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DIDELĖS REFORMOS LENKIJOS 
KOMUNISTU PARTIJOJE

i-' IZRAELIO LĖKTUVAI NUFOTOGRAFA 
PRIEŠLĖKTUVINES RUSU PATRANK.

REFORMOS PALIETĖ IR POLITINĮ BIURĄ

' VARŠUVA.-— Lenkijos ko
munistų partijos Centrinis komi
tetas pradėjo platesnio masto 
reformas pačioje partijoje ir'po'- 
lilbiure. Iš jo pašalintas Jozef 
Pmkovvskis, buvęs Lenkijos 
pretnjeru nuo praeitų metų rug
pjūčio mėnesio, kai prasidėjo 
nepriklausomų unijų judėjimas 
bei streikai.''Premjeru jis buvo 
iki š,m. vasario mėnesio, Irai jį 
pakeitė generolas Wojciech Ja
ruzelski. ... . . ;
,Kompartija ,turį tris niįlįjonųs 

narių, kuriu trečdalis priklauso 
Solidarumo unijaL Nuo praeitų 
metų liepos mėnesio iš partijos 
išstojo 160,000 narių, dąugįau- 
sią nustojusių tikėjimo į kom
partiją darbininkų. Centriniame 
komitete yra 140 narių, gi polit- 

. biure — 10 narių. ' Jis nustato 
partijos h vyriausybės politiką. 
Komitetas nutarė jį padidinti, 
išrenkanUdan^iaudiberalųnariu.

. Varšuvos radijas bei PAP ži- 
-- riių agentūra' pranešė, kad i.š 
' partijos^ pareigūno vietos atleis
tas Emil NVojtashek, atsarginis 
potitbiūro' narys. Pildydamas 
sekretoriaus sStanHĮay’ Kanios 
numatytą j refopną įK-į atskirti 
vyriausybės - ir partijos, f lekci
jas ' atsistatydino; įšJ^artijos 
sekretoriato žemės ūkto ministe- 
pis Jerzy Jojtęcki. Taip paj atsi
statydino ZHigniėyv* Zieiinskl. 
Tos pat agentūros žinlotnisĮ .7į 
politbiurą įšrntktas Gerard Gab
rys, angliakasys iš Chor^aw,. Si
lezijoj? ir Zygmunt, ĄVronski, 
metalo dirbtuvės darbininkas iš 
Ursus, esančio netplf nuo Chor- 
zow. ,

, . ; . .• . j. K
Savo kalboje centriniu komi

teto nariams sekretorius Kania 
pažadėjo pravesti partijoje gi
lias reformas, ir ją sūdemokra- 
tinti. Jis pareiškė, kad Lenkija 
liksrir toliau Sovietų Sąjungos 
lojaliu sąjungininku. Jis pažy
mėjo, kąd Vakarų valstybės ki
šasi į Lenkijos vidaus reikalus 
tikslu pateisinti ’ ginklavimosi 
lenktynes.

Reikia laikyti didele naujove, 
kad į partijos suvažiavimą dele
gatai bus renkami slaptu balsa
vimu. Suvažiavimas įvyks liepos 
14-18 d. Varšuvoje. Kania taįįp 
pat pasiūlė sudaryti komit^ą 
tyrinėti kompartijos vadų pf«a 
rytas nuoskaudas žmonėms. 
Svarbiu dalyku reikia laikyti 
nutarimą, kad joks partijos pa
reigūnas negali likti pareigose 
ilgiau, kaip du terminus.

DEMONSTRUOJA IR RUO
ŠIASI DAR DIDESNĖMS 

DEMONSTRACIJOMS
BELFASTAS. — Trečiadienį 

katalikai vėl demonstravo' šiame 
mieste. Jie mėtė benzino sviedi
nius, žinomus Molotovo koktei
liais, į policiją ir į britų karei 
vius, kurie šaudė plastikinėmis 
kulipkomis. Demonstrantai pa
degė tabako dirbtuvę it baldų 
sandėlį, tačiau gaisrininkai grei
tai. gaisrus užgesino. Sužeistų 
nebuvo.’

. Airių -Išlaisvinimo Armijos 
partizanas Bobby Sands 60-ąja 
diena badauja kalėjime ir yra 
artL mirties,' paguldytas--j- van
dens lovą. .Jis pradėjo badauti 
kovo' 1 d., reikalaudamas kalė
jime- laikomiems IRA nariams 

; politinių kalinių teisės. Nieko 
negeibėjp nė- -popiežiaus Joįo 
Pauliaus II asmeninio pasiunti
nio kuri. John Magee prašymas 
nutraukti badavimą. Jis taip pat 
kalbėjo su atitinkamais britų 
ministeriais, bet jie atsisakė 
pildyti^Sands reikalavimu. Tre- 
čiadi^ąf 'ktth. ^lągee v^-;
badaujantį k^įflį?.;Maizę. KaJ^r-- 
me; bet pasik'albėj^io,.rezultatdi; 
dar nežinogrnt^ Jo
svai^ nukrito.-ik-i 90/š'ėarų. Pri
ima-tik vą^<fėnĮ.iį .piliCflės nuo 
skaųšrno. J^izę ĮanĮejimė ’badau
ja dar trys IRA kalniai.

—————; r? ’ .

— Iridi j oje, New į Delhirp ies- 
te, A(gėritistaįio pabėgėliai - de- 
mo'n^ravo' prie^ovietų Sąjun
gos ^amhasadėSį/f^il^audami 
rusus pasitraukti iš Afganistano. 
Juos gauna iš dezertyruojančių

— Penktadienį JAV ir Sovie
tų Sąjunga pradėjo derybas dėl 
naujos javų sutarties. Senoji su
tartis baigiasi š.m. rugsėjo 30 d.

KALENDORfiLIS
Gegužės 1: Juozapas Dari)., 

Pilypas, Jokūbas, Gegužė, Lai
melė, Žilvinas, Datanas.

Saufe teka 5:48, leidžiasi 7:48.
Oras debesuotas'

Valstybės sekr. A. Haig Jr. 
pripažįsta, kad prez. Carte- 
rio nutarimas neeparduoti 
rusams javų buvo labai ge
ras, nes jis pakenkė Sovietų 
ūkiui. Haig, nors asmeniškai 
nepritariantis, laikysis prez.

* Reagirno rirfbarimo.

IZRAELIO VALDŽIA ĮTEIKS SIRIJAI GRIEŽTĄ 
NOTĄ DĖL LIBANO PADANGIŲ NAUDOJIMO

BEIRUTAS, Libanas. — Tre
čiadienio rytą Izraelio karo lėk
tuvai išskrido patikrinti Libano 
padanges, ar kartais nėra prie
šo lėktuvų, kai visai netikėtai 
šiaurės Libane įrengtos priešlėk
tuvinės patrankos paleido prieš
lėktuvinius šovinius. Izraelio 
lėktuvai nėrė ir išskrido namo,) 
kai nustatė, kad priešlėktuvine*, 
patrankas valdo apmokyti So
vietų kariai.

P. AFRIKOJE RINKIM!
LAIMĖJO P. W. BOT.

JOHANNESBURG, P. Ai 
— Premjeras J. Wi Both: 
mėjo praeito trečiadienio i 
mus. Jo vadovaujama Na< 
line partija laimėjo 85 i< 

’! parlamento atstovu. Ši p; 
kraštą jau valdo nuo 1918 

P. Afrikoje buvo vedam; 
tacija prieš Botą (Botha)

Chicagos burmistre Jane Byrne paskelbė š ų- metų birželio 13, 14, 15 ir 20 dienas “Lie-, 
tuvių Operos dienomis”. Paveiksle matome dainininkus, įteikusius burmistrei savo’ dai
nų albumą, o ji įteikė lietuviams proklamaciją. Iš kairės i dešinę matome Lietuvių 
Operos pirmininką Vytautą Radžiu, vicepirmininką Vaclovą Momkų, dainininkę Neriją 
Linkaitę, baritoną Algirdą Brazį, santykius palaikančius Evelynę Ožėlienę, Algį Grigą, 
Margaritą MomĮdenęrsopranų Dana- Sfegką’lytę ir operos dirigentą--Aloyzą -Vasaitį.

IMASI PRIEMONIŲ NELEGALIAM UŽSIE-j
MEČIU ĮVAŽIAVIMUI Į JAV SUSTABDYTI į z’denlu Reagano administracija

L v- » ____Itill-. ____tt: j. _

KEIČIAMA POLITIKA

Tuojau nurodytose vietose ai- ! vis vien krašto gyventoja 
sirado kiti du Izraelio lėktuvai; pasitikėjo ir jam davė dauį 
ir nufotografavo pakelėje įreng ; 
tas priešlėktuvines patrankas. 
Nustatyta, kad jas aptarnauja 
Sovietų specialistai.

Iki šio meto priešlėktuvinės 
patrankos nepajėgė numušti nė

Nors kaimyninėse valst 
keliamas balsas prieš Piet 
rikes politiką juodžių atž's 
bet ten juodžiai turi darbe 
dirbti žeme, turi pakanl

MEKSIKIEČIAI IR GVATEMALIEčIAI MOKA PO $800, 
JIE GALĖTŲyĮVAŽIUOTI Į KRAŠTĄ

A. CHICAGO, 111. — Vyriausybė atgabendavo po 100 gvatemalie 
imasi., priemonių. sustabdyti ne- 
lesysf^^iižsieniečių įvažiavimą į 
JlfVfuVyriaasybė turi duomenų 
apie sukčių . sudarytą nelegalų 
įvežimą žmonių. Nustatyta, kad 
■sukčiai ima nuo’ $300 iki $800 
už vieno žmogaus įvežimą.

Daugiausia į JAV stengiasi 
patekti meksikiečiai ir gvatema- 
liečiai. Nustatyta, kad dauguma 
įvažiavusių atsiduria Chicagoje. 
Vieni apsigyvena pas gimines ir 
pažistamš, 6 kiti ima sunkiausią 
darbą ir pamažu įsitaiso. ’ v

Federalinei- valdžiai vra .žino
mas visas ’ žmonių 
Ameriką tinklas. Teismas jau 
pasirašė 17 įsakymų suimti pa
čius svarbiausius nelegalaus 
žmonių transporto organizato
rius. Įsakymas suimti kelis to
kius “šmugelininkus’’ liečia ir 
Illinois valstiją. Įsakyta suimti 
gana gerai įsitaisiusį 18 metų 
Alfonso Inlerial. Jis gyvena 
Gulesburg, III., mieste ir oficia
liai verčiasi namo dažymus. Jis 
jau suimtas trečiadienį.

