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NAMU SAVININKAMS SUKĖLĖ
Pirm. J. Bacevičius 8:30 vab 

yak. pradėjo' Marquette Parko 
Lietuviu Namu Savininku drau
gijos susirinkimą ir pranešė, 
kad nėra mirusių ir naujų nariu. 
Patkvietė J. Tričį parodyti 
filmą. Filmas kariškio—genero
lo pristatytas. Jame kalbėjo 
aukšti pareigūnai ir net prezi
dentas R. Reagan,.

Kas filme rodoma? Kubos 
diktatorius Castro, Maskvos 
vyriausybės įpareigotas, sten
giasi Kubos kaimynines valsty
bes paimti komunistų globon. 
Castro iš Maskvos dienai gauna 
8 -milijonus dolerių, paruošia 
kadrus, kurių Salvadore, Nika
ragvoje, Venecueloje ir kitose 
kaimyninėse valstybėse tikslas 
nuversti ėšamaš vyriausybes ir 
pastatyti komunistines. Naudoja 
lėktuvus, tankus ir visokio tipo 
ginklus. Parodomos kovos, šū
viai, lavonai. Kažkas baisaus! 
Filmo eigoje duodami kompe
tentingų asmenų komentarai. 
Prįmenąma Panamtis kanalo ne
tekimas. Parodoma, kaip Castro 
bučiuojasi su Brežnevu. Pabai
goje prez. R. Reaganas, suminė
jęs Amerikai ir visam pasauliui 
gresiantį pa'vojų gubdžiasi, kad 
nors pavėluotai susigiiebjia žūt
būtinei kovai pries; pasaulib pa
baisą — komunizmą. T)ĮĮvą$ te
laimina tas pastanga^į.;. <-Ų

Filmas spalvotasįč^rias dė
mesio.' Dėkingi Tričiui, -•.J.
Bagdžiui, p. Kaminskui, y kurie 
nepagailėjo pinigo ir panoro-lib- 
tuvių .Susnūdusiai visuomenei 
praverti akis, kuri- jau gerokai 
pasinešusi net Į klystkelių?. ; :

* - ❖ t,
' Antroje dalyje J. Bacevičius 

pakvietė B. Vindašienę .^Kal
bėti socialiniais klausimais. Esą, 
buvęs etninių grupių suvažiavi
mas Baltuose Rūmuose ir svars
tyta apie vyresnio amžiaus asme
nis, kurie reikalingi globos. Lie
tuviai, latsį^i >r estai labiausiai 
atsilikę „j£. nesinaudoja tomis 
subsidijomis, kurios vyriausy
bės skiriama pasenusiems ir su
negalavusiems asmenims. Kitas 
posėdis bus rudenį.

* * *
Lietuvių B-nė dubbkuodama 

ALTą, VLIKą, panoro Socialinio 
skyriaus įsteigimu brautis į 
BALFą, Dukterų D-jos, Pensi
ninkų Sąjungos ir Namų Savi
ninkų S-gos veiklą. S \

Tuo reikalu sudarė vadovybę: 
dri A. Butkus — pirmininkas, 
Br. Snarskis — Survey Coordi
nator. Atspausdino “surašinėji
mo anketą". Joje net 118 klau
simų. Jie atspausdinti anglų ir 
lietuvių kalbomis. Surašymas 
pradedamas nuo 60 m. amžiais.

KALENDORfiLTS

Balandžio 14: Justinas, Didu
tė, Visvaldis, Sangaudas.

Saulė teka 5:J3, leidžiasi 5.30.
Oras šiltesni*. b*, .4,.^

Toks surašymas bus kas de- 
šimt metų.

Surašymo tikslas, esą, nusta
tyti, kiek yra šio amžiaus lietu
vių, jų išsilavinimą, šeimos, 
sveikatos ir finansinę padėti, 
fizinį aktyvumą, dirbamus dar
bus, teiikamą pagalbą, pasitai
kančius trūkumus ir problemas. ! 
Šie duomenys yra būtinai rei
kalingi organizuotai prašant bet 
kokios paramo's, jos reikalingos 
lietuviams.

Surašymo taisyklėse yra an- j 
keta ir surašymo kortelės. Kor
telėse įrašomos pavardės. Orga
nizuojami talkininkai. Turėsime 
antrą BALFą, eilę ofisų, kad
rus talkininkų, kurie prieš mūsų 
norą ir valią varstys duris. Su- 
pantama, kas nors juos finan
suos. Jie veltui nedirbs...

*

Prasideda klausimai. Biogra
finės žinios, gimimo metai, kur 
gimęs, kur gimė jūsų tėvas, 
motina, ai- dar gyvi, vedybų 
stovis, v ar J uri pilietybe,^ kaip 
dažnai pasimatai su anūkais,' 
broliais, seserimis ir t;t.

Eilėje klausimų, ar parašei 
testamentą, ko'ks buvo užsiėmi
mas pries’ajvj’kstant į Ameriką, 
kokio^-mėnesj^ės pa j aiBOsį-.-įko- 
kia religija,'-ri^pįįklausątčp^*;'- 
pijai, organizacijoii^ Kaip daž
nai 'dalyyąėįjat« religinėse apei
gose, ar -ĄEįsiįįyyras/Žmona: už
pildė ankttą?-j— paskutinis 
118-tas klausimas? ^\ori surinkti 
duomenis bent 90 nuoš. visų-lie
tuvių. £ ; •: ,

Susidaro -įspūdis, kad jau bus 
išimti iš iapyyarrtos asmenys, ku
rie teikė iš pasalų žinias advo
katų kolegijai, kuri Sovietams j 
perduodavo palikimus. Girdi, Į 
bus viskas paslapty, parašo 
nėra, bet ^kortelėje yra visi duo
menys. Rusai ne tokias paslap
tis pavagia, o čia tariasi lankąsi 
ok. Lietuvoje išlaikys paslaptį! 
Tai dar vienas kipšiukas, pasė
tas naujanT'ferzeliui sukelti, kad 
visuomenė daugiau pasineštų į 
apgalvotai parengtus klystke
lius. Teparašo daugiau kompe
tentingos institucijos: AI.Tas, 
BALFas, B LB-nė, Pensininkų, 
Namų Sąvininkų Sąjungos ir net 
VLIKas prieš tuos klastingus 
užmojus, kurie 
portu”...

kvepia “im-

* / 
klausimų. J.Buvo keletas

Baidžius. J. Tričys, J. Stonkus 
ir B. Vindašienė atsakinėjo.

Pirm. J. Bacevičius, supran
tama, dėkojo už pranešimą.
. .Būdinga, kad, ady. C, Kai ty
lėjo. -»

<: ♦ * ♦
'Buvo tęsiamas susirinkimas. 

Protokolą perskaitė A. Katelie- 
nė. Priimtas be pataisų.

Pirm. J. Bacevičius pristatė 
Tėviškės parapijos atstovą. Plo
jome. Einamais reikalais kalbė
jo B. Erčius, SL Patlaba, Ona 
Ankienė. J. Baceviėius kalliėjo 
apie mokesčius ir įspėjo saugo
tis atėjūnų. Aiškinimui Siliūno 
žudiko surinkta $5,000.

Mūsų distrikto policija jauni
mui rengia pramogą. Bus lote
rija. Raginti pirkti bilietus.

PABRANGS NATŪRALIOS 
DUJOS APŠILDYMUI

Lc’nclono priemiestyje Brixlone, juodžių ir indų apgy
ventame, jau trys dienos eina kruvinos kovos tarp poli- 
ęi^o^ir Brixtono gyventojų. Policija nustatė, kad kovon 

j^vf^iųeiasi Europoje ^apmokytas jaunimas.J. KUTKUS BIJO DALYVAUTI VIEŠOSE SVARSTYBOSE
PLB ir JAV LB Valdybos atsisakė dalyvauti ALTo Vi

suomeninių reikalų komisijos siūlomose svarstybose. šios 
komisijos buvo siūloma suruošti VLIKo, ALTo ir LB svars- 
tybas ^diskusijas), kaip būtų galima sėkmingiau, dirbti Lie
tuvos laisvei atgauti.

Savo atsisakymus šiose svarstybose dalyvauti -minėtos 
Valdybos grindžia JAV LB ir ALTo buvusiuose pasitarimuose 
numatytų projektų pastarosios nepriėmimu, nors šios siūlo
mos svarstybos nieko bendro neturi su bent kokiais buvusiais 
pasitarimais ir tariamais “susitarimais”: svarstybose juk ne
būtų siekiama jokių formalių nutarimų, o lik keliamas klau
simas, kaip galėtų būti visų veiksnių bendrai ir pavienių 
veiksnių atskirai sėkmingau vykdomas Lietuvos laisvinimo 
darbas.

PI.R Valdybos pirm. V. Kamanlas ir JAV LB Krašto 
Valdybos pirm. V. Kutkiis savo atsisakymuose abudu vieno
dai nurodo, kad svarstyboms (V. Kutkus rašo “beprasmėms 
diskusijoms”) “nėra prasmės gaišti laiko”.

ALTo Visuomeninių reikalų komisija, pran.šdama apie 
PLB ir JAV LB atsisakymą svarstybose dalyvauti, kartu ap
gailestauja, kad jos pastangos viešai išdiskutuoji mūsų veiks
nių skirtingus ir dažnai pasikartojamųš nereikalingus veiks
mus ir juos kiek suderinti, nebuvo priimtos. Komisijds supra
timu, būtų buvę naudinga pabandyti nauju keliu siekti lie
tuvių visuomenės skaldymąsi sulaikyti ir siekti Lietuvos labui 
jos vienybės sustiprinimo.

VICEPREZIDENTAS G. BUSH REMIA PREZIDENTO REAGANO PROGRAMĄ
JIS SAKĖ NEGRAMS, KAD PREZIDENTAS 

REAGANAS NĖRA ŠYKŠTI OLIS

TUSKEGEE, Alabama (AP).
- Sekmadienį viceprezidentas 

George Bush dalyvavo Tuskegee 
instituto šimto metų sukakties 
minėjime. Jam buvo suteiktas

Nariai būriavosi prie stalo. 
Susirinkimas baigėsi 10 vai. va
karo.

Dr. Leonas Kriančeliunas, 
ALTo Visuomeniniu reikalų 
komisijos pirmininkas 

garbės teisių daktaro laipsnis 
Ta proga jis pasakė kalbą gau
siai susirinkusiems negrams, nes 
minima kolegija buvo įsteigta 
negrams. Ir dabar jie ją daugu
moje tebelanko. Institutą įsteigė 
prieš 100 metų žinoma žmonių

tingųjų gyvenimo lygis. Pasta
raisiais metais sukurtas pater- j 
nalizmas sudaro problemą mi- 

švietėja' Booker T. Washington lijonams piliečių, kurie siekia
• ’ K/Biokift t mokyti buvusius v©r- palkimoi.

VETERANAMS PAKILS NAMŲ 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI

WASHINGTON. - Vetera
nai, imdami paskolas namams 
pirkti, gaudavo iš federalinės 
valdžios garantiją ,ių mokėdavo 
mažesnį nuošimtį, negu kad eili
niai pirkėjai imdami -tokias pat 
paskolas iš bankų.-

DahaJr ’ federalinė adminisįta- 
cija praneša, kad nuo pirmadie
nio namų paskolų nuošimtis pa
keltas iki 14.5 nuošimčio.

