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i KONGRESAS RENGIASI PRAPLĖSTIRADIJO LAIDAS
Kongresmanas E. Derwinski

(R., Ill.) ko’vo 26 d. JAV Atsto- kai kurių Rytprūsių komunistų 
vų Rūmuose pristatė rezoliuciją pagalba įkurti baltiškos orienta-

po Antrojo pasaulinio karo su

TH.’ Con. Res. 308), kurioje sa
koma, kad JAV-ės turėtų sustip
rinti, praplėsti ir pagerinti ra
dijo laidas į Rytų Europą, padi
dinant Laisvės Radijo, Laisvos 
Europos Radijo .ir Amerikos 
Balso efektingumą. Jei Kongre
sai tą rezoliuciją priims, gali 
būti praplėstos transliacijos į • 
Pabaltijo kraštus ir pagerintas 
jų girdėjimas. - Baltų kilmės 
amerikiečiai kviečiami rašyti 
laiškus savef kongrešrhanams ir 
raginti, juos, kad jie remtų šią 
rezoliuėiją. Laiškų- kopijos. siųs- 
tihos senatoriams' su prašymu, 
kad. jie įvestų panašią rezoliu
ciją Senąt ė.
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(KNYGA APIE “PABALTIJO 
REAKCINĘ EMIGRACIJĄ’’

Rygoje neseniai išleista kny
ga- Pabalti j o r eak cine; emigraci-

cijos Prūsijos valstybę. Maskvos 
planai buvo kitokie ir Rytprūsiai 
virto Rusijos kolonija. (Elta)

LAIKU SUSTABDĖ NUODIN
GŲ GRYBŲ PARDAVINĖ JIMĄ

WASHINGTON (AP). — Fe
deralinė Maisto ir Vaistų Admi
nistracija (PIJA) rado, kad 
Emil Lerch, Inc., iš Hatfield, 
Pa., gamybos grybai, konservuo
ti 4 svarų, o taip pat 10 uncijų 
kanutėse. turi mirtingų nuodų, 
žinomų tobulizmo vardu. At
šaukta virš 450,000 kanių ir ka- 
nučių. Iki šiol susirgimų ir mir
čių nuo tų nuodingų grybų ne
buvo, nors jie jau buvo, pasiekę 
kai kuriuos Illinois ir Wisconsin 
valstijų didmenų prekybininkus.

Atšauktų iš rinkos j grybų eti
ketės buvo -net <12 rūšių. Jau 
anksčiau Emil Lerch gamybos

dėl tos pat priežastieshingrado autoriai. Knygoje'ti
pišku sovietiniu “objektyvumu” 
aprašoma, kaip formavosi “bur
žuazinės nacionalistinės emigra
cijos centrai”; Septintojo.dešimt
mečio (pradžioje “tarptautinis 
antikomunizmas” buvęs “pri
verstas keisti ideologinių diver
sijų formas ir metodus” ir taip 
buvę sukurtos “ėaujds Jfrgaai- ___
zacijČJsl’įi kurių “priešakyj e, pa- (kuriuo- jie 'galėjo '^tkreipti dė- 
statytį vidurinį kartos ėmig-1 mesį j praski^idant^iĮialūnspar- 
rantai... pakeitę senuosius kad- nj. į veidrodį atsimušė saulės 

spinduliai, pisiekė malūnsparnio 
Jiems “iškeltas uždavinys an- i lango stiklą. -Tai pastebėjęs la- 

tikomumstinei propagandai j;šu- j kūnas ■ nusileido .išgelbėti.
Vienas buvo fotografas, ugni

kalnio prasiveržimo metu vykęs 
nuotraukas daryti. Besigelbėda-

UGNIKALNIO PAŠLAITĖJE 
RADO DU VYRUS

|'T KUBIEČIAI NORI VA
ŽIUOTI NAMO

FORT, CHAFFEE, Aric. — 
%Prieš penkerius metus, kai ko
munistai užėmė Pietų Vietnamą, 
j Ameriką atvyko 50,009 trem
tinių. Veik visi buvo atvežti į 
Fort Chaffee ir apgyvendinti 
kareivinėse. Kiekvienas stengėsi 
pramokti angliškai, kad galėtų 
susikalbėti, rasti darbo ir vėliau 
galėtų savarankiškai apsigyventi 
kur kitur. ■

Bet dabar padėtis Forf Chaf
fee ne tokia, kaip buvo, kuomet 
čia buvo apsigyvenę vietnamie
čių tremtiniai. Tarp atvežtųjų 
20,000 kubiečių atsirado tam tik
ras elementas, kuris pradėjo ki
tus agituoti, kelti neramumus, i . 
ragino neturėti kantrybės ir ne
laukti, kol pareigūnai reikalus 
sutvarkys. Praeitą sekm.ediėriį . 
suagituoti kubiečiai, negalėdami ( 
išeiti iš kareivinių, sudegino.ke-i 
turis didelius pastatus. Dabar] 
virš 200 kubiečių turės aiškintis 
teisme. Jie sakosi'nepatenkinti, 
kai kurie net prasitarė, kad 
jiems rūpi greičiau grįžti į Kubą. 
Teismas šį reikalą ištyrinės ir 
bandys susekti infiltravusius. 
agitatoriiis.

Visi kubiečiai gauna maistą, 
kario davinį. Gali mokytis, ra-
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teikti moksliškumo įspūdį”.; Tie 
‘buržuaziniai nacionalistai’ “me
luoja”, “šmeižia”, “klasjoja”, 
“Landoj ries pastatyti vienas ta- 
rybines nacijas kitoms”, ir “yra 
pasirengusios niekšingiaiisioms 
provokacijoms prieš taiką ir 
tautų saugumą”. Šio stalininio 
šedevriuko lietuviškieji autoriai 
yra žinomi propagandistai J. 
Aničas, A. Bacys, A. Balsys, A. 
Gaidys, V. Lazutka ir K. Surblys.

„ ♦ * *

“TK VARDAS BELIKO” 
_KNYGA APIE SE
NĄJĄ PRŪSIJĄ

1978 m. Dūsseldorfe išleista’ 
senovės prūsų palikudnio Hein
richo Gerlacho knyga Nur der 
Name bBeb: Glanz und Unter- 
gang der Alten Preussen (Tik 

- vardas beliko: senųjų prūsų 
blizgesys ir žlugimas). Jis pa
mini mažai žinomą mėginimą

KOVU METU UŽRŪKO TANKAI, UŽLIEPSNOJO MALŪNSPARNIAIIM
RAMSEY CLARK REIKALAVO PALEISTI 

NEKALTUS AMERIKOS PILIEČIUS

Paveiksle matome tris' lietuvaičių generacijas: kėdėje 
sėdi me tinai1 Antanina Kazanauskienė; ant kėdės at
ramos atsirėmusi sėdi Kazanauskienės duktė — Joana 
Oksienė, o stovi Oksienės duktė, Kazanauskienės anū
kė Mary .Oksaitė. - (K. Okso nuotrauka)

i AXCOWEIi. ®į®®rafiią’..pa,’ro&us 1T
eit, aitiradieuf’įikrašėii 8™"^’
, i- *■ -'rX-fej : i'' įgyvenančius Amerikoje, arba bos malūnsparnis raiip du 
pralęFdusiuš l:2 dienų'*išv. Elenos 
ugnikidnią. pašlaitėse.Tfdos išgel
bėjo kišenėje turimas veidrodis,

žmoD^j kurie, galėtų užtikrinti 
jų pragyvenimą.

.**■ * * *

i ĮJauguma kubiečių apgailes
tauja, kad mažuma ėmėsi ardo- 
mojo'darbo.

— Naujas Jugoslavijos prezi
dentas C. Michailovič pareiškė, 
kad jis palaikys su Sovietų Są
junga tokius santykius, kokius 
palaikė miręs prezidentas Tito.

Rusų iškeltas vengrų kos-
rado dar'vieną žmogų. Abu juos monaųtas antradienį nusileido 
išgelbėjo malūnsparnis. Kazachstano respublikoje.

KALENDORĖLIS

Birželio 5: Marcija, Bonifacas, 
Dauga, Meletė, Kantautas, God- 
vilis.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:22.

Oras debesuotas, Šiltesnis, va
karė lis.

t

Atstovų Rūmų narys, kongresmanas Edward Der- 
winski pagyrė prezidentą Carterj už pastangas iš

laisvinti amerikiečius Irane, bet apgailestavo,
- kad pastangos nepasisekė.

KUBOS TREMTINIAI SUDARO JAVDAUG IR ĮVAIRIU PROBLEMŲ
AMERIKOS KRANTUS PASIEKĖ VIRŠ VIENO 

NUOŠIMČIO VISOS KUBOS TAUTOS

KEY WEST, Florida. — Ba- Antradienį Key West uostas 
landžio 21 d. prasidėjusį kubie-'buvo pilnas laivų ir laivelių. Jų 
čių antplūdį j Ameriką Laisvės] 19 nuleido inkarus už uosto ri- 
flotilės laiveliais sunku sustab-(bų. Juose yra tremtinių, kurių 
dyti. Į flotilę įsijungė ir tarp- bendras skaičius jau pasiekė 
tautiniai laivai, galį paimti dau- 100,083, kas reiškia, kad Ame- 
giau tremtinių. Prez. Carteris rikon nuo balandžio 21 d. at- 
paskelbė, kad nuo gegužės 15 d. vyko virš vieno nuošimčio visų 
bet kokie laivai ar laiveliai, at
vežę nelegalius imigrantus, bus 110 milijonų. Mariel uoste dar 
konfiskuojami, o jų kapitonai yra apie 7ų laiveliai.
areštuojami ir baudžiami. Ta
čiau dėl humanitarinių bei tra
dicinių priežasčių tai yra sun
kiai įvykdoma.

Antradienį į Key West uostą 
Pakrančių sargyba atlydėjo Pa
namoj registruotą 118 pėdų pre
kinį laivą Red Diamond V su 
731 kubiečiu tremtiniu. Jo ka
pitonas Peter Phillip buvo su
laikytas. Taip pat sulaikyti 65 
Amerikos kubiečiai, lydėję laivą. •

Kubos gyventojų, kurių yra ajne

IDI AMIN NORI SUVIE
NYTI KRAŠTĄ

LONDONAS, Anglija. — Idi 
Amin, buvęs Ugand.s diktato
rius, pareiškė britų radijo sto
čiai, kad jis norėtų grįžti Į Ugan
dą ir ten įvesti tvarką, suvienyti 
gyventojus. Tikimasi, kad Ami
nas dabar apsigyvenęs Alžyre, 
pralidęs kelis mėnesius Libijoje, |

NEW DEI.HI, Indija. — Iš 
Afganistano ateinančios žinios, 
tvirtina, kad kovos laukuose jau 
atsirado nedidelių, bet labai ga
lingų ginklų, kuriuos paskutinė
mis dienomis Jalalabade varto
jo afganistaniečiai. Atsiradę 
ginklai labai galingi, pasiekia 
žemiau nusileidžiančius kariškus 
malūnsparnius ir į Jalalabadą 
šliaužusius Sovietų tankus. .

Kabulo radijas tuojau paskel
bė, kad Afganistano kariai jau 
gavo naujų Amerikos ginklų, 
kuriuos naudojo patyrę specia
listai, bet yra pagrindo manyti, 
kad tuos modernius ginklus nau
doja Irano kovotojai, atvykę j 
Afganistaną ne lik su savo pa
tyrusiais kariais, bet ir su nau
jais rusų ginklais. Kovotojai bai užpykęs ant prezidento, kad 
turi ir nepaprastai galingus. jis nesutikęs su juo debatuoti 
sprogstamus šovinius, kuriais kelis svarbesnius krašto klausi- 
buvo numušti Jalalabado ,mū- mus. Dabar kai kurie sako, jog

.senatorius- bandysi...demokratus 
įgituoti iki pat konvencijos die
nos, bet tokia jo kampanija lik 
įasitarnautų res publikonams. 
tikimasi, kad prezidento politi- 

j liai patarėjai darys tam tikras 
} luolaidas senatoriui ir išvengs 

lidesnių nesutikimų, kad prezi- 
ientas galėtų rimtai pasiruošti

i 'inkiminei kampanijai prieš res
publikonų kandidatą R. Reagan.

CARTERIS — DEMOKRATŲ 
PARTIJOS KANDIDATAS
LOS ANGELES, Calif.— Nors 

senatorius Edward Kennedy Ka
lifornijos pirminiuose rinkimuo
se gavo 52 % balsavusių demo
kratų, vis tiek tas jam nepadėjo, 
nes prezidentas Carteris, čia ga
vęs tik 45%, jau turi pakanka
mai atstovų užtikrinimui nomi- 
cijos Demokratų partijos nacio
naliniame suvažiavime. Laimė
jęs Ohio, Montanoje ir West 
Virginijoje, prezidentas jau tu
rės 1,885 partijos delegatus kon
vencijoje, o jam tereikėjo su
rinkti 1,666.