Daugelis turės aiškintis 
teisme s

įvežimo į munizmo 
' anksčiau.

Teisme turės aiškintis visa eilė 
Mercer apskrities gyventojų, 
kūne privalės pasakyti, kiek jie 
žmA.ių atvežė ir kiek pinigų už
dirbo. Be to, turės pasakyti, kas 
juos įgaliojo duoti leidimus įva
žiuoti į JAV.

Ruošiama bvla 17 kai žmonių. 
Tie bus teisiami už kreivą prie
saikų, už apgavystę, melą, sve
timšalių įvežimą be leidimo ir 
už nelegalų pasipinigavimą.

Valdžia nustatė, kad šie žmo
nės per kelis metus įvežė j kraš
tą apie 100,000 žmonių. Keli jų 
gerokai 5>raturtėjo, nes lupa di
deles stribas pinigų iš norinčių 
įvažiuoti užsiebitČių.

Šie žmonės- kiekvieną savaitę

i pasiryžo keisti politiką su Vidu-
Į rio Amerikos ir Karibų sriti.es;
■ valstybėmis. Iki šiol buvo Ąfcų- 

į.ft ! giau dėmesio kreipiama įjęarinę 
pagalbą. Ateityje-numato-'kreip; 
ti daugiau dėhieskči tų valsty- 
bių ekonominę padėti ir Į civili
nes bei žmogaus teises. .- -

Visų pirma bus padvigubinta

čių, Jie turėdavo sumokėti stam
bias sumas. Dalis jų ėjo dirbti 
Texas ūkiuose, kiti važiavo i 
miestus, o tretieji atvykdavo Į 
Chicago ir užsirašydavo į Sočia-1 
linės apdraudos eiles, reikalau-! ekonominė parama Salvadorųi 
darni valstybinės pašalpos j ir Gvatemalai^ 'Ypač bus krei- 

------- ' piamįs dėmesys, kad būtų vyk-
— Vokiečių valdžios atstpvai domos znftgąus;teisės, nes dėl jų

yra įsitikinę, kad atominis^- ka-sSovietų ..Sąįijįįgą pąįęįsįna .savo 
ras artėja. Jeigu rusai veršis į kišimąsi į šių valstybių reikalus, 
Vakarų Europą,; tai . prasidės. siųsdama partizanus ir ginklus, 
atomo karas. 1 :■ j Demo'kratiją Ilondue ir kitur

——~~ - — l.bus stepgianjagiJvestj^vpliiĮcį-
— Titui mirus, jugoslavai ta-* jos būdu. BJ svarbiausiu daly- 

po' didešniaįs socialistinio ko- ku' laikoma, kad bus duodama
priešais, negu buvo ne lazda, bet morka. 

■ ; ----------------

urpdjege numuši! ne ( duonos mės03 ir daržovių 
vreno Izraeho lėktuvo, bet Iz-itarpu ju kahnvnai ' Ang 
raehs imsis apsaugos priemonių. | Mozambfke ir buvusioje R, 
Izraeho -ir Sirijos pasirašytas joje bai - nusigvventL 
susitari-mas draudžia * Siriją j.Ti. . 
naudoti Libano erdvę.

Sirijos karo vadovybę paveikė 
Izraelio lėktuvai, numušė du Si
rijos kariškus helikopterius. Pc-, fu03 ,a,ma jš dezeertvruoj 
auskėjo, kad žuvo’ visi keturi ka- Į afganistaniečiu .kareivių, o 

Jria!, buvę ..minėtuose malūnspar j S()vie,u ąink]us suklIėHai j 
TH^se^Pirinadienj; kraelib lėk S1uW iauke. Ba!andž;o 14 
Tuvai’^ipšaųdė du Sirijos naikiu->R(Jsijos npravda” prfpažim 
luvus,; rusiškus -Mig-2.). Vienas • suknėliai naudoja nauj { 
užsiliepsnojo ir įkrito į;-jūrą. kcs mina> kuriOs neranda j 
Ąųriasis lėktuvas taip pat’ ture-. minu ieškotojai 
jo"paliestas; bet Izraeliu 
lakūnai, iiepadarė nuotraukų ir 
nežino; 'kodėl jis paskubomis

— Afganistano laisvės 
tojai dabar turi geresnius 
lūs, negu sukilimo prac

— Vokiečiai yra pasiruošę žy- > 
iniai sumodernizuoti Vokietijos 
apsaugą. Vokiečiai neleis Sovie-1 
tų ginkluotoms pajėgoms verž-; 
tis į jų teritoriją.

— Ketvirtadienį Izraelio lėk- j 
tuvai naikino palestiniečių cent- j 
rus Izraelio pasienyje

SEKRETORIŲ J. BRADY 
VĖL TURĖS OPERUOTI

WASHINGTON, D.C. Dak
tarai priėjo išvados, kad buvęs 
Baltųjų Rūmų Spaudos sekreto
rius James Brady dar kartą tu 
rėš būti operuojamas. Brady jau 
buvo du karius operuotos, bet 

1 gydytojai nusprendė, kad jis 
turės pergyventi dar naują ope- 

' raciją.

Jo operacija yra labai sunki.

ir'pabuvo;sužalotas. Tada Siri
jos karo^vadovybė atsiuntė į Li 
bano' šiaurę priešlėktuvines So 
vietų patrankas, kurios apšaudė 
rytą patruliuojančius du Izrae-1 
Ko^karo lėktuvus.

- K<ę tvirta d ien i o rytą Izraeli o 
premjeras Beginąs pasimatė su 
JAV ambasadorium Lewis. Jam 
išdėstė padėti pietų Libane ir 
palestiniečių pastangas įsiveržti 
i Izraelį. Beginąs pakartojo am
basadoriui padarytą susitarimą 
tarp Izraelio ir Sirijos karo va
dovybių. Nežiūrint to, šios sa
vaitės pradžioje Sirijos lėktuvai 
pasirodė Libano erdvėje. Izrae 
lio* lėktuvai tuojau juos puolė 
ir vieną -sunaikmo. Antradieni

Gynybos departament; 
mato parduoti Pietų Korė 
modernius lėktuvus už 9C 
lijonų dolerių. Laukiama 
greso patvirtinimo.

— Supt. Ruth Love nepajėgia 
įtikinti Čikagos švietimo tarybos j 
narių, kad ji nuodugniai susipa- Į Iš viso anksčiau galvos ir sme- 
žinusi su švietimo problemomis ’ genų operacijos buvo retai da- 

mūsų mieste. ! romos. Reikia taip pat žinoti, 
I kad Brady buvo sužeistas ne 
! paprastu šoviniu. Jam pataikiusi 
į kulka sprogo jo galvos viduje ir 
• pavojingai sužeidė jo smegenis. 
.Gydytojai atidžiai seka jo pa- 
| dėtį ir specialistai mano, kad 
Į jiems pavyks prieiti prie žaizdų 
■ ir išleisti susidariusį orą, kuris 
didina smegenų spaudimą ir su- 

; kelia stiprius galvos skausmus.
i __

KINIEČIAI SKUBIAI 
DAUGĖJA

PEKINAS. — šiomis dienomis 
paskelbti Kinijos statistikos duo
menys rodo, kad 1980 m. pabai 
goję Kinijoje buvd 992,55 mili
jono gyventojų.

Patys kiniečiai tvirtina, kad 
1990 metais kiniečių bus dau
giau negu bilijonas. Rusu yra i “ " ~
tiktai 210 mlijonu. Kiniečiai rei-! “ Indiios aviacijos ’ mspek- 
kahuja atiduoti jiems Mandžiu-’toriai surado s*bo,ažo 
riją ir didelę Sibiro dalį. : ' I Imtuve, kuriuo premjerė Indira 

 J Gandhi turėjo skristi į sveica- 
.: •*— Ketvirtadienį aukso uncija riją ir Kuveitą. Rasti perplauti 
kainavo $481. . kętųri laidai. .

Prez. J. Carteris nutarė su
stabdyti javų pardavimą So 
vietų Sąjungai, kad rusai 
atšauktų iš Afganistano sa
vo karo jėgas. R. Reagano 
administracija tą nutarimą praeitą savaitę ątUukfc.

i numušė du Sirijos karišku 
lūnsparnius, neturėjusius

’ būti Libane. Ketvirtadieni 
Libane jau pasirodė prieš 
vinės patrankos, kurios ne 
ten būti. Sirijos ir Izrael 
riausybės, pažymėjo Be 
neturi teisės naudoti Liban 
vės jokiems karo veiksi 
Izraelis nenaudoja tos e 
išskyrus patį pietinį Libai 
sitni ,kai ten palestiniečia 
siasi įsiveržti i Izraeli. F 
niečius puolė, bet kitų < 
vietų nelietė. Kai toje e 
pasirodė Sirijos lėktuvai,

į oaelis juos puolė.

Izraelis žino, kad Siriji 
tarimas veržtis i erdvę yr. 
farimų laužymas. Izraeli 
mins, kad sulaužymas 1 
erdvę liečiančio susitarirn 
pat bužo visus kitus si 
mus 
mas 
liejantis. Tai reikštų karo 
mus ne tik tarp Izraelio 
rijos, !>et ir tarp Izraelio 
vietų Sąjungos, nes Siri 
ivėlė rusus.

Beginąs informavo amt 
rių Lewis, bet pastebėjo, 1 
limas naujas karas Art 
Rytuose. Izraelis nenorį 
su Sirija, bet jei Sirijos k 
gos veršis į Libaną, tai 1 
vra pasiryžęs gintis ir par 
banui. Arabai neturi tei 
žudyti nedidelės senos ki 
nių mažumos.

Tai reikštų, kad si 
liečiąs Libaną, bus

sriti.es


1

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
V metai Gegužės 1. 1981 — 18 (181) į

R

Redaguoja BRANAS ŠULAS |
A

Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

NETOLIMOJE ATEITYJE LAUKTINA ŠIO KRAŠTO 
SOCIALINĖS APDRAUDOS SUVARŽYMŲ

Iš Washingl no amerikiečių 
spaudos iniomis, įtakingas At
stovų Rūmų narys J. J. Pickle 
yra pasiryžęs pravesti visą eilę 
Socialinės apdraudo.s įstatymi
nių suvaržymų, kurie paliestų 
daugiausia išeinančius poi/sin 
dirbančiuosius.