šis namų paskolų nuošimčių 
pakėlimas daugiausia palies rna-» --- --------
žų ir vidutinių pajamų gyvento-1 anl kojų įvairiems pažymėtiems j 
jus, norinčius įsigyti namus, pa-i darbams atlikti, šioje erdvių ke- 
reiškė F.H.A. | lionėje yra didokas skaičius

WASHINGTON (AP). — Su
darytasis komitetas ‘The EnerŲ 
gy Action Educational Founda
tion” praneša, kad panaikinus 
visus suvaržymus, namif apšy 
dymas dujomis 1982 metais vi 
liūtiniai šeimai kainuos 940 do
lerių metams, vietoj dabar mo-

dčzijoj, abi didesnės juodaodžių 
politinės partijos susijungs į 
vieną ir taip bandys baigti tar
pusavio kovas. ,j_ ;

gus ir jų vaikus.
Viceprez. Bush sakė, kad pre 

zidento Reagano' kritikai yra’, 
klaidingi, nes jie sako, kad pa
dėklas patvirtinti biudžetas 
skriaudžia negrus ir kitas ma-jv; 
žumas. Tai netiesa. Svarbiausi' 
jo pareiškimai yra šie:

~ Aš prašau tikėti man ir pa
likti visas abejones nuošalyje, 
šio Yprezideiitq ąąmęuyje ir jo 
administracijoje negrai ir Ame
rikos mažumos turi vyrą, kuris ‘ 
darys pastangas, o ne užsiminės 
Cętu'riką, kad. būtų l»ogcfjnla ■‘gyeij 
veninio sąlygos tų, kurie nuken
tėjo nuo išpuolių ir nuo diskri
minacijos praeityje. ■

Kai kurių mažumų grupių 
vadai abejoja, kad ši administ- 
r a ei j a n esi rūpi n a pol i t i nem i s 
ekonominėmis ir socialinėmis j 
bei teisinėmis mažumų proble- į 
mornis. Aš norėčiau šia auditori
ją palikti šiandien su vienintele 

I idėja, o ji yra ši: tos abejonės 
yra visai be pagrindo. Pr ziden- 
tas Reaganas turi gilų žvilgesaį 
j žmogų ir jo gyvenimą, i sau
gumą ir j apsaugą visų ameri
kiečių, nežiūrint rasės, lyties,- 
spalvos ir tikėjimo.

* Individo galia yra pagerin
ti žmogaus gyvenimą: laisvi pi- 
liečia! negali pasitikėti valdžia, ’ 
kuri negali atsiliepti i visus jų ! 
reikalus. Valdžia savo galia vra ! 
pajėgi atlikti tai, ko nepajėgtų 
padaryti individas garantuoti 
trise laisvei ir lygioms galimy- > 
bėms gyvenant teise paremtoje 
visuomenėje,

* Yra tik retorika, kad padi
dinus valdžios išlaidas ir augant 
biurokratijai, bus sukurti nauji

NAUDOS VARTOTAS MAŠINAS NAU
HELIKOPTERIS TURĖJO PAVARYTI SOVIETU NAR- 

I.AIVĮ, ARTĖJUSI PRIE KRENTANČIOS MAŠINOS

CAPE CANAVERAL, Ela. — 
Abu Amerikos astronautai, iški
lę orbitos aukštumon žymiai 
greičiau, negu ankstyvesnieji 
astronautai, našiai praleido die
ną erdvėje, o atlikę visą eilę 
įvairių darbų, vakare anksti 
nuėjo poilsiui, išsimiegojo ir 
pirmadienio 3 vai. ryto jau buvo 

i lionėje yra didokas skaičius 
i naujovių, nešančių esminių pa 
! kaitų, bet jas pirma reikia iš
bandyti.

Pirmiausia, šis erdvėlaivis pa
kilti žymiai greičiau ,negu iki šio 
meto: kilusieji erdvėlaiviai. “Co
lumbia” statyta kitais pagrin
dais, negu buvo pastatyti anks
tyvieji , erdvėlaiviai. Iškilus į . 
erdvę ir įskriejus Į erdvėlaiviui j laimina, ir tegu Dievas ir vėl 
parinktą orbitą, astronautai tu- Į saugi 
rėjo atidaryti erdvėlaivio dmiSt-

i jus grąžina pas mus”.

^. 4 1 .1 , .1 . . * -i v Columbia” iškilo žvmiai grei--Niekad .ankačjau er-dv.ėiaivi^ii c . . .. ‘ . > " .' < -i. ; i-ian tr tuščias- masinas, likusias
• be degalų, buvo galima lengviau 
; atsegti nuo erdvėlaivio ir'paleis- 
i j jdrą. Jos krito j Matanzas 
! įlanką, apie 150 mylių nuo'Cape 
j Canaveral ir apie 40 mylių nuo 
j Daytona pajūrio.’ Dar nespėjo
puolanti mašina pasiekti . yan- 
iens paviršiaus, sovietinis lai
vas, kažkokiais sumetimais besi- 
suk’nėjęs luoša vandenyse, po si- 

Į leido tiesiai prie krintančių ma-
• Šinų. Netoliese skridęs malūn- 
I spam’s (helikopteris) stipriu 
i balsu rusams tarė:

nedarė, čia buvo naujas tyrinė 
jimas. Niekas nežinojo, 3ęaų 
tai paveiks erdvėlaivį ir pačar 
astronautus. ‘Reikia turėti g.a! 
yoje, n kad erdvėE.ivis . skriejo ( 

myĮių 4 vai. greičiu. Pi r : 
mšrh^^bdymas pavyko.

Anfrojr.maujovė astronau ! 
tai nusirengė viršutinius drabu-J 
žius, paruoštus iškilimui ir skrie - 
jirrg^i“ erdvėje. Užsirakinėję du-; 
ris ir hųstate reikalingą kvėpa- ; 
vimo^o’rą, astronautai erdvei; i- 
vyje buvo be viršutinių drabu l 
žiiigjįe ir miegojo be atsargimų 
drabužių. Žymiai pagerintas ast 
ronautų. susisiekimas su Žemėje vojingą zoną! 
esančiomis stotimis. Jis skubus, j Nukritusią mašiną paėmė spe- 
aiškus, be jokių pavėlavimų ir t cialiai pastatytas JAV laivas 

1 kliųčiS. 1 paimti ir nusivežti vartotas ma-
Reikia pažymėti, kad ir paki (šinas. Astronautai nusileis ant- 

r-Mfe&srį erdvę taip pat šį ka- ta! radienį.

Amerikos erdvėlaivis kilo tokiu smarkumu, kad jis 
paguldė ant Žemės visą grupę žurnalistų, N arčiau 

itąbėjusię kylantį erdvėlaivį.
e -

buvo visai kitoks, negu anksty
vesniais laikais. Erdvėlaivis iš
kilo į 172 mylių aukštį visu 
trečdaliu greičiau, negu anks
čiau. ši kartą, paleidus tris ma
sinas, erdvėlaivis pradėjo kilti 
po 15 sekundžių, tuo tarpu 
anksčiau .užtrukdavo žvmiai

Porm minučių prieš mašiną 
įjungimą, prezidentas Reaganas 
iš Baltųjų Rūmų pasveikino pa
siruošusius kilti astronautus.

— Mes ir vėl jaučiame pasi- 
j didžiavimą, kylantį iš įsitikini

me, kad esame pirmieji ir šioje 
srityje esame geriausieji, nes 
mes esame laisvi. Jūs, kildami 
nuo žemės, kylate Amerikos 
technologijos ir Amerikos pasi
ryžimo dėka. Tegu Dievas jus

Nebandykite įplaukti į pa-



yra apkrenkamas, įvairiopai že- 
minanias. Vis tai velykižkai ue- 
nusiteikusių mįslių darbai.

šeškas tol neskaniai kv« 
r ko! jis bus še$ku

Tckie jų darbai tęįs Ui, ko! 
jie pilnai, ypač asmenybe s <- 
vnis tmsiteHumais— nesusvriks. 
šeškas tol n skrniai ats.duos, 
kol j s bus šešku. TodCl visi 

[ lx .it kiek sveikesni mū.-iškiai 
•ne n 1 .ūkinii mūsiškių s š<ų 
1 kvepėjimo. Vieloj niekais ener
giją le.dę, apie jų niekingus 

I darbus r .šąlą lieję, stokime visi 
žmoniškon tikrai krikšėion š- 
kon ir neabejotinai lietuviškon 
veiklon. Mes savais darbais {ro
dykime, kad esam r kvepiančios 
rožės, visai nesirūpindami, ar 
.kas mūsų darbais žavisi, ar kjs 

. m«s peikia.

sveikata yra ne vien proto ir kū- I mūsų tarpe. Nesveikieji elgiasi/ Visada bu\o. yra, ir dar ilgai 
no tvarka, bet būtinai dar ir į priešingai. Jie džiaugiasi, kad Į bus mūsų tarpe ^aip velykiškai 
jausmų (emocijų).

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

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

PILNAS SUSVEIKIMAS - V
KIŠKAS PRISIKĖLIMAS

Didžiausias žmogaus turtas yra pilna 
sveikata — ji yra kūno, proto ir jaus
mu tvarka.

Pasaulinė Sveikatos Organiza-.
cija nutarė ir dar dabar nepa- į
keitė nutarimo, kad žmogaus' via! sielojasi dėl nesantaikos Į 

It- Į mūSų tarpe. Nesveikieji elgiasi /

(Mediciniška tiesa) 
lietuvius, tarpe.

Dabar visi išmintingieji lietu-

dar kitaip ; mes vienas su kitu nesutariame i orprisi kėlusių jų, kuriems klasi- 
sakant — ASMENYBĖS sveiku- • geniose darbuose, o apie bendrą kine niuz.ka bus kačių kniauki- 

lietuviai. ’ kalbą — nė svajoti nereikia: ji mas. Taniems patiks laukinismas, todėl visi mes,
siekime taip TREJOPOS sveika- į niekada nebus atsiekiama tol, 

~ ‘ ' :ol mūsų tarpe vyraus nepilnai
usveikusieji.

los. Tada mūsų tarpe bus ma- | 
žiau dabartinės vieno su kitu ’ 
trinties. Šiose Velykose mes visi; 
kelkimės geresni ne tik kūno, i 
proto, bet ir asmenybės tvarkai. I

Dabar tarkai labai pasikeitė ‘ 
technikos atžvilgiu- Susisieki i 
mas taip pagerėjo, kad nėra pa-: 
šaulyje vietos, kuri būtų visiš- | 
kai atskirta nuo kitų pasaulio 
dalių. Tegul dabar kurioje vie- į 
tojo atsiranda nežmoniškas, bet ■ 
galingas žmogus, nuo jo kentės Į rimo, kodėl jis nemiršta. Mat, 
kiti kad ir toliausia nuo jo gy
venantieji žmonės. Todėl trejo
pas sve’kėjimas turi apimti vi
sus pasaulyje gyvenančiuosius. 
Reikia kuo greičiau, kuo gausiau 
užsiauginti t re: opai sveikų žmo
nių. Tokius reikia kuo sparčiau 
ir skaitlingiau pastatyti atsakin- j mūsų 
gose vietose, tik tada visiems gy-| 
ventojams ateis velykiškesnės - Į 
linksmesnės - laimingesnės die- ; 
nos. Nė sakyti nereikia, kad ta- i 
Ja trejopa sveikata daug gau
siau visų žmonių. įskaitant

Matom kas darosi tarpe pa
kvaišusiu jų rėksnių šiame kraš
te. Kai Vietname ėjo kovos, vie
ni rėksniai gvoltu šaukė. O kai 
Afganistane liejasi kraujas, jie 
\yli, kaip užsiūti. Tas pats vyks
ta dabar, kai šio krašto gelbėto
ms prezidentas kovojo su mirti
ni: vieni verkė ir meldėsi, kad 
i is gyventu, kiti — keikė ir ne-

i kaukimas ir jie žemins tą, kuris 
kartu su jais nesigėrės žmo
gaus pilno ncsusvėikimo apraiš
komis.

1 aiškį, kufis esti prisikėlęs trejo
pai minėtai sveikatai.

Darbu kainui, trūksta atsi
davusių darbininkų

Ta obelis yra vertingesnė, ant 
kurios .šakų skanesni ir gauses
niu kiekiu užauga obuolių. Ta 
religija yra vertingesnė, kurios 
Įtakoje didesnis sakičius minėtai 
pilnai susveikus.ų tikinčiųjų 
:mo.niškėja. loji bendruomenė 
yra mums priimtinesnė, kuri la- 
oiau talkina mūsiškiams žmoniš- 
kų-krikščioniškų, tikrai lietuviš
kų darbų nuveikime.

