktas, pasirašytas ta-'tų invazija 1918 ir 1919 metais, 
da visų pagrindinių srovių at-, Smerkdama turtinguosius ir vi- 
stovų, kaip tik pabrėžia tą demo- są buržuazinę santvarką ir ža- 
kratiškumą, numatydamas, kad dėdama įvesti darbininkų ir 
valstybės pagrindus sukurs sei- j šiaip neturtingųjų valdžią, Rū
mas, visų gyventojų išrinktas' sijoje įsitvirtinusi bolševikinė 
demokratiniu būdu. Taigi vals- diktatūra ir Lietuvoje traukė 
tybė kūrėsi demokratiniu pa- į save dalį miestų, dvarų ir že- 
grindu. Visų gyventojų demo-i mės ūkiuose tarnaujančių dar- 
kratiniu būdu išrinkto Steigia- bininku ir per savo agentus su-

I-ietuviu politinis gyvenimas • j mojo Seimo buvo priimta kons- dalinėjo \alsciy komitetus. Rot, 
vystėsi demokratiniu pagrindu titucija, nutiesusi Lietuvai de-, išvarius Į Lietuvą įsibrovusią 

ir atsius- 
"WbMus bolševikų agitatorius, 
sumažėjo jų čia skleistų idėjų 
įtaka. Ji vėliau mažėjo, bet vi
siškai neišnyko’. Bolševikų įtaką 
darbininkų tarpe matome iš to, 
kad Pirmajame Lietuvos Seime 
komunistai darbo kuopų vardu 
turėjo penkis atstovus.

(Bus daugiau)

UlUUlJCt, 11U.UVZ*U31 I^IVLLIVCXI UU-.WTCW1UJ * 
mokratinės valstybės pagrindus. I-bolševikų kariuomenę ii 
Taigi atsikūrusi Lietuvos’Vžrfšry?’ 

lis tuo, kad nuo inusų tautinio j- karto susirado' kelią j de- 
atgimimo pradžios lietuviai įsto- niokrįtiją

Mes, lietuviai, galime didžiuo-

jo į demokratinį kelią. Svarbieji 
mūsų tautinio atgimimo vadai 
Lietuvą žadino demokratinėje

I dvasioje. Draudžiamojo laiko-
• į —------- ’ --------- »-

Vėliau įsimetė ir nedemo
kratinių tendencijų

’ j Pabrėžiant atgimstančios be
tarpio spauda — Varpas, Ap- tUVybės ryšį su demokratija, 
žvalga, Tėvynės Sargas — ro<lo‘jiartu reikia sutikti, kad iš lais-Priešingai lagerio papročiams,

suradome padorų kostiumą (už lietuvių aiškų apsisprendimą už VOs visuomenės negalima laukti, 
keletą duonos “paikių”). Lage- •:-1------ J-----’—t. . . ... .....
rio staliai padarė ne lagerinį mą. Su tautiniu atgimimu kar-1 __ 1-
karstą, ir mes <jį palaidojome tu brendęs lietuvių pilitinis są-1 pagrįstų politinių tendencijų, 
atskirame kape miško aikštelė- moningumas ir jų apsisprendi- T0(jėl nereikia labai nustebti, 
je. Ant kapo pastatėme stulpelį’ 
su lentele, an tkurios buvo už
rašyti jo gimimo metai, Baudžia
mojo kodekso straipsnis, baus
mės terminas, pavardė ir var
das, mirimo diena. Padėję ant|niui grupavosi į demokratines brėžti, kad pačioje Lietuvoje to- 
kapo miško gėlių, sargybinių sroves: • socialistus, liberalus de- talizmo daigai buvo labai silpni.

lietuviškumą ir demokratišku- kad j0J-e niekada visiškai neat- 
mą. Su tautiniu atgimimu kar- sirastų ir kitokiomis idėjomis

mas už įvairius politinius prin-įjei Yėliau lietuvių visuomenėje 
cipus stiprėjo demokratinėje į tikrai pradėjo rodytis ir kai ku- 
dvasioje. Iš kaimo kilę inteli- jrįų nedemokratinių apraiškų, iš 
geniai daugiausia brendo kaip kurių pradėjovystytisirkaiku- 
nuoširdūs demokratai ir palaips-‘ rįe totalizmai. Kartu tenka pa

-— Viceprezidentas Walter F. 
Mondale vadovavo JAV delega
cijai Jugoslavijos prezidento Ti
lo laidotuvėse. Laidotuvėse da
lyvavo- Kinijos kompartijos pir
mininkas Hua Guofengas, Brita
nijos premjerė Margaret That
cher ir princas Philip,7 taip pat 
Vakarų Vokietijos kancleris H. 
Schmidt.

lydimi, mes, atsigręždami į vie
nišą profesoriaus kapąą, grįžo-

j menų. Liet. Fondas tvarkosi 
pavyzdingai ir vertas pagarbos 
iš visuomenės pusės.

Spaudoje ir kartais per susi
rinkimus skelbiama, kad dr. A. 
Razma yra pradininkas Tdctu- 
vių-Fondo idėjos^ Nieko pana
šaus! Pirmas tą idėją iškėlė ad
vokatas St. Sabaliauskas ir gen. 
štabo majoras P. Liškus. Deja, 
juodu nei vienas, nei kitas ne
turėjo pinigų. Prisimenu, kad

-St. Rauskinaa tuo reikalu—net—sunku-pasakyti. Tik--žinau, jei 
parašė “Drauge” straipsnį. Pa
laipsniui Rauskiną, p. T. Blinst- 
rubą išjungė iš steigėjų tarpd 
ir dabar išimtinai tvarko fron
tininkų junginys. Tedirba! Dar
bas vertas didesnio dėmesio!

K. Paulius

g lš'anksto be raginima pratęsiu savo prenumeratą, taupyda-1 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol. t
Pavardė ir vardas _
Adresas __________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo „ 
yra n*ujtt 'Skaitytojas.Priede ~__ — dot
Pavardė ir vardas______________________
Adresas _----------------------------------------------

kuris

Spcnforiaus pavardė, vardas ir vietovė___________________
um i<r i i ■»> ■ ■ - - ■ - ------------ --- ■ --------- ------------- ------------------------------------------------------------- - _ _.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus____dol.

— Pavardė ir vardas   -——. • " ' . ~~~
Adresas ... «■—----------------- --------------------------------- _ 

mokratus ir krikščionis demo- Apskritai lietuvių tauta, būda- 
kratus. Iki nepriklausomybės at- ma linkusi į socialinį teisingu- — General Motdrs bendrovės

me į lagerį, krūtinėse jausdami gavimo lietuvių, tarpe nęišsi-' ma jr demokratiškumą, nėra lin- pirmininkas praneša, kad šįmet 
v, r,: rm- olr, o m o f v' c"lz"V'T", m A ctfll 1S 1 ....^4-A ’ Z.l... m , ,-livi? n t , • • < < 1 ■_______ ' i _  - - __ '__ — —____ ' ' ____ — -____ ___ « —neišreiškiamą atsiskyrimo skausj vystė joks monarchistinis, aris-^usį į totalizmą. Totalistinės pagamino žymiai mažiau auto- 

įtakos dažniausiai į Lietuvą at- mobilių.mą. -■
Netrukus mane išgrūdo į kitą 

lagerį, ir po metų atėjo nesitikė
ta laisvė. Išvykau frontam Ir 
taip daugiau nebeteko būti prie 
šio vyresniojo draugo ir moky
tojo kapo.

Ar išliko profesoriaus kapas,

galėčiau į tas vietas- nuvykti, 
manau galėčiau nurodyti jo vie
tą.