Š .m. balandžio 3 d. “The 
Wall Street Journal“ dienraš
tis pranešė, kad yra numatyti 
sekantieji suvaržymai:

1. Pirmiausia siekiama 
panaikinti minimalinės 
pensijos mokėjimas, šios
siees pensijų panaikinimas pa 
liestų daugiausia tuos asmenis, 
kurie gauna, arba ateitį gaus, 
kitas pensijas būtent: federali 
Dės socialinės apdraudos peii-j 
sijos dailiausiai yra Išmoka-’ 
kad šiehis asmeninis minimali- 
nės socilainės apdraudos pen
sijos dažniauhia yra išnųka-; 
mos tik tuo atveju, kai minėtų Į 
sričių 
lines 
■darbe 
čia.

visai

rū_

Apskaiciuojaina ,kad mini- > 
malinių pensijų panaikinimas 
sutaupys sekantiems metams 
maždaug £1.3 bilijonų, ■

2. Numatoma panaikinti slu-‘
denių pašalpas, kas sutaupytų 
Soc. See, fondui apie 1 bil. do
lerių. į

3. Numatoma panaikinti vieni
kartinius ^255 pomirtinius iš
mokėjimus. šis pomirtinių iš-1 
mokėjimų nutraukimas sutau
pytų Soc. See. fondui apie £200 
1982 m. i

L Numatoma dar labiau su- 
varžlti nedarbingumo pensijai: 
gauti reikalavimus. Jau dabar 
veikiančios taisyklės gana su-! 
varžo nedarbingiems asmenims! 
išmokas gauti, o jei dar labiau 
varžantieji nuostatai bus įvesti^ 
tai kupranugariui bus lengviau; 
išlįsti pro adatos skylutę, negu, 
nedarbingus darbininkui gau
ti nedarbingumo išmokas (be-*tarnautojai dirba sočia-j 

apdraudos padengtame I nef i lūs). į
tik minimalų metų skaį- Jonas Volžanail.s

JŪS KLAUSIATE, MES ATSAKOME
kurios .pusės dėl .^neįei^ing 
praktikos bei konkūįecijos.

KL. Kur galima gauti Ghį 
cagoje Maisto Markučių?

Petrė J
.. . .............. i -—Amerikiečiu spauda paskeL’

A t S. Šio miesto siaurinėje'...................................... , .. . ibe ziiuu is \\ ashing tono tedc-l 
‘ralinė administracija įsakė ne-» 
inadyti nauju tarnautoj u,jei iš 
jos tarnybos kuris pasitrauktų.į 
Sužinota ,kad iš Soc. See. įstai-’ 
gų pasitraukė nemažas taniau- j 
tojų skaičius. Interesantų skai-. 
čius dabar didėja, Manoma,' 

‘kad daugiau laiko užtruks ir’ 
išmokų (benefitų) išsiuntimas.

Prisimintinas federalinės ad
ministracijos direktoriaus Da
vid Stockman spaudos reporte
riams pareiškimas, kad pilie
čiams federalinės valdžios pa
tarnavimas yra m teisė, bet pri
vilegija. Iš to išplaukia išvada, 
kad federalinės administracijos 
patarnavimas nebus geresnis, 
b H nuolat galės blogėti, turint 
galvoje prezidento įsakymą 
ta r na u ’ oj ų nesam dy Ii taupi- 
iuo sumetimais. .

dalyje — Chicago Conference 
no Hunger, randasi 29J8 North 
Linkoln, Tel. 519-6210.

KL. Kur aš galiu įteikti skun
dą, kai mane prekybininkas ap 
ga vo—p a rd avė b k >gą p r e k ę ?

Domicėlė A-tč

ATS. Sav<> skundą galit įteik
ti Attonrcy General of Illinois, 
Consummer Fraud & Protec
tion Division Room 201 131 U 
LaSalle St., tel. 793-3581.

Ši įstaiga suteikia pagalbą 
tiems pirkėjams ,kurie yra pre
kybininkų apgauti, užvesdami 
civilinė bylą teisme.

Be to dar yra Better Bureau 
of Metropolitan Chicago, Inc.., 
35 E. Wacker Drive.

(unfair)

Product. RINKTI

Si ištaiga priima nu 
imis dėl neteisingos 
praktikos, įvykusios

. kėjų ir pardavėjų.
Yra dar Consumer

Safety Coiiimission?230 S.D<ar_Į 
born St., tel. 353.8260.

Be to dar veikia Federal Tra-i 
de Commissi, n, 55 E Monroe; 
St. tel >453-1123.

\ ienas amerikiečiu žurnt 
atsako savo skaitytojams k

vr-
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Keliautojas Vladas Rasčiauskas, atlikęs ilgą kelionę, parašiutu leidžiasi 
šiltuose Meksikos vandenyse.
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Pažymėtina^ kad Lietuvos 
Aidų radij© vaiadėlės komi- 

; tetas mo&ia peūkių metų savo 
1 sukaktuvinį banketą šį šešta
dienį Tautiniuose Namuose.

71-oje gatvėje yra ir dau
giau biznierių — prekybinin- 

į kų, k. L Vaznelių Gift krau- 
‘ tuvė, Balio Brazdžionio dova- I
. nų, krautuvė su pašto įstaigos 
’ skyrium.

Yra ir daugiau lietuviškų 
biznierių, bet kažkodėl jie ne
mėgsta mūsų spaudoje garsiu

L, imuG ir mudu jų nepaste
bėjome.

fačiau negalime nutylėti, 
71-jo gatvėje, netoli Western 
Ave kampo yra lietuvių g\tū
toj ų Medicinos centras ir vai
stinė, pas kuriuos dana. pen
sininkai nueina sveikatos ieš
kodami. Bet ir pastarųjų lie
tuvių sveikatos įstaigų garsi
nimų neteko mūsų spaudoje 
užtikti.

Kybartų Pranys

-Tž*

n

lėtos: “Neturi reikšmės, koki 
preparatą vartosite. Svarbiau
sia visa dėutės linini išber. 

a artotojus ir biznierius vieno-j kite ant grindų tris kartus per 
(lai prieš stlkbiavinią jš bet dieną, po to surinkite po vieną

NUO

1914 metu
K

Midland savings rptar- 
nauja taupyino ..amt 
paskolų reikalus visos m>r 
su apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėumą. Mes norėtu
me būti .dims naudingi n 
ateit v ir.

Sąskaitą apdraustos 
•ki S40,000

2657 W. 69 STREEV 
Chicago. IL 6062

T-l 925-7400
&?29 $0. KaRLčM Avt.

Bridgeview, |Ų <0**
Tel. 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

r.4‘ •.
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__Yra. štai, pavyzdžiui, aš.
—Tu! Tai gal man atskleisi 

šią paslaptį!
—Jis žino daugybę tiesos va

riantų.

tablete “C •

Nereikia išlaidingų tablečių, 
prieš nutukimą taip pat labai 
gerai veikia žirniai, kurių puo
duką reikia pažerti ant grindų 
ir surinkti po 3 kartus per die
ną, kol suplonėsi.

KAIP IŠVENGTI SIBIRO?

Po to, kai vienas jaunas 
amerikietis turistas, nuvažia

vęs į Sovietų Rusiją, buvo pa
lukes i bėda už doleriu keiti- C - *. c. W
mą juodojoje rinkoje ir bron
zavus stovyklos “suvenyrui* 

‘pasiėmimą** viename Lenin
grado veišbulyje, JAV Valsty
bės departamentas paskelbė 
taisykles, kaip amerikiečiai 
privalo elgtis nuvvke i S< vie_

vietskaja JJteralurnajaja (ra
zeta“. aperspėdania amerikie
čius, jei jje girdi nenori pama-
ryti Sibiro.

“Ncišsineškti iš Kremliaus ca
rinės patrankos (“Car

vos zoologijos sode;

be maudymosi kostiumo 
giriame stovyje“.

pus-

Mask

upėje 
arba

Japoniška kurlnazija (man
dagumas) moko, kad apie* sa
ve reikia kalbėti ko L1 giattsFai, 
liet itžbh Hhvo pasikalbėjimui 
partneriu* girti ko labiau
siai.

slhi kaip japoniškai skamba 
dialogas tarp dviejų gerai iš
auklėtų japonu apie jų žmo
nas:

- Kaip jaučiasi kilmingoji 
LoIomi gėlė ?

Dėkoju. Mali kvaila žmo
na jaučiasi gerai. O kaip jau
čiasi |knto garbingi ji ir žavin
goji

b

i O.

CHICAGOS MARQUETE PARKO LIETUVIŲ 
KOLONIJOJE

žmona ?
Dėkoju, I ns sriias barška-1 
vis dar daug nlaso da.f

VISI DRAUGAI — SĖBRAI
Ką tik nuteisto 20 metų ka

lėti, viršininkas klausia:
— Ar onrėsi pasimatyti 

’-kuo nors iš giminių?
t — Neturiu jokių giminių,— 
į atsakė kalinys,
4 — Na, tai ką nors iš draugų ?

—Su mielu noru,—apsidžiau
gė nuteistasis.

— Geraiį duok adresus, pra
nešiu, kada jie galės aplan- 
k>'U- . ____

— Jie visi yra ėja.
* ŠK «

SAftDINKŲ KALBA

— Duokit dėžutę sardinkų.
—Kokių: Portugališkų^ ispa

niškų ar daniškų?
z -— Nėra' skirtumo^ nes su 
1 jomįs visviėn nekalbėsiu.

— Tėtėj kur yra Alpės?
— Paklausk mamą. Ji visuo- 

j met perkilnoja daiktus iš vie
tos į vietą.

— Kodėl jūs, kreipdamasis į 
jį,sakote: “brangus rašytojau!“

— Už taij kad jam moka pa
didintą algą.

❖

į slią nupirkti už pora dolerių!
> Bet juk vien tiktai drobė kai- 
| navo du dolerius ir 25 centus.