Mums reikia prisikelti šiose 
Veiykosa apleistų lietuvių pa
galbai. Pensininkas lietuvis, 
ypač kiek senesnis, dabar yra : 
<isų apleistas. 0 jis turi viso- ’ 
kiaušių reikalų, kurių sutvarky- 

| ti reikiamai pats vienas nepa
spės laisve besisielojąs ir jos jė«ia- lotlė-l mūsų bcndiuome- 
naudai visą savo atiduodąs KA- n®s nariai, panašiai kaip žydų 
£XS BOBELIS mūsiškių varnų bendruomenininkai, turi ateiti

talkon įvairiopai pasilpusiems j Ypač asmenybe — nusiteikimais 
mūsiškiams. Ir tai atlikti turi ’ sužmoniškėjęs jaučiasi laimingu

atsirado prezidentas, kuris paju- 
lino varpą skambesiui senoje 
vorų ir varnų apgyventoje .var
pinėje: jis sutrukdė toliau tęsti 
voratinklinį gyvenimą šio krašto I 
Teįveikusiems gyventojams. !

O ar ne tas pats nutinka ir 
nenaudėlių apgyventoje

varpinėj: pavyzdingiausias žmo
gus. gydytojas, lietuvis ir šiam 
kraštui ištikimas bei savos gim-;

SVEIKINAM NAUJIENŲ SKAITYTOJUS IR BEND-

RADARBIUS SU ŠVENTOMIS VELYKOMIS IR

LINKIME VISIEMS NUOTAIKINGŲ ŠVENČIŲ.

Si?

>> <•?

mūsiškiams. Ir tai atlikti turi -
dar šiandien, o ne rytoj. Reika-; 
las yra labai svarbus ir ’______
Mūsiškis 
įvairiopai, 
jam labai 
Jo dienos 
mo kupinos. Reikia skubiausiai 
susiorganizuoti bent minimaliai 
jo' pagalbai.

Velykiškai dar neprisikėlos, - e 
car pilnai nesusveikęs mūsiškis i e^nan^ duonos atsinešti per pus- 
užsimerkia h- ausis užsikiša, nvnn<= ir 
idant mūsiškio pensininko var-1 
gų nematytų ir negirdėtų, kadį 
pensininkas toliau jam netruk
dytų gyventi gerą, bet ne tyrą 
gyvenimą. Taip tęstis po šių Ve
lykų negali, jei mes dar vienas 
kitas norime žmonėmis ir lietu
viai per gyvenimą eiti. Mums 
nereikia gero gyvenimo, mums 
reikia ir būtina gyventi tyrą gy
venimą. O toks gyvenimas vra 
kitam darymas to, ko norime, ( 
kad kili mums darytų.

Mums reikia Aldonų 
Rimienių

Angelas, ne žmogus, yra 
pensininkams atsidavusi ALDO
NA RIMIENĖ. Ji, nežiūrint kal
nais anl jos virstančių sunke
nybių, ateina kas trečiadienis Į nybe minkštas mūsiškis, 
LIETUVIO (ne LIETUVIU, kaip | nekreipkime dėmesio. Tada pa- 
klaidingai spaudoje kartais ra- i liaus mūsų spaudos puslapiai 
soma) SODYBON Chicagoje ’ 
nuo vienuoliktos ryto ir aptar
nauja eiles jos laukiančių pen
sininkų visai be medžiaginės 
naudos, o vien tik jiems padė
dama. Bet ji pasitenkina dva
sine nauda, kurią ji apturi arti
mui reikale geriausiai padė
dama.

čia ir yra visų mūši] laimės 
pagrindas. Mes visi turime šiose ^prie visiškos suirutės. Dabar yra 

dvi didžiausios jaunuolių gilti
nės — NARKOTIKAI ir NELAI
MINGI ATSITIKIMAI. Narkoti
kų pririjęs septyniolikmetis ne
atsako nei už savo, nei už artimo 
gyvybę. O ar kitaip elgiasi ne 
narkotikais, bet dar blogesniu 
nieku persisunkę — MAMONOS 
meile apsvaiginti tūli gydvlojai, 
dvasiškiai bei teisininkai? Juk.

. Reika- tik tada, kai jis kitam padeda į 
skubus. ' naudinguose darbuose.

pensininkas kenčia 
Jis neteko daug ko 
svarbaus ir vertingo, 
yra liūdnos ir skaus-

toji

Velykėse prisikelti TUMO VAIŽ
GANTO gyvenimui. Jis laimę 
apturėjo savame gyvenime ki
liems. laimės spindulį teikda
mas. Kilo kelio mano ir tams
ios laimingo gyvenimo atsicki- 
mui nėra, jo nebuvo, nebus h 
negali būti. Žmogus yra taip su
rėdytas, kad jis jaučiasi laimin
gu lik pilnai sveikas būdamas.

OFFICERS, DIRECTORS AND STAFF

Mutual Federal Savings
\ND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

ISSIHEI) SAVINGS ♦ HOME

Ccrnuik Load * Chicago, 111. 60608 i i
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GRETA XAMO I UdELP. \ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

S-?«T

Šiose ’Velytose visi lietuviai 
jau ateikime vienas kitam pa
galbon. Juokais galima kalbėti 
kad mums reikėtų prisirašyti 
prie žydų bendruomenės. Tada 
mes vienas kitą remtume viso
mis išgalėmis. Nereikėtų mūsų 
pensininkams vaikšičoti vos pa-

nynus ir darganas. Žydų pensi- į 
•linkai karališkai aprūpinti. 1 i

Alums reikia keltis panašiai Į 
veiklai. Mes galime suorgani- j 
žuoli klebonijose, organizacijų ] $ 
būstinėse, partijų namuose pa- 
galbos punktus, kur mūsų pa
galbos reikalingi pensininkai ir 
visi kiti apturėtų reikiamą jiems 
užuovėją. Tik ryžkimės stipriau, 
tik sveikėkime pilniau ir dar
bas pageįbint mūsiškiams visų 
apleis tiems ims riedėti sava va
ga sparčiau.

Mūsų spauda irgi turi vely- 
kiškėti. Ji turi liautis vien lai
pioti vienas kitam ant kuprų bei 
kudakuoti vos vieną; mažą ir 
minkštą, Velykoms, netinkantį 
kiaušinį padėjus. Tegul darbai 
už mus kalba. O ką sako asme- 

visai

jei ateina iš Michigaud valstijos 
Chicagon jaunas medicinos dar
buotoja*, apėjęs KETURIASDE
ŠIMT GYDYTOJŲ ir pagalbos, 
neradęs vyras, ir bučiuoja čika- 
giškį gydytoją kaip brolis už su- 

. teiktą pagalbą, tai turi būti ne- 
I tvarka sveikatos reikalų teikime 
šiame krašte.

Į Ir Tie valdžia, taip dažnai kal- 
. tinama, yra čia kalta. Reikia ve- 
lykiškai keltis ir šių dienų moks
lo pagrindais šviestis kiekvie
nam iš mūsų. Tik tada sveika-

1 les reikalų tvarkymas kiekvie
nam šio krašto 
sakantis, tikrai 
velykiškas.

Reikia keltis
Šventėse ir tūliems dvasiškiams.
Kai praeitą kartą šiame skyriuje 
buvo paduotos mintys apie ME
DITACIJĄ, tai vienai evangeliko 
dvasiškio žmona sakė parve-

j šianti parodyti tą Naujienų nu- 
i nierį ravo vyrui — profesoriui, 
! aiškinančiam kolegijoje šventą

Kaštą. Apie meditaciją buvo pa- prisidėti prie Jūsų naštos pa- 
; sakyta-parašyta, kad ji svarbi lengvinimo.
Į kiekvienam žmogui: tiek tikin
čiam, tiek ateistui. Tik tikinty-

i sis prie meditacijos pridėjo jam 
I priimtinus skambaliukus - dzin- 
1 dziliukus. Tada toji žmona pa
sakė, kad jos dzindziliukai prie 
meditacijos yra ŠVENTA DVA- 

aip daugumas tikinčiųjų
mano. O tiesa yra visai kitur.

Juk, jei tavo pagražinimas 
prie meditacijos yra šventa

’ 1 Dvasia, tai tavos
vaisiai turi būti DAUG VER
TINGESNI už medituojantį kaip 
reik grybautoją, be šventos Dva
sios apsieinantį. O gyvenimo 
tįesa yra tokia, kad joks dva
siškis nėra nė per aguonos grū
dą' vertingesnis už tokį nedva-

įskaitytoji! Balsai]
(ierb. Redaktoriau,

žmogui bus at-
žmoniškas —

šiose pavasario

Padidėjus laiškų ir laikraščių 
pasiuntimo pašto mokesčiams, 
siunčiu $10 man siuntinėjamų 
Naujienų pašto išlaidoms ap
mokėti. _

1 Jei visi skaitytojai taip pasi
elgtų, tai būtų iš ko tas padidė
jusias pašto išlaidas apmokėti.

Linkiu visam Naujienų šta
bui linksmų Velykų švenčių.

A. Karaliūnas
Cicero
♦

Gerbiamieji,

Rašote, kad 
baisioji balandžio 15-oji diena. 
Tat skubu su savo “trigrašiu”

ir J ums ateina

Su šiuo laišku siunčiu Tams
toms čekį 50 dolerių sumai.

Linkėdamas viso geriausio 
lieku Tamstas gerbiąs,

Vyt. Petrauskas 
Chicago, Ill.

1981 m. balandžio 10 d.

Kas išrado cigaretes?
Labai mažai kas žino, kad

meditacijos cigaretės (papirosai) atsirado 
tik prieš 195 metus ir labai pri
puolamai. Sakoma, kad Napo
leonui tarnavęs kareivis sudau
žė savo numylėtą pypkę. Tada 
jis paėmė šmotuką popieriaus ir 
suvyniojo tabaką, kuris gražiai 
sudegė

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

Ą

mirguliuoti asmenybe pastipu
siojo plunksnos darbais.

Pirmiausia turi keltis 
gydytojai, dvasiškiai 

ir teisininkai

žuvis pirmiausia genda 
galvos, o žmogus — nuo vado
vų. Juk, šio krašto šeimai ne
turint reikiamų tėvų, einama

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU 
linkime visiems mūsų klientams 

ir draugams

CHERRY MEAT PACKERS, Inc.
4750 So. California Ave., Chicago, IL 60632 

Tel.: YA 7-1200

ą:

N

nuc

1

1

sveikiname gimines, draugus, pažįstamus 
ir lietuviškų organizacijų bendradarbius. 

. Taip pat sveikiname mūsų Elektros Įren
gimų ir Pataisymų Bendrovės klientus.

Visiems linkime LAIMINGŲ 
ŠVENTŲ VELYKŲ!

BIRUTĖ ir KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 So. Talman Avenue 

Chicago, IL 60632. Tel. 927-3559

N*

g

v
I

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

savo klientams, draugams ir pažįstamiems

AUDYKLA “JUOSTA”
STANISLOVAS YIJRKUS

2448 West 71st Street

Chicago, Illinois. Tel. 737-5529

2 — Naujienos, Clucavo. 1H. Tuesday,’ April 14. 1US1



SANTYKIŲ SU LENKAIS PROBLEMA :
; Lietuvių Bendruomenės 

maldavimas
* A. Gečys 1980 m. grucdžitf 

5 d. “Darbininko” puslapiuose, 
kaltindamas VLIiGo pirmininką 
<L-. K. Bobelį, surado, kad VU 
Ę.0 pirmininkas apeliuodamas ir 
prašydamas 1980 m. nevykti į 
pavergtą Lietuvą lietuviams, 
kaip Maskvai minint Lietuvos 
‘{Išlaisvinimo” 40 metų sukaktį, 
pranešime prezidenrlui Karte
riui, yra prasižengimas “diplo- 
lįiatinėse sąvokose”, Lietuves 
Įįrikiavimas į Sov. Sąjungą”. 