Senatorius Kennedy buvo la-

šiuose vartojami Sc’vietų rpalūn 
sparniai. Afganistaniečiai reta 
variojo naujus ginklus, bet ka 
Sovietų tankai priartėjo pri» 
uolų ir bandė išnaikinti kovoto 

-jų centrus si: malūnsparnių pa 
galba, taįSdu sovietų malūnspar 
niai užrūko, pradėjo’ suktis rah 
;r krito žemėn. Tie patys Afga 
nistano specialistai naujais ga 
lingais ginklais padegė keturi- 
Sovietų tankus. Jalalabado mū 
šis tęsėsi 36 valandas, bet Sovie 
tų tanaki nedrįso lipti į kalnus

Kaip Sovietų karo jėgos, tai] 
ir Afganistano gyventoj ai'spėlio 
ja, kad Irano ginklus kovotoja 
naudoja prieš Sovietų tankus i 
aviaciją. Iš pradžių buvo tvirti 
narna, kad tie ginklai priklaus: 
amerikiečiams, liet kiti informa 
cijų šaltiniai pranešė, kad Iran-
valdžia juos buvo nupirkus 
Rusijoje.

TEHERANAS, Iranas.-Ram 
sey Clark, buvęs JAV general’ 
nis prokuroras, kartu su kitai 
devyniais įvairiu organizaciji 
atstovais dvi dienas dalyvavc 
“Am brikos nusikaltimui" kon 
ferencijojc, išklausė visą eil< 
primetamu kaltinimų, bet vaka 
re šios propagandinės konferen 
cijos organizatoriai leido’ ir jarr 
pareikšti savo.nuomonę Įvairiai:

J
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ČIKAGOS ARABAI IR ŽYDAI 
SMERKIA ATAKAS .

CHICAGO, Illinois. — Pirma- 
lienį buvo sužeisti Ramallah 
niesto meras Karini Chalap ir 
sablus meras Bassam Shaka, 
įbu palestiniečiai, abu miestų 
nerai kairiajame Jordano upės 
•.rante, buvusioje Jordanijos 
’alstybės teritorijoje. Jų auto
mobiliuose buvo padėtos bom- 
»os, kurios sprogo juos užve
jant.

Čikagos rabinų sudaryta Jew- 
sh United Found organizacija 
įasmerkė tokius bombų padėji- 
nus. Taip pat pasmerkė Arabų 
.yga Čikagoje, tuos bombų pa- 
lėjimus pavadindama “sionistų 
>arbariška ataka”. Lyga taip pat 
•ranešė, kad ištremti iš oku- 
>uotos srities merai — Fahad 
)awasmeh ir Muhammad Mil
tern šeštadienį ir sekmadienį 
>us Čikagoje. Jie dalyvaus 
’USH organizuojamame susi- 
inkime.

• abieiu „vals4 viliu klausimais.
I Ramsev (.lark pradžioje pa j

i i

(oli Tripolio. Kiti pranešimai į
Jie paleisti uz 10,000 doleriu uz-| Aminag musulmonas, v,--
statą, o kapitonui uždėta $100 ftnj#iovwnes Saudi Arą-1 re,Sk^ kad JAV sulauze lar|>
tūkst. Jis aiškinasi, kad laivas 
yra iš Turk salos, Britų West 
Indies salyne, žmonės į laivą 
buvd susodinti gegužės 5 d., bet 
jis turėjo pirma pasiekti Pana
mą ir atlikti laivo registracijos, 
formalumus. Pirmadienį Pana-

1 ma pranešė, kad atšaukia mini- 
Imą registraciją, norėdama iš-, 
; vengti komplikacijų ir būti ne- 
> legalių veiksmų įrankiu. Pa- 
j krančių sargybos pranešimu, 
kapitonas Phillip bandė iškelti 
nelegalius imigrantus į negyve
namą salą Floridos pakrantėse. 
Pranešama, kad Mariel uoste 
yra 276 pėdų laivas Rio Indio, 
registruotas Panamoje. Jis pri
klausąs 37 kubiečiams iš Tam
pos, Floridoje.

gai yra apsigyvenęs Saudi Ara
bijoje,. bet tam užtikrinti nėra) 
patikimų davinių, nes korespon-Į 
dentas Brian Barron, su juo pa-, 
simatęs, atsisakė pranešti, kuri 
Idi Amin dabar apsigyvenęs.

tautinės teisės nuostatus, pasiųs 
damos karo jėgas į Afganistan 
teritoriją, planuodamcs išlais 

j vinti Teherane laikomus JAA 
diplomatus. Amerikos vyriausy 
l>ė neturėjo teisės siųsti šių ka 
rių į Irano teritoriją. Clark taij 
pat pasmerkė JAV vyriausybė.1 
politiką buvusiai ir esamai Ira 
no vyriausybei. Jis pareiškė įsi 
tikinimą, kad tokia vyriausybė; 
politika buvusi ir dabar esant

t 
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įasados tarnautojus ir juos virš 
!0() dienų laiko kalėjimuose be 
eismo ir be jokio nusikaltimo 
uirodyino. “Jeigu būtų reikalo, 
š pats likčiau už grotų kai ku- 
io sulaikyto vietoje, jei tas pa
lčių greičiau išspręsti ši jau la- 
>ai nusitęsusį klausimą”, paša
lė R. Clark.

Irano valdžios atstovai kvietė 
'Jarka dalyvauti “Amerikos nu

SPROGIMAS LAISVĖS STA
TULOS KAMBARIUOSE

NEW YORK, N. Y. — New 
Yorko uoste stovi didelė Laisvės 
statula, sveikinanti kiekvieną 
atplaukiantį užsienietį. Statulos klaidinga. Jis mano, kad buvę: ___  __ ___
pamatuose yra įrengti dideli!Irano šachas turėtų būti atiduo ! įkaitimų” konferencijoje, o da- 
kambariai, kuriuose yra polici- tas teismui ir teisiamas už pa j bar jis pranešė, kad Irano val- 
jos stotis ir vadinami “Istorijos (darytus nusikaltimus kraštui ]^ja <|aro nusikaltimą, neišlcis- 
kambariai”. Policija praneša, i Bet Ramsey Clark visus nuste- |ania diplomatų. Propagandos 
kad antradienio naktį ten spro-Įbino, pabrėždamas, kad Irano ?jrlco organizatoriai nesirengia 
go palikta bomba. Pati statula 'vyriausybė taip pat nusikalto, kviesti kalbėti kitus amerikie- 
nenukentėjo. Vyks tyrinėjimai J kai ji suėmė nekaltus JAV am- čius.

Policija praneša, j Bet Ramsey Clark visus nuste- 
in nakti ten snro-l'hinn nahrėždamas. kad Irano

lama diplomatų. Propagandos



Ar reikalingas dar vienas leidinys 
apie Clevelando lietuvius?

Po' ‘'Dirvos” 
1975 m. buvo 
iš visuomenės 
atsl'-’ T.rkes

A. RIMVYDAS

_ SOVIETINE IND0KTR1NAQJA 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

tuamet nųg universitetu išmis
tos, žinoma, skirttųsi. i

Išvadoje lenką pasakyti, kad 
naujas anglų kalba leidinys apie j 
Ohio ir Clcvalando lietuvius šiuo' 
laiku yra nereikalingas. Mano 
įuomone, ALTai priklausančios 
irganizacijos neturėtų užsika- • 

įple Clevelando ir Ohio lietu-j an* J-B mesto meškerės! 
dus, ir to' pilnai pakanka ame ; <aM‘ūkn. Gerai būtų, kad ALlos 

‘ Centro šiuo klausimu nusistaty
mas būtų žinomas ir skyriams.

K. Kara lis

vių etninės grupės leidiniui me
lžiama ir knyga buvo išleista. 
Nedidelės apimties knygoje yr? 
condensuotai sutrauktos žinios

namų gaisro 
susiorganizavęs 
atstovų Dirva' 
komitetas. Šis 
pienuose buvo

num tęs išleisti anglų kalbi’ 
knygą apie Cleve’ando ir apylin
kių lietuvių įsikūrimo istoriją 
jų ku’tūrmį ir ekonominį gyve 
r. .ną bei jų organizacijas; taipgi 
apie lietuvių, kaip etninės gru
pės, įnašą i šie krašto gyvenimą. 
Tai buvo gerą proga Amerika’’ 
švenčiant dviejų šimtų metų 
Nejriklauso’mybės sukaktį. ;

Tam tikslui buvo .sudarytas 
redakcinis kolektyvas, kuriam 
vadovavo dr. A. Butkus. Cleve- 
iamio organizacijos tam projex- 
lux puisne ir suiexK€ žinias apie 
Savu veiAią uei UKmuS. duVv 
u nusiimi auKojama ir jau duvo 
įjauLu nemaža suma Kiiygus iei- 
uiinu u>ičLxaurns paueiign.

imi y g o s rcuaiviurių f paruošta 
lailiviaoL^ UI’, /l. DULKUo iSdiUii- 
tnicjo idiKcs Koiiiiieio sudary-uu 
Kunigijai Susipaz-iiiLi. ixuiilisiju 

ou piOJCALO turiniu, 
nepatarė “viiuco uxaagxjai iei- 
cixiu spausdinu, ixumos priezab- 

Kuiiiioxja prxverie neigiama^ 
nu projekto pooisaKyu, uulu pe^ 
ligas aibxx.iiiiiiias lx- iiiCxxO gerv 
u lo nejuucų.

xiipuoius spausdinimo reiKa- 
lui, buillixvloS aulxvub Du SO Stlįp/a-^ 
Žiliuos auxkOMjjanib. raxp Lao xei- 
aaias ir uuvo uzinnoiub.

rues Keičią metu ixenc Unio 
Vaisvyniais uin vex ax tetas getvo 
lesu xs leucAaxixies vaxcizius ir 
paxecunia tjruxcu euiixixu gru
pių xjiiio aioxxauxino xbuurxjas, Ju 
gj veninio uuud, organizacijas ix 
Deiidxu uiasą i xiiiierixxos gy ve
lniną i£ padangą. Idai re^alUx 
DuvO buoaxullix AUlllx levai is 
kieKVieixos etnines grupes, Kurių 
Cičveianae yia gana uaug, n 
ruošiami leiumiai aisKiiai meK- 
v ienai grupei.

Lietuvių etninės grupės tyri-i 
nejimanis ir lėmimo medžiagos 
tvarkymai vadovavo lietuviams 
gerai žinomas Lituanistinio pro
jekto Kent vaisi, universitete ve- 
aejas pror. John uadzow. Jis, 
pasikvietęs talkon musų istoriką 
dr. J. Jakštą ir kitus Visuomenės j ĮjQ(u panaudota ir ta medžiagą 
veikėjus (atsiprašau, kitų pavar
džių neturėjau), paruošė lietu- Įajs rado, netinkama spausdinti,

rikiečiui, norinčiam pažinti šie 
krašto ętninių grupių atsiradi 
ino istoriją ir jų įtaką į vieto- 
gyvenimą, šią knygą galima ras 
ti miestų bibliotekose.

Pasirodo, kad ne'visi užmiršę 
k] Talkos komiteto projektą iš 
leisti apie Clevelando lietuvius 
knygąr Š. m. gegužės mėn. JAV 
Lietuvių B-nės Ohio apygardos 
valdybos pirm. dr. A. Butkus iš 
ūuntinėjov visetais Clevelando 
(gal viso Ohio, Pensilvanijos i; j 
X’ew York valstijų lietuviams?) { . 
Laiškus, pranešdamas, kad nu
mato išleisti anglų kalba leidinį 
Be trumpos Lietuvos istorijos 
apžvalgos, numatoma chresto
matinio pobūdžio apžvalga apie 
Ohio, Buffalo, N.Y., Pittsburgh

Pompano Beach, Florida
šaulių veikla

Š.m. gegužės 26 d., kaip ir per
lai, Kapų puošimo dieną, Pom- 
)ano Beach šauliai su dviem 
:aulių bičiuli mis aplankė Lie- 

I u vos karių — pulkininko A. 
i .iutermozos, kario Rudaičio ir 
šaulio E. Ungar — kapus. Ant 
xiekvieno kapo buvo uždėta gė
lių su lietuviška vėliavėle ir su
kalbėta maldos, šaulė Ona Ru- 
laitienė kapų lankytojus — dr. 

> x. Pautienių su žmona, Paškus,
ir Rochester, Penn., lietuvius ir j ?etrauskus,E. Ungar if čižaus-
jų organizacijas.

Organizacijos kviečiamos duo
ti apie save žinias ir jų tikslus, gėrimais ir skaniais užkandžiais, 
valdybų sudėtis su nuotrauko
mis. Puslapio kaina ‘nustatyta
įpie $30. Leidinio redaktoriumi j šaulių kuopa/ “Aušra” 
pakviestas
Ižiūnas.

Taigi, tokį leidinį ruošiasi iš- 
eisti LB Ohio apygarda'. Leidi
nys apims ne tik Ohio, bet ir 
Pensilvanijos bei New Yorko 
valstijas.

Jeigu LB Ohio apygarda leis
tų knygą apie minėtų vietovių vėliavos šventinimo laikas bus 
LB apylinkes, tai būtų supran- paskelbtas spaudoje, 
lama ir aišku. Tačiau, noras su
traukti : pp savo stogu visas or-1 
ganizacijas, kvepia suktybe. Yra j 
žinoma, kad LB mėgsta puoštis 
svetimomis plunksnomis. Taigi, 
ir šiuo atveju nori pasirodyti, 
kokie jie dideli su tokia daugy
be organizacijų.

kienę — pakvietė į savd sodybą 
r pavaišino kava, vėsinančiais

* * *
Pietinio Atlanto Pakraščio 

’ š.m. lap- 
rašytojas B. Gai- j kričio 22 d. Pompano Beach ruo

šia Lietuvos kariuomenės atsi
kūrimo minėjimą.

šaulių kuopa “Aušra” surado 
vėliavai mecenatus — daktarus 
Dubinskus ir P. Skikūną.

