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MODERNI MEDICINA IŠGEL
BĖJO SUŽEISTUS ATENTATE

— Jei prez. Reaganas būtų 
taip sužeistas prieš keletą de
kadų, tai jis mūtų miręs, —, pa
reiškė Chicago’s universiteto pa-

VYSK. POVILAS MARCINKUS* 
GALT T APTI CHICAGOS 

ARKIVYSKUPU

STIPRĖJANTIS PREZIDENTAS SPRĘS VISUS 
SVARBESNIUS VALSTYBĖS REIKALUS

Orui atšilus, piemenėlis pavasarį išleido avis. į laukus ir brūzgynus,t

of Congress Gr.
Dcucal Division

Washington, D. C. 2054Q

Price 25c Chicago, Ill. — Ketvirtadieir

LIETUVOS ATSTOVAS PASIUNTĖ TELEGRAMA PREZIDENTUI
Ponia Juzė Daužvardienė, Lietuvos Respublikos genera

linė konsule Chicagoje, praneša, kad dr. Stasys A. Bačkis, 
Lietuvos atstovas Washingtone, patyręs apie pasikėsinimą 

prieš prezidentą Bonald Reagana, pasiuntė į Baltuosius Rū
mus tokią telegramą:

‘‘Giliai sujaudintas.žinia apie pasikėsinimą prieš Jūsų 
gyvybę, reiškiu Jums giliausią užuojautą viso’s Diploma
tinės Lietuvių Tarnybos, savo asmenišką ir visų Ameri
kos lietuvių'vardu,, linkėdamas Jums galimai greičiau 
pasveikti ir sustiprėti. i

Jus gerbiąs,
- STASYS A. BALKIS, i 

Lietuvos reikalų vedėjas”

NUTRAUKĖ MOKYKLŲ 
APRŪPINIMO MAIS- 

TU SUTARTI
Chicago', tu. —švietimo

ryba nutraukė sutartį šu-New 
Yorko kompanija, kuri aprū
pindavo1 maisto produktais mo- (tologas ir medicinos istorijos 
kyklas. Prieš nutraukdama su-1 porfešorius dr. Lester King;

Tuojau po sužeidimo chirurgija 
buvo ištobulinta Antrame Pa-

liai JŽorh;

Dr. Fred Kittle is Prebyte-

rado trūkumus mesirrsvoryje. jos ir Vietnamo karuose:-Anks- 
įpakavime ir kokybėje. Naudo-įčiau operacijos buvo laukiama 
jamoje priešpiečiams mėsoje Į 24 valandas, 
buvo rasta ‘metaliniai šaukštai, 
vinių, kirmėlių ir 1.1. :

: ' rian lįgdnin.ės pareiškė, kad pre-
Komitetas prąrįešŽ,y‘kad Nia- j zidenfįi Jamės'Garfield^į^ilV 

garos kompanija y s ir š ą Idytu ! liąm McKinlėy šįįndien tšipįp^' 
maistu aprūpindavo api^52,000 būtų išvengę niirtie^Dr. Rudol- 
studentų ir sularfisH?iek^.2ynii- fas Marx sąvo_knyg<^ tvirtina,

’ 1- šics^Jtbjnpanljos kad ir prėa. Ąbraranr iįincelno
viceprezidentė S. Schiiėker pęa- gyvybė būtž išgelbėta. Jis abe- 
nešė, kad ji trauks į teismą Chi-Į joja dėl prę£. McKinley,.du kar- 
cagos švietimo tarybą.-. .. - . tu peršauto, 1901 iriętais. LĮgo-

Ii jono dolerių. ^ičs^ĮCĄphpanijos

cages švietimo tarybą...

TIK DALI VEDUSIŲ 
PRIIMS I KUNIGUS

W&if - 0$,

ČIKAGOS IR PRIEMIESČIU SUSISIEKIMAS YRA POLITIKIERIŲ VARŽYBŲ OBJEKTU
GUBERNATORIUS SIŪLO NAUJĄ VADOVYBĘ
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SEKR. HAIG NEGRIEBft PREZIDENTŪROS, BET PALAIKE ĮSTATYMU TVARKA
WASHINGTON, D.C. — Pra

eitą pirmadienį Valstybės sek
retoriaus Haig ant greitųjų pa
skelbtas pare iškimas sukėlė la
bai daug kalbų ne tik Baltuose 
Rūmuose, bet ir krašto apsau
gos bei kitose valstybės įstaigo
se. Ten tarnaujantys’ žmonės 

j pergv'veno didelį neaiškumą ir Į 
į nepasitenkinimą.
I Sekretoriaus Haig trumpas 
Į pareiškimas, kad jis valdo Bal
tuosius Rūmus, sukėlė didelio 
susirūpinimo ne tik valdžios pa
reigūnų tarpe, bet ir tarp užsie-

j niečių. Europiečiai pažįsta sek _____ , ,
retorių Haig. Jiems patinka pos mėnesį išėjo pensijon, 
sekr. Haig nusistatymas Rusijos 
atžvilgiu, bet jie1 labai 
nę Ame 
prieš sekretoriaus Haig pareis I 

:kimą. 
bus toks

Praeitą šeštadienį popiežius 
Jonas Povilas II paskyrė De-* 
troito arkidiecezijos (aštuntos 
^didžiausios Amerikoje) arkivys
kupu lenkų kilmės Edmund C. 
•Szoka, kuris anksčiau buvo ws- 
kupu Gaylord, Michigan. De
troito arkivyskupijoje yra daug 
lenkų. Ankstesnysis arkivysku
pas kardinolas John Dearden, 
gimęs 1907 metais ir tapęs kar
dinolu 1969 metais, praeitą Re

. _ . Svarbiu kandidatu i Detroito msirupi-\ i . v , ’ ,...... . , . . arkivyskupus buvo vvskupasankoje keliamais balsais| .^a„.inkM Vatikan0

r . . į baafet gMva. Tačiau jis yra be-Jeigu ngmrienkrnnrm kan.
bus toks 
mas, tai europiečiai bijo, kad 

. Xmerikoje nekiltų 
;kovos ir nesubyrėtų dabartinė 
valstybė.

Tvirtinama, kad pats piezi 
ihntas, informuotas apie* sekre

^'ikj^vienintelis natūralus kąn- 
:diŽatas~T’ Člvcagos arkrvysku- 

. Epus, nės jis yra žinomiausias 
arP1i aAR'' Chicagos bažnytininkas Romoj.

Beje-, Chicagos arkivyskupas 
kardinolas John P. Cody yra 
igim s 1907 metais ir tapęs kar
dinolu 1967 metais.

Saulius šimaliūnas

HELSINKIO GRUPĖS NARĖ
T. OSIPOVA TEISME ’^5 

MASKVA. - - Tatjana ds?pt- 
va, Helsinkio grupės Alaškvojė 
dalyvė, apkaltinta - ąntisovietinė 
propaganda, teisme pareiškė, 
kad .ji savo veiksmais nenusi
kalto prieš sovietinę tvarką, ka
dangi Helsinkio sutartį pasirašė 
ir Sovietų Sąjunga 1975 metais, 
— praneša žinių agentūra Tass. 
Toji pat agentūra pažymi, kad 
Osipova teisme aiškinasi, kad 
jos veiksmai visur derinasi su 
Sovietų įstatymais ir ji niekur 
prieš nustatytą tvarką neprasi
kalto.

toriaus.Haig būdą ir jo trumpą .

NUTRAUKTA PARAMA PIE
NUI IR JO PRODUKTAMS5 procentų mokesčiai visoms 

prekėms, išskyrus maistų ir 
vaisius, šiuo reikalu diskutuo
jama Illinois valstijos seimelyje. 
Manoma, k~d nereikėtų uždėti 
naujų mokesčių šildymo alyvai 
ir agrikultūros chemikalams. 
Įstatymo projektų įnešė’ seime
lio pirmininkas George H. Ryan, 
respublikonas iš Kankakee. Ma
noma, kad jis bus svarstomas 
prieš Velykų atostogas.

CHICAGO, Ill. — Susisiekimo 
su užmiesčiu (RTA) vadovybė 
kovo viduryje grasino uždaryti 
visas susisiekimo linijas, jeigu 
nebus iš valstijos suteikta mili
joninė paskola ar neatidėti vė
lesniam laikui buvusios pasko
los mokėjimai. Tačiau RTA’ iki 
šiol dar neužsidarė. Chicagos 
miesto susisiekimo sistema — 
CTA — taip pat turi finansinių 
problemų ir nori kelti jau taip 
aukštus atlyginimus už važma.

Antradienį kalbėjo Illinois gu
bernatorius Thompsonas Chica
gos verslininkų klubo susirinki
me. Kalboje buvo paliesti CTA 
ir RTA reikalai. Jis pareiškė, 
kad plėsti CTA ir mažinti trans
porto tarnautojams algas prieš
tarauja Illinois valstijos konsti
tucijai. Tačiau 1982 metais bai
giasi CTA tarnautojų, daugiau
sia autobusu šoferiu, darko su- 

33 metų Laėrie tartis. Operavimo agentūros jau 
dabar turėtų nusistatyti ir mo
kėti tik gyvenimo pabangimo 
priedus. Tikrumoje, pastojus 
susisiekimui,* visi turės nuosto
lio. Savo kallioje gynė ir gyrė 
R TA panaikinimą ir respubliko
nų kontroliuojamo Tranzito Fi
nansų Autoriteto — TFA — 
įsteigimą. Jis prižiūrėtų ir CTA 
operacijas.

Pagal šį pasiūlymą, guberna
torius paskirtų TFA tarybos 
pirmininką ir tvirtintų penkis 
Uybos narius, kurių du skirtų 
Chicagos meras, o kilus du Chi
cagos priemiesčių Cook County

ninės pranešimu, prėz. Reaga
nas trečiadienį jau galėjo vaikš
čioti.

Dramatinis pagerėjimas įvy-ROMA/—i Tik labai ribotas!
skaičius ’Amerikos’ Ėpiskopali- ko Spaudos sekretoriui James

S. Brady. Trečiadienį jis jau ga-nės bažnyčios vedusių kunigų
bus priimtas^ Romos Kataliku j lėJ° ka,bėli’ kvėP»oti >r

i galūnes. Jis negeria kavos, bet 
i'bažnyčiąrir galės atlikti kunigų 

pareigas, -pranešė Vatikanas.
Išleistame komunikate pažy

mima, kad priėmimas grupės 
vedusių kunigų, nutraukusių 
ryšius su Episkopaline bažny
čia, nereiškia, kad Vatikanas

išgėrė stiklinaitę vaisių sulčių. 
Visas Centralic’s miestelis ypa
tingai sujaudintas dėl jo sužei
dimo. Prie jo lovos budi motina 
Doro th v.

Ypač džiaugsmingai sutiktas
keičia nustatytąjį kunigams cc- Į Slaptosios tarnybos agento Ti
libatą.

Vatikanas sutiko priimti 
grupę į Katalikų bažnyčią, pa
gal pernai įvykusios JAV vys
kupų konferencijos nutarimą. 
Vyskupas Bernard F. Law iš j

w Missouri rūpinosi šiuo reikalu J rių seserų, 3o mco/- i
—----------------- Į Finch Čikagoje, pareiškė

žia

— Kalifornijos tikybininkų

ŽALIAS BERETES
SIUNČIA LIBERIJON

mothy J. McCarthy sveikatos 
pagerėjimas. Kaip žinoma, jis 
metėsi tarp žudiko ir prezidento 
Reagano. McCarthy yra laiko
mas prez. Reagano" gyvybės iš
gelbėtoju. Jo vyriausia iš ketu-’

seserų
kad

jos laiko savo brolį herojum ir
grupė pradėjo pratašanti, kad džiaugiasi jo sveikatos pagerė-
< ZVACt i • ▼ • m • ’ v • i • f * • TT_______ T} M X . ~ .1982 metais Jupiterio žiedai 
tiek paveiks žemę, kad Kalifor
nijoj bus dideli Žemės drebėji
mai. MrJkslininkai teigia, kad 
tie “pranašavimai” yra tik ne
pagrįsti gandai.

j imu. ’ Prez. Reagano žmona 
Nancy padėkojo T. J. McCarthy 
žmonai Carol, kad jos Vyras iš
gelbėjo prezidentą. Buvęs prez. 
CaHėrrs’ iri viceprc/. ' G. Bush 
išreiškė jai simpatijos pareis 
kimus.

A

| — žaliųjų berečių dalinas pa 
bus Liberijoje tiktai 30 dienų 
— skelbia JAV vyriausybė.

— Natūraliu dujų bendrovės
, KALENDORĖLIS

Balandžio 2: Pranciškus Pl., 
Jorė, Zintė, Dimgaila, Nor
mantas,

Saulė teka 5:33, leidžiasi &17.
Oras' vėjuotas, vėsaantą. ’*

prašys leisti joms pakelti kai-Į tarybos nariai. Garantuoti TFA 
nas 4.7 nuoš. ' nepartiškumą, paskyrimai būtų

------------------- > I daromi priešingų partijų parei-
— Didesnių nusikaltimų skai-' gūnų. CTA paliktų Chicagos 

čius didmiesčiuose padidėjo 13 mero valdžioje, kurion visuCifiet 
nuošimčių. Chicaga stovi Tr^- išrenkami- demokratai, 
čioj rimtoj. V - t'*-' _ ]

WASHINGTON, D.G. — JAV 
■ vyriausyliė sutiko’ pasiųsti visą 
šimtą žalių berečių (karių smo
gikų) Į Liberiją apmokyti da
bartinę Liberijos kariuomenę 
vartoti naujus modernius gink
lus ir ginti kraštą nuo įsibro
vėlių. Apskaičiuojama, kad vi
sas šimtas tų JAV karių apie 
balandžio 10 d. bus Liberijoje.

Lygiai prieš metus Liberijos 
seržantas Samuel K. Does pa
darė perversmą ir suėmė ne tik 
Liberijos kariuomenės vadus, 
bet ir visus ministerius, įskai
tant ir buvusį prezidentą.

Dabartiniu metu Moravijoje 
yra kelios dešimtys kubiečių, 
kurie neva mokė Liberijos ka
rius, bet tikrovė buvo kitokia. 
Jie norėjo įkaiti į Liberijos ka
rius ir jų vadovybę leninistines 
mintis ir ištikimybę Maskvai, 
bet seržantas Does nenori ištiki
mybės kitiems. Jis nori, kad 
kariai būtų ištikimi Liberijai ir 
jos gyventojams. Visi kubiečiai 
bus . išsiųsti į Kubą.