? Kokių “diplomatinai sąvokų” 
Sumaišymas ar jc'se pasimeti
mas įvyko vyriausiems LB va
dams, kada jie maldavo lenkų 
priimti su jais pasikalbėti ir po 
ęo vienbalsis pritarimas maldos 
tįskstui: “Dieve, apsaugok Len
kiją nuo Raudonosios armijos 
įsiveržimo ir suteik Lenkijai, 
Lietuvai ir visoms rusų paverg-, 
toms tautoms visišką laisvę ir \ 
nepriklausomybę...” (Mano pa- ■ 
Braukta — K.T.). j

Be to, LB Visuomeninių rei
kalų (VLIKo pakaitalas) gruo
džio 21 d. įsakė lietuvių parapi 
jose klebonams melstis. Kokios 
tautos mandatu ar įgaliojimu 
^pavergtos, dabartinės, nepri-

k.-

t 1331‘m. kovo mėm 23 d. drenas 
Irenos ir A. Mačionių reziden hinkas,

hegzametrines eiles". Ir laip‘ perCi 
10 pavasarių, vasarų, rudeniu ii>! 
žiemų giiųė jojo nemirtingas pa-«i 
minkius "Metai”, kurio, anotl; 
Horacijaus, “nei lietus griaužys,*' 
nei paspūtęs šiaurys, nei ir metųS> 
amžių begalinę eilė, neįstengs^? 
sunaikint, nežinioj nuskandinti* J

Donelaitis 1'olminkieiuyįefyra; 
pirmiausiai lietuvybės apašta-’ 
las, o tik antroj vieloj Dievo,; 
tarnas. $

Balkūnas — garbės- pirmi 
Charles P. Vilnis — 

pirmininkas,^ Vacys Urbonas 
— vicepirmininkas dr. Irena 
Mačionjenė - iždininkė, Ma
rija Peteraitienė — sekretotė. 

Buvo aptarti esantieji Tau
tos Fondo svarbūs klausimai,

ei joj?, — 310 — - 40 Ave.y St.
Petersburg Beach, Fla., įvyko 
TF posėdjs, kuriame 1 J. Gie
draitis pranešė ir-patiekė do
kumentus, kad Tautos Fondo
Atstovybė legaliai įregistruo- _

ta Floridos valstijoje. , • Į uždaviniai ir paskirties ądar-
Taulos Fondo Atstovybės bai.

valdyba pasiskirstė pareigo- / 
mis sekančiai: Ręv# Msgr. Jo-

klausomos ar Maskvos patikėti
nių valdomus) PLB aukštieji 
vadai kalbėjo, tarėsi ir susitarė 
melstis? Ar LB aukštieji vadai 
tuo pasitarimu neparodė savo 1 
diktatūriškuino, išeivijos Bund- ! 
ruomenei savo didenybės valią: 
pasitraukti iŠ kelio, kada vud d i 

I kalba ir susitaria, Ūda vlsuo-1 
menei nelieka nieko kito daryli, 
kaip pritarti ir melstis?

Pasitarime u lietuvių pusės 
dalyvavo ir prieš kokus klups- 
čiojo šie LB vadai: PLB pirmi
ninkas V. Kamantas, buvęs 
pirm. Bronius Nainys, JAV LB 
Tarybos narys Bronius Juode
lis, PLB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. A. Gečys, į va
dus ruošiamas Lemento apylin
kės pirm. Algis Kazlauskas. Tai
gi -pasitarime dalyvavo ir taria-, 
masis išeivijos lietuvių prezi-. 
(lentas, ministeris pirmininkas, 
pavaduotojai ir kili ministerijų 
valdytojai. Išeivijos lietuvių vi
suomenei reikėtų šį reikalą ne- ■ 
praleisti patylomis, tarpusavio 
murmėjimais, bet pareikšti vie
šai, kad tokie ponaičiai nedrįstų 
daugiau kalbėti lietuvių išeivi- j pau parem»j į-įtų 
jos visuomenės vardu, tegul jie' nyje juodvaikis* ra^); ..5€pri_ 
kalba tik tų,,kurie sa\o" balso ne- į klausomos Lietuvos praeitis ro- 

do, kad su lenkais turėti pasita
rimai ir susitarimai buvo nevai
singi, pradedant Suvalkų sutar
timi ir visa eilė kilu nevvkusiu 
bandymų susitarti. Po mūsų vy
riausybės atstovų vsstų shptų 
pokalbių, tautai sužinojus (Ma- 

K.T.), dažnai
1 griūdavo vvriausvbės ar bent 

užsienio reikalų ministeris...” 
Ar nevertėtų tokią LB “vadovy
bę” pasiųsti į Vilniaus Kapsuko

• universitetą išeiti “politinio pa
sitobulinimo kursus”?

Tame pat “Dirvos” numeryje 
j. Vytautas Meškauskas, laikraš- 
įčio" politinių, komentarų auto- 
Į rius, “Lietuviai ir lenkai” rašo: 
1 “Jei Bendruomenės vadai pasu-
* ko tuo keliu, tai parodo ne tik 
| jų intelektualinį lygį, bet ir tai, 
J kaip jie vertina savo “aveles”...”

Dienraštis “Naujienos” savo 
1980 m. gruodžio 30 d. Nr. 251 
komentavo, kad -“Gečys, , Ka: 
mantas, 
lenkais 
kius”.

Esą, 
Amerikoje (Polish - American 
Congress) pirm. A. Mažewskis 
nesutiko priimti lietuvių delega*.

i

jos visuomenės vardu, tegul jie j
»:1- 4.. ----------- - i 1

turi ir sutinka su jų norais. i
Tenka sveikinti PER Valdv-1

J .1 
bos sekretorių J. Juodvalkį, ku-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKI SAVO KLIENTAMS

IR DRAUGAMS

ST. CASIMIR MEMORIALS, INC
WILLIAIM NELSON, JR., Sav.

3914 WEST tilth STREET
Vienas blokas nuo šv. Kazimiero kapiniu 

(Tiesiog ten, kur autobusai sustoja)

Kanklės

Valdyba

(Bus daugiau)

Dirvos” Nr. 3, 1981 m. sau- cijds, 
išrašė, o 
vedamojo 
užvardinta

ris 
šio 
patalpino 
straipsnį, 
žiūrėti savo interesu

gif'—* — • 
jęlno pabraukia —

laikraštis ’
skyriuje
“Reikia

o tik vė-
Savo straips-

Nepri-

Juodelis užmezgė su 
diplomatinius santy-

Susivienijimo Lenkų

ją priimti pavedė savo 
vicepirmininkui Kazimierui Lu- 
komskiui, kuris mažai yra žino
mas. Susitikimo prašė ne lenkai, 
bet lietuviai. Turėjo būti at
virkščiai, nes reikalas lietė ne 
Lietuvą, bet Lenkiją. Susitiki
mas įvyko Čikagos priemiestyje 
Downers Grove 1980 m. gruo
džio mėn. 13 d. Maldos tekstas 
ir susitikimo aprašymas buvo 
“Draugo” 1980 m. gruodžio 
24 d. Nr. 300. (A. Gč., LB Inf.) 
Patriotinei ir geros valios lietu
vių išeivijos visuomenei palie
kama pasidaryti savo išvadas ir 
komentarus. Pageidautina pra
bilti ir garsiai pasakyti LB va
dams, kad gana!

(Iš LKDS biuletenio)

Iš saulėtos Floridos

Kristijonas Donelaitis, ev. liuteronų 
kunigas, lietuvybės tarnyboje

ED. BALČERIS

K. Donelaitis, ■ Maž. Lietuvos vės, bet svarbiausia, užžiebda- 
lietuvninkų laisvųjų ūkininkų! Bias juose begęstančią savo Te
simus, anksti net:kęs tėvo, var
go ir neturto lydimas, 
Karaliaučių, 
pradinę mokyklą ir 
viską seminarą prie 
čiaus universiteto ir tame pačia-, čių nuteisiantiems, 
me universitete baigia e vangeli- am tmano primuštus būrėjuos 
kų teologijos fakultetą.

Karaliaučiaus universitetas, j 
tai rašytinės lietuviškos literatu- sis Dievas yra daug teisingesnis 
ros ir kultūros lopšys, tai pir- vokiškąjį,' lenkiškąjį ar ra
inosios lietuviškai spausdintos 1 siškąjį. . , .
knvgos, Mažvydo" “Katekizmo”, • . .
gimtinė. Tuo "tarpu, kai tuo pa- tuvių kalba nerašydavo, bet su 
čiu laiku Vilniaus universitete, į dideliu įsijautimu irus visos, lie- 
jėzuitų valdomame, deja, lietu- tuviškos širdies vaizdingai ir 
viškai “anei žodžio, anei ras- įtikinančiai savo mintimis dalim,• 
to...!” Užtat, anot prof. Myko-i davps ;su savo parapijiečiais. Po 
lo Biržiškos, “Reformacija tapo pamaldų, parėjęs namo, jis vie- 
lietuviu kalbos molina”. j ną antrą tos dienos pamokslo

Ir taip 1743 m. šis jaunas ir; jautresnę mintį įpindavo į savo 
taurus ev. liuteronų kunigėlis Į-.--------——; " " ~=

vynei Lietuvai meilės kibirkštė- 
, pasiekia lę, pagarbą lietuviškam žodžiui 

lanko lietuvišką ! ir.papročiams, bet, taip pat, ne- 
r vėliau lietu- j sigailėdamas savo tulžies išlieti 

Karaliau-l nuo lietuviško žodžio ir papro- 
Jis lanko

KAS YRA BIGAMISTAS? iii

Tėvas virtuvėje tarškina inį 
'dais, paskubomis plaudamas peč 
dieną cinke sukrautus nemaz
gotus. -3

— Papa, kas yra bigamistas ?•
— klausia j virtuvę įėjęs sūner 
lis, vaikų darželio mokinys.

— Mano vaike, — atsakė tė
vas, — tai yra toks vyras, kurią 
dvigubą kiekį lėkščių mazgoja 
kaip štai aš. ;

TIKRAI ŠKOTIŠKA s-

Mekas susitinka Patą. “Heilo, 
Pat^i,' malonu b’uvd tave sutik
ti! Sakyk, ar nesididžiuotum pas 
mus šį-vakarą pietų užsukti? La- 

Donelaitis savo' pamokslų lie-Į bai lauksime”. . ■ . \
Patas: -‘Kaip malonu, labai 

dėkoju, bet ar negalėčiau ryt 
vakarą?” 'Y

Mekas: ‘.‘Kodėl -ryt, o ne šian
dien?” ; ; ;r

Patas: i “Mat, šiam vakarui* 
pietų. mane jau pakvietė tavo 
geroj i žmonelė!” * ’ ;

paguodžia lietuvišku šv. Rašto 
žodžiu, užtat būrams lieluviška-

ST. PETERSBURG, FLA.,

Tautos Fondo (Lithuanian 
National Foundation, Inc:),ku 
rio -buveinė yra Broklyne, 
New York, valdybos pirminiu 
kas Juozas .Giedraitis šiomis 
dienomis aplankė Floridoje 
gyvenančius lietuvius ir apsi
stojo St. Petersburg Beach, po
nų dr. Ir. ir A. Mačionių šei
moje. Ponas J. Giedraitis kal
bėjosi su VLIKo pirmininku ir 
St. Petersburg lietuviais Tau
tos. Fondą liečiančiais - klausi
mais.

piją .klebonauti su šia malda: 
“Viešpatie Jėzau, tu didysis nu- M 
puolusių žmonių ganytojau, aš J 
noriu- būti ganytoju ir avinėliu. , 
Ganytoju man patikėtos para- j 
pijos, bet avinėliu tavo gana- 1 
moję bandoje”. Jis atvyksta čia-p 
ne tik klebonauti, bet svarbiau- • •
šia ir apaštalauti lietuvybės dir- ' 
vonuose. Tolminkiemio parapi- Į . 
ja anksčiau buvo perdėm lietu- 
viška, bet po baisiojo maro treč
daliu sunaikinta ir okupanto" at
gabentų kolo’nizatorių vokiečių, 
šveicarų, zalcburgiečių sudemo- 
ralizuota ir pradėta priverstinai 
vokietinti. Nuo pat pirmos die
nos Donelaitis iš apgriuvusios 
medinės liuteronų, bažnyčios sa
kyklos prabilsta lietuviškai į 
savo tautiečius būrus, ponų vo
kiečių engiamus, mokydamas 
juos ne tik krikščioniškos doro-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NORE1KIENĖ

J 2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 > Tel. 925r2787

> Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 4 
į ' \ d.
j. MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

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

i* SVPESTINGAI IŠPILDO BECEPTAJ • FANNIE MAY SAL 
DUlfYNAI • KOSMETIKOS RCTHfiPiYS ■ .