Kaip matote, profesoriaus 
nuojauta pasitvirtino. Atitarna
vau dvejus metus eiliniu fronto 
žvalgu, gavau keletą apdovano-

j J”“-' ’ r
į tokratinis ar kitoks antidemo

kratinis politinis sąjūdis. Čia il
gai išsilaikusi caro valdžia ir 
aristokratiškai poniškų tradicijų 
puoselėjimas ne tik nesuorgani- 
zavo sau palankių sąjūdžių jau
nosios lietuvių šviesuomenės 
tarpe, liet, priešingai, ją pąvei- Į

- kė pasirinkti demokratinį kelią. -

Id yur node 
stuffedub?\Ų
Get instant relief 
with BENZEDREX’ W

INHALER \
nasal decongestant ’

J A Y DRUGS VAISTINĖ —
2759 W. 71st St, Chicago, HL

9 HCrESTINGAl IŠPILDOM! RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

Tel. 176-2206

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu frateraalinė or- 

į ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

SI A — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda •— Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai! 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:
*

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10OO1 

J07 W. 50th St.
m. (iii) Mi-nia

kurie tuoe

doleriu

jinių,. grįžau namo,/o dabar, 
nors ir pavėluotai, radau gali
mybę atlikti j'o ’prieš'mirtinį pa
geidavimą. ..'

Dabar man;.. paleiigyigo. ; Bet 
kol rašiau, šį laišką, -skausmas • 
spaudė širdį, ir sruvo 1 ašaros.

Baigiau savo liūdną pasakoji
mą. Tikiuosi, nepakaltinšite ma- 
nęs už nesklandumus.

Iki pasimatymo. Su didžia pa
garba. ..

REDAKCIJOS PASTABA.

Laiškas kalinio, kalėjusio su a. 
a. prof. Pranu Dovydaičiu, aiš
ku. buvo pasirašytas. Vieta, kur 
anuomet buvo palaidotas profe
sorius, šiandien jau yra gyven
vietė. Dėl to nėra galimybės par 
gabenti į Lietuvą profesoriaus studija^yra 151 pusi.* kainuoja $2.

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. 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. Rūkštęlės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kamuoja 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

palaikų.
-^Pabaiga

ENERGY 
WISE a

LHt um o< cflawaaher

•“VIENIŠO ŽMOGAUS G Y V ENIMAS, 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 atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

pelno,

i

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ill. Thursday, May t. 1980

waning iamI, and cut 
axcasslve usa of water 
•nd atactridty.

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

-——

• 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 jj 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.
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Dar apie Cyrus R. Vance atsistatydinimą
Buvęs Valstybės sekretorius Cyrus R. Vance parašė 

prezidentui Jimmy Carteriui atsistatydinimo pareiškimą 
dar. prieš balandžio 25 dieną, kai Amerikos molūnsparniai 
nusileido Irano dykumoje ir ruošėsi paruošti ekspediciją 
Į Teheraną, nuginkluoti komunistuojančius studentus, 
paimti 53 Amerikos pareigūnus, juos išsivežti Į užmiesti, 
susodinti Į malūnsparnius ir išvežti iš mulos Chomeinio 
valdomo Irano. Tuo metu niekas nežinojo, ar ta kariš
koji ekspedicija pasiseks, ar ji pasibaigs dideliu ameri
kiečių nepasisekimu, bet sekretorius Vance nujautė, kad 
ji pakenks geriems abiejų valstybių santykiams.

Prezidentas Carteris, gavęs sekretoriaus atsistaty
dinimo- pareiškimą, niekam nieko nesakęs, kelias dienas 
nešiojosi sekretoriaus Vance atsistatydinimo • pareiškimą, 
bet sekretoriaus nepaklausė. Jis paklausė Amerikos sau
gumo patarėjo ir kitų saugumo tarybos narių patarimo 
paruošti ir pasiųsti Į Iraną patyrusių Amerikos karių 
grupę ir pabandyti iš komunistinių studentų ir Maskvos 
agento Chomeinio išlaisvinti Amerikos ambasadoje lai
komus 53 diplomatus ir ambasados tarnautojus. Prezi
dentas Carteris nieko tuometiniam sekretoriui neatsakė. 
Yra pagrindo manyti, kad prezidentas pasitikėjo Ameri
kos karių pasiruošimu ir pajėgumu išlaisvinti suimtuo
sius ir laukė, kol visa ekspedicija laimingai pasibaigs ir 
galės dar kartą su sekretoriumi pakalbėti ir jį Įtikinti, 
kad neatsistatydintų. Prezidentas tikėjo sekretoriaus 
Vance gerais norais ir apgalvotais veiksmais, todėl ir ne
norėjo, kad jis pasitrauktų iš geriausių patarėjų eilių.

tui Carteriui, bet ir saugumo tarybai išdėsėt šias prie
žastis, kurios verstų nesiųsti ginkluotų pajėgų Į Iraną:

“1) Karo jėgų siuntimas Į Iraną pakenktų Ame
rikos interesams visoje Persų įlankoje. Ar gelbėjimo 
operacija pasiseks, ar nepasiseks, intervencija sukels 
susirūpinimo ir ji pakenks visoms Washingtono pas
tangoms Įsteigti karines bazes Omane ir Somalyje;

2) Bandymas išgelbėti suimtuosius pastums Ira
ną Į Sovietų Sąjungos glėbį;

3) Įsiveržimas Į Iraną gali pakenkti suimtiesiems, 
jie gali būti sužaloti. Yra pagrindo manyti, kad ko
vojančių studentų laikysena suimtųjų atžvilgiu šiek 
tiek sušvelnėjo ir buvo pagrindo manyti, kad ji ne
būtų pasikeitusi, kol jie nebus paleisti;

4) Įsiveržimas pakenktų 200 Amerikos piliečių, 
kurie dar laisvi Irane. Jeigu įsiveržimas būtų pasi
sekęs ir suimtieji išlaisvinti, tai Irano vyriausybė 
būtų galėjusi suimti kitus amerikiečius ir laikyti 
juos Įkaitais.

5) Amerika, siųsdama karius, neinformavo są
jungininkų apie planus juos siųsti Į Iraną. Sąjungi
ninkai pritarė Amerikos politikai ir reikėjo su jais 
pasitarti šio žygio reikalu;

6) Įsiveržimas į Iraną buvo labai sudėtingas, 
kad galėtų pasiekti tikslo. Popieriuje kariams pla
nai atrodo lengvai Įvykdomi, bet tikrovė esti kitokia.” 
Be trečiadieni išėjusiame Nesweek numeryje, datuo

tame gegužės 12 dieną, žurnalistų John Nielsen, Fred 
Coleman ir Kim Willenson paminėtų pagrindinių mo
tyvų sekretoriui Vance pasitraukti iš prez. Carterio ka
bineto, buvęs sekretorius šios savaitės Chicago Tribune 
numeryje paskelbė pasikalbėjimą su žurnalistais Andrew 
Wilson ir Anthony Holden, kuriems sekretorius trum
pai išdėstė pagrindinius Amerikos užsienio politikos 
punktus ir iki šio meto vestą Amerikos užsienio politiką. 
Iš visko matyti, kad sekretorius Vance buvo labai doras 
ir gerai informuotas žmogus apie valstybių santykius, 
politikų nuotaikas ir galimybes taikiai pasiekti didesnio 
gerbūvio ne tiktai tautoms, bet ir valstybėms.