Serž. Does nori, kad Liberi
joje būtų demdkratinė santvar
ka. Ilgus dešimtmečius kraštas 
buvo pavyzdingai tvarkomas, 

Finansuoti RTA būtų uždėti.' betpaskutiniu metu labai paph-

Be to, Osipova kaltinama, 
kad ji ir jos draugai 1978 1980 
metų laikotarpyje surinko ir 
išsiuntė į užsieni apie 100 pra
nešimų,
Sovietų Sąjungos žmogaus tei
sių pažeidimas.

kuriuose iškeliamas

ŽUDIKAS BUVO ĮSIŽIŪ
RĖJĘS l ARTISTĘ

WASHINGTON, D.C. — Poli
cija, patikrinusi kambarį, ku
riame buvo apsistojęs pasikėsin- 
tojas prieš prez. Reagana, rado 
vienų žudiko neišsiųstą laišką, 
adresuota kino artistei Jodie 
Foster, vykusiai vaidinusiai 
i€Taxi Driver’ filme. Laiške jis 
rašo, kaip tame vaidinime: “Jei 
tu manęs nemylėsi, aš užmušiu 
prezidentą”. Artistė sakė, kad ji 
gavo nuo Hinckley dar kelis 
laiškus, bet su jud neturėjusi 
jokių ryšių.

Žudiko John W. Hinckley tė
vai sutinka, jog jų sūnus pasta
ruoju laiku buvęs nesveikos gal- 

I vosenos ir psichiatrų buvo gydo 
mas, bet gydytojai nemanė, kad 
jisr galėtų imtis tokių griežtų 
priemonių.

to kyšininkavimas. Kyšius ėmė 
pats prezidentas, ministerial, 
karininkai. ■

WASHINGTON, D.C. — Ant
radieni Washingtono universi
teto ligoninėje prez. Reaganas 
pasirašė Senato priimta 85-5 bal
sų dauguma pienui ir jo pro- 
luktams paramos panaikinimo 

,įstatymą. Jį įnešė Agrikultūros

pranešimą'per radiją ir televi
ziją-, kad jis kontroliuojąs Ral 
tuosius Rūmus, priminė aukš
tiems valstybės pareigūnams, 
kad jis yra palikęs oficialų do
kumentą, kuriame nurodoma 
kas privalo tvarkyti valstybė, 
reikalus, jeigu prezidentas ne 
galėtų ar nepajėgtų eiti krašto 
apsaugos vado ar kitų butiniai: 
siu-pareigų. ■ ■ • V

Prezidentas Reaganas, pasi-1 komiteto pirmininkas sen. Jess 
remdamas veikiančiu įstatymu 
nurodė, jog viceprezidentas 
krašto' apsaugos sekretorius 
Atstovų Rūmų ir Senato vadai 
ir tiktai tada Valstybės sekreto 
rius — tokia tvarka turėtų eit 
prezidento pareigas. Jeigu sek 
retoriaus Haig ir valdytų Bal 
tuosius Rūmus, kaip jis paskel 
bė, tai tas neduotų jam teisės 
tapti prezidentu.

Į Sekr. Haig paaiškino kabinę 
to nariams, kad jis, palaiką- 
tvarką Baltuose Rūmuose, visa 
nepretendavo grobti prezidentu 
ros, nes jis žinojo, kad Amerik: 
yra įstatymais valdomas kraš 
tas ir prezidentnros negalima 
pagrobti. Jis pats patehfonavi 
vic; prezidentui George 
papasakojo, kas atsitiko' 
dentui Washingto :e ir 
viceprezidentui atvykti į
ingtoną ir iš arti sekti tolimes
nius įvykius.1 Viceprezidentas 
Bush Washingtone sukvietė ka
bineto narius, papasakojo savo 
tikslus ir atsiklausė kabineto 
narių nuomonės. Dauguma pa
tarė nieko naujo n. daryti; kol 
nepaaiškės prezidento sveikatos 
stovis.

Viceprezidentas pasiliko' Kal
tuose Rūmuose. Jis buvo pasi
ruošęs tvarkyti svarbiausius 
valstybės reikalus.

Paaiškėjo, kad krašto apsau
gos reikalai buvo tvarkoje. 
Amerikos diplomatai ir ųiile-I

Helms, respublikonas iš North 
Carolines valstijos.

Valdžia, palaikydama pieno 
gamybą, yra nupirkusi 355 mi
lijonus svarų sciesto, 253 mili
jonus svarų sūrio ir 577 mili
jonus svarų pieno.

Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $513.

— Chicagos burmistre Jane 
Byrnc jau persikėlė gyventi 
Cabrini-Grecn dangoraižyje.

Bush, 
prezi 

patarė

nio valstybės buvo informuotos 
apie pasikėsinimą prieš prezi
dentą, paaiškinta, kad jis sužeis
tas ir ■ operuotas, bet JAV val
džios aparatas veikia tvarkoje. 
Didelė užsienio valstybių daugu
ma džiaugėsi, kad pačioje Ame
rikoje buvusi tvarka, o valsty
bės aparatas visą laiką buvęs 
tvarkoje, yra tvarkoje ir bus

Pranerta, kad prezidentas 
Reaganas stiprėja po operaci
jos. Trečiadienio rytą jis buvo 
atsikėlęs, domėjosi kitais su
žeistaisiais ir svarbesniais vals
tybės reikalais. Jis net norėjęs 
pasimatyti su sužeistu J. Brady, 
kuris buvo sunkiau iai sužeis
tas. Jis pranešė slaugėms, kad 
jaučia alkį. Gydytojai tvirtina, 
kad ligonis taisosi. Yra vilties, 
kad pilnai atsigaus.

t



DAUGIAU TAUTINIO SOLIDARUMO
Kovojančiai dėl laisvė- lie

tuvių tautai rėkia solidarumo, 
kaip jo reikia ir kitoms pana
šioje padėtyje esančioms tau
toms. Dar daugiau jo reikia iš- į 
ei vijai. Kasmet prie 
kviečia VLIKas, PLB

liai mū>ų skaitytojų ir bnvu- 
iu bt inlradarbių. Kai kam ki

lo abe jonė, ar jo spausdinimas 
vestu prie mūsų vyriausiojo 
tikslo Lietuvos laisvės. To

to mus <lėl p:t>irink< ine kitą simbolį, 
ir kiū d< 1 kurio mū^ų tauta yra vie- 

veiksniai. Praeitų melų DHLS uūiga.
suvažiavimas, apsvarstęs or-j Kitas ginčas, kuris padarė 
ganizacijos uždavinius 
pat pasisakė už tautini 
rūmą. Priimtoje 
suvažiavimas kvietė I). 
nijos lietuvius “ateityje 
laikyti nuo

Bri-

rezoliucijoje 
Britą-j 

susi- 
tarpusavio ginču?

ir vieningai dirbti lietuvių tau^ 
tai naudingą darbą“.

Kas buvo pasakyta D. 
tanijos lietuviams, puikiausiai:
tinka ir visos Europos lietu- 
viams ir jų organui.

Metams praėjus po minėto 
nutarimo turime prisipažinti/ 
kad netesėjome. Nereikalingų 
ir kenksmingu mūsų vienvbei ‘ c *■ ' iginčių per praėjusius metus 
buvo daugiau, negi! bet kada 
anksčiau, l ai nubuvo vien re- į 
dakcijos kaltė. Santūrumo pri 
trūko ir skaitytojams, siuntu-’ 
sienis redakcijai laiškus.

Todėl Redakcinė komisija, 
kuri nuo šio numerio imasi ne J 
lengvo darbo, kreipiasi į skai
tytojus ir bendradarbius, pra
šydama visų pagalbos ir para
mos.Turime suprasti, kad mū
sų laikraščio uždavinys—teik- 
ti objektyvią informaciją, rea
listiškai apžvelgti pasaulio 
Įvykius, ypač tuos, kurie gali 
turėti įtakos mūsų tautos liki
mui ir tinkamai i iuos rea- J V J
guoti.

mūzų -usiklausvmui daug ža- 
to>, ai rodomus kilęs dėl to,kad 
per 37 metus išeivijoje užmir
šome kodui čia atsiradome ir 
kas yra mūsų priešas. Prade- 
jojome ieškoti priešų savo tar
pe, griauti savo organizacijų 
vadovų autoritetą. Tuo būdu' 
nriierioginiai prisidėjome prie 
mūai krašto okupanto varo- 
ruo^ propagandos, nurios tiks
las yra kiršinti vieną 
dalį prieš kitą, tautą 
prieš išeiviją ir vieną 
!ą tautą prieš kitą.

teisingai pastebėjo “Tė- 
ž i b u r i ųV veda masis

I. 15), “sovietiniai val- 
jaučia išeivijos veiklą,

stengiami ją silpninti visokiais 
būdais, ypač naudodamiesi 
dėsniu divide et impera (skal
dyk ir valdyk)“. Mūsų skaity
tojai, kaip ir visa išeivija, tu
rėtų tą labai gerai suprasti.To- 
dėl turėtų susilaikyti nuo tar
pusavio ginčų, tuo labiau, kad 
dažnais atvejais jie yra tik as
menišku sąskaitų 
ar ginčo objektas 
fantazijos vaisius.

Juk, pavyzdžiui, 
žinome, kad mūsų
nei vieno, kuris svajotų atsta
tyti Lietuvos — Lenkijos uni
ją, o mes visliek kovojame su i 
vėjo malūnais, gaišiname sau} 
ir kitiems brangu laiką ir 
jame nesantaikos grūdą.

Mes siekiame padėti mūsų 
tautai išsilaisvinti iš Sovietų I Dėkui.

• V • • • Iišeivijos 1 
tėvynėje 
paverg-

reėfadienj), 3 vai. popiet Lie- 
vių Klubo mažoje salėje sk
aliems Apylinkės reikalams 
svarstyti šaukiamas (R) Lie- 
vių Bendruomenės SL Peters- 
rgo Apylinkės visuotinis na- 
suslrinkimas. Apylinkės na- 
ir prijaučiantieji maloniai 

t kviečiami dalyvauti.
Apylinkės Valdyba

- Juozo Kftpačiasko atrimi- 
lai Spaudos Baruose, Chica- 

Lietuvių Literatūros Drau- 
>s 1979 m. leidinys. Gausiai 
struotas nuotraukomis, 216 

kaina ?7, gaunamas Nau-

a

- VERTINGIAUSIA LOVA-' 
, — lietuvio dailininko meno 
rinys. ČIURLIONIO GALE- ' 
(A, Ine., 4038 Archer Avė.,' 
ieago, III. Telefonas — Mid- Į 
d Savings darbo valandomis 
-4470, kitu laiku 434-6155, (

(1981.
(lovai

suvedimai^ 
yra laXios

visi gerai 
tarpe nėra

Ž*rr>4 — P»rd»»lmc|
K£AL ESTATE FOR SALE

_ Hemai, 2atn4 — Pardavlnt*) 
XEAk ESTATE FOR SAL*

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ji ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMALS.

aj£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 1

PETRAS KAZANAUSKAS, Prexidentaa
22’2 W. Ctrniak Road Chicago, ILL Tel. VlrgtEu 7*7743

namų pirkimas » pardavimas • valdymai 
• NOTARIATAS • VERTIMAI.

JLSŲ RCšIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Tradiciniai “Europos lietu
vis“ yra nesrovi uis krik rastis 
tarnaująs visoms lietuvių po-į 
litinėms srovėms, siekiančioms 
atstatyti nepriklausomą Lie
tuvos valstybe. Tik toks Įnik-1 
rastis Europoje ir tegali išsi-{ 
laikyti, nes skaitytojų skaičius J 
čia yra mažas, o bendradarbių 
-7-dar mažesnis. Todėl, pavyz-, 
džiui, mes buvome priversti 
atsisakyti spausdinti laikraščio 
antraštėje simbolį, kuris pasi
rodė nepriimtinu žymiai da-

— Jozeįina Gulbinienė iš Mar
quette Parko, Amerikos Lietu
vių Tarybos veikėja, apgailes
taudama Naujienų steigėjo Juo
zo Šmotelio mirtį ir gerbdama 
jo šviesią atmintį, atsiuntė $50 
auką Naujienoms. Kartu apgai
lestaudami ___ _
dėkojame ' Grulbmienei" už 
auką.

— Ponia Anastazija Klaus iš 
Berkley, III., pratęsdama prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $10 auka. Dėkui.

— Ponia Elzė Widra. Benne- 
ville, Mich., pakeisdama buto 

sė-j adresą ir pratęsdama prenume- 
į ratą, per mūsų bendradarbį Leo

eilėraščius, padainuos kelias 
dainas, paskambins fortepionu ir 
pašoks baletą. Studentės, tauti
nių šokių šokėjos — Linda Jur-; 
gėlaitė ir Rūta Mėlinytė atliks 
“Vilniaus pilies pasaką”. Jauni-' 
mo tautinių šokių “Bangos” šo
kėjai pašoks kelis šokius. Tauti
nius šokius moko M. Jokūbai
ty tė-Sandargien ė. Mokinius ruo-. 
šia mokytojos M. Peteraitienė^ 
V. Kulbokienė. R. Moore ir A.

j ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Mes kalbame lietuviškai. No
rime pirkti lietuviškas knygas, 
parašytas apie Lietuvą. Nuo 
pirmadienio iki šeštadienio, 
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
4104 Archer Avė. (pusė bioko

i Vakarus nuo California)

.4^$nĮOteĮį&.|j(^.ę<į«b$įts .šventės parengimu
Yupiriasi tėvų komiteto ponios: 
D. Bobelienė, D. Cibienė, E. 
Radvilienė, R. Mėlinienė, R. 
Kalpokaitė-Young ir A. Didžbia- 
lienė. Bus puikus bufetas, įvai
rūs šalti valgiai, kava, tortai, 
pyragai ir kiti skanumynai. Lo
terijoje išmėginsime savo laimę. 
Bilietai suaugusiems $2.50, jau
nimui $1. Informacijai tel. 363- 
9873 (7 vai. ryto ligi 3 vai. po-1 Venckų, atsiuntė $5 idendonui.». pi et) ir 360-7160.(3 vai. popiet

Z - **7 • '*<? V"*L - w W-. k-A*. _V-W • ■- K <- -j,. x Sa *

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Keclzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
29 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,900.

MŪRINIS — 2 po &. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu skiepas. Brighton Parke. 
$69,000. ‘

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559 I

SIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

dėmesio
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4545 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

-- JMH _ n j || Į | ĮM I^

t

WANTED TO RENT 
leškc Kambarly

vergijos. Tą pasiekti mes galė
sime ne pešdamiesi tarpusa
vyje, ar niekindami kaimyni
nes tautas, siekiančias tokiu 
pat tikslų bet vieningai dirb
dami ir būdami solidarūs.

Tad, daugiau tautinio soli
darumo !

(Iš Eur. Lietuvio) j

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą...... -_____ _____ ’_______ __ __  §8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ... . .......................

Minkštais viršeliais, tik ............. ....... .......