Atdara šiokiadieniais nuo

Telefonas 233-6335

EASTER GREETINGS

Dėl gražesnio, geresnio paminklo prieinamesne kaina — 
kreiptis prie Mr. Nelson.

QUALITY NEWSPAPER
SERVICE COAIPANY

Persiuntimas $1.404 puslapių.

|. TeL 476-2206 , : g

Quality Photo Engraving 
Same Day Service

517 S. Jefferson Chicago, IL 60607 
’ Phone 461-9055

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOSi
9 LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ’ir mokslo^ 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco J 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos,: 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V,* 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ir; 
M. K. Čiurlionio, M. šDeikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno' 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3. *

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau-; 
tinių šokių pirmūnės Jųozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų- 

.šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan--
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducrmenimil- 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2. I

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašyk 
I 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.

9 LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko; 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 7 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam; 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama - 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.;

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

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

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. ValaiČla ’ 
vertimas. 200 pd. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2. i

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
(L 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerj persiuntimo .UUkžomfli J

i
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Lenkijos krizės sukelti klausimai
Paskutinės savaitės bėgyje Lenkijos įvykių Įtampa 

yra pasiekusi savo viršūnę, nes Sovietai buvo pilnoje 
paruoštyje invazijai, o Vakarai dar griežčiau Įspėjo 
Maskvą apie numatytas sankcijas, šiame istoriniame 

Vakarų ir Rytų pasaulio susikirtime yra artimai atsi
dūrė ir Lietuva.

Būkime tikri, kad pavergtoje tėvynėje yra gaudo
ma radijo bangomis kiekviena ateinanti žinia iš Vaka
rų ir Įdėmiai skaitoma sovietinė spauda, iš kurios, bent 
tarp eilučių, Įskaitomi Kremliaus tolimesni ėjimai. 

Lietuviai šiame kritiškame laikotarpyje turi būti susi- 
rapįnę^ nes apie 50,000 lietuviu tarnaują Įvairiuose So
vietų kariniuose daliniuose,..kurių bent dalis bus Įvelta 
invazijos žygyje prieš Lenkiją. Be to, laukiama papil
doma atsarginių mobilizacija, nes Kremliaus, valdovai 
taupydami rusus, jų vieton Į karo laukus siųstų 
ne rusus, kas suprantamai turi kelti nerimą mūsų 
tautoje.

Dar didesni susirūpinimą tautoje sukelia Maskvos 
didėjantis nervuotumas, gilėjant Lenkijos krizei. To
kiais atvejais, kaip žinoma nuo pirmosios bolševikinės 
okupacijos laikų, pradėdama “valyti” užnugari nuo 
“liaudies priešų" ir bendrai nuo Sovietams nepatikimo 
elemento, pasiunčiant masiniai atrinktuosius Sibiran. 
Kadangi Lietuva paskutiniame dešimtmetyje iškilo Į 
pirmaujančias vietas visoje Sovietų Sąjungoje savo po- 
grndžio spauda, protestų raštais, pasiekusius Vakarų 
pasauli ir audringomis demonstracijomis krašte, tai 
“nepatikimų” sąrašai turėtų būti ilgi.

Šimtai tūkstančių lietuvių susirašinėjo su savo arti
mais užsienyje, ypačiai Amerikoje, gaudavo siuntinius, 
ir su džiaugsmu sutikdavo savo brangius svečius iš to
limo užjūrio. Vienas kitas gaudavo teisę iš sovietinės 
valdžios aplankyti savo gimines užsienyje. Visa tai ne
praėjo nepastebėta budrios KGB akies, žinoma iš atvy
kusiųjų pasakojimų, prie jų asmeninių bylu dažnai bu
vo prijungiamos siunčiamų ar gaunamų laiškų fotokopi
jos, kas Įrodo, kad milžiniškas sovietinis asugumo apa
ratas nepraleidžia mažiausių smulkmenų, kas liečia ry- 
šų palaikymą su Vakarais. Reikia manyti, visi palai-

kautieji ryšius su savo artimaisiais užsienyje yra taip 
pat Įtaukti į atatinkamus sąrašus ir suskirstyti Į ka
tegorijas.

Visą tai puikiai žino lietuviai tėvynėje. Jie supran
ta, ko gali tikėtis artėjančio karo išvakarėse ar rimtos 
politinės krizės atveju. Dar nepasiekė mus šią metų po
grindžio spauda, kurioje būtų pasisakyta dėl' Lenkijos 
Įvykių ir jų posekmių Lietuvai. Bet smarkiai sumažė
jęs susirašinėjimas ir neatsakymaš Į pakartotinus laiš
kus, jau daug pasako apie Lietuvoje susidariusias nuo
taikas ir kylantį nerimą tautoje.

Prie bendro vaizdo reikia pridėti Suvalkų trikam
pio padėtį, kuris yra tiesioginiai atsidūręs Lenkijos Įvy
kių sūkuryje. Prieš to krašto lietuvius turėjo iškilti 
klausimas, kaip elgtis jų padėtyje; ar toliau reikalauti 
savo teisių atstatymo bažnyčiose ir laisvai gauti tary
binę lietuvišką spaudą ir knygas iš Vlniaus, o taip pat 
iš užsienio, ar laikytis nuo visų įvykių nuošalyje ir 
laukti ramesnių laikų?

Lygiai laisvajame pasaulyje lietuviškuose veiks
niuose ir plačioje išeivijoje nėra susidariusi laikysena 
ar aiškus nusistatymas, kaip privalome laikytis Lenki
jos atveju. Dr. K. Bobelis savo paskutiniame praneši
me Chicagoje, kuris skelbiamas spaudoje, buvo plačiai 
aptaręs Lenkijos Įvykių reikšmę Lietuvos išsilaisvini- 
miu iš sovietinės okupacijos. Jis itin pabrėžė, kad Len- 
kjos darbininkijos visuotini streikai ir jų iškovotos ne
priklausomos unijos Soldarumas Įrodė komunzmo ban
krotą. Prasidėjęs Solidarumo sąjūdis f 
Lenkijos sienų, bet persimes Į kitas satelitin 
bes ir Į pačią Sovietų Sąjungą. Dėl šios priežasties 
Kremlius ryžosi karinėmis priemonėmis sustabdyti 
darbininkijos išsilaisvinimo ir demokratėjimo procesą, 
kas nulems tolimesnę pasaulinę politiką.

Tačiau dr. K. Bobelio kalboje, kaip ir bendrai vi
suose veiksniuose, nebuvo, bent iki šiol, keliamas ■ ir 
svarstomas klausimas, kaip tokiu kritišku momentu 
turėtų laikytis lietuviai išeivijoje, jau nekalbant apie li
kusius tėvynėje. Ar patartina toliau palaikyti ryšius su 
savo artimaisiais tėvynėje, ar nėra rizikinga lankyti sa
vo gimines šią vasarą, ar galima ruošti jaunimo eks
kursijas, tikiu arčiau pažinti savo gimtąjį kraštą? .

Kas patartina Suvalkijos trikampio lietuviams? Iš 
praeities žinome, kad, prasidėjus Rusijoje 1905 m. dar
bininkų streikams, sujudo ir pavergtos carizmo tautos, 
reikalaudamos politinių ir autonominių laisvių. Ar vi
sai panašioje situacjoje, vykstant Įvykiams Lenkijoje, 
Suvalkijos lietuviai neprivalo kelti savo tautinių reika
lavimų, ar turėtų pasitenkinti bendra rekalavimu, ko
vojant už valstiečių nepriklausomas unijas?

Toliau sektų klausimas, kaip turėtų laikytis veiks
niai, paskiros organizacijos ar net pavieni veikėjai, ..kai 
bus kviečiami Amerikos lenkų organzacijų prisidėti 
prie jų ruošiamų protestų ar kviečiant lietuvius prisi
dėti prie rinkliavų kovojantiems lenkams?

Bet virš šių kylančių klausimų iškyla vyraujantis 
uždavinys, kaip šioje kritiškoje situacijoje suderinti vi
sų veiksnių veiklą prie naujai susidarusios situacijos 
ir naujos Amerikos pasaulinės politikos? Tais klausi
mais, bent iki šiolei, nebuvo veiksnių pasisakyta. Ta
čiau tais klausimais plačiai diskutuojama eilinių lietu
vių tarpe ir net daromi asmeniniai sprendimai. Susilai
koma nuo susirašinėjimo su artimaisiais Lietuvoje, ar 
atsisakoma nuo planuotos kelionės tėvynėn.

Šiame editoriale tėra keliami klausimai, kurie sa- 
vaimi iškilo sąryšyje su Lenkijos Įvykiais, bet jų spren-

ANTANAS PLEŠKYS

VLIKo pirm. dr. K. Bobelio pranešimas
(Tęsinys)

1 Sovietų S-gos nusikaltimą Lie 
! tuvaj arba kitai valstybei ar 
1 tų valstybių
pristatyti. ¥ *Daug kas 

i 19975 metais 
Į kad Helsinkio aklas atneš So
vietų S-gai pražūti. Ir dabar 
po 5 — 6 metų mes matome, 
kad Helsinkio aktas tikrumoje 
veda Sovietų S-gų į pražūtį. 

! Jeigu nebūtų buvę to akto, 
daug kas neturėtų tokių 
mentų, ant kurių galėtų 
tis o dabar tuo aktu vįsi i ?

! rniasi Visa politika vyksta am 
to akto, visas judėjimas vyk
sta tik ant lo akto. Ir Sovietų 
S-ga nežino kaip atsikratyt j. 
Dabar tie patys manevrai vyk 
sta. Manevrai jau turėjo pa
sibaigti — juos pratęsė. Pra- 

! tęsė tam, kad įvarytų baimės. 
Žinote, kad su Sovietų S-ga 
galima kovoti tik jų ginklu. 
Jie nieko kito nesupranta. Jei
gu jiems duodi per galvą, taį 
jie atsitraukia, o jei ne,.tai jie 
tau lipa ant galvos.

Mes. lietuviai, kurie išgyve- 
, turime dar 

tą ant i k o m u n is t i nę
i ir visiems 

Todėl yra skaudu, 
tiesiog niekinga, kad lietuvis 
patriotas galėtų bendradar

biauti su komunistų agentais. 
Mes turime pasmerkti tokius. 
Mes žinome,kad daug lietuvių 
yra priversti būti komunisti
nėje partijoje, mes ne būtinai 
turime juos kaltinti. Jis gali 
būti komunistinėje partijoje, 
bet jis neturi kenkti brdliui lie 
tuviui. Jeį jis yra toje parti
joje dėl gj’venimo sąlygų — 
tvarkoje. Tu ten būk, tu ban
dyk padėti savo broliui lie
tuviui, bet ne jį naikinti. Len
kai yra geriausias pavyzdys. 
Lenkų komunistų partijoj yra 
žmonių, kurie kovoja vieno-

Dr. Kazys Bobelis
Vieni sakė, kad bus savaite 

anksčiau, kiti — savaitę vėliau 
bet turi ka's nors būti. Taip ir 
dabar, oras yra pritvinkęs. Ir 
yra tįk klausimas, kada jis 
sprogs. Aišku, ta padėtis nega
li visą lajką tęstis rusai nega
li tokios padėties toleruoti,ko
kia yra šiandien Lenkijoj, nes

žmonėms, iškelti,

juokėsi, kuomet 
mes kalbėjome

mo- 
rem.

re-

nesustos pt'ie Į jeigu jie toleruos, tai reakcija 
valsty- išsivystys į kitas valstybes*—į kitas valstyljes,— 

išsivystys į Čekoslovakiją, Ven 
griją, Rumuniją ir taip toliau j nome komunizmą 

r stipriau
Prestyžo idėją skleisti, plėsti 

rusų hierarchijoje, aiškinti.

ir į Lietuvą. Todėl jiems yra ir 
prestyžo klausimas.
klausimas
Senąją jhicrąrchiją amerikie
čiai vadina hadr liners —kie
tasprandžiais. Laiko vi^ną li
niją ir galvoja, kad jie saw 
diktatūra, savo melu, savo ap
gaule vjs]<ą pasieks. Kiti, jau
noji karta, galvoja kitaip. Pas 

*juos yra toks didelis antiko- 
munistai, antdiktatūrinis ju
dėjimas, kad jie jau nepajė
gia visų suvaldyti. Jie bando 
tremti, kiša į kalėjimus. Bet 
viskas, kas vyksta Sovietų Są
jungoje šiandien, išeina i Va
karų pasaulį, nes komunikaci
ja taip, išplėsta, kad jau pas
lėpti negalima. Ir todėl mūsų 
lietuvių pareigą yra kiekvieną

dimai paliekami veiksniams. Vakarų demokratijos jau 
seniai yra paruošusios ir paskelbusios viešai savo pla
nus, kokios sankcijos bei pritaikintos Sovietams ir jų 
satelitams invazijai prasidėjus ir kokie radikalūs pa
keitimai pasaulinėje politikoje bus vykdomi vėliau.Tuo 
tarpu mūsų veiksniai, nors Lenkijos Įvykiai tęsiasi nuo 
praeitų metų-rugpjūčio mėn., dar neturi sudarę planų 
ir išdirbę metodų kaip reikėtų veikti ir laikytis naujai 
susidariusioje situacijoje. Argi vėl turėtų pasikartoti 
nelemtis lietuvių tautai, kada artėjančios istorinės kri
zės užklupdavo vadovaujančias viršūnes nepasiruošu
sias įvykių eigoje, paliekant tautą savo likimui ir savo 
išminčiai?