Prezidentas pripažįsta, kad buvęs sekretorius atliko 
milžinišką darbą, Įtikindamas kovojusius Izraelio karo 
vadus ir vyriausybę pasirašyti taiką su Egiptu ir ati
duoti Egiptui labai didelius žemės plotus, su visais jos 
turtais, Sinajaus pusiasalyje. Sekretorius taip pat sten
gėsi duoti autonomiją kairiajam Jordano upės krantui 
ir Egiptui priklausiusiai Gazos sričiai. Sekretoriui Vance 
teko ilgai Įtikinti Egipto prezidentą ir diplomatus bei ka
riuomenės vadus leisti visą sritį priskirti prie Palestinos 
autonomijos, kad būtų galima rasti tikrų palestiniečių 
rinktus atstovusrtoiimesniam Palestinos klausimui spręs- 
ti. Didžiosios arabų valstybės nepripažins Artimųjų Rytų 
taikos, jei Palestinos klausimui nebus padėtas pagrindas 
tolimesniems pasitarimams.

Sekretorius Vance buvo stipriu demok

Čikagos miesto vaizdas

A. PLEšKYS

JAV LIETUVIU VISUOMENĖS
IR BENDRUOMENĖS SKALDYMAS

nimų pareigūnas. Jis ne tik tiksliai kiekvieną dieną in
formuodavo prezidentą apie Amerikos užsienio politikos 
Įvykius, bet ir nurodė prezidentui ir visai saugumo tary- 
t • « • — r *

daręs Izraelio ir Egipto santykiuose ir žinojo jo vedamą
taikos darbą Artimuose Rytuose. Sekretorius formulavo i _ 
Amerikos ir visų sąjungininkų politiką Afganistano Įsi- j bai galimas neapgalvotų ir net pavojingų žingsnių pasek- 
veržimo reikalu, jis pritarė Maskvos olimpiados nepri- mes. Norėdamas prezidentui Carteriui ir visam kraštui 

gero, buvęs sekretorius nurėdė eventualias Įsiveržimo

(Tęsinys)
Pastraipą pradeda šiais žo

džiais: “Jei pačių JAV LB orga
nų rengimasis VII tarybos rin
kimams nebuvo nei labai atidūs, 
nei juoba azartiškas...”

Su tuo reikia sutikti, kad LB 
organai tiems rinkimams nebu
vo atidūs, nes tuo savo neatidu
mu sudarė labai palankias sąly
gas, kaip vėliau matysime, rin
kimų klastojimui, metant į rin- 
kimUį urnas glėbiais balsavimo 
vokus, visai jų nesutikrinus su 
balsuotojų sąrašais. Užtat labai 
atidūs, veiklūs ir azartiški pasi- 
rodė frontininkai, kur į balsa
vimo lapelius pasistengė įrašyti 
kiek galima daugiau savų žmo
nių ir suorganizuoti milžinišką 
balsavimo kiekį vokais, juos su- 
metant į urnas glėbiais. —----

Kaip ALTa pasitiko 
JAV LB gimimą?

Tame pačiame straipsnyje to- vius į Pasaulio Lietuvių Bend-

Uaa-rašema:
“Per kažkokį betgi nesusipra

timą Alto vadovaujantieji vei
kėjai LB organizaciją priėmė ne
kaip tikrą sūnų, o kaip neaiškios 
kilmės augintini” (59 psl.).

Tam savo kaltinimui, fronti
ninkai nepatiekia jokio įrodymo, 
o tik žaidžia tuščiais priekaišta
vimo žodžiais, šį frontininkų pa- 
sisakvma reikia laikvti nerimtu 
ir neteisingu ALTos žeminimu.

Pažiūrėkime, ką. apie tai sako 
1950 m. lapkričio 17 ir IX d. 
ALTos suvažiavimas N. Yorke: 
—“Buvo rūpinamasi ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės kūrimu. 
Tas klausimas suvažiavime bu
vo plačiai svarstomas ir po' Ilgų 
ginčų buvo priimta ši rezoliu
cija:
—"Amerikos Lietuvių Tarybos' 
metinis suvažiavimas reiškia 
pasigėrėjimą VLIKo pastango
mis apjungti viso pasaulio lietu-

veržimo reikalu, jis pritarė Maskvos olimpiados nepri
tarimo politikai, bet jam atrodė, kad karinės ekspedici
jos pasiuntimas Į Iraną bus kenksmingas Amerikos ir Į Iraną pasėkas. Atrodo, kad Cyrus Vance nujautė, prie ko 
Irano santykiams. prives ginkluotų pajėgų pavartojimas Irane. Dar labiau

Trys Newsweek žurnalo reporteriai, dirbą šio ita- 
kingo-savaitraščiu Waslringtono biure ir imą žinias iš ga- 
limai tikslesnių šaltinių, šitaip formulavo buvusio sekre
toriaus Vance pasisakymą prieš karinės ekspedicijos 
pasiuntimą Į Iraną. Buvęs sekretorius ne tik preziden- 'zadė labai dėkojo britams, kad jie nuginklavo teroristus terveiTcijos.

ir išlaisvino 19 iraniečių. Bet kai užsienio žurnalistai 
jo paklausė, kada Irano valdžia paleis JAV ambasadoje 
Teherane pagrobtus amerikiečius, tai jis labai susipai-

ruomenę didesniems Lietuvių 
tautos uždaviniams vykdyti.. 
(E knygos “Amerikos Lietuvių 
Taryba”, psl. 138.)

žurnalas “Į Laisvę” toliau 
teigia:

“šis istorin’s atsitiktinumas 
daug.lėmė, kad AUcs vadovybė 
sutiko' LB “augintinį” įsileisti į 
JAV lietuvių gyvenimą ir jam 
perle’sti JAV lietuvių kultūros 

'sritį, kuri Altai niekada nepri
klausė. Altas tačiau niekada ne
pajėgė įžvelgti, kad LB organi
zacija jam ne konkurentas, o na
tūrali atrama”.

Iš tolimesnių pasisakymų ma
tysime, kad LB turi būti ALTai 
ne vien atrama, bet ir visokerio
pa parama. ' - > ’ *

1951 m. lapkričio 16-17 d. 
ALTos suvažiavimas New Yorke 
dėl JAV LB steigimo jau pasi
sako žynrai plačip.u, kur buvo 
priimta tokio turinio rezoliu- 
csja:

“Suvažiavimas, išklausęs Vyk
domojo komiteto pranešimo ir 
ALT sudarančių grupų bei or
ganizacijų pareiškimų. JAV Lie
tuvių Bendruomenės klausimu, 
konstatuoja:

JAV Lietuvių Bendruomenės 
organizavimas jau yra išėjęs iš 
ALT kompetencijos ir pradėjęs 
eiti savaimingu keliu;

kadangi paskirtos studijų ko
misijos ALT Vykdomojo komi
teto ir Illinois Lietuvių Tremti
nių Bendruolnenės valdybos su- 
starimu buvo įsteigtas Laiki
nasis Organizacinis Komitetas 
(LOKas), kuris paruošė laiki
nąjį statutą, nustatantį tikslus 
ir santykius su ALT, Balfu ir ki
tomis vietinėmis organizacijo
mis; ,

kadangi JAV Lietuvių Bend
ruomenės laikinajame statute 
pabrėžiamas aiškus JAV Lietu
vių Bendruomenės, uždavinys 
rūpintis lietuvių kultūros ugdy
mu, lietuvybės palaikymu, ir ap
skritai lietuvių švietimo reika- 
lais^ALT pasiliekant dirbti poli
tinį^ Lietuvai laisvinti darbą, 
Balfui šalpos sritį ir nepalie- 
čiant kitų organizacijų, ar jos 
bus kultūrinio, politinio ar eko
nominio pobūdžio;------------------

kadangi JAV Lietuvių Bend
ruomenė savo statutu garantuo- 
Įa paramą ALT veiklai, skiriasi 
jos surinktų tautinio sokdaru- 
mo įnašų atatinkamą nuošimti;

kadangi užtikrinamas ir ki
toks bendradarbiavimas bei vi
sos mūsų visuomeninės tautinės 
veiklos koordinavimas, todėl

(Bus daugiau)

i ryškėja jo pozicija šiandien, kai nepavyko išgelbėti komu- n^0J0 ne^n°j°’ atsakyti. Jis dėkojo britams, kad 
fmistttūjanei^-studenrtij*pagi,obtų ir visą pusmeti laikomų ^Tagi*°^uosius-^paleido, bet nieko negalėjo atsakyti, kai _ _ _ i •>» t▼ i rrd ii r,4-J I 1 A — ——. ~ — 1 _ T—_ Z X.__ *_ _ __ _buvo užklaustas, kada Irano valdžia paseks britus ir pa

leis nekaltus amerikiečius. Cyrus Vance tiki, kad Irano 
ir tai padarys be karių in-

amerikiečių.