Dr. A. J. Gussen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderi, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

$4.00
$3.00

1! .X VJ .J 1 AJ XV KJ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

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

mento laiptai, porcini, stogai 
ir visa kita

FETiNGJS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenue 

Tel. 776-8505

TAIKA TARP CABRINI 
PASTATŲ GENGIŲ

CHICAGO. — Taika buvo pa-1 
siekta susitikus gengių lydė- ’ 
riams policijos automobilyje, ] 
kuriame dalyvavo ir policijos’ 
atstovas. Susitarime dalyvavo 
Black Gangster Disciples ir Co-1 
bra Stones gengių vadai, šį su- ’ 
sitarimą baigti tarp gengių karą ‘ 
pranešė policijos komandierius ’
Edward Pleinės, kuris vadovau- ‘ VIENGUNGIS ,ieško kambario 
ja Gengių kriminalo skyriui. ; arba niažo bu'lo Bridgeporte.
Policija buvo painformuota apie; Skambinti 251-1787 
susitaikymą sekmadienį. Atvy- ’.
kę Steve Jones, 23 m., Cobra y ‘ŠITO *
Stones gengės vadas, ir J. G-j'
Grey; 24 m., Black Gangster ‘ TESI.OIENTAI

I Disciples gengės vadas, susėdo,
policijos atstovo Pleinės auto-į Tuo reika^i jums ga^ daug 
mobilyje ir pranešė, kad karas padėti teisininko Prano ŠULO 
tarp priešingų gengių sulaiko- paruošta, teisėjo Alphonse 
mas. Policijos atstovas Pleinės WELLS peržiūrėta, Sūduvos

3 vai. popiet mažojoje klubo sa-| painformavo spaudai, kad gen- išleista knyga su legališkomis 
Įėję. Gegužinė, ruošiama gegu-j gjų karas buvo taip išsiplėtęs formomis.

čiami ir laukiami visi St. Peters- j
S^S^’Sis 4š W^T>urgo ir apylinkėse gyvenantieji j

ton Parko prie prenumeratos 
pridėjo $5 auką kalendoriui. 
Dėkui.

— Juozas Rąžius, Phoenix, 
Arizona, anksčiau gyvenęs Či
kagoje ir Los Angeles, prie pre- 

j numerates pridėjo $8 auką ka- 
— ’ lendoriuL Dėkui už ją ir už ge-

lietuviai, ypač jaunimas. *
— JAV (R) Liet. Bendruome- 

| nės St. Petersburg© skyriaus vi- - 
suotinis .mariu susirinkimas šau- 

'' — jkiamas balandžio mėn. 15 d-«mas.

.rus linkėjimus.
— Dėkui Klemensui Baltūsiui, 

Rochester, N.Y., už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
$10 auką.

— St. Petersburgo lituanistinė 
mokykla ruošia jaunimo šventę 
balandžio mėn. 11 d- 4 vai. po
piet Lietuvių klubo patalpose. 
Programą atliks mokyklos mo
kiniai: deklamuos ir inscenizuos

žės mėn. 13 d. 12 vai. vidurdienį 
Pinellas Parke?

— Penktadienį, balandžio I 
3 d., 7 vai. vak. Lietuvių Sody
boje įvyks Chicagos Spaudos 
klubo narių susirinkimas. Bus 
svarstoma VLIKo ir ALTo veik
la ir šių dviejų organizacijų ar
dytojų visiškas subliuškimas. 
Nariams dalyvavimas būtinas.

Valdyba

— š. m. balandžio mėn. 15 di

tarp jaunųjų gengių narių, kad j 
jau buvo neįmanma jo sukontro- ( nia N; 
liuoti.

Knyga su formomis gauna- 
”Taujienu administracijoje 

Į1739 South Halsted St., Chica- 
Įgo, ILL. 60608. Kaina -53.00.

V
SIUNTINIAI Į LIETUVA

MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 ♦ Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

3

ATLEIDO DARBININKŲ
MUŠEIKAS ‘

VARŠUVA. — Pirmadienį 
lenkų valdžia paskelbė, kad Le- 
šek Valensos vadovaujama So
lidarumo unija atšaukė antra
dienio streiką, kuris turėjo 
pats didžiausias Lenkijos 
rijoje: Darbą turėjo mesti 
10 milijonų dirbančiųjų.

Bet oficialus komunistinės 
valdžios pranešimas nieko ne
sako apie tai, kad dabartinė 
lenkų vyriausybė suspendavo 
visus tuos lenkų valdžios tar
nautojus, kurie mušė Bydgoščio 
darbininkus.

Lenkų valdžia ne tik juos sus
pendavo, bet nutarė patraukti garet Thatcrer dėl krašte did 
teisman, ko darbininkai ir rei- jančios infliacijos.
kalavo. j ----- >----------------------------

būti 
islo- 
apie

MOKESČIŲ NEKELS

CHICAGO. — Miesto švieti
mo taryba nutarė nereikalauti 
pakėlimo mokesčių . nekilnoja
mam turtui, kol nebus priimtas 
integracijos planas.

Pasitarimas vyko burmistrės 
J. Byrne ofise, dalyvaujant po
litikams, biznio, darbininkų uni
jų ir mokyklų atstovams.

— Vokietijos Baader-Meinhof 
terorislų grupė pranešė, kad, 
josios kariai sprogdino JAV ka
riuomenės ofisą Frankfurte.

— Britu konservatoriai ašt- ! •'
riai kritikuoja premjerę Mar-

DAŽYMAS IR REMODZ- 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažo.' Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieiname*.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Ta Iman Avenut 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė# 
p^T-d avima- Ir Taisyme 
2646 West 69th Street 
Tsi. REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenu«, I 
Chicago, HI. 60C32. Tel. YA 7-5930 j

IĮ- "I 'I I

K J I M K U »
XcMry PtjSUc,

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. T»L 254-745*- 
T«:e> o«t daromi vertimai, giminiu
Iskviatimai, pildomi pilietybės pre 

Symai ir kilok* blankai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVMŲ AMERIKOJF 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemaUnė or- 

CaniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SI A — atlieka kultOrinida darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuos 
darbus dirba,

STA —išmokėte daugiau kaip A5TUGNIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų nariams, 

k
ŠIA — apdraudžia nigiausiomis kainomis ŠIA neieško pelno, na

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienai, lietuvi* ir lietuviu draugai pdl 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

RtA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijoje. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i ŠIA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesti a! i ŠIA Centre

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

W7 W. M. 
T< (111) S43 H1I

V _ --------- —-------------------------- ---- --------------

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th SL, Chicago, Ill. 60629 * Tel? 925-2737

'iiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiniiiiiiniiiiniiiiiiiini’.

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)

NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 
IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

tiOMEOWHERSPOLI
— Antradienį aukso 

kainavo $513.
uncija ENERGY 

WISE
F. Zj pchs, Aęenf 
5208 »/i W. 95th St 
Ever?. Perk, III. 
40642, - 424^*<

JI I ■lit

MEET THE CHALLENGE!

THE NATIONAL GUARD'

— Baland/Jcl 10 dieną pakils 
j erdvę naujas JAV erdvėlaivis.: 
Jau baigiami ruošti visi paki
limo darbai.

Um?t um of cflswasfw 
io once a day, after the 
evening meal, and cut 
ftxcessl ve use of water 
end electriclty.
Don't be a Bcrj

advokatų draugija 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. G9th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 v*t 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to* 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vai. ryta 
iki 6 vai. rak. šeštadieni nuo 

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

T«i 776-5162 arba 776-5161
2643 Weat 63rd Street

Chicago, DI. 60621 '

(1 — Naujlenoa, Chicago, B, I1L Wednesday, April 1, 1981



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ V1CIUS

C et? žinojo, kaip atrodo 
lietuvaitės rūbai

IX .. , , . net neS. Durvhnas savo knygoje Į .
(“Bum rašytojai pas Gete Vei-1 
mare” rusų kalba išleistoje 
“tJ eraiūros Palikimo” L6 nr.) 
rašo ir taip:

* Gėtės dienoraštyje randame 
tokius užrašus. 1808 m. rugsėjo. 
25 dieną. Pietūs su Aleksandru ? 
1-ju. 1811 m. per Velykas “pie-i 
tūs pas protopresvyterį su 
rusais”. Velykų varpai 
girdimi tą dieną visame 
m? Veimare. LS23 m.

ko n viduj. Apie tuos “grafitfT* 
■ ko ir viduj. Apie tuos “grafitii” 

vienu stora knyga sako, 
jjuninio “expression”

visais Į 
buvo Į 

maža 
kovo

Pasirodo. Maskvoj už bandy
mą panašiai darkyti vagonus 

l yra 13 metų “atostogos” Sibire. 
Todėl tie jauni rusų “dailinin- 

I kai” ir neliečia visų tų inuzie- 
[ jinių gražių Maskvos požemio 
stočių...

“Skaičiau 
rius piktinasi

23 dieną Gėtė kviečia pietų ka- ! 
žin koki rusą, kuris rodė jam i 
Peterburgo vaizdus ir įvairių į 
tautų rūbus (kostiumy raznych Į 
narodnostej” žinoma, ir lie 
tuvių”).

Kaip kartais susipina likimo i 
keliai!

f * *
rašinėlį, kur auto- 

“blyniniais” pa
veikslais iš baldų krautuvių.
Sako, bjaurus visi tie “pasidab- 

j motų mėnulių” vaizdai... Bet 
f aš nesuprantu, kur čia blogu- 
I mas! Juk “mėnuliai” ir yra si- 
jdabriniai! lai kaip dailininkas 
j juos turėtų bevaizduoti! ? ..i

“Taigi, kad “mėnuliai” yra 
[sidabriniai! Užtai ir bloga, kad 
Į ‘dailininkas*’ tik “pasidabruo- 
i JŲ pavidalą temoka “per- 
I duoti!”.., Gerame kūrinyje mė-

“Graži mergelė” kaip pa
rašyta”. . . Tik išmokus rašyti 
liaudis dar nežinojo piešimo 
bet jau nujautė, kad galima ■ nulio nereikia pasidabruoti! Jis
gražų viidą “parašyti”... i .š ten ne tik spindi sidabrinis, 

ir tam tikrą, menininko 
i. nuotaika skleidžia!...” 

Arėjas Vitkauskas
Niujorko požeminių traukinių 

vagonai visi bjauriai išrasi

NAUJA AMBASADORĖ

Tušinas kopūstų puodas.
Dešros plauke padaže:
Godžia baltas, uodžia juecias-
Kas toj Plazoj vyksta čia?..

Sutrynė šakele krapo,
Pylė grietinės saldžios.
Kad karsteliai duotų kvapo
Aukštam penui iš valdžios.

tlja už Eifelį aukštesnė... G! 
amerikiečiai į mėnulį nusk -ib>. 
kai tas nusileido Žemi-u Vo
kietijos.
— Rusas gieda, kad Dievas gel
bėtų carą Leniną iš pragaro.

Janis prašo Dtovą apsau
goti Ameriką nuo spalvcs pasi
keitimo.
• — Lietuvis žino, kad lenkų 
tauta ne turi jo itidvyrių ir juos 
skolinosi iš lietuvių.

.Lankui aišku, kad kol Ro
moj popiežius bus, tol Lenkija 
nepražus.

Marketparkiečių tauta 
gia trečią bendruomenę kovai 
su juodą kryžiuočiu ordinu.

S. Pašilytė

PoliTvadai mums kalbėjo 
Lietuvą jie atstatys,
Ten Hondūre, kur riaumoja 
Tigrai grit'ždanji dantis.
Liaudis pasyvi paliko, 
Sako: “Ten ten Lietuva, 
Tepaliks dėl politikų 
Jų svajota Dausuva”.
Bandė jie visus sukviesti 
Išblaškytus lietuvius.
Iškirst džiungles, statyt miestus 
Taisyt tiltus ir kelius.
—Gražiai ūkius įsiruošim, 
Bendro tikslo siekdami;
Ir iš džiaugsmo paraduosiu! 
Naują kraštą gerbdami.
—Balta duona, švieži tortai, 
Bus gyvenimas ramus.
Dcginsimės kaip kurorte 
T rūkysim cigarus.

VAIKAS IR KIRMĖLE 

Nereik klasta sunkumus nugalėti; 
Nuo jos ir pats gali tu nukentėti.

Pavaišinus žymų svečią 
Su kopūstais ir dešra, 
Įsidrąsinus užklausė:
- Ar bus laisva Lietuva?..

Magaryčios
Po ilgo laikotarpio trijų

ivas pirmaisiais savanoriais 
į Hondūrą atvažiuos, 
Džiunglių žemės kiek tik nori 
Gausi veltui iš valdžios.

(rausi savanorio vardą. 
Kryžiais, ordinais išpuoš, 
Ar nevystantis vainikas 
Tavo kapą amžiais puoš. .
—Bus muziejai ir patrankos, 
Invalidai paraduošf-
Kri tusiems nuo priešo rankos 
Garbės šūviais saliutuos.. .

Ir. . . štai, su Pirma Balandžio
Respublikon Dausuvos
.lai paskyrė Ambasada
Pažadėtos Lietuvos.

Į ©
! centų pašto ženklai vėl apyvar
toje.
j uoli

tik dabar juos reikia kli- 
greta 15 centų ženklo.
Iš Vokietijos atėjo žinia,

Stefanija Kuolienė

— Kik tamsia gali paaiškinti 
pądidėjusį skyrybų skaičių? — 
buvo klaustas šios srities specia-! 
listas.

- Padidėjusių vedybų skai- j 
čiumi, - buvo atsakymas.

s
kad JAV karinė vadovybė už- ! 
draudė važinėti ant kojų užde- i 

i tais ratukais visam unifermuo-j 
lain personalui Frankfurto ba-

j zėje. Iki šiol dar nesiskundė j 
American Civil Liberties Union, 
ar kitos organizacijos.

i 
t Meilė yra kaip labai karšti • 

garai: neveiksmingi, kol neiš-i 
leisti.

Žmona demonstruoja vyrui• 
naują suknelę, kurioje gana gi-j 
liai iškirpta dekolte.

Na. kaip aš atrodau šioje 
suknelėje ?

a Vienoje moterišku bateliu 
krautuvėje buvo toks garsini 
mas: “10% nuolaidos už greitą 
pasirinkimą”.

e Tautietis iš FL 
’ė tokias nuomone^

čiams galvas suka, kurie pasi
duoda jų “tiesai”.

— Ar tu, Maiki, manai, kad 
prezidentas Reaganas pasibu
čiuos su Brežnevu?

— Šito, tėve, tai tikrai nebus, j 
Jis neskuba bėgti į Maskvą, kok 
Sovietai nesustabdys agresijos 
ir teroro pasaulio dalyse.