— Bet ji tuomet buvo švari.
£ * 3JC

— Kalbėk nekalbėjęs, bet to-
L- . ____ i_________ ____________kių žmonių, kurie nemeluotų, 
nėra.

APSILANKIUS
te bankas, kur mūsiškiai laiko 
savo taupmenas.

čia aktvviai veikia vietos di* i
džiulė Namų SaviniflKij drau
gija su piriii. Juozu Bacevi
čium, nurse Ankiene.Bagdžių,. 
p. Ankienė, St; Patlaba ir kt. • 
Ši draugija greitai reaguoja į i 
namų savininkų nusiskundi-L 
mus, pagal i-eikala kreipasi į i 
apylinkės aldermanus, sena
torių Frank Savicką ir kitus, 
miesto paerigūnus, prašydami' 
prašalinti ištiktus koloniją! _ 
nemalonumus.

Primintina, kad čia reziduo
ja didžiulės Lietuvių Pensiniu įgS J 
Iru • TklT-rr, 1

Šiomis dienomis, su savo ge
ru bičiuliu Ignatiuni J-nu pri- 
puolamai susitikę Brighton 
Parke, aplankėme Mackevi
čiaus Standard taupymo ben
drovę, kur apmokėjome gazo^ 
telefono sąskaitas. / Užsukome 
į netoliese esančią Baltąją Pi
laitę (White .Cąstle) kavu
te pasigardžiuoti; Beveik Ke- 
dzic ir Archer gatvhi susikir
time iš šios užkandinės getai 
matoma Gruuwaldo (taupy
mo — skolniillo b-vę prie 

parkiniino loto judamosios ap 
šviestos raidės. Mano bičiulis 
Igatinius ir sako, kad bene vie 
niritelė taupymą bendrovė, ku 
n Velykų . švenčių proga ju
damomis raidėmis lietuvių kai 
ba tarė: “Sveikiname §v. Ve
lykų švetėmis . čia nemaža 
lietuvių tau pulsavo sa ntaū p as 
ir telefono są>aitas apmoka.

Su savo bičiuliu aplankėme 
garsiąją Marquette Parko 
lietuvių kok niją, kuri liūdi, 
netekusi dvicjų pasižymėjusių 
tautiečių, būtent, dr. Zenono 
Danilevičiaus ir A. Kasnicko. 
Jiedu tą pačią dierią po gedu
lingų pamaldų lietuvių bažny
čioje, didelės vilkstinės mašinų 
buvo palydėti j Šv. Kazimiero 
kapines.

Kai kurie mimų tautiečiai 
giriasi ^kad hų-i gerų užeigų 
laikui maloniai praleisti, jų 
SpoMO kinbą, AhdHjatiską H 
kt. Lilhtimtica Plažd Ct. gat. 
vėje gerai veikia M&fefltds ii 
JaiiUšaičio Aftkkus
duonos ir dcliklfttšij parduotu* 
ve, Midland tad(J5luO bendro
vė ir kt. Taip ptft daugelis mū
sų tautiečių liūdi itetckus rlaix 
fišto dr. T!ioinot fialų rankos3 
ha pateko gar-tfs lietuvių 
torahas Palanga (dabar fhpęs 
Cicilia). Prie 63h4os ir Wes- v___ _ __ __ y
tren atrodo ,kad gerai veikia Pr. šulą ir kt. šie paskaitinin- 
Filoinenos Pake! ChicagosĮ kai periodiškai patiekia iš sa-

I taupymo bendrovė ir Marquet- vo sričių paskaitas*

kų Sąjungos valdyba: pirm, j 
Vanagūrias, vicepimi. J. Skei
vys, dr. Briedis, dail. Tričys.

ruošiair kt. ši organizacija 
paskaitas iš sveikatos ir sočia- • 
linių reikalų. |

Dr.J.Adomviciaus vadovau
jama Sodyba kiekviena sekma 
dietų pensininkams ruošia pa-i 
skaitąs su gera užkanda, pri- ’ 
traukia nemaža skaičių vyres
nio mžiatis žmonių, kurie čia 
gauna tiek dvasinio, tiek gero 
maisto. 1t 

Šioje kolonijoje veikiantis 
Margutis kas, rytą 7 vai. prike
lia pėnsirtinkUs Su paskutinė
mis pasaulinėmis ir vietos ži
niomis bei aktualiomis paskai 
tomis. j

Tuoj po piel, 4 vai. Sofija 
Barkus radijo valandėlė pranc 
ša klausytojams kas pasauly
je ir Chkagojc Įvyko ir koki 
ličtuviški renginiai bus.

Bene aktyviausia Lietuvos 
Aidų radijo valandėlė, kuriai 
vadovauja Kažytc Brazdžio- 
nytė su savo tėveliu žurnalRtu 
Baliu Hrazdiionru. Jiedu į tai 
kirunkus pesikvietį kun. dr. J. 
Prunskj, ir jo brolį chcm. dr. i 
Prunskį. adv. Charles P. Kai,

J

* * *
TAUPUMAS

Važiuoja škotas iš Londono į 
Aberdeen ir kiekvienoje stotyje 
traukiniui sustojus skubiai bėga 
į stotį ir traukiniui pradėjus ju
dėti dar skubiau grįžta, l ai įkri
to konduktoriui į akį ir po ke
liolikto karto jis paklausė ško
to, ką tai reiškia?

— xMatote, — paaiškino ško
tas, — daktaras, ištyręs mano 
širdį, pasakė, jog galiu bet ku
rią valandą numirti, tad perku 
bilietą tik nuo vienos stoties iki 
kitos.

* *

KĖDĖ BE NUGAROS

Sveėių tiek privirto, kad šei
mininkė, nebeturėdama kėdžių 
visiems susodinti, savo sūneliui 
padėjo pianinui skambinti tabu
retę. Matydama, kad vaikas ne- 
sėdasf, paklausė; — Ar negera?

— Ta kėdė yra žmonėms, ku
rie neturi nugaros,'—^nusiskun
dė sūnelis.

* * *
— Taip, taip. Kadaise mane 

vadinai karaliene, o šiandien? — 
priekaištauja žmona vyrui.

— Klausyk, nebūk keista ir 
atsilikusi nuo gyvenimo pažan
gos, — pykteli už priekaištavi
mą vyras. — Juk dabar domi
nuoja socialistinės santvarkos-

Žmonės dažnai priprato
Nepaisyti ką kiti apie juos sako,
Galvodami: “Lai kalba, ką jie nori,
Kad tik veiksmai mano būtų padorūs
Ir kad būtų sąžinė švari”.
Ne, tie žodžiai nėra geri.
Dar reik mokėti užsilaikyti
Ir savo vardo klaidomis negadinti.
Geras vardas yra geriausia puošmena merginos, 
Nors ji ir deimantais būt pasidabinus.
Jis pats jus, gražuolės mielos, bus,
Kaip pražydusi gėlė, visuomet patrauklus, 
Dažnai pas jus ir siela, ir sąžinė švari;
Bet bereikalingas žvilgsnis ar neatsargumas

< kai kalbi,
Gal pradžią paskaloms suteikti
Ir garbę jūsų gal blogai paveikti.
— “Argi nesikalbėt, argi nesišypsot?”
—“To aš nesakau, bet kiekvieną žodį reik stebėt, 
Kad nieks negalėtų piktai jus apkalbėt.
Laimute miela, aš šią pasakėčią sugalvojau
Ir tau su meile dovanojau.
Jei viską ką patariu darysi,
Daug naudos tu ateity išvysi.
Klausyk, kaip ėriukas buvo nubaustas kadaise, 
Kai js svetimos nuomonės apie save nepaisė”.

Vienas ėriukas, linkęs išdykauti, 
Norėjo piemenis apgauti.
Vilko kailį Užsidėjo ' / | '
Ir taip avių jis slankinėjo.
Šunys manė, kad tai būta tikro vilko: 
Puolė jį ir kailį jo nuvilko, 
Kandžiojo ii* draskė tą nabagą 
Ir būtų greit jam padarę galą.
Ir pribaigti auką šunys nesuspėjo.
Ėriukas voa-ne-vos į tvartą nušiubavo, 
Kur dieną, naktį jis dejavo.
Jo jėgos pagaliau visai išseko 
Ir ten jam ilgai sirgti teko.

x Jei ėriukas būtų atsargus, 
Jig"nenbrėtų būti, į vilkų panašus.

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

2 — Naujienos, Chicago, 11L 
i



(Tęsinys)

’ll

Dail. Mikalojus Ivanauskas

ooamjs vi- 
ropos cent-

kaip j 
nepasiduodąs kariškam auklėji-.

- r

''Vilniaus Vizija7’

s*■

Jo gyvenimas ir kūryba
Esame maža, bet gabi tauta. Domšaitis priklauso reikšmin- 

K ek turėjome ir turime moks- giausiai vokiečių ekspresionistų 1 
lininkų, 
kurie kelia mūsų tautos kultū
rą ir garsina mūsų vardą. Turė
jome ir užsienyje gimusių ir gy- * 
venusių mūsų tautiečių, kurie, 
savo kūrybiniu talentu pragarsė
jo visame pasaulyje. Vienas iš lės 
tokių yra dail. Pranas Domšai
tis, kuris lyg ir buvo mūsų pa-

rašytojų, menininkų, grupei. Jis yra lyginamas su
1 Munchu, Chagall’lu, Nolde, čiur ‘ 
Į lioniu, Barlachu ir Kulmitzu. ■ 
Tai vis dailininkai, kurie papras 
to gyvenimo paprastų žmonių 
vaizdavimą, pripildydami dide 

emocinės jėgos, sugebėjo
kasdienybę kilsterėti dvasinio
reikšmingumo plot 
dalyvavo su savo pa 
suose didesniuose Et 
ruošė. Jo darbai buvo kritiku * 
aukštai įvertinti. Jų yra įsigiję Į 
daugelis muz ejų ir privačių j 
kolekcionierių. Jis neslėpė savo 

C L

Lietuviškos kilmės.
Kaip žmogus D. dvelkė švel-

mirštąs arba mažai težinomas.
Pr. Domšaitis gimė 1880 m. 

rugsėjo mėn. 15 d. Mažojoje Lie
tuvoje — Kropynų km., Labgu
vos valsčiuje. Taigr, pr. metais 
sukako jau 100 metų nuo jo gi
mimo. Jo tėvai — ūkininkai, mo
tina — Putinaitė. Metrikuose 
buvo registruotas Franz Doms-'niu paprastumu. Iš vokiečių ka-j 
cheit vardu. Lietuviškai pramo-! iiuomenės buvo atleistas, 
ko namuose. ’

Kiek žinoma, vaikystę Pranas» mui. Buvo giliai religingas, nors 
praleido piešdamas, tapydamas Į 
ir molį lipdydamas. Artimas ry
šys su motina, gilaus tikėjimo 
evangelike, ir intymi meilė že
mei, kurią ilgus metus kartu su 
tėvu dirbo, padėjo pagrindus jo 
pačiuose geriausiuose darbuose 
atsiskleidžiančiai t e m a t ikai- 
Prieš tėvo norą paliko ūkį jau 
suaugęs vyras :—27 mt. amžiaus, už jį patį. Visur ją lydėjo jos i galva, vešliais plaukais, ramio- 

kartu! niis, mįslingomis akimis ir san- 
susipažindamas su daugeliu to | tūria šypsena apvaliame veide, 

■ * ---------- ty}US,
judrus ir darbštus”. Nors anlro-

- ---- — • — ©--- ---- -----O—0 7

' bažnyčių neelankė. D. jautė, kad j 
visas gyvenimas yra pilnas mis- ’ 
ticizmo, kad savo sielos gelmė-! 
se mes esame apsupti neišaiški- j 
namų reiškinių, ši mistika rciš J 
kiasi ir jo paveiksluose.