Vėliava užsakyta Detroite ir

K. P.

ISTORUA KARTOJASI
Dar buvo visai neseniai, kai 

Chicagoje įvairias policijos būs
tines griovė, tvirtindami, kad su- 
moderninus policijos radijo ko
munikaciją, tų daugelis policijos 

*" ' * • ’fl'. ' • ' .Ui. -- -----------------------------------------v V / : W ' f > ' ■

Antra vertus, kas'liečia Ohio j stočių nesą reikalingos. -Deja, 
lietuvius, kaip anksčiau minė dabar pasirodo, kad taip nėra.

Gintarėlė RITA DANA BAZYTĖ,
Danos ir Vinco Bazių dukra, Oak Lawn, Ill., gegužės mėnesį 
baigė Marijos aukštesniąją mokyklą, kuridje per tris metus 
buvo įtraukta į garbės studentų organizacijos sąrašą ir buvo 
šios organizacijos mokykloje sekretorė. Priklauso Rūtos ra
teliui ir vokiečių kalbos klubui. Schmitt-Bauer stipendijų 
programos priešpaskutinio lygio laimėtoja De Paul univer
sitete. Puikiai kalba lietuviškai. įsijungusi į visą eilę sava
noriškų įsipareigojimų mokykloje: paruošia akademiniai silp
nesnes studentes, kepa pyragus lėšų sukėlimui ir 1.1. Skam
bina pianinu, slidinėja, šoka ir mėgsta kulinariją. Aušros 
tunto skautė per 11 metų. Tautinių, šokių grupės “Suktinio” 
narė. Priimta į De Paul universitetą biznio administracijos 

... - studijoms.
Chicago* Lietuvių Moterų klubo tradicinis Gintaro balius 
įvyks birželio " d. Conrad Hilton viešbučio didžiojoj salėj.

DETROITO NAUJIENOS
ARTINASI PAVERGTŲ TAUTŲ FESTIVALIS

jau, yra anglų kalba Kent vaisi, šiuo laiku baigiama statyti dar . _
• vieną įvairių trikampių pastatą liepos mėn. kasmet dalyvauja 

dubli- policijos stočiai su radijo siųs-J Pavergtų tautų festivaliuose, 
kuoti jau išleista Icnvga, nes tu- i tuvu ir priimtuvu judriame So. Festivaliai ruošiami demonstra- 
rinys pagrinde 'labai' nesiskirs. Chicago ir Cottage Grove Ave. cijomis bei maldomis, reikalau- 
Tiesa, jeigu nuihatomai knygai trikampyje. Chicagos mokesčiui jaut pavergtoms tautoms lais-

universiteto leidinys. Todėl,, ar 
verta darvti išlaidas ir <

rinys pagrind

, mokėtojams tas projektas ir vėl 
kuria Talkos komisija anais me- kainuos kel.s miiijo'nus dolerių.*

J. J-tis

I WBCS

NAUJiENOS4.-nuSPALIO 28 - LAPRICIO 11 
dienomis ruošia ekskursiją lėktuvais 

ir autobusais J •
’ PORTUGALIJĄ (Lisabona, 3 dienos) -
• ISPANIJĄ (Sevilija, 3 dienos)
• MAROKĄ (Algeciras, Casablanca, Meknes,

Tangeras, 4 dienos)
• ISPANIJĄ (Malaga, Granada, Madridas, 5 d.)
Kelione, maistas, viešbučiai iš Chicagos — Sl,29o.00. 

Kelionė iš New Yorko — §100 pigiau’ 
iš tolimesnių vietovių — brangesnė.

Pasiryžusieji šios vasaros ekskursijoje dalyvauti turi 
tuojau įmokėti §100, likusius įmoka 60 dienų 

prieš išskridimą.
Visus kelionės formalumus atlieka Vlado Rasčiausko vadovau
jama geriausia lietuviška kelionių įstaiga AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BUREAU, 9727 So. Western Avenue, Chicago, 111.

Tel. (312) 238-9787 ' ’
LISABONOJE aplankysime pastatus, iš kurių šimtmečiais buvo valdomi
Atlantas ir Indijos vandenynai, Brazilija, Angola, Mozambikas, Goa, Ti- 

mūras ir Macao salos.
t ACABLAN’iOJE |>amalysimc paminklus, iš kurių Rooscveltas, Churchilis 

ir gen. Marshellas planavo Europos išlaisvinimą.
MADRIDE pasveikinsime Don Kichotij ir paduosime ranką Sančo Paiicai.
GRANAIM).! aplankysime seniausią Europos universitetą ir pamatysime, 
kaip karalius įvedė demokratinę valdymo sistemą sii teisingais rinkimais.

tuviams, kad jų tėvynė yrą 
“Tarybų Sąjunga’’. Vadinasi, 
jiems tėvynė reiškia nebe tėvų 
protėvių šalį, bet tiek pat ir 
svetimą šalį —Rusiją, Kazadi. 
staną, Sibirą ir kt. Dėl to 7r 
trėmimai į Sibirą nelaikomi^ 
trėmimu iš tėvynės. .

Šitoks tėvynės supi alimąs. 
primena Lietuvos lenkomanu,. 
išsijungusių mūsų bajorų, tau. 
lybės supratimą. Jiems lietu? 
tuviai ir lenkai, kaip žinamu, 
buvo vienos tautybės, tik skip-. 
tingos “genties” žmonės. (Gen. 
te jituani, natione poloni). To- . 
dėl jie visada siekė Lietuvos 
unijos su Lenkija, kad toje. 
unijoje lietuviai ilgainiui vi
sai išnyktą, nors to atvirai ir 
nesakė, <

Panašai dabartiniai išsigi 
mę tautiečiai (tik jau ne iš ha- . 
jorų, o iš vad. proletarų tdr- 
po) guldo galvas už naują 
“uniją”, tik ne su pieftį, o su 
rytų kaimynu, ir reikalauja tė
vyne vadinti nebe Varšuvą ar 
Krokuvą, bet Maskvą i r Si
birą. a

Vieni šaukė, kad upija su 
išgelbėjusi Lietuvą 

nuo kryžiuočių, kiti, kad uni
ja su Rusija išgelbėjusi Lietu
vą nuo.nacių ir vakarų ;“inu 
perialistų”.

Abiejų gi užmačios tos pa
čios — savas egoistinis intere
sas, maskuojamas Lietuvos ge 
rovės skraiste.

(Tęsinys)
Naujausi komunistų šūkiai 

“lietuvių tautos meilei slopin
ti iį rusams pamilti yra šie:

I “tautų draugystė”, “tarptauti
nis patriotizmas’’ ir “proleta
rinis internacionalizmas’’. Jais 
išreiškiama visa komunistų “fi 
losofija” nutautinimui užmas
kuoti. šie šūkiai, paimti iš ofi
cialių sovietinių raštų, dabar 
plačiai ir intensyviai naudoja
mi lietuviškoje spaudoje, va
dovėliuose, paskaitose bei mi
tinguose. ^Minėtame J. Jurgi
nio istorijos vadovėlyje yra 
net askiras skyrelis apie “pat
riotizmą ir tautų draugystę’’, 
kuriame rašoma: “Buržuazija 
neapykantos ugdymą kitoms 
netgi vadino patriotizmu. Ta
rybinis so(jialistinis patriotiz
mas, priešingai, remiasi tautų

1 draugyste” (167 p.).
Iš tikrųjų buržuazijai čia 

prikišama tai, kuo patys ko
munistai labiausiai pasižymi,

! kaip jas anksčiau, b. posky
ryje, nurodyta. Antra, toji ko
munistinė “tautų draugystė”, 

į kuri reiškiasi nuolatiniu “di- 
| džiosios rusų tautos” liaupsi- Lenkija 
i nimu, išduoda iš vienos pusės 

tos “didžiosios tautos” ' egoiz
mą — liaupsinimų reikalavi
mą, o iš kitos pusės liaupsin- 
tojų'pasivergimą. Iš tikrųjų 
čia turime tokį “didžiosios ru
sų tautos” kultą santykiuose, 
kaip “Stalino asmenybės’’ kul

| tą žmonių santykiuose. Meilės 
| deklamavimas svetimai tautai" 
1 reiškia arba nieilės ’prardimą 

svajai, arba veidmainystę.
Tas paįs pasakytina ir apie 

“tarybinį patriotizmą”, (jia ko klausomą, savarankišką gyve-
i munistai nuolat kalte kala lie- nimą. (Bus daugiau). .

!
i

Detroiter Lietuvių Organįzaci- lio komitetas; vadovas Bernar-’ 
jų Centras jau nuo 1972 metų ] das Brizgys, Alfas Šukys ir kiti

festivaliuose.

ves.
Festivaliuoitf demonstruojama i 

tautybių kultūra, menas, mais- į 
} tas ir kt. Toks tautybių festi
valis šiais metais įvyks liepos 
mėn. 18, 19 ir 20 dienomis Det
roito vidunniestyje. Hart Plaza, 
naujai įrengtoje vietoje, prie 
Detroito upės. '

DLOC festivalyje turės dvi 
virtuves su maistui pardavinė
ti vietą ir alui vieta. Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centro 
Valdyba zbe Detroito lietuvių 
visuomenės paramos negalės vi
sų festivalyje darbų atlikt.i 
DLOC Valdyba jau iš anksto 
maloniai prašo prisidėti daroais 
ar aukomis ,paruošiant kugelį, 
kaldūnus, balandėlius, pyragai
čius bei įvairius pyragus. Nega
linčius paruošti maisto prašome . 
paremti piniginėmis aukomis, 
už ką DLOC valdyba jums bus 
labai dėkinga.

Primenama, kad tai yra vie- 
nintelis DLOC pajamų šaltinis. 
Aukds reikalingos Vasario 16 
šventės rengimo išlaidoms pa
dengti. Taip pat susidaro išlaidų 
laiškų, telegramų rašymams ir 
jų išsiuntimui. DI.OC, neturėda
mas toms išlaidoms lėšų, nega
lės aktyviai veitki.

Mieli Detroito ir apylinkių lie
tuviai, DLOC. valdyba kviečia 
jus visus talkon prisidėti prie 
festivalio darbų, nepamirštant

DLOC valdybos nariai.
DLOC valdyba

* * *
Detroito šauliai lankė ir 

puošė mirusiųjų kapus 
i

Kapų puošimo dieną, gegužės 
: men- 26-ąją, Holy Sepulchre ka
pinėse atsilankė didokas skai-į 
čius šaulių ir ne šaulių pagerbti 
mirusiųjų artimų kapus. Visi 
susirinkome prie šv. Antano pa-Į 
rapijos mirusio klebono kun.l 
Igno Bareišio kapo. Tos pat'pa
rapijos dabartinis klebonas kun. 
Alfonsas Baboftas perskaitė mi
rusiųjų vardus ir sukalbėjo 
maldą už jų sielas.

Po sukalbėtos mald js lauky- - 
tojai pasiskirstė būreliais lan
kyti savo artimuosius, padėda
mi ant kapo gėlę ar tautinę vė
liavėlę.

Tą gražią kapų lankymo ir 
puošimo tradiciją, prieš kelioli- 
ką metų pas mus pradėjo šau
liai švyturiečiai; dabar vis dau- < 
giau ir daugiau atsiranda lan-
kytojųl Už tokią gražią įvestą 
tradiciją garbė priklauso šau
liams,Ant. JSukauskas

Jai patinka
— Mąryte, ar tu ne per dide

lė žaisti su berniukais?
— Ne, mama. Juo didesnis, 

juo labiau aš jį myliu.

)

jau nebereikės
— Tamstos šuo šįryt pagrobė 

iš manęs du svarus mėsos.
— Gerai, kad pasakei, aš jam 

ir aukų. Aukas priima fesliva- šį vakarą nebeduosiu nieko ėsti.

Id yur node 
stuffed ub?te
Get instant relief

INHALER 
nasal decongestant

jnąs’’, faktiškai reiškia pastan
gas pilnai'/ įgyVeįdiiiti >ąniŽną 
priklausomybę, "pdšfaįn^tfš pri-- . 
versti .užmiršti galimą nėpri-

- (Bus daugiau) i .
“ '—'‘-a'

K i a u le
Į dvaro kiemą Kiaulė kartą' jkriuksnojo.
Aplinkui arklides^virtuvę ji trynipjos,
Purve mėšlyne išsivoliojo. ' ’
Ligi ausų paplavose prisiterliojo /’
Ir iš svečių namolei
Kiaulė sugrįžo, kaip lig tolei.
“Tai ką gi, Degle, būsi mačiusi tenai? —
Piemuo čia Kiaulę klausia, —
Gandai tokie skrajoja ,ar žinai,
Kad tųjų turčių viskas — perlai vien ir auksas, 
Namuos tai viena turtingiau tenai už kitą/ 
Degloji kriuksi: “Nagi melas, pramanyta! 
Nei kokio turto ten nebūta, nei matyta.
Vien atmatų ir mėšlo pastebėjau.
Tegu tą melą jie palaiko sau:
Berods, aš savo snukio negailėjau . -.'
Ir visą ten, už tearto, kiemą išknisau".------- "---- . -

* * *
Neduok, Dieve, Degla ką nors įžeisti!
Vienok ne kartą taip jau esti, '
Kad kritikui naudinga, patogu,
Ką besvarstytų, palaikyti tik bjogu.