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
(AUSTRALIJA IR JOS LIETUVIAI)

(Tęsinys)

ŠVENTĖS ATIDARYMO IŠKILMĖS
Neilgas kelias eisenai, nes gal už trijų kvar

talų jau ir City Hali — miesto salė, kurioje vyks 
šventės atidarymo ceremonijos.

Scena dekoruota, iš ko galima spėti, kad 
hus inscenizuota senovės vaidilučių epizodas, 
nes yra aukuras. Prie sienos įniontuoti gražūs 
vargonai ir kai suėjęs choras sustojo, jie liko to
limesniame fone. Pranešėjai sustojo scenos kam
puose: Viktoras Ratkevičius, ir Dalia Vyliūnai- 
tė, kurie savo paskirtį pasigėrėtinai atliko. Ge
ros dikcijos ir apvaldytas žodis, juos darė pro
fesionalais. Gal taip ir yra, Neižnau.

Po to suėjo ir vaidilutės,kurių drabužiai ne
visai atitiko paskirtį. Chorui net neprasižiojus, 
prasidėjo kalbos ir sveikinimai. Vargas tiems 
choristams, kuriems reikėjo išstovėti geroką va
landą, pakol visų kalbų išklausė. Čia jau aiškus 
organizatorių nesumanumas. Ir sugalvok pade- 
;<ora sceną gyvais žmonėmis, kuriems tokia
me kaiC; raka išprakaituoti beklausant ilges
nių i-- ‘ramr. nių Kalbų, o po to, dar turėti jė- 

t . ti -h., ą. Matėsi jų veiduose didelis 
.. : rių. kuriems pasidarė bloga.

Galimai stovintieji teikė pagalbą.
Gražiai kalbėjo svečiai iš JAV. Tai J. E. 

vyskupas Brizgys ir PLB p. V. Kamantas. Vie
tos LB p. Navarauskas ir gubernatorus Mr. 
Seaman. Pastarasis pasirodė esąs geras kal
bėtojas. Jis paminėjo seną Lietuvos istoriją, Vy- 
tautos laikus ir jo galybę, kultūrą ir mažos lietu
vių tautos civilizaciją bei gražias dainas ir šo
kius. Jo kalba buvo kondensuota, trumpa ir la
bai reikšminga. Ir po visų kalbų, kai choristai 
sunkiai bepastovėjo, tai dirigentė jiems pamojo 
grakščiai rankele, ir dainos prasidėjo. Tiesa, dar 
prieš aukurą sėdėjo keletas kanKiininkių, kurios 
atliko keletą gražių meliodijų. Čia pasirodė dar 
ir smuikinnkas. Keista, kad smuiKininkas ir dar 
vienas kitas vyriškis, ant paprastų kelnių u baitų 
marškinių, užsijuosę* tautinę juostą. Choras tu
rėjo moterų nepilnais tautiniais kostiumais. At
rodo, kad tokiai šventei reikėtų atidžiau pasi- 
ruošti.

Bendrai, nors ir pavargęs choras, bet gerai 
pasirodė. Jam vadovavo V. Vasiliauskienė. Di
džiausias ovacijas atidarymo iškilmėse užsipelnė 
jaunuolis Setynas Kubilius. Jis pradėjo anglišku 
žodžiu, pasigėrėtinai atlikdamas lietuvišką verti
mą ir inscenizuodamas su gera nuosaikia vaidyba 
“I am a man from Nemunas”. Žiūriu r stebiuosi 
to jauno žmogaus gabumais. Matau, kad jis ir su 
mokykla. Kaip vėliau sužinojau, tikrai jis tą sri
tį puoselėja ir nori būti aktorium. Jis dainuoja ir

chore, ir visur kur tik lietuviškas subuvimas. In- 
domiai klausėsi visi, o ypatingai gubernatorius ir 
arkivyskupas. Stebėjosi žavingu tekstu ir išpildy
tojo sugebėjimais. Bravo Setynai! Mums dau
giau tokių jaunuolių reikia. Tik prie to galima 
statyti klaustuką — kur gi kiti? Kai jau ceremo
nijos baigėsi, susiradau tą jaunuolį, kuriam kele
tą minučių publika kėlė ovacijas ir apkabinau, 
pasveikindamas. Jis pažadėjo tą tekstą man per
duoti, bet vis aplinkybės sutrukdydavo. Reikia 
manyti, kad tekstą prisius Į Los Angeles.

Publika skirstėsi su pakilia nuotaika ir dali
nosi gautas įspūdžiais, laukdami kitų šventės 
punktų. 0 jų nemažai, gal net šešiatas. Nuostabu, 
Kelios dienos Lietuvių Dienų. Tai bent 
ryžtas....

' LITERATŪROS IR DAINOS VAKARAS

Tą pačią dieną vakare, parapijos salėje vyko 
literatūros ir dainos vakaras. Apsistojimo vieta 
nuo šiandien jau pakeista. Labai mieli lietuviai, 
kuriuos susipažinau kadaise Romoje, Lietu
vių Kolegijoje, dabar susitikę mane pakvietė pas 
save. Jie gyveno nuostabiai gražioje vietoje. Kai 
užvažiuojam į aukščiausią kalną, nuo kurio visas 
miestas po kojom, o vakare, kai šviesų jūra mie
stą užblieskia, vaizdas nuostabus. Jonas ir Mari
ja Stačiūnai, kurie mane globojo, verti didelės pa
dėkos ir pagarbos, kad lietuviai taip mažai būda
mi pažįstami, vežė, iš parengimo Į parengimą, 
vaišino ir atliekamą astostogų laiką praleido su

dąi su Valensą ir jo šalinin
kais taip pat, o kiti yra išda
vikai. Todėl mes turime tą pa 
čią idėją skleisti savo tarpe. 
Dar skaudžiau,kad mūsų išei
vijoje yra lietuvių, kurie užsi
kabinę ant komunistinės meš
kerėlės, ar iš naivumo arba 
gal kai kurie ir sąmoningai in 
filtruoti,, jr mūsų tarpe sklei
džia nesantaiką, mus kursto 
vieną prieš kitą, mus bando su 
skaldyti bando apšmeižti, pa
niekinti, pajuokti jr tuo kliu
dydami mūsų bendrą darbą. 
Todėl mes visi lietuviai,ar, mes 
esame jauni, ar mes seni, turi
me turėti vieną liksią — ko
voti už Lietuvą. Ir yra gėda, 
jeigu mes galime pasakyti, 
kad tu esi per senas ir tu jau 
netinki būti lietuviu ir netin
ki kovoti už Lietuvą. Lygiai 
taip pat kad senesnis pasaky
tų, kad tu esi pjemuo, tu dar 
negali kovoti už Lietuva Ne
turi būti mūsų tarpe skirtu
mo. Mes visi esame vienodi, 
seni ar jauni, kiek tai liečia 
Lietuvos laisvės kovą. Kiek
vienas turime atlikti savo in
dėli Vyresnieji yra atlikę dau
giau, jie kiek gali turi nešti 
tą naštą toliau, o jaunesnieji 
turi įsijungti Į mūsų tarpą, pa
dėti mums, prisijungti ir su
stiprinti kovą, bet ne niekinti 
mūsų darbo (gausus (ploji
mas) .

VLIKas kaip vyriausias Lie 
tuvos laisvinimo insitucija ne
turi jokių pretenzijų ką nors, 
km nors įsakinėti, ką 
kam nors įsakinėti, ką
yra suinteresuotas ,kaip yLI- 
Ko įkūrimas sako, Lifetuvos 
laisvės atgavimu. Ir VLIKas 
■tas jfnnkfcijgs--;neš tol, kcl Lie-, 
tuvos laisvė bus atgauta, kol 
Lietuvoje bus galima susitvar
kyti demokrtiniu būdu Lietu
vos vyriausybę, kuri bus su
daryta Lietuvoje. VLIKas 
neturi jokių pretenzijų Lietu
vą valdyti ar jai diktuoti. Mes 
tik norime jai padėti atlikti 
šiuo, metu tas pareigas, ku
rias Lietuvoje lietuviai negali 
atlikti. Ir todėl kiekvieno lie
tuvio yra šventa pareiga pa
dėti VLIKui tą darbą dirbti. 
Jeigu jis nenori padėti, jis tu
rėtų bent nekenkti. Todėl visa 
spauda turėtų objektyviai 
įvertinti tą, ką VLIKas atlie
ka. Pozityvią kritiką duoti, 
jei kas nors nėra taip gerai 
atliekama ir jei klaidų pada
roma, aš turiu prjpažinli kai ' 
naudingą.

(Bus daugiau)

nors, 
nors

— Varšuvos pakto vaĖT^’ų 
manevrų metu pablogėjo prem
jero V. Jaruzelskio sveikata.

svečiais. Gražiai Įsikūrę ir Įkopę Į aukštesnio gy
venimo lygį: Marija dirba kaip gailestinga sesuo, 
o Jonas kaip inžnerus. Jei neklystu, turi ir pa
valdinių.

Tokios malonios šeimininkės globoje, tikrai 
buvo maloni ir Australijoj viešnagė. Taigi,su jais 
ir važiuojam Į Literatūros vakarą. Toks vakaras, 
kaip paprastai,sutraukia daug klausytojų, dabar 
maža parapijos salę neperpildyta.

Prasminga, graži programa. Kampe, prie 
pirkelės, pavirtęs kryžius.Dailiai apipavidalintas.

P. Pusdešris atidaro literatūros vakara, su- 
pažindindamas visus jo dalyvius. Pagal progra
mą, pirmoji išeina rašytoja Bronė Mockūnienė su 
novele ‘‘Gyvenimo Laiptuose”, Ji lyriškai, gra
žiai perteikia tekstą, kuris vaizduoja sužeistos 
žuvėdros išklydimą iš tėviškės. Po jos, Jurgis Rū
bas savo gražiu balso tembro išpildo pora dainų: 
Aš lauksiu prie Vilnaus, (muz. V, Budrevičiaųs) 
ir Žaliojoj Lankoj (muz. M. Petrausko). Toliau 
du poetai — Juozas Mikštas-šilainis ir Marija 
Maląkūnienė skaitė savo kūrybos po keletą eilėraš
čių. Jų skaitymas ir interpretacija buvo toliau 
nuo publikos. Matai, yra du visai sk’rtingi daly
kai, parašyti ir perskaityti,kad perduotam tekstą 
su reikiamos interpretacijos galia. Kažkas, iš to
liau, net šūktelėjo: garsiau, nieko nęgirdšiii.

(Bus daugiau)
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bVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Rastą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 2U0 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

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

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

T»l.i 542-2727 «<*« 542-272?

TEL. 233-5893

u

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. PAUL V. DARGI?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinika 
Medicinos direktorius

E. M«nh«Uh Rč. Wa&tctoejwr, IL 
VALANDOS: 3—d darbo dienomis

...