1929 m. vedė pagarsėjusią 
olandų kilmės dainininkę Adel
heid Arinhold, 20 m. jaunesnę

minis vedė jo našlę. Štai kaip jį 
apibūdina dr. A. Mauragis iš 
tuometinio tremtyje susitikimo': 
“Žemait’s, nedidelio ūgio, plačių 
pečių, tvirto stuomens, didele

Dail. Max Liebermannui reko-1 koncertinėse kelionėse, 
menduojantį 1907 m. buvo pr 
imtas studijuoti į Karaliaučiaus meto meno sąjūdžių ir jų atsto-i visada užsidaręs i 
Meniškąją Akademiją, ir paskir- vais.
tą jam/buvo stipendija? yėliau * ..Hitleriui- paėmus valdžią Vo-!jo pasaulinio karo sugniuždy

tas, Domšaitis Ta kėši ekspresio
nizmo manifesto ligi savo mir
ties.

Gavus jo žmonai pakvietimą

studijavo1' Berlyne;^Tėn 'kurį lai- j kiėtijoje^ Demšaitis su kitais 
ir gyveno. Studijų ir darbo i pasaulinio masto modernistais,

tikslais lankėsi Paryžiuje, Flo-1 kaip Mars Chagall, Emil Nol-
Uncijoje, Londone, Petrapilyje 
ir- kt. 1914 m. atlankė ekspresio
nistą dąil.: Edvardą Munchą, 
Norvegijoje, kuris jam padarė 
didžiausią įspūdį. '
Į? Jau 1912 ni. Donišaitis aplan
ko Žemaitiją ir:studijuoja lietu
vių liaudies meną. Vėliau —1920 
rnij-. atvykęs į Lietuvą, įsigyja 
Lietuvos pa^. Savo paveikslus

de, Oskar Kokoschka ir kt. bu
vo pavadinti “Ehartete Kunst” į dėstyti dainavimą P. Afrikoje, 
degeneruoto meno dailininkais i 1949 m. Domšaičiai nusikėlė į 
rr jų paveikslai buvo išmesti iš] Cape lowna.. Čia jis pradėjo 
galerijų bei muziejų. Jis kūrė ir j naują kūrybos pakilimo laiko- 
toliau,

1939 m. persikėlė gyventi į] be, užuovėją nuo prievartos ir 
Vopalbergą Austrijoje. Pavyko į audrų, ypač pamėgo Karo ir 
jam išgelbėti visus savo kūrinius Į 
'nuo karo audrų - sunaikinimo.•> 

pasirašinėjo, dar Franz Doms- Pragyvenimui tapė trafaretines 
Ghėit, bet, kai Hitlerio įsakymu 1 gėles, bei natūmortus. Voral- 
įtf ir . kt. paveikslai buvo išmes-] berge susitiko su mūsų tautie-

tik dvasiškai prislėgtas.] tarpi.- P. Afrikoje surado ramy-

DR. GUENTER WETZEL 
. Jr

(Referatas, skaitytas Europos Krikšč. Demokratų Unijos *»
kongrese Lisabonoje 1980 m. birželio 25 d.) i

siu išvystymo reikalavimas. Ge^
rų santykių politika Europos 
Krikščionių Demokratų Unija 
ir jai priklausančios partijos turi 
atstovauti nusistatymui nekliu
domai veikti pagal savo princi
pus ir be nuolaidų socialistų idė
joms.'

Popiežius Jonas Paulius II 
Jungtinių Tautų visumos posė 
dyje pasakė: “Žmonių teisių pa
žeidimas yra karas prieš žmo
nes”.

Tiesioginė praeitis neatnešė 
mums pagerinimų, o įvyko prie
šingai. Kovoje dėl žmogaus tei
sių prieš mus iškyla didžiulis 
kalnas. Tai neturi mums atimti 
drąsos. :

Mes turime labai aktyviai dirb 
ti, kad užlygintume spragą tarp 
teisės normų*, in /tikrovės. Mes 
turime pakelti balsą, jei kur žmb 
nės yra prispausti ir jiems, yra 
išplėštos pagrindinės teisės, ne
žiūrint kur tai vyksta. Jei mės 
to nedarytume, viešuma praras
iu tikėjimą, galimumu įgyven
dinti žmogaus teises. Tada būtų 
teisingi tie, kurie, nežiūrint žmo 
gaus teisių deklaracijos dėl da
bartinės padėties nežmoniškumo 
žmogaus teises laiko iš buržua
zinio liberalizmo pažangos tikė
jimo kilusia utopija.

(Iš Tėvynės Sargo)

Kovoje dėl žmogaus teisių ap
saugos yra reikalingas bendra
darbiavimas su kitomis demo
kratinėmis partijomis arba aps
kritai. arba sporadiškai atskiruo
se klausimuose- Bendradarbiau-1 
ti siūlosi ir organizacijos, ku- I 
rios tam uždaviniui yra specia 
liai užsiangažavusios, pvz. Am
nesty International. Bet mes 
dėl to bendradarbiavimo negali
me savęs suvaržyti. Bendradar
biavimas su demokratiniais so
cialistais tikslu nugalėti dikta
tūras iš principo yra galimas, 
bst praranda bet kokią politi
nę vertę, jei tarptautinis socia
lizmas žmonių teisių klausimu 
de facto dengia komunistinius 
kraštus. 14 jo Socialistinio In
ternacionalo kongreso eiga 1978 
m. lapkričio pradžioje Vankuve
ryje tam. yra įspūdingas patvir
tinimas. Žmogaus teisių pažeidi
mai Pietų Afrikoje ir Lotynų 
Amerikoje buvo- griežtai pas-- 
merkti; bet nebuvo kalbos apie

i

tuvių Fondo Meno Puoselėjimo 
Fondas. Įdomu, kurioje galerijo
je jis šiuos -ir kt. lietuvių daili
ninkų kūrinius laikys.

Baigdamas šio mūsų pasauli
nio garso dailininko' trumpą ap-

■ žvalgą, noriu dar priminti India-1
!nos prof. Harold Haydono viej neapskaičiuojamus žmogaus teu 
ną citatą “Šiandien jau yra pa-1 siu pažeidimus komunistiniuose 
kankamai išryškėjusi Domšai-1 režimuose. Tik kai kurie Veng- 
čio dailės uniyersisalinė prasmė rij°s, Čekoslovakijos ir Estijos 
bei poveikis. Jo vardas ir reikš- egzilinių socialemokratų parti-

vaizduojama Kuršių kopos ar 
piešiami Žemaitijos vaizai. (LE.) 
Jo sukurti P. Afrikoje kūriniai, 
pasak dail. A. Valeškos, padvel
kia stipriu lietuvišku jausmin
gumu, išryškina savo originalų 
vaizdą.

Stebėjęs ir patsai pergyvenęs
20 amžiaus Europos sukrėtimą J 
— iššaukta pabėgėlių ir tremti-1 v , .

j * • ? x • t t • i cio dailės uniyersisalme prasme mų egzodą, įsvietmtojo ir klajo
klio jausmą apibūdino daugely
je savo “Bėgimas į Egiptą” ver
sijų. Jo žymiausi paveikslai yra 
laikomi — “'Malda, Traukimas 
į šiaurę, Lietuviai ūkininkai bė
ga, Kuršių, žvejų laivai ir k t.

Dar metus prieš mirtį — 1964 
m. laimėjo P. Afrikos “Artistas 
of Fame and Promise” Mirė 
1965 m. lapkričio mėn.‘14 .

Paskutinę jo'darbų parodą su
rengė 1978 m. jo našlė ir jos 
ras Havajuose, į kuriuos jie pa
tys persikėlė gyventi. Buvo iš
statyta 80 paveikslų: Dailės ga
lerijoje iškabintuose Domšaičio 
rankdarbiuose ypač ryški lietu
vių siuvimo meno inspiracija. 
Pasak galerijos direktoriaus 
Kobe “paskutinieji ir turbūt 
didžiausieji D. darbai, kupini 
dvasingumo, prašoka laiką ir 
erdvę”. ‘

P. Domšaičio kūrinius įsigijo 
dabar susiorganizavęs prie Lie-

mė įgis vis daugiau ir daugiau 
svorio. <
gyvas-.ilgiems amžiams”.

J. Karna

rijos, Čekoslovakijos ir Estijos

jų kalbėtojai vaidino išsiskirian-
Savąja kūryba jis busi eią rolę. Nei Socialistinio Inter-

nacionalo prezidento tame susi 
rinkime , rekomenduotas jėgps 

J pavartijimas, nei vienašališku- 
} mas, vertinant žmogaus. teisių, 
j pažeidimus ir juos svarstant, ne- 
1 gali būti mūsų politika. O ben

dras žmogaus teisių klausimo

■ Lengvatikis.

—Prisiekiu, kad esi pirmas vy
riškis, kurį taip karštai myliu.