— žinai, Maiki, man kojos pa
vargo. Geriau einam į Marquette 
Parką pasėdėti. Pavasaris, gra
žūs oras. Pažiūrėsime, kaip an-

Kirmėlė kaimieti prašė j sodą įsileisti, 
Kad vasaros dienas ramiai praleisti.
Ji žadėjo ten padoriai elgtis, rinkt šapus, 
Neliesti vaisių, tik graužt lapus 
Ir tai tik tuos, kurie jau vysta.
Ji žadėjo atsilyginti už žmogaus draugystę. 
Kaimietis mano: “Kaip jai prieglaudos neduoti? 
Ji gal sode ramiai gyvuoti;
Žymesnio nuostolio ji ten nepadarys, 
Jei du-tris lapus kas dieną sukramtys”. 
Kaimietis tas sutiko ir kirmėlė į medį šliaužia. 
Užlipus ji jau lapą graužia.
Radus po šakele globą nuo audrų, 
Ji ten gyveno kukliai, be vargų 
Ir apie ją nieko negirdėti.
Tuo tarpu ruduo pradėjo jau artėti.
Ant vienos šakutės alyvinis obuolys skaidrėjo; 
Jis vaikui seniai rūpėjo;
Iš daugelio kitų tas vienas jam j aki krito; 
Nebuvo tokio gražaus nei vieno kito.
Tačiau jo pasiekti vaikas negalėjo, 
Nes jis taip aukštai kabėjo, 
0 įlipt Į medi vaikas nemokėjo 
Ir papurtyt medį jėgos neturėjo; 
žodžiu, jis nežinojo, ką daryti reikia. 
Čia vaikui kirmėlė pagalbą suteikia. 
“Klausyk”, ji sako, “kaimietis obuolius nuskins 
Ir tavo obuolys į kasę jam nubirs.
Tad nereikia ilgai laukti, 
Jei nori tą obuolį tu gauti. 
Aš imuosi tau padėti, 
Jei gali tik prižadėti, 
Kad man tu duosi laimikio dalį, 
Kurios net metams man užtekti gaįįiU ' 
Vaikas davė savo sutikimą 
Ir. kirmėlė netrukus darbuotis ima; 
Bematant, ji kotą obuolio pagraužė 
Ir savo dalį atsiimt žemyn jau šliaužia. 
Bet kokį atpildą už pagalbą ji gavo? 
Vos tik obuolį vaikas tas sugavo, 
Jis visą tuoj su sėkla sudorojo, 
0 apie kirmėlę visai nepagalvojo.
Kai kirmėlė savo dalį gaut nulipo, 
Vaikas ją užmynė ir ji pastipo.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.) 
kaina $3, gaunama Naujienose.

Maiki, man atrodo, kad dalykas. Xet ir mūsų tautie- 
Į pasaulis eina velniop.
1 Visada taip buvo, tėve, ir 
į toliau taip bus.
5 — Buvo, bet dabar yra dar 

blogiau. Mano išmanymu, pa
saulio ramybę ardo komunistai.

! Matai, kas vvksta Salvadore, i
j Sovietų Sąjunga jau veržiasi i 
j Vidurio Ameriką, kiršindama 

gyventoj us.
■ • : •— Taip, tėve. Jie visur nosį 

kiša, kur nereikia. Sovietai ban
do pavergti visą pasauli.

— Tik pagalvok, Maiki, kokia lys plaukioja ežeriukuose. And- Į 
Sovietų žema moralė. Sovietų riejus ir Jaunušautas sekmadie- 
Sąjunga ragina jaunas mergai-i nj baro neatidaro be dvyliktos , 

t—t.: n. ' — 4r jau tau taip ir rūpi ba
ras, tėve?

—- Dėl apetito, dėl apetito,} 
Maiki.

— Silkė duoda geresnį apeti
tą. Matai, gavėnia.

— Ar tu, Malkeli, jau sumo
kėjai Dėdei Šamui savo taksus?

--- Iš ko aš mokėsiu, kad uni
versitetui neturiu už mokslą iš 
ko mokėti. Jeigu tu būtum tur
tingas, tai prašyčiau man pa
skolinti. Bet. ..

— Užmirškime savo bėdas, 
Maiki. Aš tau padainuosiu links
mą dainelę, kurią išmokau 
Andriejų. Paklausyk:

i tęs tapti nėščiomis be šliūbo. 
pastojusiai nedaryti aborto. Gir
di, ne visos mergaitės gali ište- 

laikraštls 
neturinti 

, bijoti tapdama nėščia ir neište- 
ikėjusi. Motina, turėdama vaiką, 

turi malonumo. Jeigu neištekė
jusi mergina turės kūdiki, ji 

" nebus viena. Ji bus dviejų žmo
nių šeima. Ragindamas mergai
tes tapti nėščiomis, laikraštis 
sako: "Yra svarbu šioms mote
rims daugiau dėmesio kreipti, : 
joms bus pagalba teikiama. Jos 
kraštui daro didelį patarnavimą, 
jos duoda naujus piliečius”.

• — Marksas, kurdamas komu- i 
nizmo teorijas, šitaip nekalbėjo. 
Jis žmogaus moralės neatmetė. 
Sovietai eina savais keliais. Jie 
nežino’, kas yra moralybė, sąži-Į 
nės laisvė, tikėjimas. Jie baudžia i 
žmogų už tai, kad jis nori būti j 
žmogumi, bet ne gyvuliu. Sovie-) 
tai žmogų padaro darbo vergu, j 
paklusniu tarnu valdžiai. Pasau
lio užkariavimas yra antroji So
vietų utopija. Jie grasina, bet ir

Lėti ,sako valdžios
'J “Nedelia’1. Margaitė

Bus “Lietūkis”, “Pieno
[Centras”, 

’Maistas", “Rūmai Pažangos”. 
“Trys Milžinai” ir “Konradas”— 
Kaip Kaune kad kitados. ..

-Nebus r: ausiu, nereiks fortų, 
krėslų, žmonių ablavos: 
b-okurorų, kad juos teisių, 

ir garsiosios Dimitravos.
* * *

Mūs* tautiečiai nesuprato, 
’įsispyrė — ir gana!

cllnti Lictuv
—Leiski , sakė— m'cli ponai 
šiuos' kraštuos’ pavandravot;
Savo skaras krokodilui 
Dar suspėsim atiduot. ..

Tnn-

K. Vabalėlis
— Neblogai, tik manyčiau, 

kad turėtum giliau į ją justi.

Ten šiandieną jau sėdėtų 
('.astro raudona gauja. 
Ir “Slriptyzuose” blizgėtų 
Kamantinė Lietuva. Vadmasir anot lietuvių 

priežodžio: Ožka prilips liepto 
galą, Maiki. <

Visko gali liuli, tėve. Ko
munistams melas yra ‘^šventas”

pas

Jau antroji dvyliktoji, 
O mes vis prie ‘baro, 
'fenai gera pasėdėti, 
Namo nieks nevaro.

Visi renkas pas Andriejų: 
čia yr’ ko kalbėti, 
Televizas gvollu šaukia, 
Visos žinios plaukia. ,

Kai dėl Vliko' arba Alto 
Anie tegu pešas.
O čia kraujo anei lašo. 
Dar bonkutę namo neša

:— Eime namo, tėve, 
a’ta darosi.

“DIANOS KIEMAS” ČIKAGOJE

■k

1

"a

(Diana Court)
Kur žalvario grakšti Diana, 
po ja švirkšlys skambiai klegena, 
juos dengia marmuro skliautai; 
šviesos elektriškos prilieta, 
užeiti — atsipūsti — vieta, 
sO deivių piešiniais aukštai; 
ten tu nekartą pavadinus, 
draugystę, meilę, suvaidinus, 
supančioji inane klasta, — 
ten stovi ta pati Diana, 
švirkšlys taip pat skambiai klegena, 
bet širdžiai vieta nebe ta!
Praeidamas '‘Dianos kiemą” 
ar kaitrią vasarą, ar žiemą, 
jaukumą buvusį menu — 
bet, atsiminęs apgavimą, 
manim savimeili žaidi'ną, 
dantis sukandęs praeinu!

Arėjas Vitkauskas
Chicago, Ill., 1937.VIII.6 d.

LAIŠKAS BE ŽODŽIŲ
.Jaunas karvs Vietname ųavo 

laišką ir jo voką atplėšęs ištrau
kė tuščią popieriaus lapą.

— Kas čia per popierius? 
paklausė jo draugas, pamatęs 
laiška be žodžiu.

— Tai čia mano sužadėtinės j 
aiškas...

— Bet kodėl ji laiške nieko 
neparašė?

— Mat, prieš man išvykstant 
apsipykome ir nuo to' laiko dar 
nesikalbame, — paaiškino drau
gas karys.

v

Paskutinis žodis

į Jis-: ‘’Gerai, jau gerai, dėl šven- 
i tos ramvbės aš nusileidžiu..
i

Ji: “Bet neįsivaizduok, kad 
dėl to tu esLišmintingesnis!”

DRAUGŲ TARPE
Ilgai nesimatė susitinka du 

draugai.

— Na, kaip tau sekasi? Kaip 
tavo žmona? — Teiraujasi vie
nas, bet tuo momentu prisiminė, 
ad draugo žmona jau įnirusi 
prieš keletą metų ir todėl norė
damas pasitaisyti, pridūrė:

— Ar vis tose pačiose kapi
nėse?

Man



LIETUVIU PALIKTI PAMINKLAI
Rašo Vladas Rasčiauskas

■ Vladas Rasclauskas
Mes nujaučiame, kad lietuviai 

gyveno Pabaltijo pakraštyje 
prieš kokius 5,000 metų. Lietu
viai nepaliko jokio paminklo, 
nieko neiškalė ant stipraus gra
nito, nepaliko jokios pavyzdin
gos tvarkos, kokių, paliko Sokra
tas, Demostenis, Aleksandras ar
ba Kleopatra.

Lietuviai nieko neparašė, nie 
ko neišpiovė molinėse plytelėse j 
ir nepaliko jokio gilesnio pada
vimo.. Kur jie gy veno, tai tose 
vietose paliko lietuviškus var
dus. Jie davė vardus upėms, kal
nams, slėniams ir ežerams. Tose 
vietose, kur lietu vi/d gyveno, 
apsigyveno kiti. Lietuvių jau 
nebuvo. Jie buvo kitur išvykę, 
bet tiems žmonėms jie paliko 
lietuviškus kalnų ir upių, var
dus. Patys lietuviai nežino, kur 
lietuviai tuos vardus paliko bet 
juos žino tie "gyventojai, kurie 
įsikūrė lietuvių anksčiau apgy
ventose vietose.

Reikia pripažinti, kad lietuviai 
paliko kelias dainas ir labai se
ną kalbą. Ta kalba yra daug se
nesnė, negu mes galime įsivaiz
duoti. Kitos tokios senos kalbos 
nėra. Patys lietuviai kurį laiką 
pasakojo, kad lietuvių kalba pa
eina iš sanskrito kalbos, bet 
šviesesni protai pasakoja, kad 
lietuvių kalba yra senesnė, negu 
sanskrito kalba. Lietuvių kalbo-

je yra genesnių žodžių formų, 
negu sanskrito kalboje. Sanskri
tas yra sumedemiškėjusi lietu
vių kalba.

Lietuviai ir savo gramatikos 
nepasirašė. Vokiečiai lietu
viams gramatiką parašė. Bet 
vokiečiai ją rasė ne taip, kaip jie 
norėjo, bet parašė taip, kaip 
lietuviai praeitame šimtmetyje 
kalbėjo. Lietuviai nežinojo, kur 
lietuviai upėms ir kalnams savo 
vardus paliko. Dr. Jonas Basa
navičius ir dr. Jenas Šliūpas ži
nojo, kuriais keliais lietuviai į 
Pabaltįjį atkeliavo, bet patys 
lietuviai jų žinias nuvertino ir 

j tvirtino, kad šie du lietuviai nie-
• ko nežinojo.

Skaitau J. Venclovos straips-* 
nį Naujienų atkarpose. Man at
rodo, kad jis apie lietuvių tau
tą daugiau žino, negu visi tie 
mūsų vyrai, iš 
jas gaunantieji, 
mintis atidžiai 
atrodė, kad jis

f rašydavo. Viską taip surašo, 
. kad nieko negalį pridėti arba at-
• imti. Jis gali daugiau žinoti, 
į negu mūsų mokslininkai, nes jie*
mokėsi iš kreivu mokvtoju. Pa- 
tys vokiečiai tuos visus moky
tojus išvarė iš mokyklų.

Jiems pavyko ir Toporovą su
vedžioti, lietuvius jis baltais į 
vadino, nors ir žinojo, kad lie
tuviai gvveno Pabaltvje, kada

vokiečių ponsi- 
Aš visuomet jo 
skaičiau. Man 
labai gerai pa-

ta surusinta žengovka vadino i
Jis nežinojo, ką Žengė 

. Vėliau jam padėjo lietu- 
Jara iša’škino, kad žt dis 
yra lietuviškas. Lietuviai 

/engiu, tu žengi, jis
Yra žingsniuotė, žings- 
ąsniavunas ir vica eilė 

kilų l'tiuviškų žędžių. Jeigu

zenge 
suko z 
žengia 
nūs, ž

as

gan žengt t.
Pt r perą šimtų melų iš lietu

viškos rusai padare 
Tą tvirtina pats ru

sas Toporovas, o ne lietuviai. 
Kai lopurovas iša škino, kad ir 
dabartinėj Letuvoj buvo Žungė, 
tai j‘s n abejojo, kad jo užrašy
toji žjngovka buvo lietuviškoji 
upė žengė, ženg 1 — rusiškai

Du.’.a. Toporovas n-sla'ė kad 
į Berezinų įteka, taip pat iš kai
rės pusės, upė Diržą. Jis* nustatė, 
kad vielos gyventojai Dužų daž
niausiai vadina Dužė. Jis taip 
pat nustatė, kad l)užė vra van- 
domnga upė. Kai tiktai smarkiau 

J palyja, tai Dufė patvinsta. Ji 
smarkiai savo vandenį neša į 
Dniepru. Buvo žmonių, kuris 

• *jain išaiškino ,1<3(1 Dužė reiškia

’ baltų žodžio Lietuvoj nebuvo.
Toporovas nusipirko dr. Kazio 
Būgos knygas ir susipažino m j 
tik su prūsų kalba, bet, pramo
kęs lietuviškai, jis ir klaidas 
šiek tiek pataisė. Dniepro aukšt
upyje jis prirašė tiek daug lie
tuviškų vardų, kad tenka ste
bėtis. O kai išaiškino, kad tie 
vardai yra tikrai lietuviški, tai 
jis žinojo, kad Dniepro aukšt-1 
upyje savo laiku turėjo gyventij 
lietuviai. ' Į

žengė. Toporovas Išaiškino i 
Dniepro aukštumoje Čirhi upelį, j 
į kurį iš kairės pusės įtekėjo | 
upelis Žengovka. Daugiau paty-J 
rinėjęs pas senus žmones ir vals-

reiškia ‘•dešinumą“, tada be-Į vos“. Toksai pasiaiškinimas 
veik visi lenkai yra dešinieji; darosi vis mažiau įtikimas, 
jei nepriklausomų pr<>fsųjun- Imperijų istorijos rodo, kad. 
gų seikis reiškia “kairumų“,'jos kartais pradeda irti nuo 
toda didžioji dauguma yra pakraščių—kas ir darosi šiuo 
kairieji. I

Nepriklausomybė ir demo
kratija, tie esminiai siekiai,

metu.Vakarų ir Rytų Eudopos 
tautas jungia bendras intere
sas — pagreitinti šią raidą tai 

drauge yra tolimi tikslai^ ne_ Į kingomis, bet strategiškai aiš- 
pasiekiami tiesioginėmis tak-| kiomis priemonėmis. Tai Teis
tinėmis priemonėmis, — tęsia, kia skatinti ūkinį ip politinį 

Todėl lenkų an- įvairumą Sovietų Sąjungos 
viešpatijoje ir visais galiniais 
būdais prisidėti prie kovos 

galingiausią sovietizmų 
ginklą — komunizmo melus.t

j daug, kad lietuviškoji Daug; 
j yra les pačios kilmės, kaip 
į Berezinos įtakas Dura, IX 
j Rusai tokių vardų neturi.
i Dumčia. Kairy
1 kas vra Dunčia.
1 rvardo nėra,
vartojo
bernijoje į 
įtrauktas ' 
Dumčia.