Dabai tinis Irano užsienio reikalų ministeris Gotb- valdžia turės juos paleisti i

— Ozark aviacijos linijos me- 
cranikai, nesusitarę dėl atlygi- 
nimo’,—paskelbė streiką ir si:- 
stabdė keleivių vežiojimą.

— Didžiosios Amerikos plie
no bendrovės planuoja atleisti 
daugumą darbininkų.

J. KUČINSKAS

KELIONĖ J ROMĄ
(Tęsinys)

Dabar Tivoli tapo turistų mėgiama vieta. 
Miestas turi labai gražų gamtovaizdį, daugybę 
istorinių pastatų bei bažnyčių. Didžiausia Įžymy
bė čia yra Villa d’Este. Jos apžiūrėti kasmet su
važiuoja milijonai turistų. Vila yra tipingas rene
sanso kūrinys, pasižymįs dideliu puošnumu. Anuo 
metu vilos buvo statomos ne tik kaip gyvenamos 
būstinės, bet kaip ir meno bei kultūros centrai, 
kur susitikdavo žymiausi to meto mokslininkai, 
muzikai, dailininkai, rašytojai.

Idėja pastatyti šią vilą kilo kardinolui Ippo
lito d’Este 1550 metais, kai jis popiežiaus Ju
liaus III buvo paskirtas Tivolio civiliu guberna
torium. Jis buvo sūnus žymių didikų, gerai iš
auklėtas renesanso dvasioje ir turėjo gerą skonį 
gražiems ir maloniems dalykams. Įsijungęs Į vie
šumą, parodė didelį sugebėjimą politikoje bei re
ligijos reikaluose, todėl popiežiaus Pauliaus III 
buvo pakeltas Į kardinolus ir pasiųstas Į Prancū
zija. kaip popiežiaus atstovas. Tačiau Paryžiaus 
valdančioje visuomenėje, dėl įvairių intrigų, jis 
lapo nepopuliarus ir iš ten buvo atšauktas ir pri
skirtas prie popiežiaus tarybos......

Jo ambicija buvo gana didelė ir jis pats no

rėjo tapti popiežium, tačiau prancūzams pasiprie-; 
šinus, dar prieš popiežiaus rinkimus buvo paskir- į 
tas Tivolio gubernatorium. Tačiau šiam išauklė
tam ir išdidžiam žmogui, pripratusiam bendrauti 
su žymiausiais ano meto politikais, mokslininkais 
bei menininkais, čia buvo perankšta. Benediktinų 
vienuolynas, kurį jis pavertė savo buveine, jo 
norų nepatenkino. Jis pasikvietė žymius archi
tektus ir pavedė jiems sudaryti vienuolyno per
tvarkymo projektą. Prasidėjo didžiuliai statybos 
darbai. Juos pabaigus, buvo pakviesti žymūs me-1 
nininkai rūmų dekoravimui. Taip pat jiems buvo 
pavesta, žemiau rūmų esančiame slėnyje, supro
jektuoti didžiulį parką.

Parkas buvo projektuojamas ne kaip atskiras 
vienetas, bet kaip neatskiriama vilos dalis ir tu
rėjo būti priderintas prie vilos stiliaus ir jos eks
pozicijos. Architektas, projektuodamas ši parką, 
pritaikė geometriškas taisykles, perspektyvą ir 
ano meto Italijos sodų architektūrines formas. 
Tokiu būdu medžiai, krūmai, takai, terasos, laip
tai, atviros aikštelės, fontanai, teatras ir visi kiti 
meniniai Įrengimai buvo skaitomi kaip archtek- 
tūros elementai ir visi buvo sujungti Į vieną vie
netą ir priderinti prie aplinkumos ir pačios vilos 
charakterio. Ruošiant parką, daug techniškų 
problemų turėjo būti nugalėta. Nelengva proble
ma buvo fontanų išdėstymas ir jų aprūpinimas

reikiamu vandens kiekiu. Taip pat krioklių Įren
gimas ir jų priderinimas prie aplinkos teikė ne
maža problemų.

Kad fontanai ir kriokliai turėtų pakankamai 
vandes, reikėjo Įrengti 600 metrų ilgio, 1.30 metro 
pločio ir 2.10 metro aukščio tunelį, kuris gabena 
vandenį iš Aniene upės Į rezervuarą, padarytą 
viršuje fontanų. 4š šio-rezervuaro- vanduo išve
džiotas po visą sodą ir Įjungtas Į visus fontanus bei 
krioklius. Pati vila vandenį gauna iš šaltinio. Iš jo 
vanduo vamzdžiais atgabenamas Į rezervuarą, 
esantį vilos kieme, iš kur paskirstomas po visą 
vilą. Parko projekte fontanams buvo numatytos 
specialios vietos, kad jie kuo daugiausia būtų pri
derinti prie aplinkumos, tinkamai būtų ten išdės
tyti ir originaliai išdekoruoti. Įspūdžio padidini
mui ,daug meniškų statulų buvo atgabenta iš ki
tur ir išdėstyta po visą parką, jas pritaikant prie 
kitų parko elementų.

Visus vilos ir parko įrengimus stengėsi finan
suoti pats savininkas, bet kai jo išteklių neužteko, 
tada Tivoli buvo apdėtas nemažais mokesčiais, ku
rių naštą miestas gana ilgai juto. Ne tik projekto 
statyba daug kainavo, bet ir jo išlaikymas parei
kalavo milžiniškų išlaidų. Gana ilgai vila buvo 
nuosavybė Este šeimos. Į ją dar ilgai rinkdavosi 
žymiausi ano meto žmonės. Vila vis dar buvo rū
pestingai prižiūrima ir tvarkoma nesigailint jo

kių lėšų. Kai paskutinė Este šeimos narė Beatrice 
ištekėjo už Austrijos kunigaikščio Ferdinando, 
vila tapo Hapsburgų nuosavybe. Naūjrsavininkai 
jau mažiau dėmesio kreipė į vilos išlaikymą ir jos 
puošnumas pamažu pradėjo nykti.

19 šimtmečio pabaigoje vėl buvo vila susirū
pinta ir visas laiko sugadintas vietas buvo pra- 
dėta kiek pataisyti. Vėliau, kai vila, vėl gavo gerą 
savininką, ji vėl atjaunėjo ir jos garsas vėl toli 
pradėjo siekti, čia vėl pradėjo rinktis žymūs poli
tikai, mokslininkai, dailininkai, artistai ir muzi
kai. Daug kartų čia yra viešėjęs garsusis vengrų 
kompozitorius ir pianistas Franz Liszt.