Vertė J. Valaitis

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY DR/WHf&
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES-^,

yOC/LL. RUN INTO TROUBLE ., 
THERE'S A SUOOCN STOP WHILST

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED 

the RIGHT LANE.

sday, June o, 1980^,2 — Naujienos Cldczg
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į Ir vėl du, gegužės mėnesio i San Francisco lietuvi* baliuo- 
'se ar kitokio pavadinimo paren-Į 
gimuose buvau daug kartų, bet j 
šio pavasario balius išsiskyrė iš 
praeityje buvusių publikos gau- 
sumu, kuri (labai jau entuzias- 
t&kais plojimais ir kartojimo 
šauksmais palydėdavo progra
mos punktus.' Vietos lietuviai 
sakydavo: kai į parengimą susi- j 
renka apįe 80 publikos, tai jau 
gerai, bet išį kartą gana erdvi 
latvių salė' buvo pilnoka publi
kos, kiek daugiau negu pustre
čio šimto. Lietuvių čia tiek nėra, 
prisikviesta buvo ir svetimtau
čių, ypač, gausu buvo latvių.

Prieš scenos programai prasi
dedant, publikai buvo duodama 
vakarienė, per pertrauką — ka
va ir saldumynai. Programa ii- į 
goka, bet linksma, nenuobodi. 
Po jos dar liko šiek liek laiko 
ir publikos šokiams.

pirmuosius, savaitgalius pralei
dau Kalifdmijos šiaurėje. Liūd
nų ir linksmų nuotykių ten tarp 
lietuvių būta.

Palaidotas A. Grigaliūnas
. Gegužės 8 d. apylinkės lietu

vius aplėkė liūdna žinia, jog.mi- 
rė Aloyzas Grigaliūnas, pilname 
amžiaus tvirtume, vos 52 metų. 
Su šeima-gyveno WalniA Creek 
buvo -dažų chemijos inžinierius. 
Mokėsi Augsburge lietuvių DP 
gimnazijoje. Aukštąjį moksle 
baigė Amerikoje.

iPkirą metų ęirguliavo, du kar
tus daryta galvos operacija, bet 
gyvj'bė : neišgelbėta. Gegužės 
12 dieną gausus būrys palydovų 
sū įnirusiuoju atsisveikino Mil 
pitas mieste. Laidotuvių pamal 
das atlaikė šiame Kalifornijos 
mieste nelietuvių parapijoje 
klebonaująs kųn. Viktoras Pa
valius. ' ■ ’ ,

Liko žmona Eleonora Saka
lauskaitė Grigaliūnienė, sūnus 
Viktoras, dukterys Nida ir Vida.
; ■ f J > , * į * * ■ n
Daug publikos “Viva Europa’’ 
f -• • linksmoje programoje
.Gegužės 3 d. vakare Lietuvių 

Bendruomėnės San Frahcisco 
apylinkė surengė, pavasarinį ba
ltų.;, Programai, atlikti, atvyko 
apie 40,hsmenų būrys iš Les An
geles, tai jaunimo scenos viene- 
tasLpradėjęš veiklą .praeitų me
tų pavasarį. Betelkiaiit lėšas 

' 1979 metų jaunimo kongresui 
jie susiorganizavo, paruošė pro
gramą, “Viva Europa” pavadin
tą^ keturis .kartus, su ja stojo 
scėnon prieš losangeliškę publi-

“Vakarų Vaikai” Stanford 
pavasariniame turguje j

/ 1

Palo Alto mieste esantis Stan
ford universitetas kiekvieną pa-; 
vasarį savo rajone, kaip tradici
ją, turi turgų, angliškai pava
dintą “Stanford Spring Fair”. 
Pats universitetas neišstato jo
kių prekių. Tvarką daro viena 
studentų oYganizacija — “The 
Bridge”.

Baltojoje aikštėje, angliškai 
“White Plaza”, išnuomojamos- 
prekybininkams vietos, nevaržo
ma: prekiauti gali organizacijos 
ar privatūs biznieriai. San Fran- 1 
ciseo lietuviu tautipiu šokiu gru- 1 
pė “Vakarų Vaikai” visas tris j 
mugės dienas, gegužės 9, 10 irjninkės turėjo daug darbo ruoš- 

l “Viva Europa” 
dešros su į baliaus publikai, o nė nepailsė- 

5 kopūstais, pyragaičiai. Be to, išri jusios ėmėsi pasiruošti mugei, 
statyta knygų apie Lietuvą, j Prekyba visada surišta su rizi- 
Tikslas: padaryti pelno, kuris 
bus panaudojamas kelionei šią 
vasarą čikagdn t į tautinę šokių 
šventę ir mugės publikai Lietu
vą ir lietuvius pareklamuoti.

. Lietuviai tik- vieni iš Europos 
tautų turėjo parduotuvę — pa-

i Vitas Gerulaitis, užimąs Amerikoj 1-tą .vietą tarp geriausių teni
sininkų, šį antradienį Paryžiaus žaidynėse pasiekė pusiaufinalą.

i Tautos fondo narių suvažiavimas
< i

Tautos fondo tarybc’s pirmi- ir pan.
• ninkąs Jurgis Valaitis, pradeda-. Lietuvos laisvės iždui kiekvie-

B. Lukoševičienės, M. Noreikie- 
hės, J. Pažemėno, dr. P. Vileišio, 
A. Vakselio, V. Banelio ir .1. Au-

. Savo' duodamu įnašu tjėn0. Į kontrolės komisiją iš

itnas suvažiavimą, įvykusį gegu-J nas lietuvis įamžina.savo vardą Įų jr p £e,npę 
* žės 21 d. Kultūros židiny, Brook- ne tik Tautos fondo, bet ir Lie- j 'j'au‘cs Eond
jlyns, pabrėžė suvažiavimo svar
bią reikšmę. Juk iš tiesų, čia 
bendram darbui ir svarbiam už
daviniui susivažiavo Tautės fon- 

’• do
bendradarbiai, aukotojai ir Lie
tuvos laisvinimo vykdytojai. Tai 
tikrai vertas dėmesio šios lietu
vių visuc'iiienės dalies vieningu-^ 
mas siekiant to paties ir kartu 
pačio svarbiausiojo tikslo —- 
Lietuvos laisvės atkovojimo.

Nuskambėjus tautos himno 
garsams, tėvas pranciškonas Ka
zimieras L. Andriekus, savo 
maldoje Sekminių švenčių išva
karėse, vykstančiam suvažiavi
mui palinkėjo dvasinės stipry
bės ne tik suvažiavimo daly
viams, bet ir jų atstovaujantie
siems. Lietuvos atstovas dr. St. 

prisiųstame sveikinimo 
palinkėjo’ visiems lietu- 
koordinuolis visuomeni- 
darijuose. Lietuvos gene- 

konsulas A. Simutis,

lapinę. Armėnai, japonai, kinie-Į nomis. To neužtenka, reikia 
čiai, indai ir filipiniečiai siūlė sa- > publikai patraukti ir - žodinės 
vo skonio, savos gamybos mais-1 reklamos. Vienas tautinių šokių 

, tą. Labai daug buvo palapinių į šokėjas gan įdomiai masino pir- 
bei šiaip stalų su meno daly- kėjus. Jis vis aiškino, jog Vitas 

, kais: paveikslai, keramika, au- Gerulaitis valgo lietuvišką mais- 
diniai, papuošalai ir kitokios 
prekės, kaip tikrame turguje.

Prieš savaitę lietuvės šeimi-

ką, . o dabar pradėdami San. 11 dienomis, prekiavo maistu: j damos maistą 
Francisco išvyka ryžtasi ir dau- balandėliai, kugelis, C’ ' " 
giąųi. kur Amerikoje pakeliauti ‘ 
po lietuviu kolonijas.

; Programos atlikėjų ir kitokių 
scenos talkininkų sąrašas ilgas, 
nesiimu visas pavardes surašyti. 
“Yiva Europa” iniciatorė ir re
žisierė yra Danutė BarausTcaitė, 
mirusio. prof, Mykolo Biržiškos 
anūkė. . .

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Mž DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

; ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
M" lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame-visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galim? skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis-

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

•' H anksto ;be raginimu pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas —1__ :_ _____ _____
Adresas __ ________________________________

• > U£<aknn; Nąnjienaa knip dovaną mįvii ± 
yrį ninjatf nkaŠyfbfas/ Priede : "a dafc "
Pavardė ir vardas___________________________
Adresas ------------------------------------- ------------------

kuris

rinko A. Sperauską, L. Tamošai-

| Tautos Fondui rašvti šiuo ad- 
tuvos istorijoje. Duodamosios resu; p () Box 21q73 Wc(mI. 
aukos arba palikimai Tautos )iav=n \y n p] j. a. 
fondui, Amerikoje nurašomos j 
nuo pajamų mokesčių . (lax SODAI ŽYDI MICHIGANE

vadovybėj jos artimiausi i exempt).
: j . i . l’eržcngusgegužėsmėnesiovi-

Tautoš fendo pajamų saltims. jr yažiuojant Michigan©
Peržengus gegužės mėnesio vi-

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 ---------------------------------------------------- ■----------------

yra plačioji lietuvių visuomenė. 
Iš fondo tarybos pirmininko .J. 
Valaičio, valdybos pirmininko 
L Giedraičio, ižd. V. Kulpos ir 
finansų s akre t. A. Katinienės 
pranešimų suvažiavimui išryš
kėjo geras ir nuoširdus visuo
menės VLIKo atliekamųjų Lie
tuvos laisvinimo darbų vertini
mas, pilnas pasitikėjimas Tau
tos fondo organizacijai, kau
piančiai lėšas VLIKo veiklai.

Iš pateiktosios 1979 m. pini
ginės apyskaitos matyli, - kad 
1979 m. sausio 1 d. fonde būta 
ir saugiai bankuose padėta 
$74,95 4-63; per praėjusius me
lus gauta $9(5,151.01; 
darbams f i n a n s ų o t i

keliais, tenka pastebėti visur 
žydinčius sodus. Vyšnios, kriau
šės, ksi kurios slyvų rūšys ir 
abrikosai (peaches) yra pilname 
žydėjimo grožyje. Obelys taipgi 
neatsilieka ir už dienos kitos pa
sipuoš gražiausiais pavasario 
žiedais. Jei nebus pavėluotų ge
gužės mėnesio pabaigoje šalnų, 
tai šįmet bus tikrai geras* vaisių 
ir uogų derlius. Nors sodai žydi, 
bet tikro pavasario kaip ir ne
bėra. Švysteli viena kita graži 
diena, tai ir vėl ūkanota, lyja ir 
šalta.

Ūkininkai aukštesnėse- vietose 
VLIKo jau ruošia dirvą pavasario sėjai. 

_________ __ duota žemesnėse vielose pavasario lie- 
$59,301,36; Tautos fondo veik-.- tų gerokai vandenio pripildyto- 
lai išleista $5,962.25; tad iš viso j se, dar tenka luktelti iki trakto- 
išleišta $65,262.61.’O 1980 metų’riais bus galima raižyti jų nu- 
pradžiai liko $105,842.06. “Tai 

, ... geriausias balansas”, pasakė dr.
visi vyriausybes atliekami vals- j; K Valiūnas, VLIKo garbės 

pirmininkas.
Pagal atskirų kraštų fondo 

atstovybių bei įgaliotinių pastan
gas gauta: iš Australijos 
$1,862.39; iš. Didžiosios Britani
jos $4,190; iš Kanados $29,763.53 
(kanadiškiais dol. — 3b,000);

Tautos fondui augti ir stiprėti, j iš JAV — $47,737.53.
Suvažiavime dalyvavo ir du Kanados Tautos fondo alsto- 

i VLIKo vicepirmininkai — dr. K.
Jurgėla ir Liūtas Grinius, šis 
pastarasis suvažiavimą painfor- 

imavo apie VLIKo .atliekamus 
darbus, pasisekusią pirmininko 
dr. K. Bobelio kelionę Pietų 
Amerikoje ir" kaip Valstybės de
partamente pasisekė sutvarkyti 
Lietuvos diplo’malinės tarnybos 
finansavimą. .

Suvažiavimo dalyviai jgavo 
naujai atspaustą Tautos fondo 
statutą lietuvių ir anglų kalbo
mis. Jame, be bendrųjų Tautos 
fondo sąrangos dalykų, įjungtas, 
ir LIETUVOS. LAISVĖS IŽDAS, 
kurio turtas .skiriamas išlais
vintai nepriklausomai Lietuvai, 
šio iždo turtą sudaro testamen

Back is, 
laiške, 
viams 
niuose 
ralinis
sveikindamas suvažiavimą, tarė: 
“Finansų ministerio postas 
krašto vyriausybėje yra pats 
svarbiausiai, nes apie jį sukasi

tybės darbai”. Ta pati analogi
ja tinka ir Tautos fondui, finan
suojančiam Vyriausio Lietuvos 

. išlaisvinimo komiteto atlieka- 
- mus Lietuvoš laisvinimo darbus.