— Tikiu, brangioji....
— Keista, tu-esi pirmas, ku

ris patikėjo mano žodžiais.

DIEVAS IR SVIESTAS

Satelitinėje valstybėje susitin
ka du draugai. .

— Žinai, — pasakoja vienas, suredukavimas Rytų Europos 
— praeitą naktį sapnavau, kad 1 valstybių atžvilgiu į “žmonišką- 
prie Kultūros rūmų, ant didžiu-1 H palengvinimą” yra dalinė ka
lės sviesto krūvos sėdėjo Dievas. | pituliacija.

— Kvailas sapnas. Juk gerai 
žinai, kad jokio Dievo nėra.

— O sviesto yra ?

Transkeijaus sritis, kurias gal 
jam priminė Pabaltijo lygumas. 
Ypač jautriai D. reagavo į šia
me mistiškame žemės ruože iš- 
sibarščiusias juodaodžių šeimų 
gyvenvietes, šis jausmas prasi
veržia jo “Audringame peiza
že’’. Jo kūriniai alsuoja baimin-

(i iš Vokietijos galerijų bei mu
ziejų,'pradėjo pasirašinėti savo naujo mokėsi pamirštos lietuvių ’ 
paveikslus P,r. Domšaičio var- kalbos. Čia sutiko ir mūsų buv.
du. Lankėsi dar Lietuvoje 1939 • diplomatą K. Žvironą, kuris vė-sga nuostaba ir giliu fatališku 
if 1944 m. liau pats pradėjo piešti, o jam Į tragizmu kasdienybės pilkumo-

čiais, kai kuriais dailininkais, iš'

je. Jo kūriniuose dažniausiai 
sutikame kasdieninius žmones— 
piemenis ganančius bandas; mo
teris, kasančias bulves; žvejus 
ir pn- Kai kuriuose paveiksluose

Atitiko kirvis kotą

{ Būdingas yra Socialistų Inter- 
; nacionalo prezidento pareiški

mas, kad santykiai tarp Rytų ir 
Vakarų neturi būti bereikalin
gai apsunkinti dirbtinai užves
tais ginčais apie žmogaus tei 
sės. ' . . •

Aš nesu prieš tylias derybas, 
kur jos yra vietoje. Bet vien tik 
slaptoji diplomatija niekada ne-

MEET THE CHALLENGE!

— Klubo' susirinkime aš paša- j 
kiau, kad visi jie yra akli, kvaili j 
ir užsispyrę asilai.

— Kaip jie Į tai reagavo?
—- Jie mane išrinko to klubo gali pasiekti žmogaus teisių įgy-

garbės nariu. Į vendinimo. Tam reikalui viešo
ji nuomonė yra aštrus kardas. 
Jis bus nukaltas viešais, garbin- 

Į gaiš ir energingais žmogaus tei-
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puslapių. ersiuntimas $1.
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Cliicago, Lll

A rOriFTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL^ 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, B.S., Registruota/ vaistininkai

Vourdog'* constant scratching can lėadjo 
serious skin problems, needless sutlerin? and 
expense. (let Veterinarian te b d 
SUI.FHDENE® :i painless, ch 
frantic scratching. sit.mh, 
sores, cuts, hot spots and e 
special dog gerins that h<»i 
kill. Get si i.tubENE. Amet 
medreat i<»n.

Rea<l anc fone* labet direrhcns

H DOG SKIN MEDICATION
:98i COMBE Inc

SERVE WITH PRIDE-IN ■ 
.THE NATIONAL GUARD

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

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

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. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

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

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

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

• KĄ LAUMES L£M£, 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 13.

® JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*, 

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja £6.

• SATYRINES NOVELCS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pal. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paltu, pridėti dolerį persiuntimo maldoma.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 Friday. May 1, 1981
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LIETUVA - INDOEUROPIEČIU TĖVYNĖ ±.“7^
Jau nuo s?no mokslininkai 

laužo galvas, kur gyveno toji 
’ tauta, iš kurios kilo tautos, kal
bančios vienus kilmės kalba, iš 
plitusią visoje Europoje, pasie
kusia Mažosios Azijos ir Indijos 
plotus. Po ilgų tyrinėjimų priei
nama išvada, kad toji tauta tai 

i prc’balčiai, aisčiai, nes išstudija
vus latvių, lietuvių ir prūsų kal
bas, aiškėja, kad tų kalbų žo
džiai yra pagrindas indoeuropie
čių prokalbei. Kai kurie jų žo
džiai, kaip — javas, kaukas, 
galas, kiltas, upis — net be pa
kitimo tebėra žinomi plačiame 
pasaulyje v eiovardžiuose, net 
tautų pavadinimuose. Mums

Vok:eė’ai, slavų antagonistai, 
slavas įkurdina Pinsko pelkėse, 
o ž nnės tarp Būgo — Oderio 
užleidžia germanams, ką mes 
ir?-, paneigiame. Ihrofesorius 
lingvistas Veber’is, susipažinęs 
su lietuvių kalbos paslaptimis, 
sprendžia, jog indoeuropiečių 
cj šys esąs maždaug dabartinė
je Lietuvoje; dėl šio tvirtinimo 
itB o nuomonę yra pareiškęs ir 
Ir J; Matulaitis, sĮiėdamas, kad 
a ndceuropiečių tėvynė turėjo 

■ur nti didesnį plotą už dabarti
ne Lietuvą. Pagaliau, po ilges- 
vų studijų, lenkų profesorius 
Tamcwsky jau nukelia slavų 
opšį tarjj Dniepro ir Senos.

nuo Baltijos jūros, kaip tik į va
karus nuo Vyslos, žalvario am
žiuje maža tebuvo apie juos 
girdėti. Tiktai geležies amžiaus 

^pradžioje įsidrąsino, parodė di
džiulį, bet nebeilgai trukusį gai
valingumą. Jie “lužicų” žemes 
trumpam buvo pavergę ir ne
trukus turėjo grįžti į vietas, kur 
tas tautas jau užtinka istorija”.

įteikia, pagaliau, neužmiršti 
tautos, kurią graikai vadino “ge- 

! tęs”, ir kite’s tautos šiaurėje, 
kurią lotynai vadino “Samogi- 
tia” arba “Samogctia”, kas 
reiškia ne ką kitą, kaip žiemių 
getija”, žiemių, šiaurės getai, 
kurie, tačiau, yra — lietuviai.

Laisvės sukaktis ir tikrovė
Ant. Bimba, ilgametis Brooklyne neinančio savaitraš

čio Laisvės 70 metų sukakčiai atžymėti, š. m. balandžio 
24 dieną išleido jubiliejini šio savaitraščio numerį. Bim
ba sutraukė dar Amerikoje likusius “pažangiuosius” ir 
“pasiskolino” už okupanto pinigus pavergtoje Lietuvo
je dirbančius komunistus, paruošė jubiliejinį numeri. 
Pirmame puslapyje įdėjo okupuotoje Lietuvoje prieš to 
Įsivaizduoto jubiliejinio numerio pirmą puslapį, papuoš
tą dideliu paveikslu, tarp ąžuolų lapų pastatytą 70 
skaimenų paveikslą.

Jeigu 70 metų sukakties proga Antanas Bimba ar 
jo pavaduotojas būtų pasakęs teisybę apie Laisvės įs- 
teig'mą, tai spaudęs mėgėjams, būtų buvę įdomu paskai
tyti .Amerikoje ėjusios lietuviškos spaudos kelius, bet 
Bimba, visą gyvenimą vedęs komunistinę propagandą, 
ii- dū’bęs sovietinei imperijai, nepajėgia net pagrindi
nių to meto ir šių dienų faktų suminėti.

Pirmas Laisvės numeris pasirodė 1911 metų balan
džio 25 dieną, tuo tarpu Bimba jubiliejinį numerį išlei
do balandžio 24 dieną. Jubiliejiniame Įžanginiame Bim
ba tvirtina šitaip:

““Ir taip mes žengėme su Amerikos liaudimi, 
kurios neišskiriama dalimi mes esame. Mes esame 
Amerikos lietuvių, ateivių ir čia gimusių laikraštis 
ir mes čia visi praleidome didžiausiąją savo gyve- 
nimo dalį. Mes čia kovojome ir vargome, svajo
jome ir džiaugėmės. Amerikos industriniai miestai 
ir miesteliai, farmos r lakai, — nuosavus, savi”.

(Laisvė, 1981 m. bal. 24 d. 4 psl.)
Jeigu Bimba ir keli jo šalininkai visą laiką būtų ėję 

su Amerikos lietuviais-, kaip jis tvirtina, tai jubiliejaus 
proga ji būtų gavus, keletą lietuvių ir nelietuvių pa
sveikinimų... Peržiūrėjus visą jubiliejinį, numeri, bei 
niekur jokio, rimtesnio sveikinimo nesimatė. Nebuvo 
nė vino sveikinimo iš Amerikos pareigūnų, išrinktų i 
Kongresą ir paskirtų atsakingiems darbams. Nesimatė 
nė vieno lietuvių laikraščio, nebuvo jokios didesnės lie
tuviškos organizacijos, nebuvo ir amerikiečio šiltesnio 
žodžio.

Tuo tarpu į pirmą Laisvės puslapį įdėtas Lietuvoj 
gimusio, be ne lietuvio Honono Zimano, tapusio Genri- 
ku Zimanu, ilga telegrama, pasveikinusio Laisvę. Zi
manas sveikinimą pasirašė Tarybų Sąjungos vardu, 
nors jis gimęs, augęs ir apmokytas nepriklausomoje 
Lietuvoje, nuėjo tarnauti Rusijai, rusų okmunistų par
tijai. Sovietų Sąjungos vardu pasveikino lietuvių įsteig
tą laikraštį, Zimanas lietuvius komunistus pavadinda- 
damas juos pažangiais, demokratais, taikos šalininkais, 
bet ne komunistais. Jeigu Bimba ir Laisvės rėmėjai ne
būtų buvę komunistai savo laiku, tai jie būtų galėję va
dintis komunistais.