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, vila 
tapo Italijos valdžios nuosavybe. Joje buvo atlikti 
didžiuliai atnaujinimo darbai ir vila buvo paskelb
ta kaip turizmo atrakcija. Antrojo pasaulinio ka
ro metu į vilą pataikė keletas bombų, bet nuosto
liai buvo nedideli ir jie greitai buvo pataisyti.

Dabar vila ir sodai vėl yra visoj savo didybėj 
ir puošnume. Kasmet ją aplanko virš milijono tu
ristų. Čia gamtos vaizdai labai gražūs, o pati vila 
labai puošni ir išdekoruota daugybe meno kūrinių.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS“

4 — Naujienos, .Chicago, 8, Ui. Thvss'lay, May 8, 1930
I



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

NAUJAS DANGUS IR NAUJA ŽEME
Ižai j o 65:17,18 mes skaitome: “Štai aš sutveriu naują dangų 

ir naują žemę. Jūs džiaugsitės ir linksminsitės per amžius tais, 
kuriuos aš sutveriu”, šitoje vietoje pranašas nekalba apie aukš
čiausi dangų, kuriame yra Dievo sostas, kaip parašyta Iza. 66:1: 
“Dangus mano sostas, žemė gi mano pakojis“. Psal. 102:26,27 
skaitome: “Tu, Viešpatie, pradžioje įkūrei žemę, dangus tavo 
rankų darbas. Jie pražus, jie visi pasens kaip apdaras ir tu per
mainysi juos, tu gi pasilieki”. Čia kalbama apie padanges arba 
orą, kuriame dabar viešpatauja “oro kunigaikštis” šėtonas ir jo 
piktieji angelai. Žemė gi reiškia visuomeninę tvarką. Apie tą sim- 
toliškąjį dangų ir žemę1 kalba izaijas 5:16: “Dangus sutirps kaip 
dūmai ir žemė susidėvės kaip drabužis”. Dar skaitome 2 Petro 
3:12,13: “Dangus sudegintas pragaiš ir elementai ugnies karštyje 
sutirps. Bet mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, ku
riuose gyvena teisybė”.

IV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Stolen island, N. Y. 10303

A
1

Vaitiekūnas talkininkauja Petroniui
Praeitų sekmadienį per A. Šhi- -čia olimpiada važiavimai į Lie

to vedamų radijo programą kai- tuvų būsiu palengvinti, tai lietu- 
bėjo iš New Jersey atvažiavęs vai turėtų tuo pasinaudoti ir į 
Vytautas Vaitiekūnas. Atsaky- Į Lietuvą būtinai važiuoti, 
’amas į paklausėjų klausimus, 

‘čekais atvejais pasisakė gana 
objektyviai. Viena moteris ir 
yrąs užklausė, ar šiais metais 
•erta važiuoti į ok. Lietuvą, nes 
VLIKo pirmininkas dr. K. Bo
belis ragina nevažiuoti. Tarp 
citko, ALTa ir Diplomatijos še- 
"as yra tos pačios nuomonės.

Vaitiekūnas atsakė, kad pre-
d ntas Carteris prašef boiko-įgen. Petronis ragina užsienyje 

tuoti būsimų sporto olimpiadų, j gyvenančius lietuvius atvažiuoti 
tai ir mes lietuviai turime jam į jų rengiamų šventę.
pritarti. Bet ryšium su vykstan- Stasys Juškėnas

Mažeika & Evans
Kaip žinoma, šiais metais jie 

iškilmingai švęs 40 metų Lietu
vos okupacijos sukaktį. Vaitie
kūno raginimas ten važiuoti — 
kažkoks nesusipratimas ar kaž
kas daugiau ten slypi?

Bendrai, Vaitiekūnui genero
las Petronis, “Tėviškės” draugi
jos vedėjas - pirmininkas, turės 
pareikšti viešų padėką. Juk ir

Lengvinas gavo prez. Carterio laišką

AKUtERlJA IR MOTERŲ LIGOS 
^GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

- 6449 ,5®. Putoslcj Rd. (Cr.wford
wtedical Buildins) T«l. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitoriib..

Jei neatsiliepia, skambinti 874-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeHshestar Community klinikos 
Medicina* direktorių*

1955 S. Manheim Rd„ Westchaatar, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomia ir

i

Tai.: 542-2727 arba 542-2728

BE 3-5393

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIU LIGOS 

3907 WMt 103rd StrMt 
Valominy pagal

DR. FRANK FLECK AS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2615 iy. 71 St. T»L 737-514?

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* ir 
į ■ “contact lenses’’'

VaL‘ oai eusitariin*; Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
■ inkstų, pūsles ir ' 

/ PROSTATOS CHIRURGIJA 
--------2454 WEST 65rd STREET------------

Ofisą tatofa 776'630 
Rtxidvncflo* talaf.: 445-5545

DR.. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

laodra praktika, spec. MOTERŲ !!•«- 
Ofisą* 2452 WEST 5Wa SYR3RT

KANŲ MŪŠIS
(Tęsinys) i

Kitoje pusėje Hannibalas da-1 
rė tą patį. Jis jau iš pat pra-: 
džios užėmė vietą centre. Kar
taginiečių dešinėje stovėję Nu- j 
midijos raiteliai puolė romėnų J 
kairiojo sparno (sąjungininkų) 
kavaleriją. Nors jiems būdin
gom kautynėm jie nepadarė ro
mėnams daug žalos, nei patys 
jos nepatyrė, tačiau, priešų rai
telius jie pristabdė, laikydami 
juos užimtus ir todėl nenaudin
gus, patys gi puldinėdami juos 
tai iš vienos, tai iš kitos pusės.

Sunaikinęs romėnų kavaleri
jos dalinius prie upės, tuo metu . 
atvyko Hasdrubalas paremti 
numidlečių. Romos sąjunginin
kų riteliai, pastebėję jo puoli
mą, neišlaikė ir įspruko iš kau
tynių lauko. Tuo momentu Has
drubalas, atrodo, veikė susigau- 
dydamas ir dideliu įgudimu. Pa
matęs, kad gana skaitlingi ir 
veiklūs numidiečiai buvo pakan 
karnai pavojingi iš kautynių 
lauko besitraukiančioms raite
lių dalims, jis liepė jiems tęsti 
persekiojimą, o pats su savo; 
raiteliais nuskubę jo - paremti—lL— 
biečius. Puldamas romėnų le
gionus iš užpakalio, žeisdamas | 
juos iš karto daugelyje vietų, 
vienas po kito puolančiais eska
dronais. jis pakėlė libiečių dva- 
sią, tačiau sukėrėTierimą ir bai-, 
mę romėnams. Tuo pat metu, ’

Jonas Lengvinas, gj-v. 2900 W. 
55th St., gavo labai įdomų ir 
naudingų prezidento Jimmy Car
terio laiškų. Lengvinas priėjo 
įsitikinimo, kad prez. Carteris 
labai teisingai pasielgė, reika
laudamas, kad Sovietų valdžia 
atšauktų savo karo jėgas iš Af-' 
ganistano. ‘

Prezidentas nurodė, kad iki 
šio’ melo nepasirašyta Europos 
taika, nes Sovietų vadai nenori

svarbesnius valstybės ir pasau
lio taikos reikalus.

Kaimynas

OFISO VALu pina- antrad., trtčtoa/ 
Ir pankt. 2-4 ir 6-8 v*L vak. fcJtadir 
oiaia 2-4 vaL popiet ir kito bfc. 

nagai fodtarisia.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

žaizdomis padengtas, kovos 
įkarštyje krito Lucius Aemi- 
lius. Tai buvo vyras, kuris iki 
savo gyvenimo paskutinės va
landos buvo pareigingas savo 
kraštui, koks jis buvo ir visais 
kitais, praėjusiais metais. Vy
ras, kaip nė vienas’kitas.