TITIAN AS, Renesanso tapytojas FLORA

&

Lietuvių Moterų Apšvietos draugi
jos eilinis narių susirinkimas įvyks 
šeštadienį, balandžio 11 d., 1 vai. po
piet, 3808 So. Union Avė. Narės pra
šomos dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikaių aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didzgalvis, rast.

3 Įsimylėję vyrai stengiasi 
būti mandagesni negu jie iš tik
rųjų yra. Štai dėl ko įsimylėję 
vyrai atrodo tokie juokingi.

(Nicola Charmfort)

S L SIRIN KIMU

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 7lst St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. DEOiNAS SElBUllS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos toleL: 448-5545

Po Stalino mirties Sovietų va- _ gybė. Komunistai partiečiai, ku- 
dai nutarė žaisti dvigubą žaidi-1 rių yra mažuma, turi dar dides
nių — viena rankta skverbtis į I nes privilegijas negu turtuoliai 
naujus užkariavimus, o’ kita — Į 
rodyti alyvų šakelę, kad sustip
rintų prekybą su Vakarais ir 
įsigytų Vakaruose simpatijų. 
Nauji užkariavimai Kuboje, Af 
rikoje ir Azijoje pasisekė beveik 
be šūvio (išimtis tebėra Afga- • 
nistanas), o iš Vakarų gauta į 
nauja technologija ir dvasinis; 
prie lankumas tam tikruose •

_ į sluoksniuose.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

Buvo sunku tikėti, kad Sovie
tų propaganda paveiktų po Ant- išnaudosimą, 
rojo Pasaulinio karo’ į Vakarus 
pabėgusius lietuvius. Kai Stali
nas buvo užleidęs geležinę už
dangą, vienintelė svarbi nuotai-

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairi y atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
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

; ka išeivių tarpe buvo pasiprie- 
\ šinimas rusų okupacijai. Reika

lai pasikeitė, kai LTSR pradėjo 
kviesti išeivius pamatyti naują 
sovietinį gyvenimą Lieluvojc. 
Mūsų išeiviai menininkai, moks
lininkai, profesionalai didelėmis

I grupėmis aplankė Lietuvą ir j 
į apsidžiaugė ten suradę pažangą 

ir kultūrą.
Visa tai gal dabar nesunku i 

paaiškinti, nes žmogus yra silp
nas ir pasiduoda pagundoms, 

t ypač jei jis mato sau tikrą ar 
I tariamą naudą. Taip pat Vaka

ruose paplito koegzistencijas 
mintis, kad komunizmas ir ka
pitalizmas gali sutilpti viename j 
pasaulyje ir gal net vienas kitą į 
papildyti. Ta mintis buvo ypač 
puoselėjama pačių .komunistų, j 

p Tačiau pats gyvenimas paro-1 , 
dė komunizmo priešingybes. Vo- Į S 
kiečiai, vengrai, čekai, o dabar | 
lenkai darbininkai nuneigia, kad i• V 7

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, !L 60629

Lietuvių Taryba, nepajėgdama 
> suteikti savo bendradarbiams 
‘ pigių kelionių Lietuvon, kur at- 
j vykėliai yra liaupsinami, sun- 
I kiai greitu laiku sulauks atsi
vertėlių iš bendradarbiautojų 
su LTSR tarpo. Tikra yra tai, 
jei LTSR grius ir Lietuvos žmo
nės pareikš savo valią, tai tuo
met tokie plunksnos žmonės, 
kaip Vincas Trumpa, parašys

I neįtikinamas panegirikas apie 
dabar sunkiai kovojančius lie- 

I tuvius dėl savo laisvės. Žinoma, 
I tokie raštai yra visiškai be
verčiai. Juozas Nendriūnas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i>
vėsinama laidotuvių koplyčia

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

i
Ii

I
I.

įk a

Trumpa nemėgsta 
istorijos ir, gal būt, 
Ncfetradaimus apie 
komunistų partija, 
save, vėl atidarys

MIKUŽICTĖ ATSISVEI
KINO A. VINKŠNĮ

Praeitą savaitę vėžiu mirė lat
vių veikėjas A. Vinkšnis. Jis bu
vo kelių organizacijų veiklus 
narys. Atsisveikinimas vyko 

• šiaurės Chicago j e esančioje lat
vių evangelikų bažnyčioje.

Euphrosine Mikužiūtė, nuvy
kusi kartu su V. Samaška, pa
reiškė velionio šeimai užuojautą 
kelių lietuviškų organizacijų 
vardu — Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, ponios Daužvardie- 

. nės vardu (Ji buvo pasiuntusi 
• telegramą, bet pastaroji dar ne- 
j buvo pasiekusi atsišveikinimo 
salės pareigūnų), o vėliau pasa
kė kalbą Chicagos Lietuvių Ta
rybos vardu. AL T o pirmininkas 
dr. K. ‘Šidlauskas įgaliojo Miku- 
žiūtę atsisveikinti velionį ir 

’ ALTo vardu. Ji tai padarė- Ji 
žadėjo savo kalbą parašyti, kad 
galėtume atspausdinti.

i Buvo du Bendruomenės at-

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
kaptializme. O nuo 1960 metų 
tautinių išsilaisvinimų sąjūdžiai 
paplito Azijoje, Afrikoje ir at
gijo Rytų Europoje. Teoretinis 
komunizmas ir nacionalinis ju
dėjimas yra pavojingesnis rusų 
imperijai, negu išorinis užpuo
limas.

Gerai ir teisingai elgiasi Ame
rikos Lietuvių Taryba, principi
niai pasisakydama prieš Lietu
vos okupaciją, Lietuvos žmonių 

rusų okupantų
sk.eidžiamą propagandą Vaka
ruose. Ji eina kartu su viso pa
saulin laisvėjimo jėgomis.

Prieš Amerikos Lietuvių Tary
bą pasisako LTSR komunistai 
partiečiai, Amerikoje leidžiami 
ia:krsščiai Laisvė ir Vilnis. Ta
ryba yra smerkiama todėl, kad 
LT?B yra padariusi pažangą ir 
kad Sovietų Sąjungoje tautos 
.aikiai sugyvena. Tai propagan- 
dai geriausias atsakymas yra 
paties gyvenimo dialektika — 
įvykiai Lenkijoje. Ateitis pri
klauso Amerikos Lietuvių Ta
rybos ])3Žiūronis. • •r 1

Visiškas mišinys yra išeivių 
bendradarbiautojų tarpe. Pažan
gos mitui itširpus, telieka kur-1 
čios fantaizjos. Akiračių uolus 
bendradarbis Vincas Trumpa 
randa, jog prie komunistų Lie
tuvoje bažnyčių padaugėjo’, o ne 
sumažėjo. Visiems žinoma, kad 
Vilniaus katedra paversta į pa-

vyskupas 
ištremtas 

vienintelio
bažnyčia

jumi, šv. Jeresės bažnyčia — 
universiteto biblioteka ir t.t. Be
je, Vincas 
tikroviškos 
rašo kaip 
ateitį, kai 
gelbėdama
uždarytas šventoves ir sugrąžins 
vyskupus į jų sostus. Tačiau 
tuomet jau vyks kovos gatvėse \ stovai, 
ir patys žmones atidarys savo į Visuomeniniame darbe latvių 
šventoves ir ten pastatys save nesimato, tačiau atsisveikinimo 
dvasiškius. Trumpa turėtų pa-Į 
simokyti iš laisvininkų ir vilni- ■ 
ninku kaip rašyti logiškiau apie • 
komunistinę pažangą, nes dabar ’ 
Akiračiai tampa balandžio 1 die-: 
nos publikacija.

Panaši mišrainė LB vadų gal- į 
vose. Lietuvių Bendruomenės j 
atstovo Washingtone
vyksta Lietuvon per Tėviškės 
draugiją, o atstovas 
Draugo skaitytojams, 
Tėviškės draugijos ir Inturisto
nėra skirtumo. Tėviškės draugi
ja ya propagandai, o Inturislas 
yra pinigų rinkimui iš Vakarų. 
Už pirmos pastangas reikia pa- ; 
dėkoti okupantui, o už antrojo 
patarnavimus reikia permokėti. 
Kiek daug dabar prirašoma j 
Drauge ir Darbininke, kad šis ! 
skirtumas nėra tikras ir kad tai 
yra pasaka, o ne tikrovė, ne tei
sybė.

, Ar akiratininkai ir bendruo- 
menininkai pramatys ateities 
perspektyvas ir, kaip patyrę 
oportunistai, sugrįš Lietuvos

• laisvinimo darban? Amerikos

GAIDAS - DAIMID
JSNIAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1

žmona

aiškina : 
kad tarp I

bažnyčia buvo pilna. Vinkšnis 
ilgus metus vadovavo Chicagos 
Pavergtų Tautų Savaitės rengi-, 
niams. ' Rep.

PikKJTE ?AV TAUPYMO BONUS

KNOWYOUR HEART

HEl£>pĮUĮt HEART FUND

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

laidotuvių direktorius BJake-Lamb. TeL 735-1212.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

veikslų galeriją, o 
Steponavičius yra 
p-L-ovincljcn, mūsų 
šventojo Kazimiero

komunizme pasiekta klasių ly-1 Vilniuje tapo ateizmo muzie-

t

I

TeL lArd* 7TJ11

V & G HARDWARE TeL: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-3572

TeL: YArds 7-1138 - 113f

VANCE FUNERAL HOME

X

TeL: YArd* 7*3401
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

MttVXJMSQ 
patarnavimas

..

I

TURiMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

I 
|

| 

i
i

K

■

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tol.: 652-5245

Naujienos, Chicago, X. ILL Tuesday, April 11, 1981

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
’ (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® Hill*, I1L 874-4414

INKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIU 
visiems draugams ir klientams linki

VERONIKA F. DUNBAR

1733 S. Halsted St. Chicago, Ill. 60608 
Telef. CA 6-0970

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

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos 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, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

. *

i
i

Gyv. Chicago, Illinois
Mirė 19<S1 m. balandžio 11 dienų.
Velionė buvo mylima žmona Aleksandro Shukšta ir 

Stanley Danbar, mylinti motina Eduardo (marti Dolores), 
Roberto’ (marti taip pat Dolores) ir Carol (vyras Charles) 
Sitar. Velionė paliko 8 anūkus, t proannkus ir daug giminių 
bei pažįstamų.

Vieloj gėlių, prašome aukoti the American Cancer So
ciety, Blakc-Lauib šermeninėje, esančioje 580(1 XV. 63rd St.

Kūnas pašarvotas Blakc-Lamb šermeninėje, 5800 West 
63rd St., Chicago, Ill.

Antradienį, balandžio 1 I d., 9:30 vai. ryto iš koplyčios 
bus lydima į DeMonlc Ealco parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Veronikos Dunbar giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
C. Dambrauskas ir C. Shukšta

Chicctfoe

Lietuvių

Laidotuvių

direktorių

P. J. K1DLKAS
>354 bo. HAJLbTED STREET

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

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Sol LITUANTCA A VE.
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— Vytautas Gutauskas iš Mar- ranui. JjJo žincna Gražina — 
queue Parko, pratęsdamas pre’ G na, gimusi E.či/inaLė, vlčo 
numeratą, savo velykinius svei-} vavo Brklge;)orle esančia iji 
kiniams ir gerus linkėjimus at- ^Healthy Food” restoranui. Vr- 
lydėjo $5 auka. Dėkui. lion's paliko sūnų Anesiiną Pijų

—Dėkui teis* Baliui Klovai iš Į 
Marquette Parko uz ankstyvą j 
prenumeratos pratęsimą ir už i 
$25 auką.

—Marija ir Justinas Palubius- j 
kai iš Marquette Parko, sveikin
dami su artėjančiomis Šv. Vely
kų šventėmis, atsiuntė $10 auką 
už kalendorių.

— DaiL Vladas Vaitiekūnas, 
St. Petersburg Beach, Fla., spe
cialiu laišku atsiuntė gerus lin
kėjimus ir 5 dolerių auką už 
kalendorių.