; pravartu susipažinti su lyrinė- 1 upių.
' tojų nuomone, kuri patvirtina, ‘ Tarnowskic ir Matulaičio nuo- 
kad ir mūsų Daukanto santūrūs ! nonės sut’nka su J. K-isielevskio 
teigimai nebuvo vien fantazija.' ^ginnr toje vietoje, kad pavyslį 

Amžių paslap-į netyčiomis b pabftgj pradžioje geležies ani- 
prąskleidė vokiečiai su lenkais,, ži rus buvo apgyvenę baltai. Jis 
besivaržydami dėl savo kilmės1 ra^: “Į vakarus nuo Vyslos 
pranašumo. Atradus bendros žiot ų, pirmame geležies am- 
pro'kalbės idėją, reikėjo jai su- žiau laikotarpy, susikuria skry-

greta baltų, indoeuropie- : urnų 
arijų, nes visi tyrinėjimai l paskiau pirkios

ninių <apių kultūra. Iš pirmykš
čių savo buveinių slenka ji pa
vystais ir pabūgtais. Ji kurį lai
kotarpį rodo didžiulį gaivalin
gumą, užgrobia geroką “lužicų” 
kultūros teritoriją, prieina net 
ligi žemutinė/ ir vidurinės Sile
zijos. Būdinga yra tai kultūrai 

išvaizda: veido formos, 
formos. Moksli-

■ ninkai vokiečiai, ka.p paprastai, 
tvirtina, jog skrynių kapų kul
tūra reprezentavusi vokiečių gy
ventojus. Tačiau daugumas pro; 
istorikų yra- nuomonės, kad tai 
buvusios baltų tautos — retu
mų, prūsų, latvių, pro t opias tai. 
Tie skryningai kapai primena 
mums įritą skryninių kapų kul-

Iš pavergtos Lietuvos atėjo antroji, telegrama, pa
sirašyta Romo šarmaičio, Roko Malinkevičiaus, Min
daugo Tamošiūno ir kitų, Partijos Istorijos Instituto ir 
kitų dalyvių telegrama. Reiškia neužmiršti, kad šie Lie
tuvos komunistų partijos paskirti žmonės Lietuvos 
praeičiai pažinti. Kokias institutui informacijas surinks 
žinių klastotojai?

Šarmaitis Vilniun suvarytiems žurnalistams pasa
kojo apie Amerikoje einančios Laisvės 70 metų sukak
tį, bet jis tiems žurnalistų sąjungos nariams nė vienu 
žodžiu neužsiminė apie tuos metodus, kuliais Amerikos 
komunistuojantieji elementai 1919 metų pabaigoje pa
grobė iš socialistų įsteigtą ir Brooklynan perkeltą lie
tuvių laikraštį, šarmaitis atsiuntė Vilniuje rastos Lais
vės sukakties fotografijas.

Trečią iš Vilniaus telegramą atsiustė Lietuvos Ra
šytojų Sąjungos valdybos vardu pasirašęs Alfonsas 
Maldonis, dabartinis žurnalistų pirmininaks; o ketvir
tąją pasiuntė amerikiečiams lietuviams pažįstamas A. 
Laurinčiukas, Vilniuje išeinančios Tiesos redaktorius 
ir žurnalistų valdybos narys. s

Jeigu B:mba būtų pažangios pažiūros žmogus, jei
gu jis prirašytų pažangų savaitraštį, tai jis būtų gavęs 
iš Lietuvos pažangių žmonių telegramas, bet Bimba 
gavo . tiktai komunistų partijos pareigūnų tele
gramas.

Maskvai dirbantis Bimba gavo Maskvai parsidavu
sių lietuvių sveikinimus. Nė vienas pažangus lietuvis,

rasti ir tauta, kuri būtu ana kal
bą vartojusi. Vokiečių kalbinin
kas Hirt’as spėja tą tautą buvus 
kažkur baltų ir slavų gyvenvie
tėje, kadangi tos tautos išlaikiu
sios daugiausia nepakitusių pro
kalbės žodžių. Tačiau atsirado 
vargo lenkams su slavų Įkurdi
nimu 
čių —
nesodu nieko jų naudai, o jau 
istorinių laikų žinios kalba vi
siškai slavų nenaudai. Nežiūrint 
viso pikto, Poznanės universite
to’ profesorius Jozef Kostrzews- 
ky savo “Kultūra Prapolska” ir 
kituose vęikėluoše įrodinėja sla
vų lopšį, buvus tarp Vyslos bei 

(Oderio, ką mes esame paneigę, i

nė vienas Lietuvos demokratas, nė vienas taikos šali
ninkas negalėjo Laisvės sveikinti, nes jie visi dirba- 
sunkius sovietinės prievartos darbus, kerta miškus, 
kasa rusams kanalus, bet neturi teisės siuntinėti tele
gramas į. užsienius.

Bimba dar rašo:
“Mūsų, laikraštis (Laisvė) niekad nebuvo ir 

dabar nėra mažutės grupės redaktorių ir techniš
kų darbininkų padaras. Laisvė nuo pat pradžios 
buvo visomis gijomis surišta su tūkstančiais savo 
skaitytojų.” (Ten pat).
Bimba meluoja nuo pradžios sakinio iki galo. Pa

čioje pradžioje (1911 metais), kai Laisvė buvo Įsteig
ta, tai jos skaitytojų skaičius buvo nedidelis. Tuometi
nis Keleivis padėjo išplėsti Laisvės skaitytojų skaičių. 
Savaitraštis pradėjo augti, kai buvo perkeltas į Brook- 
lyną, 1919 metais socialistai jį išaugino į dienraštį. Jis 
dienraščiu buvo ilgus metus, kol jo priešakiu atsistojo 
komunistas Bimba. Nuo jo redagavimo laikraščio tira- 
ir reikėjo. Bimba iš dienraščio nugyveno į dabartinę sa- 
ir retėja. Bimba iš dienraščio nugyveno į- dabartinį sa- 
vaitraštinę mizeriją. Jeigu kazakeviciai ir vandelinai 
jo nepripildytų, tai nustotų ėjęs...

Žinant, kad dabartiniai lietuviai 
buvo senovėje vadmami getais, 
aiškėja, kas iš tikrųjų bus buvę 
:r t-le paslaptingieji gotai, mūsų 
eros sąvartoje užėmę visą mi
nėtą plotą, prūsų, lenkų ir uk
rainiečių dabartines teritorijas.

Kai. kurių istorikų teigimas, 
kad gotai esą germanų protėviai, 
sudarę vokiečių tautą, vargiai 
pasitvirtins, nes jų' pats vėlesnis 
vardas — visigotes — nėra ger- 
maniškas. Nesunku iš lietuviško 
žodžio “visi” padaryti vokišką 
“vest”, o ir gotes, goti reikšmės 
kažin ar nerasime senuose lie
tuvių. žodžiuose pasižvalgę. Mū
sų spėjimu, gotai bus patys tik
rieji aisčiai — baltai, paskutinį 
vardą istorijoje gavę po to, kai 
ilgų amžių būvyje jau buvo at
likę milžinišką darbą ir buvo va
dinami įvairiais vardais.

Sekant prof. Veber’io teiginiu, 
■kad- indoeuropiečių tėwnė yra 
-etlnografinė Lietuvos ' teritbrij a 
ir jungiant; .faktą, kad istorinių 
gotų kultūrinės veiklos teritori
ja sutampa su aisčių — baltų et
nografiniu plotu, paliudijamu 
lietuviu kalbos žodžiais vietovių 
pavadinimuose, n e išvengiamai 
siūlosi išvada, kas tie gotai bus 
buvę. Skandinavų pusiasalio pa
vadinimas, švedų Upsala (upės 
sala), jūra Baltija, Gotland sala 
ir daugelis kitų liudininkų nėra 
atsiradę be reikalo.

(Bus daugiau)

ATEITYJE BUS MAŽINAMAS 
GYNYBOS BIUDŽETAS

Biudžeto direktorius David A. 
Stockmanas trečiadienį pareiškė 
Kongreso švietimo ir Darbo ko
mitetui, kad Gynybos departa
mente yra pinigų bereikalingo 
švaistymosi, bet tai reikalinga 
tikslesnės studijos. 1982 metų 
biudžete numatoma gnybos rei
kalams skirti -S188.8 bilijono", 
tuo tarpu šįmet skirta tik $162.1 
bilijono. Kai bus sunormuotos 
kainos, tai gynybos biudžetas 

’ sumažės ar bus sumažintas.

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
(Tęsinys iš Naujienų Nr. 7S, balandžio 21 d.)

Peržiūrėjęs daugybę knygų, tarp jų radau 
ir savo knygą “Kelionė Aplink Pasaulį”, kuri 
ten, kaip p. Raizonienė sakė, labai noriai perka
ma ir su įdomumu visi ją skaito.

SUSIPAŽINIMAS SU MIESTU
Diena graži; saulėta ir karšta. Mane p.Alek- 

r.a veža supažindinti su Melburnu. Elektrinis 
traukinėlis nuo senų laikų tebekursuoja. Norėjo 
panaikinti, bet dabar, kada su gazolinu striuka, 
paliko. Keistai jautiesi, lyg prieš keliasdešimtis 
metų, kai tave svirduliuodamas traukinėlis visu 
greičiu neša lyg viesulas. Čia ir konduktor-ai; 
jie surenka iš ką tik Įlipusių pinigus. Draugiški 
žmonės čia visur. Iš seniau, kurie atsimena, sako 
Australijos žmonės buvo fanatikai. Sukalbėjus 
kita kalba, tuojau duoda pastabą, kad, girdi, kal
bėk angliškai. Dabar jau šito visai nėra Nuo po
karinių imigrantų Australijos veidas visai paki
to. Buvo užsimarinavę savųjų tarpe ir nesido
mėjo pasauliu; niekas niekur nevažiuodavo. Bu
vę t ii; dvejopos duonos. Net ir kavos nežinojo 
<’’c-it ketina). Dabar atsirado visokių valgių. Ži- 

.-m? i. ’ ' man teko jų maisto krautuves stebė- 
G. L aJr ( prilygsta mūsiškėms, nėra tokio 
’idelio ua-irim ;mo. Kai aš lietuviame pasako- 
ia,i ap -- u.aisto įvairumą, tai jie tik krai

pė galva Nežino tokių atšildomų pietų, kurie 
yra net supakuoti. Nėra net ir mėsiško pasirin
kimo. Kalakutai čia tai jau didelis liuksusas, 
nes jų sunku ir gauti. Nesvietiškai brangūs vai-; 
šiai. Žodžiu, viskas kitaip. 