Dyma. Į kairįjį Dniepro šoną 
įteka upelis Dyma. Būga aiški
no, kad yra upelis Dūma. Var
das lietuviams žinomas. Dūmoti 
— galvoji, svajoti.

(Bus daugiau)

;a
ir

Rusiško tak’o 
bet seniai p_ū ai 

Dūmškė. Suvalkų gu- 
į dokumentus yra 
kalnas, vadinamas

ŽEMĖLAPIS SU ^KALININ
GRAD REGION“

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS STUN- 

l ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati’ 
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimu skaitytojų 
reikliais praiomi pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis-

1739 S. HALSTED ST 
CHICAGO, IL 60608

• II anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laikų ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____dol.
Pavardė ir vardu________________________________________
Adresas _______________________ __ ________ ;______________

e Užsakau Naujienas kaip dovanu savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL 
Pavardė Ir vardas ______________ ._____ _
Adresai _____________________________ _

, kuris

Sponsorism pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudų ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- . dol.
Pavardė ir vardas - -----------——— ——
Adresas---------------------------------------------- ----------------- :---------

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites auslpaiinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė Ir vardas _... - - - . - -,

Kolakowskis analizuoja Lenkijos Įvykius i
Gdansko įvykių 

Londono žurnalas Survey iš
leido du stambius numerius, 
paskirtus Lenkijai. Įvadą šiam 
dabartinės Lenkijos profiliui 
parašė žymiausias šių dienų 
lenkų filosofas Leszekas Ko- 
lakowskis, dabar dėstantis Oks 
fordo universitete, Anglijoje. 
Jo žvilgsnis į Lenkiją vertas 
ypatingo dėmesio, nes jo gvil
denamos temos turi gyvybinės 
reikšmės Lietuvai. ,

Kas.būtų, jei Sovietų Sąjun
gos kariuomenė įsiveržtų į Len 
kiją? Kolokowskio nuomone, 
organizuotos opozicijos sam
būriu fizinis sunaikinimas nė 
tik neišspręstų šalies proble-

Praeitais metais buvo išleis
ta Amerikos Lietuvių Bend/uo 
menės finansuota ir T.Remei- 
kio paruošta, nyga “Opposition 
to Soviet Rule in Lithuaunia 
1945 - 1980“. Tos knygos 8 psi. 
yra įdėtas žemėlapis, kuriame 
didelėmis raidėmis įrašyta: 
KALININGRAD REGION. Be 
to? visoms vietovėms toje 
srityje pirmiausia rašomi pri
mestiniai rusiški pavadinimai 
ir tik skliauteliuose žemiau
įdėti istoriniai lietuviški, pav.: Rusijos' užgrobimą?

Kaliningrad • fK araliauči-us), 
CjhernyakhoVsk (Įsrutis), Chi- 

-stiye Prudy • (Tolminkiemis), 
Sovetsk (Tilžė) ir pan. Kai 
toji sritis vadinama “East 
Prussia“, kaip buvo prieš An
trąjį pas. karų, tai reiškia,kad 
klausimas neišspręstas, dar vi
saip, gali būtį. Įrašius.“Kalinin 
grad Region susidaro įspūdis, 
kad klausimas jau baigtas, tai 
tik tik “Kaliningradskaja ob
last4 “. Ar tuo būdu autorius 
Ir leidėjai pripažįsta . 'Sovietų

ELTA

išvakarėse mų, bet dar pablogintų pade- 1 
tį. Įmanoma sutriuškinti virš 
30 savilaidinių laikraščių ir su 
grūsti į kalėjimus keletą tūks-1 
stančiu aktvvistų bet neima-! . a . V ..tjioma vidinėmis represijos 
priemonėmis sunaikinti galin.1 
giausios jėgos, kristalizuojan-^ 
Č5os pasipriešinimą <sovietiza-i 
cijai ir stipriausio moralinio 
autoriteto — Katalikų Bažny-1 
čios.

Beplisdamas Jenkų opozici-j 
nis sąjūdis vis labiau įvairėjo • 
rašo Kolakowfcjdis. Organiza- į 
cijas savo interesams ginti su-* 
darė ūkininkai, darbininkai, j 
intelektualai, pasauliečiai ka.J 
talikai. Pasirodė ir politinis 
pasiskirstymas: kai kurios po
litinės grupuotės (dar ne visai 
partijos) artimesnės socialde
mokratams, -kitos glaudžiau; . . , . . ;
siejasi su nacionalistine tradi- 
ei ja. Tačiau nematyti komu- = ' : ’ '*> =
nistinių disidentinių grupių— 
trockistų, maoistų ir kairuolių. 
Visos veikiančios grupuotės 
sutaria, kad turi būti atstaty
ta Lenkijos nepriklausomybė 
ir atkurtos reprezentacinės in
stitucijos. Nėra prasmės jas 
dalinti į kairiąsias ar dešinių-' 
siaš. Jei sovietinio imperializ
mo neapykaita ir Lenkijos- 
laisvo apsisprendimo svajonė *

Kolak< wskis 
titulai i tari nis opozicijos ‘sąjū
dis mėgina veikti dabartiniuo
se politiniuose rėmuose. Suve- prieš 
reni nes demokratiškos Lenki
jos atstatvmo vilties stiprini
mas, k< va su komunistiniais 
melais, atviras represijų ir sau 
valės pasmerkimas—visa, kas 
tik įmnoma nuveikti dabarti
nėse ribose, prisidėt11 ip prie 
pagrindinių tikslų siekimo. 
Sovietizacijos raida Lenkijoje 
ir kituose prievarta į “Naujo
jo pasaulio“ narvą įstumtuo
se kraštuose nereiškia, kad 
žirninės pradeda tikėti valsty
binės doktrinos nesąmonėmis 
— iš tikrųjų, žmonės susitaiko 
su priespauda, kaip ?sii; tikro- 
veve^ nuo kurios neįmahojma 
pabėgti, ir priima savo likimą, 
kaip bejėgiai ir pasyvūs poli- 
ciilio režimo pavaldiniai. Ka
da šalį galima vadinti dvsi- 
niai pavergta? Ne tada,-kai 
jos gyventojai, ar bent jų di
delė dalis, ima tikėtu oficialią
ja ideologija, bet kai jie įpuo-i 
la į neviltį. Vienas pagrindi- k'alys ir Simas Kudirka pralei- 
nių opozicijos uždavinių -ir-do Los Angeles. Iki bus iš
yra priešintis tokiai nevil-Vspręsta jo imigracijos byla, V. 
čiai. • ■ Į x 1 ’■ i _.y

Kokia Rytų Europos ateitis? 
Į šį klausimų Koloko\Vskis at- . 
sako su atsargiu optimizmu. 
Jis primena, kad Vakarų po
litikai nepaprastai' mėgdavo 
aiškinti savo ’susitaikėliškų 
politikų,. sakydami, kad ‘bet 
kokie pasikeitimai- sovietinia
me bloke prasidės iš Mask-.

V. ŠAKALIO INFORMACIJOS 
BYLA U

4 d. Vladai 
inž L. Gri- 
imigracijos t 
apklausinė jL

s. m. vasario 
šakalys, lydimas 
niaus, dalyvavo 
natūralizacijos
me siekdmas azilio teisiu JA- 
V-se. Palankaus sprendimo jo 
imigracijos prašymui reikią 
tikėtis kelių mėnesių bėgyje; 
Grįžęs is Ispanijos, V. šakalys 
rūpinosi savo atsiminimų ruoĮ
Šimu ir dėrė pranešimus kai 
kuriose lietuvių bendruome. 
sėse. 1981 m. sausio 31 d. jis 
dalyvavo Amnesty Internatio
nal susirinkime, Washingto
ne, kur buvo pristatytas drau
ge su Tomu Venclovų ir rūsų 
disidentais. : i

Vasario 13 — 18 d. V. Ša-

šakalio galimybės lankytis už 
JAV ribų tebėra ribotas.

■ ELTA

g Vyro santaupos ir moters 
dažniausiai išsibaigia .tuo 
laiku. r . .

‘meilė 
pačiu

šių dienų' žmogus nepa-3
miršta-gero darbo, jei jis pats

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

* KtJyESTTNGAJ IŠPILDOMI RSCEPTAI « FANNIE 3AY SAD. 
DUMYNAI e KOSMETIKOS BZIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

404 puslapių. im urn

1739 S. Halsted !

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. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varuo 
kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
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 jdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |6.

• KĄ LAUMES LEME, 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 gyvenimų ir poe
zijų. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina Fl

Knygoc gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerj persiuntimo UDaMoma.

Chicago
I — Naujienoj C blogo, «, DL Huriday, April 2, 1981
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Per visą laikotarpį Lenkijos įvykiai neišnyksta iš 
pasaulinės spaudos, kartais kiek prityli, tai vėl prasi
veržia stambiomis raidėmis pirmuose dienraščių pusla
piuose. Po paskutiniųjų policijos smurto aktų Bygdosz- 
ezo mieste, per visą kraštą nuriedėjo protestų banga, 
kuri pasiekė savo bulminacinį punktą, kai Solidarumo 
unijų federacija paskelbė visame krašte keturių valan
dų protesto streiką, įspėdama vyriausybę, kad nepa
tenkamus unijų reikalavimų bus skelbiamas visos Len
kijos dirbančiųjų streikas iki pilno laimėjimo.

Ši įtampa vyksta tuo metu, kai Lenkijos teritorijo
je tebėfęsiami Varšuvos pakto kariuomenių ; manevrai, 
kurių priedangoje yrą galima Sovietų invazija. Ta pro
ga Maskvos oficialibs’žinių tarnybos išvystė balsingą ir 
piktą propagandą prieš Solidarumo sąjūdį, kurį apkal
tino kontrrevoliucijos organu, siekančiu sugriauti' 
esa'«ą Lenkijoje komunistnęi santvarką. Vsą įtampą 
Lenkijoje išpūtė ir palaiko Vakarų imperialistai su 
Amerika priešakyje.

Pagal lenkų disidentų įsitikinimą. Lenkija yra at
sidūrusi pasaulinės politikos centre,’ kuriame susikirto 
sovietinio totaiizmo ir Vakarų demokratijų jėgos. 

Savo keliu Solidarumo unijos, pradžioje kovojusios 
vien už darbininkų reikalus, peraugo į lenkų tautos są
jūdį, prie kurio prisijungė ūkininkai, studentai ir pro
fesoriai, apėmę veik 90% visų Lenkijos gyventojų. Su : 
tokia jėga turi skaitytis ne vien Varšuvos komunistinė 
valdžia, bet ir Kremliaus vadovybė.

Vakarų demokratijos šiuo sykiu nepasitenkino 
vien stebėtojų rolėmis ar patarimais iš šalies, bet tiek 
pačiai Maskvai, tiek ir Varšuvos vyriausybei pagrasė 
sankcijomis, kurios bus pritaikintos prasidėjus Sovie
tų invazijai ar Lenkijos komunistų vyriausybei mėgi- 
mant smurtu užgniaužti lenkų tautos demokratėjimą. 
Tuo atveju bus nutraukta detentės politika, atšaukti 
ambasadoriai ir konsulai, paliekant atstovybėse vien 
reikalų vedėjus su labai mažu personalu, būtų drastiš
kai sumažinta prekyba, sustabdyti technologijos už
sakymai ir kreditai. Be to, vakariečiai numato žymiai 
paspartinti apsiginklavimą ir galimai sudaryti karinę

sąjungą su Raud. Kinija.
Kaip matome lošimo kairia yra labai Aukšta, nes 

lošimo rezultatai gali pakeisti iš pagrindų saritykius 
tarp Rytų ir Vakarų. Šiomis dienomis spaudoje ir TV 
programose aukšti valdžios pareigūnai, politikai ir ko
mentatoriai svarsto susidariusios Lenkijos įtampos ga
limas pasekmes. Vierii tvirtina, pasiremdami rimtais 
argumentais, kad Sovietų invazija Lenkijoje yra neiš
vengiama, nes Maskva, praradusi savo įtaką Lenkijo
je, ilgainiui prarastų visą Rytų Europą, kas padarytų 
galą jos imperialistiniams siekiams.

Iš kitos pusės, nemažiau autoritetingi politikai ar 
mokslo atstovai, yra įsitikirię, kad Kremlius nesiryš 
okupuoti Lenkijos, nes sutiktų daug kietesnį pasiprie
šinimą negu Afganistane. Net ir trio atveju, jei pasi
priešinimas didele karine persvara būtų lerigvai nuga
lėtas, ką turėtų daryti Sovietai užėmę Lenkiją. Vien 
krašto išmaitinimui skubiai reikaliriga pristatyti 8 — 
10 milj. tonų grūdų, jau nekalbant apie mėsą, pieno 
produktus, cukrų ir kitką, kurių patiems Sovietams 
trūksta. Ką turėtų daryti su Lenkijos 24 bilj. dol. sko
la? Iš kur gauti atsargines dalis naujom vakariečių pa
statytoms įmonėms? Priedui pačiai Sovietų Sąjungai 
ir jos satelitams būtų pritaikintos ūkinės sankcijos, 
kurios pakirstų jų ekonominį gyvenimą.

Išeinant iš šių samprotavimų, daroma išvada kad
Sovietai turės rinktis iš dviejų blogybių ir apsispręsti, J- RIMŠA 
kuri būtų jiems mažiau pavojinga. Pagal daugumos va
kariečių politikų ir žinovų nuomone, Maskva, nežiūrint 
asvo grąsinančios retorikos ir gąsdinančių karinių ma- 
nervų, nesiryš teroru ir jėga okupuoti Lenkijos ir krau
juose paskandinti masinį Solidarumo sąjūdį.