1 JAV LB New Yorko apygardos 
! pirmininkas A. Vakselis .savotą ir. koks puikus sportininkas! pirmininkas A. Vakselis .savo 

Buvo ne tik maisto pirkėjų, bet sveikinamuoju žodžiu palinkėjo: 
ir pasiprašiusių valgių recepto, ~ ‘ ' •’ 1
mėginsią patys namuose pasi
gaminti. -i '■ >'* * *

Teisėjas ir advokatė
nubausti už narkotikus

ka — pelnysi ar nuostolių tu
rėsi. Kai po pirmos prekybinės 
dienos, t.y. gegužės 9 d., “Vaka
rų Vaikų” grupės vadovė Danu
tė Janutienė grįžo iš Stanford ir 
tuoj vėl ėmėsi ruoštis kitos die
nos prekybai, klausiau, kaip pa
sisekė? Gerai! Parduota už 200 
dolerių, kitaip sakant, atsiimtas

Į pinigas, maisto pirkimui išleis- ’ _____ o___ ____ ____ . x ±
tas. Esą, jei kitą dieną taip sek-j nustebino teisininkus’ ir šiaip as- 
sis, bus surinkta universiteto 
aikštės nuomai sumokėti.

Nuoma už vietą nemenka. Be 
to, nuomota ir palapinė su pre
kiavimu stalu, imta iš universi
teto ir elektros energija parduo
damam maistui šildyti. Taip, 
kad nuomos susidarė arti 150 
dolerių. Visas dienas prekyba 
sekėst, mugė baigėsi ir šokėjų 
grupė savo iždan gavo 500 dole
rių pelno.

Gegužės 11 dieną beveik per 
visą dieną po tą turgelį vaikšti- 
nėjau, stebėjau pardavėjus ir 
pirkėjus. Nereklamuosi — ne
parduos!, tad įvairiais balsais 
įvairūs prekybininkai pirkėjus 
kvietė, o’ pirkėjų ir šiaip mugė
je besidairančių buvo apstu. Lie
tuvių palapinė išpuošta “Lith
uanian Food” reklamomis ir kai-

Praeitų metų rugsėjo mėnesį 
Oakland policija užtiko Kalifor
nijos apeliacinio teismo teisėjo 
Paul Halvonik ir jo žmonos ad
vokatės Deborah Halvcftiik na
muose narkotikų, tarp jų kele
tą šimtų kelmų auginamos ma
ri j uanos.

£i byla praeitais metais sukė
lė staigmeną, b • dabar taip pat

r

menis, bylą sekusius. Pirmame 
apklausinėjime abu kaltinamie
ji neprisipažino kaltais, o tai 
reiškė teismo procesą. Tačiau i 
gegužės 5 
bė naujieną:
gegužės 5 d. laikraščiai paskel- «niai nekilnojamojo ir. kitokio 
bė naujiena: advokatė Halvonik 1 turl° palikimai, pmi^nes aukos, 
prisipažino^ kalta, teisėjas Hal- brangenybėj ir kt. •Testatonus 

arba aukotojas gali pasirinkti

vybės pirmininkas J. Vaičeliū- 
nas trumpai nupasakojo apie jo 
vadovaujamos atstovybės pas
tangas telkiant lėšas Tautos fon
dui, o A. Firavičiųs, Toronto at
stovybės pirmininkas, kuris su
renka daugiausia aukų, nesiten
kino vien savo formaliu prane
šimu, bet tarė dar gilų ir pras
mingą, visus suvažiavimo daly
vius sujaudinantį patriotinį.žo
dį apie lietuvių kančias sovieti
nio ruso okupacijoje ir, deja, tų 
tautos kančių ir laukiančios sau 
laisvės ne visi lietuviai nori sup
rasti ir jie nei savo darbais, nei 
aukomis neparemia laisvinimo 
darbų, i

Suvažiavimas išrinko naują 
Tautos fondo taryba iš šių as
menų: Ai. Firavičiaus, J. Valai
čio, J. Giedraičio, I. Banaitienės,

garas. J. J-tis

Suprato
Mergaitės tėvas: — šiuose na

muose šviesa užgesinama 10:30 
vai. vakare.

Mergaitės boy-friend: — Tai 
labai malonu iš jūsų pusės.

ENERGY 
WISE

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

Don't be a Bora Lce«£ I
vonik atsisakė teisėjo pareigų, o 
bylą sprendęs pensininkas Aukš
tojo’ teismo teisėjas Louis Bur
ke buvusį teisėją Halvonik ir jo 
žmoną advokatę, nubaudė po tris 
mėnesius kalėti, bet nuo baus
mės atlikimo lygtinai atleido, jei 
per dvejus metus nenusikals, 
nepažeis įstatymų, tvarkingai 
elgsis ir nevartos gydytojo ne
prirašytų narkotikų. Advokatė 
Halvonik dar nubausta 500 do
lerių bauda.

Liberalinių pažiūrų teisininką 
Halvonik dabartinis gubernato

kam jo. turtas nepriklausomoje 
Lietuvoje turėtų būti perduotas 
— valstybei arba kokiai nors 
institucijai bei organizacijai: 
ligoninei, 'mokyklai-, bibliotekai

rius J, BroXvn 1978 metais buvo 
paskyręs apeliacinio teismo tei
sėju su $65,000 metine alga, ku
rios jis gaudavo ir :po bylos iš
kėlimo iki nubaudimo, nors tei
sėjo pareigų nėjo.

f * Ą %.

Susirgo K. Karuža

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 studijas, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducfmenimis

Grįžęs iš- San Francisco suži- bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDO Ml RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno ...

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininką*

Tel. 476-2206

Išėjusi iš tpaudos ir galima gauti knygų nnkojt

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina 11.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11-50 iekla arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adreau:

1731 So. Halated SL, Chicago, UL

no j au ir ~L<JS~Angelėj- nelinksmą 
naujieną:' buvęs vietos ' šaulių 
kuopos pirmininkas, laikrašti
ninkas- Kazys Karuža krūtinės 
skausmų paguldytas greitai pa
galbai ligoninėje. Rašant šią ko
respondenciją, daugiau savaitės 
ligoninėj išbuvęs, gydosi namie. 
Linkėjimai pasveikti.

J. Klauseikis

Helps Shrink 
Swelling Of • 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H9. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Ute only as directed.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikdtarpio 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 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

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

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčcnko 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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išplaukėme ir kur iš Visb^^lauk 
sime.

Buvo puikaus sekinadiehio 
priešpietė — be debesėlio, be 
vėjo, kaitri saulė, ir mėlynas

Ben

Juo daugiau “okupacijos šviesos”, 
tuo daugiau viskas tamsėja

Bronius Kviklys, iš Amerikos lietuvių katalikų 
dienraščio politinių gairių nustatinėtojas, dažnai per- 
kiša vieną gairę į vieną duobę, kitą kartą į kitą, bet 
pagrindines gairių linijas jis palieka tas pačias.

Didžiausioji jo vadovaujama kova yra nukreipta 
prieš Amerikos lietuvius, o dar dažniau ji nukreipta 
šunkeliais. Kartais susidaro įspūdis, kad jis pats savo 
politikoje susipina ir nepajėgia išdėstyti užimamos po
litinės linijos, bet pagrindiniai jo principai lieka tie 
patys. Jis gali pasakyti nepolitinius dalykus, bet tie 
nepolitiniai tvirtinimai eina ta pačia kryptimi, kurios 
gairės buvo nustatytos dar Kaune, kai ryžosi trauktis į 
vakarus, kartu su didele nuo rusų bėgančių lietuvių in
teligentų dauguma... _ - . v.

Praeitą pirmadienį, birželio 2-dieną, aiškindamas, 
apie politiką mažai nusimanantiems Draugo skai
tytojams apie Lietuvių Bendruomenės ruošiamą politi
nę konferenciją, jis parašė įžanginį, pavadindamas jį 
“Veidu į kovojančią Lietuvą”. Pavadinimas, netikslus 
ir neaiškus, bet tiek pat lietuviams neaiškus yra ir pals, 
politinių gairių dėstymas. Bandymas įnešti aiškumo į 
lietuviams nesuprantamą L. Bendruomenės politinių 
gairių “nustatymą”, b. kv. šitaip rašo:

“Siekdama atžymėti 40 melų Lietuvos paver
gimo sukaktį, • JAV-bių Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų taryba, bendradarbiaudama 
su Pasaulio Liet. Bendruomenės ir Kanados BL ko
misijomis, birželio 8—9 dienomis šio krašto sostinė
je, Washingtone, D.C., Shoreham viešbutyje, šau
kia nepaprastą politinę konferenciją, kurios tikslas 
yra “įvertinti Lietuvos ir laisvinimo pastangų 40 
metų okupacijos, šviesoje (tiksliau gal tamsoje) ir 
nustatyti naujas gaires mūsų išeivijos veiklai”.

(“Draugas”, 1980 m. birž. 2 d., 3 psl.).
Kaip matome, Br. Kviklys, pranešdamas apie Lie

tuvos Bendruomenės visuomeninių reikalų tarybos šau
kiamą planuojamą konferenciją, pasakoja, kad su ta. 
taryba bendradarbiauja ne tik Pasulio Lietuvių Ben-’ 
druomenė, bet ir Knados lietuvių bendrumenės komisi
ja, rengia nepaprastą politinę konferenciją, kurios tik-

Kristupas Plonaitis

X

PETRAS PARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

Kurkulgis krūptelėjo. Jam paausiuos plau
kai kuteno odą. “Matyt pasišiaušė”, pagalvojo jis 
Kurkulgis buvo pasukęs galvą Stasiulio nurody
ta kryptim — į koridoriaus angą, bet nebaigęs 
šio judesio, grįžo prie Stasiulio dabar lyg išprau
sto veido, kuris jį stebino daug smarkiau, negu 
jei briedis tikrai būtų pasirodęs koridoriuje 
tarp dabar zujančių kelnerių, kaip Stasiulis sakė 
“inteligentišku snukiu” — gyvas briedis” . . .

— Ką ?—vienom akim dabar šypsojos Stasiu
lis. — Taip, taip! Tik ką praėjo briedis! Visai he- 
seniai, gaila, kad nespėjai jo pamatyti. Argi tu, 
mielas Kurkulgi, galvoji, kad visados mūsų Lais
vės alėja buvo tokia pat, kaip šiandien, su krau
tuvėm, su bankais ir jų direktoriais ir jų nebran
giai paimtom meilužėm. Ne! Buvo laikai, kai čia 
augo vieni švarūs medžiai, o tarp medžių takeliai 
—vingiuoti, susipynę, gyvulių išmidžioti takeliai, 
kuriais briedžiai eidavo į Nemuną. Pagalvok, 
kaip buvo gražu vakarop. Briedis išgėrė keletą 
gurkšnui tyro, Šalto vandens, iš lė’o snukį apsi-

. ........................... dangus su beribiais jūros hori-
S.ni. kovo mėli 14 d. šve<lijoje mirė klaipė- zontais. Buvome “naujame pa- 
diSkis lietuvis patriotas Kristupas Plonaitis, šaulyje”. Tik dabar Kristupas 
lietuvių jūrų skautų ir buriavimo sporto pio- sudėjo jūrlapius, paėmė laivo 
nierius. Vietoj nekrologo, skiriu jo atminimui dienyną (T-ngbnrh) kartą 
šį rašinį prisinuninius iš vienete jūrinės ■ peržvelgė visą laivą ir pasakęs; 
kelionės, K. Plonaiėiui vadovaujant. VI. B. I kad dabar kiekvienas galime ei- 

I ti (palikus pagal nustatytą plau
ną po vieną budėti laive) kttf 
kas nori, užsidėjus švarias jū
rų skautų uniformas — pats 
paskutinis pasitraukė į savo (ka 
pitono) kajutę gerai pailsėt ir 
tik tada pats paskutinis išėjo ir
gi pasidairyti į miestą.

Toks buvo Kristupas Plonai* 
tis: jūrininkas, jūrų skautas, pa* 
trijotas lietuvis, draugas žemė
je — vadas jūroje-

Kristupas Plonaitis netik su
maniai vadovavo jūroje laivui, 
bet puikiai valdė ir lietuvišką 
plunksną. Gimęs ir augęs Kur
šiu marių krante, Kintų kaimo 
lietuvio ūkininko žvejo šeimoje' 
— nepaprastai gerai savo kalbo
je išlaikė pamariškių žvejų tar
mę ir terminus, kurių mūsų li
teratūroje beveik nebuvo gali
ma užtikti. Manau, šia Kristupo 
Plonaičio atminimo proga, bus 
kaip tik labai tinkama perspaus
dinti jo straipsnį “Kelionė. į 
Kintus”, tilpusi jubiliejiniame 

'-(40 metų) “Skautų Aido” nume 
ryje (1962 m. Nr. 3). Žinau — 
ta diena Kristupo Plonaičio gy
venime buvo viena iš gražiau
sių ir laimingiausių, nes jis prie 
savų tėviškės (Kintų km.) kran
to parplukdė laivą kuriuo plau
kiojo turtingi ir galingi,'y^kiė-' 
čių didikai, paskui sukti ir drą- 
šū| jūrų kontrabandininkai — 
kuris dabar vadinosi “Budys”, 
su skatlinga ir pavyzdinga lietu
vių jūrų skautų įgula ir Lietu
vos trispalve. Niekada toks di
delis laivas taip arti Kintų kran 
to ^nebuvo sustojęs. Skaitydami4-’ 
Kristupo ’Straipsnį 
te dėmesį į. jo stilių ir daugelį 
terminų vartotų tik kursrharių 
žvejų lietuviškoje kalboje'.