Kol romėnai pajėgė išlaikyti
... ■, ., » . trauktis iš rusų pavergtų Rytųtai į vieną, tai į kitą pušų ir at

mušdami priešų atakas, tol jie 
laikėsi. Tačiau, apsupto rato iš
orinės eilės nuolat krito ir aps
kritimas vis traukėsi ir mažė
jo. Pagaliau, jie visi žuvo tame
mūšio lauke... . ‘ šinų, nedūOtĖ įireiiybinių leng-

Toks buvo Kanų . (Cannae)
; didelių suiilų karo reikalams, tai 
ir lengvatų gautų,\

' ’f’7'-'

.: Be to, ptęzidentas Carteris 
gerokai sumažina krašto defici
tus, o valstybės išlaidas suma
žino net 40 biiįjdnų dolerių. Pre
zidentas Carteris gerokai suma
žino nedarbą. 7"

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— Senatolbiudžeto komiteto 
pirmininku, paskirtas senatorius 
E. nest F\-Hollings, demokratas 
iš South Garolinos.

Dual Formula

FEEN-A-MINT
Laxative Pills

Contains a mild stimulant 
-----------plus the softener 

most recommended by 
-- doctors.

Read and follow label directions.

401^80 
Plough Inc

fbualForauiS^^įi
į Feen a-mint

LAXATIVE PILIS..^

Syhit K. Lowe. N.H.F.L.

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions 
League, isj^loorj^ashipn^pecialist, GAF^Corporation.

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors

Europos kraštų.-Rusams atsisa
kius atšaukti savo divizijas iš 
Afganistano, prezidentas Carte- 
ris patarė Amerikiečiams /neva
žiuoti į Maskvos olimpiadų, ne- 

. parduoti rusams modernių nia-

— Valstybės departamentas 
įsakė keturiems Libijos diplo
matams išvykti namo, nes jie 

j kišasi į Amerikos vidaus rei
kalus ir nori paveikti jos užsie- J 
nio politikų. i

Pamokose apie šeimą sakoma, 
kad “mergaitės, kai jos ateina 
į protų, jos išteka”. Gali būti, 
bet taip pat yra tikra, kad vyrai, 
kai jie ateina į protų, jie papras
tai esti jau apsivedę...

Prezidentas, Carteris stengia- 
i si siekti taikos ir pasiruošęs 

ginti pagrindinius Amerikos in-> 
teresus. Prezidentui Carteriui-
pavj’ko sutaikyti Izraelį ir Egip- 

Į tą, o dabar stengiasi pasiekti 
taikos Artimuose Rytuose. Tuo 
pačiu metu prezidentas bando 
sustiprinti Amerikos krašto ap
saugą. Pats prezidentas laiške 

, Jonui Lengvinui kalba apie

tAS.

ttaO West 45rd St„ Cblcapa. VL 45429 
Talaf.* PRaapact 5-5554

OBTHOPEDAb-PB
Aparatai - Protėjai. Med. ban
dažai. Spoeialf pabalta tofaaaa. 
■.Aren Supports; ir L L

vii

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

PERKRAUSTYMAI

Laldlmai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

MOVING
Apdravataa parlrrevttyma*

H |valriy
ANTANAS VILIMAS

• T<|. 376-1553 a«*e 376-5996

KNOW YOUR HEART

I HELP ¥OUR HEART. FUND

HELP YOUR HEART flh*

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telel. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

N AR I A I:
Chicagos
Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 
Asociacijos

AM8 U LA NSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
in the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
in interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War II.

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch- 
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post-war baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 1980’s, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
“the great room” which in
corporates living, dining and

M
food preparation activities in
to one huge space.

The spacious “great room” 
shown here features an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with' the living and dining 
areas through the use of the 
same Hegant brick-pattern * 
floor covering. It is GAF’s 
handsome sheet vinyl in the 
“Newburgh Brick” pattern in * 
White.

T^isGAFSTAR Soft red 
floor has an caiy-ca/e nd-tf a- 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, retains its 
natural shine with little main-, 
tenance. Th* Quiet-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth, and noise reduction. 
Available in 9’ and 12’ widths 
at your nearest home improve
ment center or building supp y 
dealer.

TeL: OLympic 2-1003

3354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3397 So. LITUANICA AVE. Tek: YArd* 7-3401

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1x38 -1139

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero,~ I11,

-KAZt BRAZDŽIONYT*

Program** vMiJa

s

V*d«|a. Aldona Dovkvi 

Tolafj HBuinA 4*34)5 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Liatwiy kalba; kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

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

Visot Laidos ii W0PA rtotim, 
banga 1400 AM.

St Petersburg, Fla», 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM bangiu

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Tetef. 778-5374

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-441C

Naujienos, Chicago, 8, HL Ihursday Max S, 19X0

JUOZAPAS PLANKIS
Gyv. West Pulmano apylinkėje.

Mirė 1980 metų gegužės 6 dieną, 5:30 pa. popiet, su
laukęs gražaus amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Ukmergės apsk., 
Pagirių valse., Zagurskių km.

Amerikoje išgyveno daug metų.
Paliko nuliūdę: žmona Esther-Anastazija (šapkutė- 

Bieliunaitė), sūnus Joseph V., marti Judith, 3 anūkai _
Karen, Brian ir Lynn, sūnėnai ir -dukterėčios — Anthony 
su žmona Margaret, Michael su žmona Mildred, William 
su žmona Mary Plaukiai, Pdily Meyer su vyru Henry, 
Ursula Motto su Vyru Edward, Frances I’iccolin su vyru 

’Jerrj- inVnrfa-TrHre, taip pat visų jų šeimos, a.a. Joseph 
ir b rank Plankių šeimos, dvi švogerkos — Mary Stroug ir 
Frances Placek bei jų šeimos, švogeriai — John Bieliūnas 
su žmona Erika ir jų šeima, giminaičiai — Antoinette 
Rudce ir Frank Yurkštas bei jų šeimos ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionis buvo Pirmojo pasaulinio karo veteranas.
Ketvirtadienį 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas De

Young A Vroigh koplyčioje, GI9 E. 162 .St, So. Holland, 
Illinois. Penktadienį, gegužės 9.d., 9 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios į Šv.'Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietu
vių kapinėse.

Visi a.ą.‘. Juozapo Plankio giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimo ir atsisveikinimą.

į Nuliūdę lieka:
» žmona, sūnus, marti, anūkai, giminės.

Ulidoluvių direktoriai: Leonardas Bukauskas ir Sūnus 
Tel. 261-2228.