Visai panašiai galvoja Lenkijos disidentai, Soli
darumo vadai ir • net ir eiliniai darbininkai; .tad ne- \ 
nustabu, kad jų negąsdina, nei Kremliaus 
nei vykstantieji jų žemėje manevrai, nei rodomi sovie 
tiniai karo technikos filmai, kurie turėtų psichologi 
niai pritrenkti lenkus.

Didelių įvykių išvakarėse Lenkijos kompartijos po-;2^71^toki piktą 
litbiure vyksta atkaklios vidujinės kovos kaip laikytis* laišką j am davė progą atspaus- 
artėjančio visuotinio streiko atveju. “Vanagai“ norėtųjdinli minėtame savaitraštyje 
pavartoti karines jėgas Solidarumo sąjūdžio už’gniau-1 Aušros Gečytės ir Lino' Stonio 

. • -t i-------- ------------------------------------------ : laiškai.
Nežinau

Dabšys buvo įsigijęs profesiją 
sau duoną .pelnyti. Bet kiekvie
nas, bent kiek mokslo ragavęs, 
žino, kad vieno savaitraščio ne- 
pakankaį kad parašyti objektx> 
vų sprendimą bei spaudoje pa
skelbti teisingas išvadas, ką 

*! nors peikiant ar’smerkiant. Ref- 
kia pasekti ir platesnę spaudą

A. SVILONTS

Aleksandras Dabšys. gyve- 
I nantis Los Angelėje, įCaliforni- 
joje, ‘"Darbininke” kovo mėn. 
6 dienos laidoje, atspausdino 

grasinimai, neilgą laišką, kuriame jis pa-

tų rašėjų laiškai teisybę parašė. 
O tokių komentarų buvo gana 
daug, kurie, paremti faktais, 
davė' visai kita šviesa. Aiškiai! 
buvo Įrc’dyta, kad jos negražiai 
pasielgė, būdamos pačios nusi
kaltosios tautinei drausmei, kal
tino ir šmeižė dr. K. Bobelį.

Tuo tarpu Aleksandras Dab- 
šys džiūgauja ir tuo netiesiogiai 
paremia jų dviejų skelbiamą ne
tiesą. Jis tiki A. Gečytei, bet ne 
VLIKo pirmininkui? Tiesa,’ jis' 

J patenikntas, kad ji neiškėlė dak- 
kokią Aleksandras tarui ne bet’ kokią, o baudžiamą 

bylą. Mat, jis nepritaria lietuvių 
kreipimuisi i viešus teismus. 
Tačiau jis jaustų malonumą, jei 
A. Gečytė iškeltų bylą Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirmininkui LB'-nės Garbės 
teisme ir ji ten nuteistų už šmei
žimą. Tai tau ir nusirašė! Jam 
už tokią užuo'miną “Rodinos” 
“generolas” P. Petronis (urėtų

reiškia tiesiog su pasigėrėjimu 
savo Įžūlią neapykantą mūsų 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkui dr. K.

žimui ir pilnutinės komunistinės valdžios atstątymui, 
bet jie atsidūrė mažumoje, nes abejojama ar lenkų ka
reiviai šautų į darbininkus, šiame kritiškame politbiu- 
ro posėdyje, kuris įvyko rašant šias eilutes, pasitarime 
paėmė viršų “karveliai” arba nuosaikieji su politbiuro 
pirm. St. Kania ir premjeru V. Jeruzelskiu priešakyje. 
Reiškia, -pati Lenkijos komunistų partija yra nelinkusi 
pilnai pasiduoti Kremliaus diktatui ir' mėgins kompro
miso keliu išspręsti susidariusią įtampa krašte.

Prie šios krizės pašalinmo dideliu svoriu prisideda ir gerai jos šviesoje pasverti, ar 
Lenkijos R. Katalikų Bažnyčia ir lenkų kilmės popie- - -
žius. Kard. St. Wyszynski buvo paskelbęs maldą už kartą įspėjo Maskvą apie pasekmes, 
Lenkiją, kurioje prašė Dievo lenkų tautai taikos ir su- vaziją.
tarimo sprendžiant savo gyvenimo problemas. Pasku- — ■ . . . ....
tiniųbju metu popiežius Jonas Paulius II paskelbė ga- mį žygiai iš vienos ir antros pusės yra susikoncentra- 
nytojišką la’šką, perskaitytą visose Lenkijos katalikų Į Vę Lenkijos ardvėje, kur laukiamas istorinio masto 
bažnyčiose, pasisakė prieš svetimų jėgų kišimąsi Į len- sprendimas. Kurion pusėn pakryps tolimesni Lenkijos 
ku tautos vidaus reikalus.

Ta pačia linkme pasisakė Europos Bendrosios Rin-j tykiai, to niekas pilnumoje negali numatyti, nes tokia- 
kos vyriausybių vadovai, susirinkę Olandijoje specia-; me kritiškame ir komplikuotame sprendime lems ne 
lam posėdžiui, kuriame nutarė padėti Lenkijai maistu racionaliniai apskaičiavimai, bet ir psichologiniai mo- 
ir kreditais. Lygiai Valstybės sekr. A. Haig yra paža- mentai.
dėjęs suteikti Lenkijai Amerikos paramą ir drauge dar V. K.

pradėjus in-

. Iš čia matome, kaip viso pasaulio dėmesys ir daro-

įvykiai ir kaip susidarys tolimesni Rytų- -Vakarų san-

ątšiųsli mažiausia padėkos 
laišką.

Iš tikrųjų, kodėl mūsų išeivi
joje atsirado tiek, sakyčiau, ne
sąmoningų VLIKo niekintojų, 

j niekintojų jo vadovų, tiek Alsei
kos pasekėjų? Sunku suprasti, 
kad Aleksandras Dabšys, būda
mas subrendusiame amžiuje — 
pensininkas, taip save pažemi
nančiai prisistatė mūsų visuo- * 
menei. Juk jis gundo tas jaunas 
merginas kelti bylą mūsų pa
vergtosios Tautos Atstovybės 
vadovui. Tos merginos, kurios 
spausdino savo laiškus mūsų 
spaudoje, juk jos tuo ne lik 
save apskandalino, bet ir LB-nės 
vadus.

Iš plačių spaudoje aprašymų 
paaiškėjo, kad'Aušra Gečytė ir 
jos draugė D. Kamantaitė esan
čios mūsų LB-nės vadų dukros, 
paniekino VLIKo' prašymą, mū
sų Diplomatinės tarnybos įspė
jimą ir pagaliau net ir Ameri
kos prezidento kad ir netiesio
ginį įspėjimą nevykti “jubilieji
niais” nietais į okupuotą Lietu
vą. O jos nepaklausė, išvyko 
“Tėviškės” draugijos globoja- 
rnon viešnagėm Ir tai tais me
tais, kurie okupanto buvo pa
skelbti jubiliejiniais, išreikšti 
džiaugsmui ir padėkai, nes 
prieš 40 metų Lietuva buvo “iš
vaduota” ir prijungta prie Mask
vos imperijos.

Pensininkas A. Dabšys rado 
reikalą jas-kurstyti kelti bylą, 
o už. lėkį pirmininko apgailesta
vimą'; pareikštą seime, kad 
LB-nės vadų dukros sulaužė 
tautinę drausmę, tai jis jas 
kursto, kad teismas daklara nu
teistų. Juk, man rodos.^reiktų 
bvla kelti tiemsy-;.4ęūfie buvo 
VLIKo pakviėsti kbnferensijon 

■ ir kurie nesiteikė pasirodyti; . 
Juk tokį pasipiktinimą reiškė 
didelė išeivijos dauguma, kuri 
neatlaidžiai kovoja prieš oku
pantą. Netenka abejoti, kad tc'kį 
pasipiktinimą reiškė ir mūsų 
rezistentai okupuotoje Lietu
voje.

Ele to, A. Dabšys su savo laiš
ku pasiunčia paremti ir 30 do
lerių auką, kaip dėkingumo 
ženklą, kad paskelbė A. Gečytės 
laišką. Atrodo, kad ši jo auka 
lyg ir primintų kadaise Judo 
30 sidabrinių. Tiesa, jis gavo si
dabrinius, o ne popierinius, kad 
Įvykdytų pasibaisėjimo vertą iš
davystės darbą. A. Dabšys lyg 
ir samdytų pranciškonus, kad 
jie savo “Darbininku” kurstytų 
visuo'menę, kuri pritartų Gečy
tei šaukti VLIKo pirmininką 
teisman. Žinoma, tokia auka 
yra negarbinga, nes ja siekia
ma blogio. Tokią auką priimti 
ir pranciškonams nėra garbė, 
nes už tuos 30 popierinių dole
rių jie samdomi skleisti, netiesą.

(Nukelta i 5 psl.;

tuva turi būt išsaugota dėl jos kalbos, kuri tūri 
raktą išspęsti ne tik filologijos, bet taip pat ir 
istorijos mįslėms”.

3) Lenkų istorikas prof. S. Zajaczkowski 
(60-11): “Sulig mokslininkų tyrinėjimais, lietu
viai pasitarnavo savo kalba, nes ji išlaikė daug 
kalbos savybių ir išsireiškimų, kuriuos prieš’sto- 
i'iniais laikais vartojo beveik visi Europos 

. žmonės”.
4) Anglų etnologas bei proistorikas prof. dr. 

R. Latham (27-151)‘ “Lietuvių kalba, žiūrint et
nologo akimis, yra pati svarbiausioji kal
ba Europoje” (“the most important language

(tautų) pramotė”. apie 800—1000 met. po Kristaus, drauge prikerg-
7) Prancūzų kalbininkas prof. J. J. Vend- darni lietuvių kalbai jokios kritikos neišlaikanti, 

ryes (La Renaissance du Livre, 1921): “Letuvių fiktyvų, kabinetini “baltų” vardą.
kaimiečių kalba atskirai didžiųjų tautų Europo- i Dabar pilnesniam vaizdui susidaryti, mes 
je yra seniausia iš visų indoeuropiečių' čia kai ką konkretizuosime. Proistorikas dr. I. 
kalbų”. Į Taylor (47-258) mano, jog lietuvių kalba yra

8) Amerikietis kalbininkas prof. dr. W. :virš 3000 metų senumo (“3000 years ago”). Prof. 
Schmalstieg (Draugas, 1972,-VII—11): “Lie- . W. Kamieniecki (19-1) konstatavo: “Jau senai 
tuvių kalba labai rtiaža pakitusi nuo indoeuropfie- prieš mūsų erą lietuvių kalba skambėjo prie Bal- 
čių prokalbės laikų, todėl kalbininkams labai ver- ^ijos krantų tarp Vyslos ir Dauguvos”, 
tinga, bet ji drauge ir moderniška, nes ji yra gy- 

jva, vartojama kasdieniniame gyvenime”.

J. VENSLOVAAR LIETUVIAI YRA BALTAI?
(Tęsinys)

Dar kitas pasaulinio garso istorikas dr. L 
Taylor (47-261) pripažįsta lietuvius -reprezen
tantais pirminės arijų bei indoeuropiečių šei
mos: “This it would seem that the Lithuanians 
have the best claim to represent the primitive 
aryan race’”. Panašiai byloja ir prof. A. Scott 
(41-205): “They (the Lithuanians) are one of 
the mistery races of Europe, a surviving remnant
of the aboriginal Aryan Stock left over in the in Europe”). 
shap:ng of the other nations”. Juo labiau, nes j 
lietuviai visais atvejais išlaikė senąjį indoeuro
piečių (arijų) bendrąjį palikimą (argumentuo
tai išdėstyta J. Venclovos “Lietuvių tautos pa
šaukimas”, 1975 m., 22-30 p.)

Anot Mažosios Lietuvos pirmonio dr. S. Vy
dūno, brangiausias lietuvių tautos turtas yra jų 
sena ir labai vertinga kalba. Ir žymiausi moks- 
linininkai bei kalbininkai ją labai Vertina:

lz narsus pasaulio mokslininkas bei kai
nininkas prof. dr. A. Bezzenberger: “Lietuvių 

savo sąskambiu ir senuhiU viršija visas 
mcdm yas ’ albas a- vaizduoja turtą ne tik lietu
vių. bef m< 'šio .

2) rr; <us pasaulio mokslininkas prof.
i. ? ; ni . • wkes žodyno prakalboj): “Lie

5) žymus vokiečių proistorikas bei kalbi didi
kas prof. dr. H. flirt (15 211): “Be abejonės ife- 

: tuvių kalba dar šiandien yra seniausia ir mažistl- 
■siai pasikeitusi indoeuropiečių kalba... Lietuvftl 
j savo kalboj vartoja dar šiandien tokias formas, 
kurios beveik skambėjo paš indoeuropiečius 

'prieš 4000 metų”.
i 6) Lenkų kalbininkas dr. J. Karlowicz (20- 
(177): “Jos (lietuvių kalbos) garsai ir galūnės 
kas kart mums primena senovinius indų, peršu, 
graikų, romėnų, keltų, gotų garsus... Tai daro 
aiškesnį įspūdį, kada girdi paprastą kaimietį 
(lietuvį) tokias formas vartojant, kurias šian
dien dėl jų senoviškumo esame pripratę laikyti 
proistorinėmis. nes jomis kitados yra kalbėjusi 
mūsų protėvių protėviams visų indoeuropiečių

Prof Kufmetlov (23-3) nurodė, lietuvių 
įkalbos įtaka pasireiškė mordvių aklboj (už Okos 

9) Dr. Th. Thurston (Lith. Days, 1962, 1 UPĮS Prie Suros) jau prieš Kristaus gimimą.Tuo 
nr.): “The Lithuanian language is very impor-!Pa^u pripažino lietuvių kalbos buvimą jaū prieš 

• tant ih the field of cbtflparative philologv, and it is • Kr staus gimimą.
■ rėgardėd by rtJiWrted philologists as the kev to I Didysis danų kalbininkas prof. dr. Tomsen 
the ciVilhatibn of mankind.. Renowned phiiolo- savo kapitaliniame veikale “Beroehringen mel-
gtefe have agreed that the Lithuanians langua-ilen fle finske og de balticke Sprog” (1890) suo- 
ge is not only the Oldest language in the World kalboj teranda tik lietuvių kalbos liekanas 
todey, but the language Used by Aryans (Indo-1 (kirvis, paršas, laivas, kelias ir t.t.). Šie lietuvių 
europeans).... From the linguistic evidence and kalbos žodžiai, kurie pateko į suomių (finų) kal- 
ancltmt Writing? iri fffifla and Persia, it is Pos-,b^ maždaug prieš 2000 metų, aiškiai byloja, kad 
sible to assūmet that the Lituanian language jau tuo iaiku buvo lietuvių kalba, 
must have been written as far back as one 
thousand years before the birth of Christ”.

Anksčiau išvardinome visą'eilę pasaulyje-ži
nomų kalbininkų, kurie aiškiai pasisakė, jog lie
tuvių kalba yra labai sena. Eo ipso lietuvių kal
ba negalėjo atsirasti, kaip mūsų būgininkai, pa
taikaudami svetimiesiems, visur reklamuoja tik i — N

Didysis danų kalbininkas prof. dr. Tomsen

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJUOS"
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T»L: 542-2727 srfea 542-272?