(Bus daugiau)

kelionės, K. Plonaiėiui vadovaujant

(Tęsinys)
| krantų — buvo galima matyti 
I netik dugnas, bet ir mūsų lai- 
ivo motoro dūzgimo išgąsdintos
• tolyn plaukiančios žuvys (net 

labai didelės). Mūsų stipruo
liai, kuriuos nebuvo palaužusi 
audra, paryčiui prigulė labai

j užtarnautam poilsiui. Vis dar 
prie vairo liko Kristupas su 
Bakschu: būti tikriems, kad 
laiku ir pagal taisykles prasilen
kus su vienu kitu pakrančių žve-

• jybos ar turistų laivu, o taip 
pat kad neužsėdus ant povande
ninės uolos, kurių Švedijos pa
kraščiuose nemažai yra. Visi

I griebėmės darbo — sutvarkyti 
I laivą, ypač viską aukštyn kojo- 
» mis suverstose kajutėse, virtu- 
. vėje ir sandėlyje, nesgi įplaukus 
{ svetiman uostan — viskas turė

jo būti pavyzdingoje tvarkoje, 
! juk buvome jūrų skautai. Arti-

slas esąs įvertinti ne tik Lietuvos, bet ir laisvinimo pas- VL. BARCNAS 
tangų 40 metų okupacijos šviesoje (tiksliau gal tamso
je) ir nustatyti naujas gaires išeivijos veiklai.

Pats Kviklys pripažįsta Jtad geriausia viską ver
tinti būtų “okupacijos šviesoje”, bet nespėjo jam paaiš
kėti vertinimui reikalinga šviesa; kai jam šauna mintis, 
kad gal geriausia būtų viską palikti tamsoje. Gali skai
tyti Kviklio įžanginį kelis kartus, bet negalėsi suprasti, 
ar geriausia bus 40 metų darbą vertinti šviesoje, ar jį 
vertinti tamsoje.

Neaiški yra ir šios minties pradžia. Tokio svar j 
baus dalyko turėtų imtis pati aukščiausioji gairių nūs- j 
tatymo įstaiga, būtent — Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė.. Minėton Bendruomenėn yra surinkti patys ap
dairiausieji garsūs kovotojai, šios Bendrumenės prie
šakyje pastatytas pats geriausias inžinierius. Greta 
vyriausio inžinieriaus turėtų stoti Amerikos ir Kana
dos Bendroumenės, kurių priešakyje taip pat yra patys 
apdairiausieji bendruomenininkai; kvieSantieji visus | 

jungtis po Bendruomenės stogu, kad ir skylėtu, kaip j 
vienas nepakviestas daktaras pareiškė.

Bet ne pati aukščiausioji Pasaulio Lietuvių
tdruomenės vadovybė nutarė sukviesti naujus inžinie- 
rius gaires nustatinėti, bet tik JAV Lietuvių Bendruo
menės visomeninių reikalų taryba;.

Vyriausioji gairių nustatinėto ja bus JAV LB visuo
meninių reikalų taryba, o jai turės paklusti ne tik JAV 
LB vadovybė, bet ir Kanadoje veikianti Bendruomenės 
komisija. Bet nesuprantamiausia, kaip tai visuomeninių 
reikalų tarybai galėtų paklusti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba. Kitaip sakant, norima, kad suvažia
vę inž.Kamantas,JAV LB pirmininkas,nešnekus K. Kut- 
kus, Kanados Bendruomenės komisijos neįvardintas na
rys klausytų inž. Algiminto Gečio.

Pagal taktą, protą ir patyrimą Washingtonan su
važiavusieji turėtų. pirmiausia paklusti-inž. Vytauto Ka-j 
mahto, vėliau turėtų eiti inž. Kutkus, o tiktai tada galėtų 
žodį tarti ir inž. Gečys, bet Br. Kviklys siūlydamas 
“okupacinę šviesą” ar naktinių gairių kamšiotojams 
reikalingą tamsą, labai jau netvarkingai viską, su
maišė.

Nei Kamantus, nei Gečys, nei Kutkus iki šio meto 
nieko nesuplanavo ir nepravedė nė vieno lietuviams ži
nomo darbo. Jeigu ką nors jie būtų atlikę, tai B. Kv. sa 
vo įžanginiame būtų tą darbą atpasakodažfias paminė
jęs. Jie net Amerikos lietuvių į vieną Bendruomenę ne
suorganizavo. Jie net nepajėgė pravesti tokių LB rinki
mų, kad bent vienas jų būtų- gavęs daugumą balsų bet 
kurios organizacijos vadovybėn.

Bet B. Kv., rašydamas paskubomis ir neapgalvotai, 
liepia atsukti veidą į kovojančią Lietuvą, visai .užmiršo, 
kad suvažiavusieji labiausiai išplėtę akis vargu ką pa
matys. Jis rašo:

“Ir dabar mūsų tėviškės žemę ir žmones gaubia 
tamsūs debesys. Pragiedrėjimų nematyti. Mūsų tau
ta tačiau tėvynėje energingai ir neatlaidžiai kovoja, 
nepasiduodama okupanto užmačioms. Stengiasi jai! 
padėti ir išeivijos lietuviai. Atsisakę - centralizuoto 
veikimo, jie sukūrė eilę politinių organizacijų bei 
jų sambūrių. Daug kas mano, kad tai nėra labai ge
rai — esą, būtų žymiai geriau, jei surėtumėm vieną 
tvirtą politinės kovos centra, Tačiau, kiti nurodo,* 
kad ir paskirai veikiant galima nemažiau padaryti. 
Kaip pavyzdys nurodomas Amerikos žydai, kurie ’ 
šiame krašte turi apie 300 tarp savęs dažniausiai ne- shi 
sutariančių organizacijų.” (Ten pat).
Jeigu jau tėviškės žemę gaubia tokie jau tamsūs pokalbiui verta taip toli važiuoti?

rožių uostamiesčio

Netaip tą pažadėtą žemę, nau- 
I ją krantą, greitai išvydome. Vi
są dieną .labai pilką ir vis dar nomės prie Gotlando salos (ir 
audringą, taip pat ir dar vieną Švedijos)
naktį buvome (mūsų “Budys”) j Visby. Dar gerokai jūroje, bet
mėtomi-nuo kalno (bangų) -į jau Švedijos teritoriniuose van 

kartais be ’’vilties iškilti iš be- denyse prie “Budžio” prisiarti- 
dugnės į viršų, plaukėme pir- no pakrančių apsaugos motor- 
myn ir kol girdėjome laivo šir- laivis, nuo kurio per garsiakalbį 
dį (motorą) tuksenant laikro-^mums buvo pasakyta kaip dar 
džio tikslumu ir žinojome Kris- ‘ 
tupą stovint prie vairo —- visos

1 įgulos gaivalingumas stiprėjo, 
nežįūrint, kad. dar viena naktis 
buvo prieš mūsų akis, kurion 
buvo lemta nieko nematyti (iš
skyrus tamsą) ir tik kito ryto 
aušroje žvilgterti į mėlynas pa
danges juodų debesų “eketė- ‘ Švedijos vėliava didžiajame stie 
se", kurios švysteldavo pradžio- be ir išdidžiai laivo paskugalyje 
je labai retai, bet vėliau nusiblai, plevėsuojančia Lietuvos trispal
vė iki beveik neaprėpimo (jūro- ‘ ve. Didelė, labai audringa ir pa- 
je) matomumo, kol įplaukėme Į vojinga (tokiai įgulai) kelionė 
į beveik “mirusius” vandenis, ta skersai Baltijos jūrą į svetimą 
prasme, kad tarp kažkokių dvie ’ kraštą buvo padaryta laimingai, 
'■ų salų jūra buvo beveik “mi- Formalumai su švedų muitine ir 
rusi”, palyginus su ta kurią jau uosto policija tetruko vos kelio- 
ką tik buvome palikę: van- lika minučių — nieko nežiūrinė- 
duo buvo toks šviesiai žalias, ja, tik patikrino įgulos narių 
taip permatomas, kad arčiau sąrašą, apklausė iš kur ir kada

f toli yra Visby ir kur ūostan 
įplaukę turime sustoti muitų ir 

! laivo įgulos kontrolei. Kai la- 
į bai pamažu plaukdami’ už geros 
valandos prisirišome prie kran
tinės Visby uoste—“Budys” bu
vo pavyzdingoje tvarkoje (pui
kiai audros “nupraustas”) su

■atkreipki-

debesys ir, kad pragiedrulių nesimato, tai Washingto- 
nan suvažiavusieji ką gero galės pasakyti?

B. Kv. pripažįsta, kad visdėlto būtų geriau, jei tu
rėtumėm vieną tvirtą politinės kovos centrą, tačiau jis 
prieina išvados, kad ir paskirai veikdami galime nema
žiau padaryti. Jis pataria imti pavyzdį iš žydų; kurie la
bai daug padarė ir padaro. Jeigu geriausiu klausimu jis 
skaito žydus, tai kažin ar vertėjo raginti važiuoti į Wa- 

_ ingtona? Žydu yra kiekviename_Amerikos mieste, savi- 
valdybės įstaigoje, banke ir televizijoje. Ar tokiam

— Alfredas Kiemaitis, buvęs 
veiklus Amerikos Lietuvių Fut
bolo Lygos žaidėjas, dabar tapo 
profesionalu teisėju. Ą. Kiemai
tis jau pradėjo eiti teisėjo parei
gas New Yorko Cosmos klubo 
ir Washingtono komandos žai
dynėse. Kautynes sekė 58,000 
žiūrovų.

— Pakraščių sargai praneša 
kiekvienam laivo kapitonui, ne
legaliai vežančiam kubiečius Į 
Key West kad jis bus suimtas 
teisiamas ir nubaustas didele 
pinigine bauda.

—■— Key West kalėjimai! padė- 
tas Panamos laivo /kapitonas, 
atvežęs į JAV 1,000 kubiečių.

lašai, juos vėjas pagauna, panešėją ir .vėl atgal, _ kėdamasis Stasiulį atitraukti nuo jį veikiančių 
kaip poterius iš saujos visus paeiliui, suberia at- i 
gal į tą patį Nemuną! Švarios smiltys, išmintin
gom akim briedis, o vėjas taip šiurpiai judina.
kaip tavo mylimosios, su kuria tau likimas nelei- 
do ilgiau nė mitunės pasilikti, paskutinis su
diev . . . Taigi, mielas Kurkulgi, Bet ... pa
lauk, aš nebaigiau. A-a! Dabar atsimenu, ką no
rėjau pasakyti. Gal būt — kodėl tu, mielas Kur
kulgi, būtinai turi abejoti, kad kaip - tik toje vie- 
toje, kur yra mūsų banko koridorius, ten kaip tik I 
ir buvo tokio takelio vingis? Ir kodėl briedis nei
tų luo takeliu į Nemuną vandens gerti? Ir briedis 
tikrai nuėjo! Tu, mielas Kurkulgi, neskaičiuok 
šimtmečių, kurie tavo nuomone, jau praėjo nuo to 
laiko ,kai Laisvės alėja jau nebeina vandens į Ne
muną gerti briedžiai. Tau tik todėl keista atrodo, 
kad jau keletas peteliškių kartu dingo. Bet juk 
toks mažmožis! Klausyk, uostyk! Dar jų kvapas, 
briedžių kvapas, neišnyko, dar tebėra tarp mūsų 
vėjo ir laukų srovelės. Ir šitie prancūziški kvepa
lai dar negreit mūsų pagrindinį orą pagadins.

Kurkulgis neturėjo kur dėtis nuo tų Stasiu
lio kalbų. Jis bukliai mirksėjo, besistengdamas 
sugalvoti, kaip čia nukreipti tas Stasiulio kalbas 
į jaukesnę aplinką.

— Na, tai kokios išvads? — net pats KurkuI-

minčių.
— Ką? — rimtai išsigando ir net; vienai mi

nutei prasižiojo Stasiulis, kas jam buvo neįprasta, 
— Išvados ?Jis valandėlę patylėjo ir Rulkul- 
giui keistu rimtumu įspėjo: — Išvados? Nedaryk 
jokių išvadų! Pražūsi I Būk atsargus. Viskas eis 
velniop.!? Tik susimildamas daugiau nė žodžio!..; 
Supranti! Kaip tau dabar viskas čia aplinkui at
rodo? Viskas tvarkoje, ar ne?

— Bet pagalvok, -kas atsitiktų, jei tu nusto
tum tikėti visu tuo, kas dabar tau įprasta ir atro
do pastovu? Jei tu vieną gražią dieną pamaty
tum... kad artimiausias rytojus... Ne! Arba pasi
gersi, viską užmirši, arba tau prasidės tokia vel
niava! Viskas bus nesvarbu jau! O, žmogau, to
liau nuo tokių spąstų! Tuo tarpu nereikia jokių 
išvadų. Būsi ramus, vaikščiosi į banką, rašin^si 
sau... Tik žiūrėk, smarkiai žiūrėk!...

Stasiulis nubraukė savo kaktą plaštakų ir jo 
veike liko ta pati atsargi neseniai Kurkulgį su
žavėjusi, šypsena. Ir vėl jis’ pakvietė Kurkulgį iš
gerti. Kurkulgiui ėmė peršėti gerklėje, taip jam 
pagailo Stasiulio. Jis jautė, kad Stasiulis nors sė
di čia pat, bet jam nepasiekiamas ir nesupranta
mas. O Stasiulis toks buvo malonus jam, toks prie- 
teliškas ir kalbėjo taip nuoširdžiai! Kurkulgis da-

gio širdis buvo pilna užuojautos, nesuprantamo 
graudaus jausmo šiam puikiam vyrui, kurs ta
čiau nepateisinamai klaikiai jautė ir galvojo. 
Jis didžiavosi, kai Stasiulis jam pasakoja grei
čiausiai nuo visų kitų nuslėptas savo. mintis._Tad 
Kurkulgis nusprendė, kad ir jis turi ką nors ypa
tingo pasakyti. - ■

— Aš labai dėkingas, kad visados ir ypatfn- 
gai šiandien tiek daug man dėmesio teikiat. Pats 
ministeris, tur būt, maloniai su tamsta pasikalbė
tų. Tik, žinoma, gink Dieve, Jūs jam nepasakotu- 
mėt, kad štai briedis iš koridoriaus žiūri... — ne 
juokais, bet visai rimtai pastebėjo Kurkulgis.