RADIJO ilUMOS VALANDOS



MŪSŲ SPAUDOJE
SUSTABDYKIME ISTORIJOS GEN0CID4

Minint Kristijono Donelaičio mokslininkas iki Antrojo pasau- 
20 > metų mirties sukaktį, rašy* 
tojas Juozas Kralikauskas Tėi 
viškės Žiburių 18 nr. antraštėje 
teigia: “Kol Donelaitis Done? 
Ličiu, tel ir Tolminkiemis’—• 
Tolminkiemiu”. Rusai, vykdydat 
mi istorinį bei vietovardžių Ryt
prūsiuose ganocidą, Tolminkie-i 
mį pavadino Čistyje Prudxj

linio karo nieko nekalbėjo apie 
ką nors rusiško toje srityje. 
Prof. dr. A. Salys teigė, kad 
‘perdėm lietuvišką vardyną 

randame M. Lietuvoje, maždaug 
iki I^bguvos — Vėluvds Gir
davos žabynų — Galdapės li
rai j's” (Lietuvos žemėlapio var
dinas, 13 psk). Toji žemė tėra 
teisėtas paveldėjimas tiktai lie
tuviams. Bet ji neprijungta prie 
Lietuves, netgi senieji Iietuv.š';i

lietuvišką

Jis įskaičiuoja eilę Mažosio^ 
Lietuves ’ 
įvykų, kurie yra susiję su vieto-į 
vėmis bei vietovardžiais, ku-j 
riuos palietė istorijoje d r ne-1 
girdėtas genocidas:

“Šiemet suėjo: 200 melų nuc 
Kristijono Donelaičio mirtie“ 
(1780.11.18 Tolminkiemyje), 217* rančius Vilniuje bei Lietuvoje: 

anetų nuo Alberto Šulco mirties! ’augi pernelyg gana tylėti! Var- 
(K. Donelaičio lietuvių k. prof.) Jan mūsų grožinės literatūros 
97 metai nuo “Aušros” išleidime 
(ėjo iš Ragainės bei Tilžės), 378 
metai nuo Jono Bretkūno mir
ties (gimė Bamlwliuo.se, Teplių- bų bei testamentinio palikimo 
vos vi.), 90 metų nuo' Enzio Ja- privalome belstis, kad būtų: 
gomasto gimimo (Vilniuje nacių 
sušaudytas su šeima), 122 me-j
tai nuo Martyno Jankaus gimi } Vėluva — Juodlaukiai — žaby- 
mo, 149 melai nuo Jurgio Sauer 
veino gimimo (jo gi eilėraštif 
“Lietuva ant visados”), 371 me 
Jai nuo Danieliaus Kleino gimi- 
hno (Tilžėje gimė ir mirė), 47G 
'metų nuo Abraomo Kulviečio gi 
•urmo (Karaliaučiaus univ. pro-1 mažlietuvių 194546 m. 
fescrius), 174 metai nuo Fridri "uola į Sibirą, bet dabar ten yra 
cho Kuršaičio gimimo (Norage 
•liuose, Gastų vi.), 417 melų nuc j Didžiosios Lietuvos). 
Martyno Mažvydo mirties Ra- 
gainėje, 24-1 metai nuo Kristijo
no Gotiibo Milkaus gimimo (Sta 
lupenų aps.), 180 melų nuo Got ! tos kamienas” sąmoningai 
frido O s te r mejerio mirties j norėjo jungti Rytprūsius, neno-j 
(Trempuose, Darkiemio aps.) i rėdami sklaidyti lietuviškas jė- '52 auką. Dėkui xisiems.

veikėjų bei istorini^ vietovardžiai pakeisti rusiškais.
Tenai gi M. Mažvydas ir K. Do- 

j| nelaitis gyveno, lietuviškai rašė, 
ietuviškai liaudį mokė ir buvo 
jalaidoti...

Tad ir kreipiamės į visus Jie- 
‘uvius pasaulyje, o ypač j gyve-

gužė. 18 dieną, tuoj po sumosi 
(11:15 vai.) švč. Mergelės Mari-1 
jos G’miuio parapijoj salėje, j 
6820 S. Washtenaw Ave. R LB 
Marquette Parko apylinkės val
dyba ruošia Romo Kalantos aš- 
tuonerių ir Antano Kalinausko 

. ketvertų metų herojiškos mir
ties sukakties minėjimą.

REAL ESTATE
Kernel, Žemė — Pirdavlmuj 
REAL ESTATE FOR SAL*

_ Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

Minėj’mui pritaikytu naują 
meninę programą atliks Daini
ninku Būrelis.

Visa lietuvių visuomenė šiame 
minėjime prašoma dalyvauti.

Valdyba

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS i
IR ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEI VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.XZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7*7741

$12.50 asmeniui. Pakvietimai 
gaunami “Lietuvos Aidų” radijo 
programos būstinėje, 2646 W. 
71 st St., Chicago, Ill. 60629, tel. 
778-5374, ir ‘Marginiuose’, 2511

i i įkimšo - 69th St. Jūsų dalyvavimas
j-nė bent iki liniios Labenva _ 1 ^ep®ys’ Bellwood, Ilk, t bankete yra moralinis ir finan-
t me bent iki linijos Labguva neatlaidus kovotojas už Lietu-

I vos laisvę ir dėl jos niekam ne- 
i pataikaujantis, be raginimo pra
tęsė prenumeratą ir ta proga 

.parėmė Naujienų leidimą $10 
auka. Dėkui.

— Charles Sable iš Marquette 
depor- Parko, užsakydamas lietuviškų 

knygų, $6.40 likutį' paskyrė' 
nemažai Lietuvių, atsikėlusių iš Naujienų paramai. Tos apylin- 

1 _ „ j kės tautietis, palaikydamas
: Iki šiol tiltininkai ir bendra-'Naujienas ir jų platininio vajų, 
darbia u toj ai, sulindę į LB, įtiki-’ užsisakė dienraštį trečdaliui me- 

j nėjo lietuvių išeiviją, kad “tau-* ^4 u* įteikė $5 auką, bet pavar- 
I - . •• • • * /Ian TWrwn vvnol’n 1T

pradininko ir klasiko, vardan 
paminėtų rašytojų bei intelek- 
’ualų atmininio, vardan jų dar-

nai — Galdapė;
2. Toje M. Lietuvos dalyje at

statytas (sugrąžintas) senasis 
lietuviškas vardynas;

3. Įsteigtą lietuviška mokykla 
Tolminkiemyje “„(daug? senųjų

ne-i dės prašė neskelbti. Jonas Rek- 
jlaitis iš Brighton Parko atsiuntė

356 metai nuo Fridricho Prae gas. Tai yra gėdingas kolabo-

i

Everlin, Stepas ir Genovaitė, 
gyvenę Avenel, New Jersey.

[Kybartas, Jonas, jo seserys 
Mjarija ir Ona, prieš Lietuvos 
okupaciją ilgesnį laiką gyvenę 
Šiauliuose.

Paukštė, Alfonsas, Petro sū
nus, gimęs 1912 m. Palmajo 
kpu, Utenos apsk.

Senas, Vytautas, Stasio sūnus,

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

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

Marquette Parko rajone.
RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

giin.1.927 m. balandžio 3 dienai* 
sinis prisidėjimas prie progra-j Šiauliuose, imigravęs į JAV-bes, Į 
mos išlaikymų. Bilietus prašo- >-•- ™ i
ma kuo greičiausiai įsigyti.

— Nuo a.a. Elenos Bagdžius 
mirties prabėgo jau metai laiko. 
Š.m. gegužės mėn. 10 d. 1 vai. 
popiet šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse — Section 70, lotas 16, 
4401 West lllth Street, Chica
go, Ilk, įvyks paminklo šventi-1 
nimo apeigos. Nuoširdžiai kvie-j 
čiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti.

Vyras, sūnus

— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gegužės 10 d., 12 vai. Chica
go Sayings bendrovės patalpose, 
6200 S. Western Ave. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti. V-ba i

— Venecuelos Lietuvių Drau- i 
gija, švęsdama sėkmingos veik
los 10 metų sukaktį, rengia Mo
tinos Dienos minėjimą š.m. ge
gužės 10 d., šeštadienį, šaulių sa- 
lėje, 2417 W. 43rd Št. Bus trum- - 
pa programa, veiks laimės šuli- 
nys, šokiams grOs šaunus or
kestras; šimpan^as ir šilta vaka
rienė. Pradžia 7:30 vai. vak. Vie
tas rezervuoti td. 776-3727. Au
ka $W asmeniui (FT-)

• SPECIALI 20% NU0LA1 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI 
MĄ. Auksiniai ii* sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto Ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.---- --------

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings? Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro- 
’dgers. (Pr.) y T -

i-1 gyį-epęs North Minneapolis II, j
i Minnesota. I
1 J ’Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji, maloniai prašomi atsi-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
I
b

f

iConsulate General
of Lithuania

41 West 82nd Street
New'York, XY 10024 J

ATSIMINIMŲ

ir i

2951 W. 63rd St. Tek 436-787$ 
839-1784 arba 839-5568.

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

NBGHBORHOOD1
REALTYGROUP

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue - . 