OR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

W*s*«:h«ct*r Community kllnlket 
Medicinos direktoriui

$. Manheim Rd„ Wsstchesier, IL 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomia

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ; AKIU LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

SUSIkIN kimu

Punktukas Anykščiuose
susi-

Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubo narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, balandžio 2 a., 1 vai. po
piet Anelės Kojak salėje, 45uO So. 
Talman Avenue. Narės prašomos atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. Po susirinkimo bus vaišes.

E. Strungys, rast.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas įvyks antradienį, į 
balandžio 7 d., Vyčių salėje, 2455 W. j 
47th St. Pradžia 1 vai. popiet. Visi; 
nariai ir norintieji būti nariais kvie- Į 
čiame atsilankyti. Bus daug svarbių Į 
pasitarimų ateities reikalais. Po

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 353 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. D. KRIVICKAS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—į popiet,- 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos telsfu 448-5545

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

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

Apdraustas perkraustymaj 
is įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

i Vakarų Europos valstybės nesi- j 
ryžta imtis JAV siūlomų prie
monių ir jų nusistatymas dėl 
detentės politikos, atrodo, ma
žai yra paveiktas Sovietų inva-

; sijos j Afganistanu. Vadovau
jančios Vakarų Europos valsty
bės — Vokietija, D. Britanija, 
Prancūzija, Italija, ir toliau sie-

, kia detentės poltikos, kiekviena 
iš jų kiek skirtingais motyvais. 
Taip pat ir Rytų Europos vals
tybės — Lenkija, Čekoslovaki
ja, Vengrija, Rumunija yra ypa
tingai suinteresuotos ir toliau

I palaikyti detentės politiką, dau
giausia taip pat ekonominiais 
sumetimais.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
I

i

1

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

i
i
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Madrido konferencijos keliamos mintys
Pagrindinis Madrido konfe-(Saugumo ir Bendradarbiavimo 

rencijos uždavinys yra per
žvelgti Helsinkio Baigiamojo 
Akto nuostatų vykdymą ir even
tualiai sutarti priemones vyk
dymo trūkumams pašalinti. 
Lietuvos bylai pagrindinės reikš
mės' turi šio Akto pirmosios da
lies VII ir VIII principai ir tre
tysis krepšys.

Šiai konferencijai tebevyks- 
1 tant, dera dar prisiminti Bel- 
• gzado konferencijos baigmines 

išvadas iš vienos pusės, o taip 
pat trumpai ir dabartinę politi- 

. ,v , Į r.e situaciją Europoje-
Tik ką išėjo 13 spaudos ang., Eei b konfe,

lų kalba knyga, kurią parašei ’ 
dr. J. Pa jau jis-Ja vis ir jos iš-

• leidimą stambesne suma finan-
? siškai parėmė Tai|t°s Fondas!

Knygą 'išleido Manyland Bookįs,' L,
34-39 90th St., Woodhaven, N. Į
Y. 11421. Kaina -$10.95.

Knyga turi 246 pusi., yra 
gerai dokumentuota ir vaiz
džiai .parašyta. Pirmoji dalis api 

i * -■

pran-
1

TRISDEŠIMT POPIE
RINIŲ DOLERIŲ

Atkelta iš'4 psl.

Kažin ar būtų garbinga
ciškonains, tokią auką priėmus, 
dėkoti Aleksandrui Dabšiui? 
Juk jo tokia auka buvo skirta 

į paniekinti VLIKo vadovą, kelti 
• išeivijoje erzeli ir pridengti nu- 
sikaltusioms prieš tautinę draus
mę Bet, iš viso, ar garbinga savo 
pensininko vardą sugretinti su 
tuo negarbingu vardu,

■ amžiams prakeiktas ?

‘SOVIET GENOCIDE 
LITHUANIA“

✓

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Prografrtos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties. 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, niinois 60629 
Telef. 778-5374

kuris

ranc’jcs atsiekintas tai buvo 
pasikeitimas nuomonėmis, lie- 

inčiemis Helsinkio Baigiamo- 
aklu vykdymą, kitų proble- 

į tarpe—žmogaus teisių vyk
ino eigą. Sovietų S-gai nepa

vyko eliminuoti Šio pasikeitimo, 
kiek tai liečia žmogaus teises, 
tvirtinant, kad tai yra vidaus 
reikalas. Buvo pripažinta, kad 
nuomonių pasikeitimas pats sa
vaime sudaro vertinga inaša sie- 

tikslu. nustatvtu Saugu-

rašo 1940-41 in. įvykius: dip
lomatines pinkles ir Lietuvos 
okupaciją bei inkorporaciją! 
toliau apie masinius ai estus,) jr Bendradarbiavimo Euro- 
tardvmus kankinimus, pirmą 7 . . į

• masinę deportaciją birželio 
114—21 d. 194Ų ir politinių ka

linių žudynes, lietuvių tautos 
sukilimą ir npriklausomyhės 
atstatymą. Antroji dalis apra-i 
šo 1944 — 1954 m. įvykius: 
ginkluotą partizanų pasiprie
šinimą, naujas masines depor- 

■ tacijas, žemės atėmimą ir kol
ūkių įsteigimą, išvežtųjų sun
kų likimą koncentracijos slo-j 
vykiose ir ištrėmime, i 
gi yra gyvų išlikusiųjų pasa
kojimai. Yra iliustracijų, bio
grafija ir dokumentų verti
mai kaip priedas. Knyga tech- > 
niškai gražiai išleista. Ją gali-į 
ma užsakyti ir iš Tautos F n- 
do. Rašyti: Lithuanian Nulio-i 
nal Foundation, Inc. P.O, Box 
21073, Woodhaven, 
11421.

poje Konferencijos, o taip pat 
pareikšta skirtingos nuomonės 
kiek tai liečia Baigiamojo Akto 
vykdymo laipsni, pasiektą iki 
to laiko.

Europoje Konferencijos valsty
bės nesvyruos, ir iš tikrųjų lai
ko tatai svarbiu, iškelti specifi
nius pavyzdžius vykdymo trū
kumų, kurie gresia sveikatai ir 
patikimumui Konferencijos pro
cesui.

' Pastangos maskuoti vykdymo 
trūkumus nesikišimo j vidaus 
reikalus priedanga, yra neveiks
mingos ir jos nepašalins teisė
tos kritikos šalies vykdymo at- 
siekimų. (The Department of 
State. Special Report No- 43)

Minint 30 m. Universalinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos 
sukaktį prežidestas Cartėris pa
tikino, kad kol jis bus JAV pre
zidentu, JAV tęs ir toliau visa
me pasaulyje žmogaus teisių 
stiprinimą, pabrėždamas, kad 
jokia jėga žemėje negali mūsų 
atskirti n’’: šio įsipareigojimo, 
ir kad ž?..ogaus teisės yra mū
sų užsienio politikos siela.

Sovietų Sąjungai inili'ariai 
okupavus Afganistaną, JA T po
litika Sovietų atžvilgiu žymiai 
pasikeitė. JAV ėmėsi visos eilės 
priemonių prieš Sovietų agresi
jos politiką. Pasigirdo balsų, 
kad detentė yra mirusi. Tačiau

Sovietų Sąjunga visais gali
mais būdais stngiasi gilinti Va
karų Europos atsipalaidavimą 
nuo JAV. Tokia buvo, trumpai 
tariant, politinė atmosfera ruo
šiantis Madrido konferencijai.

Helsinkio Baigiamasis Aktas 
nevienodai yra vertinamas. 
Kaip visiems yra žinoma, šis 
Aktas tai nėra sutartis, o tik iš
kilmingas pareiškimas apie pa
sirašiusių valstybių intencijas. 
Tačiau šios intencijos ir sieki
mai yra labai skirtingi Vakaru 
ir Sovietų S-gos. Iš vienos pu
sės, Sovietai, pasirašydami šį 
Aktą siekė išgauti Vakarų sta
tus quo pripažinimą, ir tuo bū
du sustiprinti savo pozicijas to
liau siekiant išplėsti Sovietų ko‘- 
munistinės imperijos ribas, tuo 
tarpu, kai Vakarai tikėjosi, iš
plėšdami ūkinį santykiavimą, 
sustiprinti Europos tarpusavinį 
pareinamumą, pabojant indivi
dų pagrindines laisves ir teises. 
Todėl šių siekimų susikirtimas 
yra neišvengiamas, nes trūksta 
bndro pagrindo, kiek 
sampratą pagrindinių 
teisių.

Sovietai, nežiūrint 
nių įsipareigojimų, ir
ko pagrindinių laisvių ir teisių 
apimties nustatymą vidaus rei
kalu. 'Tuo tarpu vakariečiai, 
esant tarptautiniams įsipareigo
jimams — tarptautiniu reikalu.; 
JAV pozicija ginant pagrindi- * 
nes žmogaus laisves ir teises, 
formaliniu tarptautiniu požiū
riu, yra labai ribota. JAV nėra 
ratifikavusios pagrindinių su
tarčių, liečiančių žmogaus lais- į 
ves ir teises: genocido konven
cijos, ir abiejų sandorų, mini
mų Helsinkio Baigiamajame i 
Akte, būtent— Ekonominių, so- j 
cialinių ir kultūrinių teisių san
doros, priimtos Jungtinių Tautų 
Visuotinio Susirinkimo lf>66 m- 
ir Pilietinių ir politinių teisių

(Nukelta į šeštą puslapį)

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIK.il

Jspūdin-| sc

— Brangioji, aš apsidrauč 
savo gyvybę milijonui pezų 
jeigu man kas atsitiks...

— Bet jeigu neatsitiks?

PATS SKAITYK IR DAP Kl 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Antra, vises valstybės patvir-j 
tino jų vyriausybių nusistatymą ' 
pilnai vykdyti vienašaliai, dvi- ■ 
šalis i ir daugiašaliai visus Bai- Į 
giamojo Akto nuostatus.

IŠ š:ų nutarimų JAV padarė, 
nėias išvadas: '

GAIDAS - DAIMID
iENIAUSL* IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tarpiau ti-' 
toliau lai-

tai liečia 
laisvių ir

*

1

r. j. kibiras
o-uk I1AUČ1LD OllLEdEZl l eu i Ariu

Tek: OLympic 2-1003

Tel.: LAfayette 3-3572

AMSULANSQ
PATARNAVIMAS

TURIMI 
^CPLYčIAh 

'ĮSOSE M i ESIv 

DALYSE.

i

l
i 
i 
■?
-

<
‘i
4
9

J 
s

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)
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ChiCAgoc 
Lietuvių 

4udotuvių 
Hrektorių

PETKAS BIELIŪNAS
bo. CALIEORaNIA AVĖ.

BUTKUS - VASARIS
>44b fxk 50th Ave., Cicero, HL

Citrus Soup-er Bonvi 
A Super Warm-Up

K' '
/

&

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

ril.-.ss visų Helsinkio Baigia-, 
mojo Akto nuostatu vykdymas 
vri esminis sėkmingam vysty
mui detentės ir saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje. :

žm~gaus. teisės ir humanisti
nės problemos yra didysis in-, 
iegralinis bruožas saugumo ir ‘ 

Y i b e n d r a darbiaviino Europoje 1 
- Q prociso. ir taip pat detentės.

Individualinės valstybės bus 
3'.sakingos dėl vykdymo trūku- 
nrj li~k būsimuose Saugumo ir 
Be "dradarbiavimo Euro poje 
licn'erencijoš posėdžiuose, liek 
pasaiu’irės opinijos akyse.

Jungtinės Valstybės ir kitos

. nes

PIRKrę JAV TAUPYMO B?XUS

į

s

♦
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VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktorei:

?AN VANCt ir GEORGE SORIM

Aikštės automobiliams jiasUatyij

f

$

g
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After the ballgame is over, invite your friends back for a 
-game meal of soup and sandwiches. A tureen of steaming* 

homemade soup G * guaranteed crowd pleaser. And Citrus 
Soup-er Bowl is a fast-cooking, robust soup that wMTinta 
cheers for the cook. Tiny meat balls, chopped onion, green 
pepper and rice team up with a savory broth of convenient 
Florida frozen concentrated orange juice and canned heal 
broth.

Made in advance, it tastes even better when lt s reheated. 
Citrus Soup-er Bowl

can (6 ounces) Florida 
frozen concentrated 
orange juice, 
thawed, undiluted 

cans (13 3/4 ounces) 
beef broth, undiluted 

cups water 
cups uncooked rice 
teaspoon dried leaf 

thyme

11/2
1 
3

1/2

2

5

į
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1

7
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GEORGE F. RUDMINAS
331$ So. UTUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7*li38 -113*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubEc 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL S74-441*
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pounds ground beef
teaspoon salt
tablespoons batter ar

margarine
cup finely chopped 

onion
cup finely chopped 

green pepper 
laive cloves garlic, 
jn>nced

Mix ground beef with salt: thape Into 1/2-inch meatball*. 
Tn a lar^e, heavy kettle or D<Rch oven, butter over medivm
heat; brown meatballs. Remove meatballs; keep hot. Add 
onion, green pepper and gallic to kettle; saute until vegetable* 
are tender. Add concentrated orange juice, beef broth and 
water; bring to boiling; stir in rice and thyme. Cover; simmer 
15 minutes; add meatbalk, cook 10 mmutes longer, until 
maatbalU are heated and rice is tender. YIELD; 8 servings.

»

i.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
’307 S. UTtlAMCA AVĖ. TeL: YArd* 7-3401

Nxulte’nos, Chicago. X, Til Thursday, April 2, 19X1

1

i

EUDEIK.il


T

— Albinas is M u-
quette Parko atsiuntė š?mtą do-1 
leriu: $45 metinei pr:nun.cra- ‘ 
tai ir 855 Naujienų param* i J 
Dėkui.

— Dėkui Kazimierui ir VIa 
dui Skripkams, Lockpml, 1*1. 
už nuolatinę paramų. Rūkui ui 
rnkstyvą prenumeratos pratesi 
ma ir už *25 auka

— N. MaUfS-Matijcšaitis iš 
Los Angeles, pildydamas ilga- • 
inetes šeimos tradicijas remti • 
lietuvišką spaudų, parėmė Nau
jienų leidimą $25 auka. Dėkui.!

poniai Elizabeth 
^arv^sh, Ocala, Fla., už anksty
vą prenumeratos pratęsimą, ge- 

j jus linkėsimus ir už $10 auką 
kalendoriui. j

Jalus Fetting iš Marquette 
o, žinomas namų statybos 
i onto kontraktorius, pra
tinas prenumeratą, atsiuntė 
aką. Dėkui. i

i
Jljr. Vaidotas Paukštaitis 

□nados kariuomenės bazės 
oje, buvo paskirtas priimti 
vistų pr adą Montrealyje.1

— Hamiltono lituanistinės mo
kyklos mokiniai, minėdami Va
sario 16 šventę, sudėjo aukų Lie-1 
tuvos laisvinimo reikalams ir 
jas įte'kė Tautos Fondo įgalio
jo fui Alfonsui Patamsiui.*

— Leonas Girinis - Norvaišas, 
visuomenės veikėjas ir Valstie
čių liaudininkų pirmininkas Ka- ’ 
nadoje, pagerbtas 65 m. sukak- ’ 
t ės proga Montrėalio . Aušros 
Vartų parapijos salėje.