' — M... jūs manote ministeris... Ar jums ne- . 
ateina kartais galvon, kad jeigu pelė įlipo į aukš
tą kalną, tai ji'dar nepasidarė drambliu...

— Ak, jūs visados ką nors... Atleiskit, ponas 
Stasiuli, inan Irgi kai kada ateina kvailos mintys

dairyti ir atsikvėpti,e nuo snukio tebelaša šviesūs gis pradžiugo suradęs šį klausimą ir tuo būdu tl- bar žiūrėjo į Stasiulį atvirai susižavėjęs. Kurkul-

— Sveikinu, Atminkit, kad tik labai išmin
tingas žmogus gali sau leisti prabangą — turėti 
kokią, kaip jūs sakote, “kvailą mintį".' Visi kiti 
kvailų minčių bijo ir jų neturi. Tamsta jau rimtai 
man patinki! — Stasiulis, matyt, nuolatos turėjo 
papildyti alkoholio kiekį, todėl ir ši sykį baigė sa
vo kalbą kvietimu išgerti, dąbar kaip , tik siūlyda
mas konjaką: •

(Bus daugiau)

4 — Naujienos, Chicago, 8, Iii. T.iursd y, June 5, 1980
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“Nėra meilėje baimės, bet tobula meilė 
stumia baimę šalin.“ — 1 Jono 4: 18-

Vis dėlto yra ir turi būti prideranti baimė, atsargumas ar
ba pagerbimas, apsisaugojimas, kad nedarytumėm ką nors prie- Į 
šinga dangiškojo Tėvo valiai ir kas prieknga mūsų brangiam 
Atpirkėjui. Pranašas sako, kad “Viešpaties baimė yra gyvenimo

Baimė Viešpaties iš- 1 i
i
šaltinis, mirties sunaikinimui išvengti.’
minties pradžia.” '‘Baimė Viešpaties neapkenčia pikta..” Tobula 
meilė nevaro laukan tokios baimės, bet velyk padidina ją. Bai- Į 
mė, kuriąą meilė stumia šalin, yr& bailumas, vergiška baimė, • 
manymas, kad Dievas yra baisus, žiaurus arba tironiškas. Apie , 
mūsų dangiškąjį Tėvą pranašas štai kaip kalba: “Kaip tėvas pa- 1 
sigaili vaikų, taip Viešpats psigaili tų, kurie jo bijosi — Psalmė • 
103. 13.

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

3V. RAITO TYRINĖTOJA*

J. Muškant, 185 Van Pelt Avenue. Staten Island, N.Y. 10303 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■NUkCUhti MEiSiLS* AM SiSiABAH

374-W04

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS U CHI.U.OAS 

WtfMmtir Community fclinikot 
Medicinos direktorius

Bridgeport© Lietuviu Na m v Savi
ninkę ataugi jos pusmetinis susinnki- 
mas įvyks sestaaienį, Dirželio 7 d., 
1 vaL popiet 3oU8 S. Union Avė. (įeji- 

; mas is Kiemo.) Nariai malonėkite atsi
lankyti ir užsimoKėti duokles, nes va
sarą susirinkimų neous. Po susirinki- 

. mo bus vaišės. Kviečia Valdyba.
Stella Kaul aki s, pirm.

A. J. KASULAITIS

LIETUVOS BYLA HELSINKIO IR BEL 
GRABO KONFERENCIJŲ ŠVIESOJE

VALANDOS: 3—0 darbo dienomj* ir

Tolu 542-2727 «rb* 542-2723

BE 3-5WS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPBCIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 Wart 103rd Straat 
Vilindnf ptgBl ŠUfitOlilB*.

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo pusmetinis narių susirinki
mas įvyks sekmadienį, biržeLo 8 d., 
L vai. popiet Anelės Ko j ak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Nariai prašo
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Lietuvių Motery draugijos Apšvie- 
tos pusmetinis narių susirinkimas 
Įvyks šeštadienį, birželio 14 d., 1 vai.

hD PL? A \I V DIFfR A popiet, 3808 So. Union Avė. (Įėjimas Ua. £ KAINA. rlifAjJlAd kiemo.) Narės prašomos dalyvauti
OPTOMETRISTAS

KALBA UETUVI8KAI 
2413 W. 71 M. TeL 737-5149 

tikrina aki*. Pritaiko akiniu* 
“contact lense*”

ir užsimokėti duokles, nes vasarą su
sirinkimų nebus. Po šio susirinkimo 
bus vaišės. Rožė Didžgalvis

(Iš paskutinio 1979 m. Tėvynės Sargo numerio)
(Tęsinys)

žinoma, tas nereiškia, kad ši — Anglijos atidavimas Lietu- 
sanplauka, kurią-pasirašė -visos vos fondų.
Europos valstybės, išskyrus Al- — Willy Brandt’o pripąžini- 
baniją, ir kurios signatarais (m as Europos sienų galutinumo 
dar yar JAV ir Kanada, neturi sutartyje su SS, už ką jis gavo 

/ Nobelio taikos premiją ir pan.
Visi šie faktai nebuvd išskir

tinai tragiški, bet tai buvo mo
ralinė skriaudą mažai tautai. Jai 
buvo tarsi “lašas po lašo”, kuris 
akmenį pratašo.

Čia ir tik čia glūdi ir Helsinkio 
akto potencialus pavojus.
III. Helsinkio aktas — 
potencialus ginklas

ir
DIDŽIAUSIA GERADARĖ

INKSTŲ, PŪSLĖS IR-... 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST Ord STREET 
V*L antrad. 1—4 popiet.

Visą amžių siuva ji, 
kad nebūtų nuogi žmonės — 
ji be uždarbio darbšti;

1 dirba vien tik iš malonės..-.

Ofiso toMu 774'330 
R«M4MU4* tolott 443-5545

Vardą kas įspės tikrai 
tos veikėjos taip geros? ... 
Dirba žmogui dovanai... 
Adata — toks vardas jos!..,

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, span. MOTERŲ llfce.
ORaaa 245? WEST SWa STRMT 

Tol. PR 3-1223
OFISO VALu pim- antred, tnčUCL

Diagnozė

Tamsto’s pulsas muša labai 
lėtai, — aiškina daktaras.

— Nieko tokio, aš turiu laiko, 
— atsako ligonis.

savo vertės.
Mnitys, kurios tame akte iš

reikštos vienu ar kitu klausimu, 
negali neturėti moralinės įta
kos milijonams žmonių, net jei 
pats dokumentas ir neturi tei
sinės galios. Jos negali neįtaigo
ti įvairių sluoksnių ir faktiškai 
įtaigoja.

Ta prasme gal ir suprantamas 
kai kieno galvojimas, jog nėra 
lengva šiandien pasakyti, ar bū
tų geriau, kad Helsinkio akto ne
būtų visai. Ypač toks galvojimas 
buvo pateisinamas prieš pat ak
to pasirašymą. Į šį klausimą bus 
galima atsakyti, tik turint daug 
ilgesnę laiko perspektyvą.

Man šioje vietoje menasi keli 
faktai:

— Vatikano pašto’ ženklų seri
ja, kurių vienas buvo su šv. Ka
zimiero atvaizdu berods minint 
Lenkijos krikšto 1000 metų su-j 

[kaktį. ,

Tačiau, slėpdamas savyje po
tencialų pavojų, aktas slepia ir 
potencialų ginklą kovoje prieš 
komunizmą ir už Lietuvos lais
vę.

Nors tik iš trumputės pers
pektyvos žiūrint, menasi, kad1 
Vakarai aktą pasirašę k^ip tik ’ 
manydami jame ne nuolaidas 
Sovietams (bent ne visalaikes, 
neatšaukiamas nuolaidas), bet 
galimybę panaudoti akto įvai
rias kliauzules pramušti skyles 
geležinėje uždangoje ir kiek ga
lint veiksmingiau įtakoti lais
vėjimo procesą tiek pavergtuo
se kraštuose, tiek pačioje Rusi
joje.

Prezidento Cartefio žmdgaus 
teisių iškėlimas į užsienio poli
tikos priekį lygia jjląlia yra iš
dava tų teisių akcentavimo ak
te ir jo (Carterio) asmeninio 
nusistatymo konvergencijos.

(Bus daugiau)

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

P ŠILEIKIS, O. P.
Aparatai - ProtenL Med. ban 
dtiiL SfNėMf pataika tOfaaaa. 
'Arch Support*) ir L L

T*M.; PRMpert S-5BM

FLORIDA

ii Ivrtriy rtrtvm*.
ANTANAS VILIMAS

' T4L I74-1W2 *rt* 37GSWS 
.. .. ......................... <

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago^

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUjANICA AVE. TeL: YArda 7-3401

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

Telef. 476-2345

bout the 
ouse

Brangiai motinai, močiutei ir uošvei 
' ■ A. A.

TATJANAI DARGIENEI
Toronte, Kanadoje, mirus,

jos sūnui dr. VYTAUTUI P. DARGIU!, R. Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdybos pirmininkui, su šei
ma, dukterims — ALDONAI ir VALERIJAI su šeimo
mis, nuoširdžią užuojautą reiškiam ir su Jumis liūdime

(R) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
TARYBA IR CENTRO VALDYBA

f Į . _ —— SyM. K. Lowe. N.H.F.U *«•

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

The 'fireat RoomM.atest TrefiiJ In Interiors

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

2EMA KAINA

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

takų chirurgija.
__ 5025 CENTRAL AVĖ.

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

£*3

*

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 H.
H 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 1930’s, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and now. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
“the great room” which in- 
coiporatcs Lvir.^, dining and

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 livirig and dining 
areas through the use of the 
same elegant brick-pattern 
floor covering. It is GAF’s 
handsdrrie sheet vinyl in the 
“Newburgh Brick” pattern in 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains TU 
natural shine with Tittle main
tenance. The Quiet-Cer fdam 
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.

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

PETRASBIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad 1980 in, birželio 3 d., sulaukusi 88 metų amžiaus, 
mirė mūsų mylima motina ir močiutė

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

ONA DIČIŪNIENĖ
(gyvenusi Bockford, 111.).

Gimusi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 metų. .
Paliko nuliūdę: duktė Paulina Rutkauskienė, žentas 

Kazys, marti Kosta, anūkai — Svajūnas ir Nijolė, anūkai 
su šeimomis — Birutė ir Irena. Lietuvoje liko sūnūs 
Vladas ir Petras šū šeimomis, taipgi sūnus Antanas ir 
sesuo Adclą Kristapavičienė bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.'

Penktadienį 7 vai. vak. kūnas bus jrašarvotas Gas- 
parini ir Oliveri koplyčioje, 707 Marcliesano Dr., Rock
ford, Ill.

šeštadienį, birželio 7 d., 9:30 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios į šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojama Kalvarijos kapinėse, 
Rockford, Ill.

Visi a.a. Onos Dičiūnienės giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvaut laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, marti ir anūkai.

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE __ _
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

RADIJO illMOS VALANDOS

Ltetuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL rak. šeštadieni* U ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V*d»Įa Aldona D»ukv»
T*to<4 4-1413

7159 Sa. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 40629

5 — Naujienos, Chicago, 8, 111,

REpublic 7-1213
Virginia 7-6671

TeL YArds 7-1911

m “Lietuvos Aidai’ 
■K -KAZt BRAZDŽIONYTt

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

VUot laido* Iž WOPA rtotJm, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 VaL p.p. 
il WHS stoties 1110—AM bang*.

Chicago, Illinois 6062* 
Telef. 778-5374

Thursday, June j, l’.>80



Dail. A. Rūkštelė. Prieplauka,

KAI

966-2050

DENTURE WEARERS

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

v A major 
advancement

IŠNUOMOJAMAS. 6 ar .mažiau 
kambarių butas tarp 35 ir 36-tos 
So. Emerald Ave. Tel. 523-1387

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
'comfortably up to 4 days

ŽODIS “PREZIDENTAS 
BUVO KOŠIAMAS 
PER DANTIS...

Laikrodžiai ir brangenybė® 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 6*th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Notary Public

Insurance, Income Tax

LIETUVIŲ TRAGEDIJOS 
PRISIMINIMAS

— Nes tie, kuriuos aš galiu 
primušti, manęs'nekenčia, o tie, 
kurie gali man kaili nulupti, 
man pačiam nepatinka.

© Amerikoje yra 124,090 dan
tų gydytojų, bet tik 1,987 mote
rys. Prieš 10 me+ų jų buvo tik 
apie 300. Apskaičiuojama, kad 
laike dešimtmečio ju bus nema
žiau 15 nuošimčių. Pacientai la
biau mėgsta dantų gydytojas, 
res yra įsitikinę, kad jos švel
niau elgiasi, ypatingai gręžiant 
dantis.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
BRIGHTON PARKE. 
Teirautis teL 254-^036

M. ilMIUI '.
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 4 .
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

iymai ir kitokį blankai

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

e Nustatyta, kad nelaimingi 
atsitikimai pasitaiko ne tik dėl 
nelemtų aplinkybių. Daugiausia 
jų atsitinka dėl girtumo ir dėl 
dvasinės lygsvaros stokos, tai 
yra dėl susijaudinimo, baimės, 
rūpesčio, pykčio ir nusiminimo.