— St- Rita aukšt. mokykla pa 
sk !bė geriausių mokinių sąrašą. i 
Tarp kitų jame yra David Dau
ginas. Linas Šmulkštys, Karolis ’ 
Drunga, Darius Matonis ir Da
vid 'udzus.

— Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo susirinkimas bus balan- ( 
džio 15 d. 11:30 vai. ryto EI* 
Bianco restorane. Viešnias pri-

ir dukrytę Marytę Paskuą bei 
daugelį giminių. Jis bus pašar
votas Gaidan-Daimid šermeninė
je, ir bus laidojamas šv. Kazi
miero Lietusių kapinėse^

Stella Kaulakienė paski. ta 
Balzckė muziejaus knygyno 
fondo pirpiininkef;,Ji padės pi- 
rūpinli pinigų * muziejaus kr.y- 
goms pii^UiĮ į i H •) -?

labai apgailestauja ir atsiprašo metu. Atvanga buvo reikalinga

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS U.GIE.MS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Tel. 847-7747
aukojusius, kad žadėtu laiku sudarant naują partijds aparatą

N*m4l, — P«rd»vlm«H . _ N«m«l, Žctni — PirdivlirM > 
»fAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR 5AL1

— Ponia A. Andrulis iš Oak 
Lawn Velykoms ir vasaros me- Į 
tui išvyko į Hart, Mich. 1 Dėkui i 
už $3 auką.

— Dėkui J. Andrukaičiui, Red- 
ington Shores, Fla., už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą ir už ta J 
■proga atsiųstą $5 auką.

—Linda Jenčiūtė iš Marquette ' 
Parko baigė Chicago State uni-. 
yersitetą bakalaurės laipsniu.

:ms ponios Olga Landon ir Peg- — Klemensas Cržauskas, pra- 
py Brummer. leidęsi p«bęi’įšayajdiij **-šv. Kry-

: žiaus ligoninėje, jau grįžo namo 
—Vladas Rasciauskas, dar ne- oeĮ-o^i'pasilaiką ■ i , 

baigęs savo kelionės įspūdžių į . ’ •*' * ' ‘
Kinija, sekmadienį išskrido į Is-Į ; • —. Juozo Kapačinsko atsimi- 
landiją, kur pabus penkias die-' DimiŲ Spaudos Baruose, Chica
nas, o vėliau su kregždėmis J £os Lietuvių Literatūros Drau- 
skris per Atlantą. Pabuvęs Vil-'g>J°s 1979 m. leidinys. Gausiai 
niuje ir kitose vietose ištisą sa- į iliustruotas nuotraukomis,. 216 
vaite, vėl grįš į Chicago'. Jis nori ' Ps^-> kaina $7, gaunamas Nau- 
pąmatyti pavasarį Vilniuje irjJienoss- (Pr-)
kituose miestuose. j _ LIETUVIŲ DAILININKŲ

— Martin M. Santoski, sulau- I darbai yra vertingiausia ir ne
kęs 10 metų, staigiai mirė p ra-; senstanti dovana vestuvių, su
eitą šeštadienį. Jis vadovavo; kakčių ir kitomis progomis, 
miesto šiaurėje esančiam ręsto- i Gaunami ČIURLIONIO GALE- 
____________ .______________ {RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė.,

' į Chicago, III. Telefonas — Mid- 
land Savings bendrovės valan-

j knygos negalėjome Jums pa- 
i teikti, kaip buvo komiteto laiš
kuose pažymėta, nes M. Morkū- 

' no spaustuvė knygos negalėjo
atspausdinti laiku, kaip buvo 

‘ sutarta.

bei vyriausybę ir siekiant įgauti 
žmonių pasitikėjimą. Dabar vėl 
.grįžtama į visiško paklusnumo 
laikotarpį.

Kinijos vyriausybės galva — 
vicepremjeras Deng Xiaoping 
žada pasitraukti iš valdžios bir
želio mėnesi ir ją perleisti kom
partijos gen. sekretoriui Hu Yao- 
bang. Esamos negerovės — juo
doji rinka bei spekuliacija yra 
priskiriamos laisvėjimui. Taip

šeštadienį.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU:

A. LAURAITIS
V. RASCIAUSKAS

Sudarome dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti, 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus Į Lie
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir 

geriausiais patogumais.AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave., Chicago, III. 60643 

Tel.: (312) 238-9787-8.

domis 254-4470, kitu laiku — 
/ 434-6155.

i
1 .. ,_______________
1 -

j. DU NUSIKALTĖLIAI
Ar gali žmogus tikrai, be jo

kios abejonės, žinoti, kol dar gy
vas,. kad, numiręs, tikrai eis į 
'dangų? .
i Kviečiame visus pasiklausyti 
šios labai įdomios temos šian- 

j dien 8:45 vai. vak. radijo banga 
1 1450 AM per "Lietuvos Aidus”.

Penktadienį 4:23 vai. po pietų 
\ per Sophie Barčus radiją išgir- 
site "Velykos, tai pergalė”.

! Parašykite mums pareikalau- 
j darni knygelės "Kaip atgimti iš 
’ naujo”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries,
P. O. Box 321,
Oal: Ill. 60454

____________________ i

NUOŠIRDI PADĖKA

j J. Kreivėno knygai leisti ko- 
! mitetas ir knygos autorius reišr 
i kia gilią padėką ir pagarbą vi- 
' siems, kurie savanoriškai atsf- 
: liepė į komiteto laiškus ir finan- 
• sine parama prisidėjo prie knyr 
gbs — “Mirties Lageriuose ir

Gerbiamus aukotojus prašo
me kantrybės palaukti dar ke
liolika dienų, nes knyga jau at
spausdinta ir atiduota įrišti į 
viršelius.

Su gilia pagarba,
Komiteto pirm. E. Jasiūnas, pat priskiriamos žemės ūkio ne- ] ninės ir^uiūversitetcC 
ižd. St. aVnagūnas, iždo glo- Į sėkmės, nes ūkininkai palieka 
bėjas V. Kozįca, sekret. J.
Kreivėnas (knygos auto
rius) ir nariai: dail. J. Tri- 
čys ir A. Tamulynas.

BUTŲ NUOMAVIMAS
.» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

HSU RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

F.B.I. NEGALĖJO APKLAU
SINĖTI HINCKLEY

WASHINGTON, D.C. — FBI 
atstovas pranešė, kad jis nega
lėjęs apklausinėti John Hinck
ley,-nes negalėjo prie jo prieiti. 
Hincklio tėvai, patyrę apie jo 
areštą, tuojau pasamdė advo
katus, kurie išgavo iš teismo 
sprendimą, draudžiantį kitiems 
prie jo prieiti, ries jis esąs psi
chiatrų priežiūroje. Advokatai 
gavo teismo Įsakymą palikti jį > 
ramybėje.

FBI keliais atvejais bandė jį 
apklausinėti, bet advokatai, tu
rėdami teisino sprendimą, 
prileisdavo niekam prie jo 
eiti.

ne- 
prk

me-
Tse

žemę ir vyksta į miestus uždar-tmi vienetai, 
biauti ar spekuliuoti.

S m ūgį d e m c*k r a t ė j i m u i d avė 
pats Deng Xiaoping kompartijos 
suvažiavime, pareikšdamas, kad 
tvarkai atstatyti bus panaudo
jama kariuomenė.

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo- 

j__ ________$130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo- 
Didelis garažas. Mar

quette Parko centre. $75,000.
4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 

50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000. ‘

ŠIMAITIS REALTY

MIAMI MIESTE DOMI
NUOJA KRIMINALAS

Notary Public 
insurance, Income Tai

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis:

Tremtyje” — išleidimo.
j Ypatinga padėka ir pagarba 
. reiškiama garbės leidėjams, rė- 
. mėjams ir garbės prenumerato
riams, supra tusiems knygos 
reikšmę mūsų tautai, o ypatin
gai išeivijai, ir savo aukomis 
prisidėjusiems prie jo's išleidi

mo. J f
Komitetas ir knygos autorius

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA
ALDONA DAUKUS, DUKRA SOFIJA ir bendra

darbė RITA LIKANDERYTĖ 
LINKI VISIEMS LIETUVIAMS

VISOS SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS Iš WOPA 1490 kil. AM. , 

Lietuvių kalba: Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 4:00 — 4:30 
vai. popiet, šeštadieniav ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

7159 South Maplewood Avenue

CHICAGO, ILLINOIS 60629

Tel.: HEmlock 4-2413

MIAMI, Fla. — šiaurės anie- j 
rikiečių mėgiamiausia Floridos 
vieta yra dominuojama krimi
nalistų. Miami miesto gyvento
jai ir atostogautojai vengia nak-. 
ties metu išeiti į gatvę reikalais * 
ar tik pasivaikščioti. Miamrį 

' miešto Prekvbos Rūmu vykdo-1 J I
mojo direktoriaus pranešimu, i 

.policija pataria naktį nevaikš-Į 
?čioti. Biznieriai priversti išleisti į 1 i rys,daug pinigų savo verslovicčių bei 
prekių apsaugai, didžiausias trū
kumas yra sargų. Nusikaltimus, 
padidina narkotikai.

Pastaruoju metu gyventojų iri 
(urto apsaugai pasamdyta dar 
200 policininkų,’bet jų dar per- 
mažai. Problema sudaro ir virš 
5,000 kubiečių pabėgėlių, kurie 
daugumoje yra kriminaliniai 
nusikaltėliai. Sekančiais metais 
Dade apskrityje numatoma sam
dyti dar 500 policininkų.

KINIJA PRADĖJO 
VARŽYTI LAISVŲ

PEKINAS (AP). — 1976, 
tais mirus premjerui Mao
Tungui, naujoji Kinijos valdžia 
norėjo pagerinti piliečių-ekono
minį ir politinį gyvenimą bei 
panaikinti nuolatinę baimę, kuri 
ypatingai buvo įsigalėjusi vadi-'
narnos kultūrinės revoliucijos PLATINKITE “NAUJIENAS’

------ . - ----------- - — 
niiniiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiniiniihiniiiiininiiininiinimiiiHiimiiiniii imi u>

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)
NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS’, 

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

.iiiKiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiūiiim iiiiimiiuiiĮiHiinf

Nuobodus žmogus vra tas, ku- 
ris čia yra šiandien ir čia rytoj.

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

ttFLP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikli

REIKIA PRIŽIŪRĖTI vyresnio 
! amžiaus asmenį ir atlikti lengvą 
j namų ruošos darbą Westchester 
į priemiestyje. Duodamas kamba- 

maistas ir geras atlygini
mas. Skambinti po 7:30 vai. vak.

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

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

— Pirmadieni aukso uncija 
kainavo $471. Auksas nukrito, 
kai pakilo visai naujas Ameri
kos erdvėlaivis.

— Aviacijos vadovybė susirū
pinusi nukritusiomis plytelėmis 
nuo “Columbia” paviršiaus.

— Saudi Arabijoje statomas 
pats didžiausias aerodromas pa
saulyje. Jis kainuos 2 bilijonus 
dolerių.

Kas yra nuobodus žmogus?

4645 So. ASHLAND AVĖ, 
Tel. 523-8775

j ’ GENERAL REMODELING
' • Alumin, langai, durys, medžio 

apmušimai. « Staliaus darbai, ce
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FETINGIS CONSTRUCTION 

7152 So. Kadzie Avenue 
Tel. 776-8505■

; ARVYDAS KIELA
6557 S. Tqlman Avenue. -i 

ČMcdgęij IL 60629 . ’J

Laikrodžiai Ir brangenybfc 
Pardavimas ir Taisymis 
2S46 Wwt 59th Strsef 

REpubUc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

j jlįjt ura 111.___ u. n iiiiiurvj wrnrr—. «

a. IIMKUI
Mctsry Public

INCOME FAX SERV1C3
| *257 S. Maplewood. T«I. 254-745*
I T«£p p»t daromi vertimai, giminiv 
? iškvietimai, pildomi pilietybe* pra

šymai ir kitokį blankai. «

F. Zzipcli&r Agen> 
320$ i/2 W. 95th St 
Evers. Prrk, 111. 
40642, - 424-X654

.STHe toJatty Compačy.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vat 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toi 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

- — Naujienos, Chicago, 8, DL Tuesday, April 14, 1981