K
OU

Jercins Landfield yra direktorius statomo veikalo “Blithe 
Spiri.”, Su juo kartu matome Jūratę Jakšlys iš Marųuette 
Parko, kuri vaidins šiame veikale. Veikalas statomas Rocse- 
velto universitete balandžio mėn. 10 d. Bilietų ir informa

cijos reikalu skambinkite tai. 341-3555.

visi tie, kurie nepraeis per ruo
šiamus banchmiis, negalės mo
kytoj auti**. f

Eilėje valstijų, po patikrini
mo, analizuodami bandymus, 

\ mokyklų administratoriai buvd 
nustebinti, kad toks didelis mo
kytojų skaičius nepraėjo. Į

Lousianoje tik 63% mokyto- 
' jų išlaikė patikrinimo egza

minus. r
Floridoje ir Georgia valstijoje 

apie 23% neišlaikė egzaminų, j

ATSISTATYDINO BELGI
JOS KABINETAS

KaauiI, žemi — P.rdrvimait 
*EAL ESTATE FCR SALE

Hemai, 2«m4 — Pardavimui 
KCAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
.R ?FM KIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJIMAIS.

Jei. visų informacijų kreiptis i:

| — Lietuviu Tautodailės insti-
tūlo Chicagos skyrius ruošia

! velykaičių marginimo pamokas ši ui. 
šeštadienį, balandžio 4 d-, 1 vai. 
popiet, šv. Kazimiero seserų vie- Į4 b ° dnuolyno patalpose. r o u.,

ū ' ! boję įvyks Chicagos Spaudus
— Pagerinti Velykų pietūs St. kiup0 narių susirinkimas. Bus

' kojo už teisingą informaciją, senstanti dovana vestuvių, su- 
ą'a “Naujienų“ iškarpa iška-'kakčių ir .kitomis progomis, 
bintą valgykloje visų dčnie-i Gaunami ČIURLIONIO GALE-.

Penktadienį, balandžio

M. Mickevičienė, Vienna, 
Ont., perimdama savo mirusio1 
vyro’ prenumeratų, atslun'ė $10 
auką už kalendorių. Reiškiame; 
užuojauta ir dėkojame. . } 

i
— Kazys Balčiūnas, lietuviš

kos veiklos veteranas iš Lc 
manio, specialiu laišku atsiunti 
$5 auką už kalendorių. Dėkui.

— Aleksas Laikūnas,. Cleve
land, Ohio, ALT Sąjungos vei- ’ 
kėjas ir spaudos darbuotojas, ’ 
prie metinės prenumeratos pri- !
dėjo $10 auką. Dėkui._______) Petersburgo Lietuvių klube ruo. 'svarstoma VLIKo ir ALTo veik-

[ šlami balandžio mėn. 19 d. 2 vai. ja jr §įų dviejų organizacijų ar- 
visiškas subliuškimas.

Nariams dalvyayipias būtipaĄ,.
'te •- C Pi r '

MADRIDO KONFERENCIJOS ■ popiet, kurių metu bus margu- dytojų
i čiu marginimo konkursas.O1 ;
1 — ALT o skyriaus ruošiamas 
! * 

tarptautinės sandoros, priimtos 
tuo pat metu. Tuo’ tarpu Sovie-!
tų S-ga genocido konvenciją ra
tifikavo jau 1953 m., o abi mi
nėtas sandoros — 197(5 metais.:

KELIAMOS MINTYS
(Atkelta iš 5-tn psl.) ,. . . y. .,. ... Į tradicinis margučių ridmejimas 

Įvyks antrą Velykų dieną, ba-

RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, III. Telefonas — Mid
land Savings bendroves valau-, 
domis 254-4470, kitu laiku — 
434-6155.

JUOZO PAJAUJIO Ktx YGA
TAUTOS FONDE 

CHICAGO, Ill. — Jau išėjo,

BRIUSELIS.— Belgijos koali
cinė vyriausybė įteikė karaliui 
Baudoinui atsistatydinimo pa
reiškimą. Karalius nesutiko tuo
jau atsistatydinimo priimti, bet 
prašė eiti ir toįiau pareigas, kol 
jis pasitars su politinėmis gru
pėmis.

Dabartinis kabinetas buvo su-' 
darytas koaliciniais pagrindais 
krikščioniu demokratu ir social
demokratų. Premjeras Wilfried 
Martens pasiūlė, kad automati
nis algų pakėlimas, kylant kai
noms, būtų suspenduotas iki šių 
metų pabaigos. Socialdemokra
tai nesutiko ir pareiškė veto. 
Tada premjeras kreipėsi į kara
lių, prašydamas sudaryti naują 
vyriausybę.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
22*2 W. Cermak Road Chicago, IR Tel. Virginia 7-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALGYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
J. BACEVIČIUS - BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

4

knyga s<?
' viet Genocide in Lithuania”;

Š. m. balandžio mėn. 15 d. į 246 pusi., kieti viršeliai.
(trečiadienį), 3 vai. popiet Lie- Knygą greičiausiai gausite, jei. . V K t/’ ’ v* Jl Vlv X C v IaUJ c* 1 VA. a L y j V X

landzio 20-ąją, Seminole parke, tuvjŲ kju50 mažoje salėje ak- parašysite Tautos Fondui, 34^

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$G9,000. ‘

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagcs miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. • 
Tel. 927-3559

KETURI AFGANISTANO DIP- ’ ŠIMAITIS REALTY
LOMATAI PABĖGO I JAV

ne-

Nežiūrint daugelio raginimu I 
šias konvencijas rafilikuoti. 
JAV iki šiol nėra jų ralifika-j 
vusi. Tai labai silpnina josios j 
pozicija, siekiant žmogaus teisių 
ir laisvių įgyvendinimo, 
reikalu užpraeitais melais 
esu rašęs spaudoje, tačiau
teko patirti, ar kas buvo daro
ma šioje srityje lietuviškų or
ganizacijų.

Esą n t sk i rt i ngai p a gr i n d i nių 
laisvių ir leisiu sampratai tarp 
Rytų ir Vakarų, nėra .paveiklių 
tarptautinių priemonių inter
pretacijos skirtumams pašalinti.

9 paviljone. Pradžią 10 vai. ryto. tualiems Apylinkės reikalams Į 
Bus pietūs, loterija ir muzika. I . - ~ -
- St. Petersburgo BALFo tuvių Bendruomenės St. Peters- 

skyyius nariu metini susirinki- bur-° Apylinkės visuotinis na
rna kviečia balandžio mėn. 7 d.,! susirinkimas. Apylinkės na- 
antradieni. 1 vai. popiet mažojo-. riai ir prijaučiantieji maloniai • 
je klubo‘salėje. Pus renkama A™ kviečiami dalyvauti.
nauja valdyba- Po susirinkimo'
— kavutė. Kviečiami dalyvauti — Juozo Kapačinsko atsimi-

j ^imaffįSga^^^BE^oše,- Chica- .
- McDonaldo užandinės,' Žos Lietuvių Literatūros Orau- 

12..: r:.„e <ę- Ashland vedė- 4‘J0S 1979 m- leidinys- Gausiai

| apsvarstyti šaukiamas (R) Lie- N.Y. 11207.
I) avi tu v>-» n n A.^ Ct Dnt re

Highland ftoulevard, Brooklyn^

i visi St. Petersburgo lietuviai.
- McDonaldo užandinės, g<>s Lietuvių Literatūros urau- 

42rd Place & Ashland, vedė- 4įj°s 1979 m- le^inys.. Gausiai 
jos Joan Pescolti ir Sue Nowac- ’Uustruotas nuotraukomis, -16 
ki? perskaiciusios žinutę, til- $SL kaina 8”? gaunamas Nau
jinsią dienr. “Naujienų“ So-Uienose* . (Pr-)

eialines Apdraudos skyriuje; • — Pakilus susidomėjimui Ma- 
apie esniorams teikiamas leng-’2ąja Lietuva, jos pažinimui daug 
vatas, jos kor. M. š-nei jiadė-' padės 6 plačios studijos prof. M.: 

-------- . -------- ' Brako paruoštoje 30-1 puslapių
| LITHUANIA MINOR knygoje
i su 50-čių žemėlapių. Kaina- $15, 
! sui 50-čiu žemėlapių. Kaina $15. 
■persiuntimui pridėti 81c. Kreip-’ 
j tis į knygų platintojus arba lei- 
į deją — ’ Lithuanian Research 
j Institute, Ine., 149-31 120tb St,
So. Ozone Park, NY 11420. (Pr.)

— LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne-

Dr. Pajaujis pats kovojo už 
Lietuvos nepriklausomybe, bai
gė aukštuosius mokslus, buvo 
seimo narys, sėdėjo kalėjime ir 
kovojo už Lietuvos nepriklauso- j

Jis labai gerai pažino Čliažiau- 
.sius lietuvių tautos priešus, su
rinko daug istorinės medžiagos 
ir paruošė labai do'kumentuota 
studiją apie Sovietų karo jėgų 
ir rusų policijos • lietuvių tau-; 
tos naikinimą Ir ‘ žiaurų išnau
dojimą.

NEW DELHI. — Keturi Afga
nistano diplomatai iš New Delhi, 
pagelbėdami savo tautiečiams j 
pabėgti iš Sovietų okupuoto Af-; 
ganistano, patys atsirado Ame- ■ 
rikoje, praneša Jungtinių Tau-' 
tų oficialūs pareigūnai. j

Tie patys šaltiniai nurodo, I 
kad Amerikos pasiuntinybės' 
New Delhi pareigūnai minimus 
diplomatus ir jų šeimas atvežę 
Į aerodromą, susodino į lėktuvą 
ir išskraidino į Frankfurtą, Va-1 
karų Vokietijoje. ;

tą. persėdo į lėktuvą, skrendantį 
į New Yorką. ir čia atskridę ga
vo aizlio’ teisę pasilikti Ame
rikoje.

ŠKOTIŠKA TRADICIJA

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

SUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Už Mieste Riby

FOR SALE — WISCONSIN DELLS 
AREA. 31 unit motel, bar & restau
rant just off I 90 94. Good income, 
location & terms. Call .Jo for details. 
Other investment property available.

CENTURY 21 — (608) 254-2414 
rinkimo — vaišės. A. Kalys

JOHN GIB Arris
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedžie Avė.
(312) 776-8700

DOMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

TeL 523-8775 I
- . ....... - — i - -- - —

j GENERAL REMODELING % 
j • Alumin, langai, durys, medžio | 
i apmušimai. * Staliaus darbai, ce-j 

mento laiptai, porčiai, stogai |
ir visa kita |

FETINGiS CONSTRUCTION
7152 So. Kadzie Avenu®

Tel. 776-8505 |

MIX ’n MATCH
. 14KT @01.0

Neckchains
z an^ Bracelets

Earrings, Charms, 
Religious Medals

: TIKRINA MOKYTOJŲ TIN
KAMUMĄ MOKINTI

WASHINGTON, D.C.— Eilėje' 
valstijų buvo patikrintas moky- 

^’}'.tojų tinkamumas ir pasiruoši
mas savo profesijai. Po patikri
nimo prieita išvados, kad Balti- 
morėje naujai priimtieji moky
tojai nėra tokie, kokių buvo lau
kiama, pareiškė superintenden
to pavaduotoja Ann Emergy. 
“Mes to ilgiau netoleruosime ir

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 - Tel. 925-2787 - 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

g O t U
N«worUsedor j 

Old Broken J«w»lry
Watches, Bracelets,

Pins, Rings,
Class Rings, Dental Gold .. • Any Karat

Turn It Info CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiniiiiiiiimiiin

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVES DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)

NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 
IŠMOKYSIME.“ 

♦.
Geras, atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.

Telefanuoti darbo valandomis

'-421-6100

Škotų mokyklos mokytojas 
vargais negalais išaiškino savo . 
klasei žodžio tradicijos reikšmę: ! 
tradicija yra tai, ką mūsų tėvai i .
yra iš savo tėvų paveldėję ir i Tuo reikalu jums gali daug 
perleidžia savo vaikams”. ' padėti teisininko Prano ŠULO

Kitą dieną Maksiukas pasivėli- paruošta, — teisėjo Alphonse 
na į mokyklą ir mokytojas klau- WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’7 
šia pasivėlinimo priežasties. J išleista knyga su legališkomis

“Atleiskite, ponas mokyto-. formomis, 
jau”, •. pasiaiškino Maksiukas, 
“aš negalėjau eiti, kol mama ne
sulopė mano tradicijos”...

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West S^th Strrc? 
TtL Republic 7-1941

ŠKOTIŠKA MUZIKA

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje.

i 1739 South Halsted St., Chica
I go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

McPhersonas aprodinėja drau- 
[ gui McShantonui savo naują 

gyvenamąjį butą. “O šis yra 
mūsų muzikos kambarys!”

McShanton, kiek nustebęs: 
“Bet aš visame kambaryje ne- ( 
matau jokio muzikos instru-1 
mento!”

“Tai niekis”, atsakė McPher-' 
sonas: “Iš šio kambario mes 
geriausiai girdime mūsų kaimy- I 
nu radiją grojant”.

ENERGY 
WISE .

LMt um of diswasher 
io once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
.rd electricity.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenus, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 I

M. i I M K U f

Notary J*vbUc
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. MrptewocKi. Te L 2^4-7453 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
Iškvietimai, pildami pilietybė* prfi- į

iymai ir kitokį blankaL

This remarkable 
Tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 
upset.

DUENTHlC COATED ASPIRIN

— Buvau pas labai gerą bur
tininkę ir žinai ką ji man pa
sakė? — paskoja tūla moterėlė 
kaimynei.

— Kad mano vyras mane ap
gaudinėja.

— Ir už tai sumokėjai 10 
dolerių? Aš tau būčiau pasa
kiusi veltui.

llOMEQWNERSWJCYj
F. Lapelis, Agent 
nW/3 W. 95th St 
Evarg. Ptrk, 111. 
40642, - 424*654

Sale Y«» anfl Casually

-------- —----------------- —\
' ADVOKATŲ D RAUGU A

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS
2458 W. 69th St

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEP1NAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 t&L rak. Šeštadieni nuo 

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

Tci 776-5162 arba 776-5161 !
264^ West 63rd Street

Chicago, m. 6062*
”—>

N auj lene*, Chicago, B, HL Thursday, April 2, 1981