M. Miškinytė

Prie' 70-tos ir Maplewood mūrinė 
7 kamb. rezidencija. Labai gera sta
tyba, nauja šilima gazu, garažas. Sku
biai parduodama už $39,900.

VAINA REAL ESTATE

Tel. 925 6565

Our phone people earn top dollar. 
Salary plus bonus. No selling, just 
making appt’s, for our representative. 
Flexible hours. Friendly confines.

O Statistikos duomenys rodo, 
kad kavos naudojimas Ameri
koje mažėja. 1972 m. kiekvie
nam amerikiečiui teko 35,2 galo
no kavos, gi 1979 metais — tik 
28 galonai.

TELEPHONE SOLICITING
TOP DOLLAR

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980

14k Gold Charms — 30% off

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505 ,

RENTING IN GENERAL
Niromor“

DĖMESIO
62-30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. L AU RAITI S <

4645 So. ASHLAND AVI.
523-8775 V

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak- Šeštadienį nuo 

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

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

Chicago, m. 60629

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai «r sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tek 927-3559

Namai, Žeme — Partfevimui 
Hl AL ESTATE FOd SALK

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2717 
V. VALANTINAS

.HELP WANTED — ^ALE-FEMALE 
Reikią Darbininku Ir Darbininkių

14k Gold Earings — 30% off

14k & 18k Religious Medals — 30% off

O Chop -Suey Kinijos, manda
rinų kalboje reiškia sumaišytus 
.gabalus, tačiau Chop suey pa
tiekalą išrado kinas virėjas va
karų Amerikos kasyklų mieste
lyje. Taip pat Tetrazzini vištie
na su specialiu sūrio padažu 
p i r miausia buvo pagaminta 
Amerikoje italų virėjų, čia lan
kantis garsiai Italijos daininin
kei Luisai Tetrazzini. Lieder- 
;kranz sūrį išrado New Yorko 
sūrių gamintojai 1852 m. ir jį 
pavadino grupės dainininkų 
vardu.

JAUJAI DEKORUOTAS 4 kambarių 
Giras su kilimais, krosnim ir šaldy
tuvu; suaugusiems be vaikų, be gyvu
lių. §250 į mėn. Skambinti po 7 vai.
” Tirvakare — 925-9116.

782-3777 or 
(visiems * žinoma veikėja, 925-8392. Professional Member

O Bulvės orkaitėje daug grei
čiau iškeps, jei padėsite ant spe
cialių kepimo rinkių ir uždeng
site skardine keptuve.

S Amerikiečiai dabar valgo 
mažiau, bet mėgsta valgyti iš di
desnių lėkščių. — pareiškė Di
anne Love, dovaninių indų kū
rėja New Yorke. Iki šiol ta fir
ma gamindavo 10 colių skers
mens lėkštes, bet dabar jas pa
didino vienu coliu. Žmonės 
mėgsta susidėti į tą pat lėkštę 
visus dalykus, patiektus pie
tums, ypač valgant neformaliai 
— be svečiu.

— Šk sekmadienį, birželio 8 d,, 
bus Sandaros pavasarinė gegu
žinė Vyčių salėje ir sodelyje, 
47-ta gatvė ir Campbell Avenue. 

į Pradžia 12—vai. Gros Kosto 
Venckaus orkestras, bus vaišės, 
dovanų paskirstymas ir kt. Kiek
vienas dalyvis gaus nemokamai 
po lietuvišką ženkliuką — tau
kinę vėliavėle, kaip simbolį mūsų 
ryžtingos kovc’s už Lietuvos iš
laisvinimą ir kartu protestą

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LOSIMO K ĖJIMAIS/ 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 

I Amerikoje^ prašome skambinti 
ar užeiti Į mūsų Įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę
’ ' junis patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tel. 767-0600 ,
Independently owned 2nd operated.

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo/ sąlygos.

2 BUTŲ. MEDINIS prie 68;tos ir 
Prekybos Rūmų prezidentė), Xmericao Federation of Astro J ^f^^ood. Labai tinka giminingoms 

vykdomais tvarkytojas Edvar- 2^gers. (Pr.) 
das Boreiša, Ona Jagėlienė, Ju-’ 
liūs ir Hildė Kuzai, Elena La- ’ 

1 zauskienė, Antanina Liorentai- j 
(tė, Emma Petraitienė, Edita 
Rimkus, Elena Rūkienė ir kiti

| talkininkai.

—-LKVS Ramovė Čikagos sky
riaus narių susirinkimas įvyks 
birželio 8 diena 12 vai. Jaunimo 
centre. Kviečia-valdyba

Po Lietuvos 3-čiojo Seimo 
rinkimų, anot Stasio Raštikio, 
“Pradžioje karininkai sutiko be 
priekaištų, net su pagarba, ir dr. 
K. Grinių, ir M. Šleževičių, ir J. 
Papečkį, Ir K“. Škirpą”. Tuomet- 
aš dirbau “Lietuvos žiniose”. 
Bortkevičienė pakeitė dr. Gri- 
naus (jau prezidento) skrybėlės 
kaspiną nauju, nuėmus senąjį, 
prakaituotą. Kai tas dr. Grinius 
ėjo Kaund šaligatviu į savo “Pie
no I-ašo” ir kitas pareigas ligo
ninėj, aš, pats girdėjau kelias 
karininkų pašaipingas pastabas 
— “Matai, prezidentas.. Eina- 
pėsčias.'..” Tas ir buvo toj Raš
tikio “pradžioj’’, pačiomis ’ter
momis' dr. Griniaus prezidenta
vimo dienomis. (Žinoma, Rašti
kis galėjo tuomet ir kitokiu mū- 
sų karininkų žfnbti.) ‘ 'r

Gi Rąštikio minimas “viešo
sios policijos, jos vadų ir apskri
čių viršininkų tarnybinio auto
riteto” susilpninimas (Vidaus 
reikalų ministerio V. Požėlos rū
pesčiu), man priminė ne vieną 
kartą gautas į mano redaguotas 
“Šiaulių Naujienas” korespon
dencijas apie tų “tarnybinių au
toritetų” sustabdymą pravažiuo
jančių kaimiečių ir už nenusi- 
ėmimą prieš juos kepurės kan- 
čiumi apkaposimą — kaip kad 
vdkiečių okupacijos žandarų bu
vo daroma...

(Negalėjo būti, kad visi mūsų 
tie “autoritetai” būtų buvę “der- 
žimordos”!)

Arėją* Vitkauskas

Everyone has chain fever and we’ve 
got the selection and prices to prove it 

All styles... all widths and 
lengths... all great value and all • 

in 14k gold fowItaKj.

40% off

Belgijoje $19,400, Japonijoje 
$15,800. Los Angeles $15,000, Či
kagoje $14.400, Prancūzijoje 

. $11,800, Anglijoje $9,300.
O Gera žinia šeimininkėms, 

t kad birželio mėnesį kiaulienos 
j kainos nukris iki 1974 m. lygio, 
j Paukštiena taip pat bus piges- 
Į nė ir birželio pabaigoje gali būti 
i tik 39 centai už svarą. Mažiau

siai pakilo kiaušinių kaina: da
bar jie kainuoja kiek kainavo 
1951 metais.

Namai, Žamė — Pardavimai 
UAL ESTATE FOR SALE

Tuojau po pamaldų, parapijos 
salėje kalbės dr. Jonas Adoma
vičius ir sovietinio genocido ;gy- 

i VUJU vaizdų liudininkė.: Meninę | 
dąįįjatliks soį.gAldona Bųntinai-1 
tė ir mok. Sofijos Palionienės 
paruoštas jaunimas.-

Dalyvaus • Amerikos : veteranų 
9115 postas, jo pagalbinis mote
rų vienetas ir jš. kuopa; “Klai
pėda” su vėliavomis. Kviečiamos 
visos vietos organizacijos šu vė
liavomis ir visuomenė gausiai 
dalyvauti šiame mūsų ^tautos 
didžic'sios gedulo dienos5 susi
kaupime.

Dr. Petras Atkočiūnas,
ALT Cicero skyriaus 

pirmininkas

j» MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų.. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, ŪL ? TeL Virginia 7'7747

SgSHT'S REALTY GPOUP ' 1^800
U.S.A.' _ Mis

We’ll help you make the right move.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rrateraabnė or- / 
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.____ .

SLA — atlieka kultūrinius darbas, gelbsti tr kitiems, kurie tuos 
♦ darbus dirba. A t <

O Patriotizmas grįžta į prieš 
karą nusistačiusius universite
tus. Columbijos uni versite 
57 % studentų pasisakė už re
gistraciją kariuomenėn. Net 
94% visų studentų eitų padėti 
kariauti Kanadai, 87% Vak. Vo
kietijai, 72% Japonijai, 65% Iz
raeliui ir 58% Egiptui.

e Šveicaru spaudos žiniomis 
mokytojas Ženevoje per metus 
gauna $24,400, Liuksemburge ir

— DiOi^L^ica^-įČIhSten, ^nd., 
pratęsdamas prėnįumėr^^^vo 
gerus linkėjimus’ atlydėj^'^10 
auka. Dėkui. Taip pat dėkuį In
dianos tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas trečdaliui metų, bet 
pavardės prašiusiam neskelbti.

— Juozas Jurkus, Amerikos: 
Lietuvių Tarybos Rochesterioj 
skyriaus pirmininkas, tarp kita' 
taip rašo: “Nors daug laikraščių 
prenumeruoju, bet Naujienos 
pasidarė man. artimos, savos ir 
Įdėmios. Ypatingai puikūs ve
damieji. Naujienų griežta ir ne
meluota prieškomunistinė linija 
ir bekompromisinė kova už Lie
tuvos laisvę yra verta visų lie
tuvių dėmesio ir paramos”. Dė
kui už laišką, ankstyvą prenu
meratos pratęsimą ir už auką.

— Ponia Elena Gibisas iš Mar
quette Parko prie prenumeratos j prieš mūsų tėvynės okupantą — 
mokesčio pridėjo- $5 auką. Tos, Sovietų Rusiją, kuri vykdo lais 
apylinkės tautietis užsisakė Nau
jienas vienerierhs metams, bet 
pavardės prašė neskelbti. Dėkui. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, darant 
pastangų rasti bent po vieną 
naują skaitytąją. Visi lietuviai 
kviečiami su jomis susipažinti 
ir pareikšti asmenišką nuomonę

F. Zapolis, Agent 
3208/j W. 95th St " 
. Evarg. Park, UI. 
60642.- 424-8654

Cicero šv. Antano bažnyčioje} 
birželio mėn. 15 d., sekmadienį,] 
10 vai. 30 min. bus atnašauja-! 
mos šv. Mišios už okupuotoje 
Lietuvoje žuvusius, nužudytus 

.ir nukentėjusius dėl per 40 metų 
[pavergėjų vykdyto ir tebeyyk-į

— Chicagos Lietuvių Spaudos domo tautės naikinimo? Bažny- 
klubo susirinkimas įvyks šį čioj e giedos parapijos "choras, 
penktadienį 7 vai. vakarė Field-.vadovaujamas muziko Antano 
house salėje, esančioje Kedzie ir Skridulio. . i
67-osios gatvės’-sankryžoje. Bus 
įdomi paskaitai

— VLIKo tarybos pirminiu-J 
kas Teodoras Blinstrubas prane- | 
ša, kad šeštadieni, birželio 7 d., 
6:30 vai. vak., ^Jaunimo centre Į 
VLIKo pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis informuos spaudos ir ra
dijo atstovus apie Lietuvos lais
vės reikalus ir. keliamas, kliūtis.

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
li to 5 no appointment neccs^

vę mylinčių tautų grobimą ir sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N? 
naikinimą! Rengimo komiteto STATE St., Rm. 1717. Mes kal-

Tokių jis nemėgsta

Dėdė: — Ar tu tori mokyk 
loję daug draugų? ’

— Nei vieno.
— Bet kodėl?

- ■ --- -------
SLA-—Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu ~ 

apdraudų savo nariams,

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

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

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

TV
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000 apdraudos suma temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti. ' ' w

Galite kreiptis Ir tiestai l SLA Centrą: ’

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

307 W. 30th 5t.
T«L (311) 343-S21E

jas užsisakant. Platinimo vajaus pirmininkė yra Teodora Kuzie- bame lietuviškai, 
proga jos yra siunčiamos susi
pažinimui dvi savaites nemoka
mai, be to, jos naujiems skai
tytojams siunčiamos trečdalį 
metų už $10.

— Juozas Mackevičius, Balfo 
5-ojo skyriaus valdybos pirmi
ninkas ir apskrities valdybos 
pirm, pavaduotojas, Balfo gegu
žinėje birželio 22 d. praves spe
cialius laimėjimus. J. Mackevi
čius jau eilė metų vadovauja 
didžiausiam B'alfę skyriui ir 
kiekvienais metais daug priside
da prie Balfo gegužinės suren
gimo, surasdamas talkininkų ir 
atlikdamas kitus uždavinius.

HOMEOWNERS POLICY

HAIL Supply, Inc.
3221W. 63rd St Mime*,?**