Tel. 776-8505

įGraži, lengvai skaitoma 
įdtfmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, j
— Marija Gaižutienė praves 

( _____ Balzeko
politikos propagavimas,^ nuda-^ Lietuvių Kultūros muziejuje.

toriaus gimimo (Tilžėje), 345‘rantinių jėgų išmistas ir rusų(keramikos pamokas.
nitai nuo Mato Praetoriaus gi-| politikos propagavimas, nuda-^ Lietuvių Kultūros muziejuje, 
mimo (Jono Bretkūno vaikai- žant ja tautinėmis spalvomis.. Kupsti prasidės gegužės 15 die-
nitai nuo Mato Praetoriaus gi-

tis), 435 metai nuo' Stanislove 
Rapolionio mirties, 140 metu 
nuo Liudviko Gedimino Martyno vardų bei vietovių genocidą. 
Rėzos mirties, 305 metai nuo 
Pilypo Ruigio gimimo (Katnia-j 
voje, Stalupėnų aps.), 112 metųj 
nuo Vydūno gimimo. !

Jie buvo mūsų vadovėliuose ir

Laikas jiems atbusti ir pradėti.nję vaj^ va^ jr |^sjs 
kovą prieš vykdomą istorinių želio 19 d. ketvirtadieniais .(ug 

pat laiku. ’ H

— Tautinių šokių šventės an- 
• samblj sudaro Dainava, Operos

— Graikijos parlamentas Iri-(choras, Tėviškės parapijos cho-

K. Petrokaitis

jų balsų dauguma išrinko dabar- ras jr Vyįjų choras. Repeticijos 
knvaose Pažinome juos iau dn| 73 n}etų _?mžiaus Pr^mj.^rą pradedamos, gegužės '8<d. 8 vai. 
„-i®;T.-_ 1 Konstantiną Karamanlį Graiki- vaį Vyčių salėje.

jos prezidentu. Birželio 20 dienai 
jis pakeis dabartin įprezidentą, į G. Urbono leidžiamo ir re-

ankstyvoje jaunystėje. Jie nu
mirę, bet neišėję iš Mažosios
Lietuvos, nei iš istorinės Nadru- į ų amžiaus Konstantiną ’datuojamo p r i eškomunistinio
vos ir Skalvos, nei iš Lietuvos 
istorijos. Virš jų galvų tebe
spindi aureolės. Su jais tautos 
ryšys negali būti nutrauktas.

Mažojoje Lietuvoje per am
žius nebuvo nė vienos rusiškos 
gyvenvietės. Joks net rusas

Tsatsos. mėnesinio laikraščio Speak Up 
4 nr. praeitą savaitę pasiekė 
Amerikos skaitytojus. Juo ture-

skirsnelių mėgėjai, prašomi at- [Nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur j savybę Chicagoje ar bet kur 
gyvenantieji prašomi ūžsisa- j Amerikoje, prašome skambinti 
kyti paštu. ?

Autoriaus adresas:
i 7114 S. Cainpbell Avė.
‘. Chicago, IL 60629

Jiiozo šmotelio---- ----------------
Knygos kaina —5; doleriai.
1 --

- i.

i 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

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ava. 
Chicago, III 60632. Tel. Y A 7-5980

i ‘ \

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai-ir Atostogų Vietos

IB . ' 
M. ii M X U S 

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tol. 254-7459 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

Deduction.
o

- Mt. St. Helens ugnikalnis,^ domėtis visi prieškomunisti- 
pradėjo mesti lavą. Prie kratė? njaį veįkėjai bei pavergtų tautų 
rio viršūnės per dieną susidaro ^nmės amerikiečiai ir kanadię-

_ . • Įčiai, savo prenuiheratomis ir
bendradarbiavimu sudalydami 
bei papildvdami prieškomunisti- 
nės veiklos dar plateshę' bazę. 
24 puslapiai yra pilni vertingos 
informacijos ir,vertingų straips
nių. Prenumeratos kaina $10 
metams, atskiras numeris 75 
centai. Adresas: Speak Up, 
P.O. Box 272, Station “B”, To
ronto, Ont., Canada, M5T 2W2.

— ‘‘Lietuvos Aidų” radijo 
programos keturių metų sukak
tuvinis banketas Įvyks gegužės 
17 d., šeštadienį, 6:30 vai..vak. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd 
Street. Programoje: jaunų ta
lentų pasirodymas, karšta va
karienė, dovanų paskirstymas. 
Gros Venckaus- orkestras. Auka

apie 5 pėdų lavos sluoksnis.
Are bills turning 

your life story into “The 
Case of die Disappearing 

‘ Paycheck”? Does all 
‘your .hhrd-eamed money 
seem to vanish without a 

"tracetefrtosave?------
Then perhaps you 

should investigate United 
States. Savings Bonds. 

I Because saving with 
Bonds is so simple, it’s f 
elementary. Especially /

’ Bonds through the 4 
'Payroll Savings Plan. ( 

XU And take the mystery Į, 
of saving.

ROMO KALANTOS 
MINĖJIMAS

Minėjimas įvyks 1980 m. ge-

2608 Wee  t 89th St, CM«go, HL 60629 « TtL WA 5-J7?7 
Dideliu paid rinkimai geroo rūšie* Įvairių prektjj.

MAISTAS U EUROPOS S ANDtLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCEIS SERVICE 

2501 W. 691h St, Chicago, HL 60629. — Tel. WA 4-2717

UNION PIER, MICH.

Išnuomojamas a kambarių bu-' 
tas, 3 miegami su 4 lovomis, bir- : 
želio ir liepos mėn. Pigiau mė-; 
nesiams, negu savaitėms. Nepil- 

nas blokas nuo vandens.
Skambinti 737-2847

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

HOMEOWNERS POLICY
F. Zipolis, Agenl 
3208*4 W. 95th SL * 
Ever®. Pirk, III. ' 
60642, - 424-8654 V

j if you join the Payroll' / 
Savings Plan. _ 

k- Once you sign up, -1 
you see, a small part of \ 
each paycheck is auto- \ 
matically set aside to buy! 
Bonds.

L- Which means as soon 
as you’re paid, you save. ' 
Before you’re left trying f 

' to deduce where it all ✓ 
.went. /
1 Buy U.S. Savings!-,

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.-l,-4980._

Call JOHN CERVENKA
(312) 964-0229

State Farm Fire 2nd Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS

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

arba pagal susitarimą.
~ Telefonuoti 778-8000

*

stock^A 
i America.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

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

šiandien žmonės mažai tebe
kalba apie savo idealus. Tai ir 
suprantama: seniau žmonės sa
vo idealus nešiodavosi krūtinėje, 
dabar kišenėje. \.. u y

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

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

9 vai. ryto iki 12 vai d.
Ir pagal ansitarirną.

TeL 776-5162 arba 776-5163 1
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

DENTURE WEARERS
> ;**■ A major - # 

advancement _
CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

i Chicago, S* JU Tfewradaft JĮ aj-

Bamlwliuo.se