Melburnas
Australijos miestai. Kraštas labai jaunas. Čia 
nei mandrios Baroko ar gotikos; nėra mandrių 
paminklų arba didelės istorijos. Keletas didesnių 
gatvių, o jose žmonių, pilna, lyg skruzdžių. Ne
susidarai nei didmiesčio.vaizdo.

Krautuvės turtingos ir didelės. Pirkėjų tai]) 
pat labai daug. Apeinam visą centrą ir pasukam 
į Kultūros Centrą kur randame didelę kelių 
aukštų patalpą. Jame ir muziejus ir biblioteka.

I Kuklus muziejus, daugiausia ribojasi jų krašto 
'gyvūnijos iškamšomis. Labai gražių ir ivairiip 
^Australijos paukščių iškamšų. Iš aboridžių se
novės laikų, iš dar akmens amžiaus, surinkta ne
mažai eksponatų: jų laiveliai, visokie namų apy- jšvenčronių, pavyko lietuviams apsupti lenkų da- 
vokos dalykai, jų primityvus menas ir, pagaliau^ jKnį, kur kovoj žuvo 30 lenkų, 40 paimta sužeistų 
nuotraukos, kaip jie tada ten atrodė, žodžiu^ [nelaisvėn ir visus durtuvais nudurta, 
aboridžių kultūra bei jų gyvenimo būvtas. f

Kitas aukštas — tapybų klasik'nis menas. f> |

Pasidairius kitą dieną po miestą, gavosi Įs
pūdis, kad tarp imigrantų antplūdžio yra nema
žai graikų, kurie neblogai verčiasi prekybos 

: “bizniuje”. Dabartiniu metu valdžia paskelbė ne- 
I legaliems imigrantams amnesiją. Atsirado jų 

trumpai pažvelgus, kaip ir visi .keletas tūkstančių. Nikaip negalima suprasti, 
kaip j'e nelegaliai galėjo čia atsirasti. Australi
ja net ir turistų be vizos neįsileidžia, čia ne Mek
sika, iš kurios į Ameriką pilvais, lyg driežlai, 
meksikiečiai Įšliaužia.

(Bus daugiau)

čių patvarkymu gyventojų surašymas, lietuvių 
įvykdomas (juk tai elementas, kuris klastotų Len
kų naudai duomenis nebeįmanoma daleisti), 1941 
metais parodė, kad lenkų gyventojų didesnis pro
centas pasisakė, negu nepriklausomos Lenkijos 
laikais. Ašmenos ir Lydos apskrityse pasisakyta 
esant lenkais 100 procentų.

* * ♦
Voketijos Reichui smunkant, generalinis 

Baltgudijos komisaras SS-Gruppenfuerer gen.von 
Gottberg, supratęs, kad nesudarys didelės reikš
mės leisti gudams sušaukti “Antrą Baltgudijos 
Konfederacijų”, kuri būtų panaši 
1918 metų’\
mą. Birželio mėn 27 d. 1944 m. suvažiavo Į Mins
ką 1,089’ delegatai Milžiniška vytis — herbas, 
.simboliu buvusios “Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos”, neišskiriamumu didžiosios sąjungos 
su Lenkijos baltu ereliu, šiandieną savo riterio 
kardu prieš Lenkiją nukreiptų, kabojo virš pas
tato į kongresą įėj.mo durų, šalia, Baltgudijos 
vėliavos.

1981. IV. 15 d. p. r
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Prie Melagenų kaimo<22 kilometrai nuo Senų

“Pirmąją 
nustatanti Baltgudijai suverenu-

dar toliau jau ir modemus menas. Tame skyriuje 
teko matyti ir vieno lietuvio paveikslas.

Gražus rinkinys europietiškos tapybos, pra
dedant dar iš 1800 ml Tame skyriuje yra ir Gio
vanni Tiepolo, Rembrandas, Joshua Reynolds, 
Gainborouth, Constable, Corrot, Goya ir daug 
kitų, pasauliui žinomų, menininkų.

Tš karinio taško žiūrint, lenkų partizanų 
veiklos pradžia, esu, buvus ankstyva. Įsisteigimo 
tikslas — gyventojų apsauga. Gyventojai maitino 
partizanus, nes geriau juos aprūpinti maistu, ne
gu okupantui atiduoti. Lenkų partizanai buvę 
gyventojų tarpe labai populiarūs. Vilniaus ir 
Naugarduko sričių gyventojai suprato, kad kovos 
vyksta dėl jų kraštų, jų namų bei sodybų. Vokie-

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS''

1 Naujienos. Chicago, U1 Unlay, May. I. MSI
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Julija Sacauskas-Ramanauskienė, ilgametė Joniškie
čių klubo pirmininkė, daug dirbo klubui suorgani
zuoti. Ateinantį antradienį valdyba ir visi nariai atšvęs 

joniškiečių klubo 55 metų sukaktį Vyčių salėje.

Upytės Draugiskc Klubo susirinki
mas Įvyks penktadienį gegužės 1 d., 
1 vai. popiet Anelės salėje, 4300 So. 
Talman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės. A. Kalys

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 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 HAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue,
Chicago, IL 60632

SUSIRINKIMU

T«l_: 542-2727 arba 542-272?

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Suvalkiečių Draugijos piknikas 
įvyks sekmadienį, gegužės 3 d., 12 vai. 
Vyčių sode ir salėje, 2455 W. 47th St. 
Bus valgių, gėrimai, dovanų pask rs- 
timas ir gera muzika šokiams. Visi 
kviečiami dalyvauti. Valdyba

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Brighton Parko Lietuvių Moterų 
‘klubo narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gegužės 7 d., 1 vai. popiet 
Anelės salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Narės prašomos atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų, aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

E. Strungys, sekr.

• Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas Įvyks antradienį,

— -_  gegužės 5 d., Vyčiu salėje, 2455 W.Dr. LEONAS SEIBUTIS 47th Street. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Visi joniškiečiai privalo atsilankyti 
ir paminėti klubo 55 metų sukaktį. 
Bus gėrimai ir pietūs veltui.

A. Kalys

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2830, 

Rezidencijos feleL: 448-5545

Pervėlai įspėjo

— Dėmesio, pavojus! — skel
bia užrašas gatvėje.

— Kaip gaila, šioje vietoje aš 
susipažinau su savo žmona, bet
tuomet šio užrašo dar nebuvo, nomos.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 3763996

SOPHIE BARČUS i
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOPA, 
1490 kit A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirms 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet. Šeštadieniais ir sekma 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

gus” j&š autorius &*. Zenonas 1 
DahiiėfiŽliiš. Voš 65-kiš metus 
sulaukusio mes jo netekome. 
Ne vienšs pasakys “Gydytojau, 
gydyk pats save”. O vis dėltOį ne 
amžiaus ilgumas, bet jo jpras- 
mihilnas yra didžiausia vertybė. 
l>r. Danilevičius jinynė saYo pė
das, nešdamas net treiiltinio 
sunkių naštą. Jis vis\tohienės 
veikėjas, ugningas kalbėtojas, 
ptibiifištas.

JII

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago
i%

Dr. Domas Giedraitis atsisveikino
a.a. dr. Zenoną Danilevičių

6f. Draftas GiedraitiSj Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
pirfftininkaSj taip atsisveikino a.a. dr. Z. Danilevičių:

“Ateis laikas, kada žmogaus | tų” — šiais žodžiais baigė savo j 
diena bus daugiau kaip 120 me- Į1944 m. parašytą knygą “žmo-1

Gal pals įspūdingiausias jo V 
Įnašas buvo redaguojant vieną | 
skyrių Amerikos Gytfyt°jM Są- • ’- 
jungos žurhale “JAMA”. Ne 
kartą škaitydaYcitte jartie apie 
IHflsų vargihainą tėvynę Lietu
vą; Tai buvo jo dėka. ŠUprUšda- 
vūme; kad tai buvo suriku gry
nai profesitiiaifie žurnale, papli- 
ttišialne po visą pasaulį, parašyti 
apie mūsų gitaro kraštą, mindo
mą žiaurių atėjūnų. į

Dr. Danilevičius nuoširdžiai 
Į bendradarbiavo ir mūsų žurnale 
| “Medicina” — keletą metų buvo 
j net vieno skyriaus vedėjas. i 
' Pasaulio ir Amerikos Lietu
vių Gydytojų Sąjungos, o taip 
pat ir Illinois Lietuvių Gydytojų 
Draugijos vardu reiškiu nuošir
džią užuojautą dr. Danilevičiaus 

į šeiniai ir kartu liūdime, netekę 
į tokio gabaus kolegos. |

Ilsėkis ramybėje, Zenonai!

Tel 226-1344
į I

APIE AISČIŲ TAUTA
Pagal įvairių kitataučių — vo

kiečių, prancūzų, rusų, lenkų 
tyrinėjimus, senovės aisčių-bal- 
tų gyvenama vieta buvo labai 
plati: siekė Maskvos apylinkes 
rytuose, centrinį Ukrainą pie
tuose. Vyslos žemupį vakaruo
se ir Estiją šiaurėje. Suriku api
brėžt tiksliai visose vietovėse 
s enas, bet apytikriai jos yra ži-1

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

f
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GALINDUS
matų, hunų ir kitų spaudžiami, 
pradėjo svėrbtis Dniepro upe iri 
jo įtakais iš pietų į šiaurę, link 
galindų retai apgyvendintų plo-et- galindų retai apgyvendintų plo- 

po tų, beveik be jokių kovų su vie-
Pagal prancūzų tyrinėtojo 

nografo Jean Menoret, dar 
Pirmojo Pasaulinio karo išleis
tą veikalą “Histdire des Payš ko. Kronikos mini keletą karų, 
Baltiques” (Paris 1934 m.)r ais-j bet jie nebuvo ilgi ir, rodos, lie
čiu gyvenamieji plotai buvo di
deli ir I a. pr. Kr. sudarė net 
apie 430.0G0 kv. km. Pagal lat
vių prof. J. Endzėlinio nuomo
nę, kuriai pritaria lietuvių prof.

’ K. Būga, šitame plote I a. po 
Kr. prasidėjo, .bendros aisčių tau 
tos susiskirstymas į atskiras 
tautas su jų gentimis: galindus, 
jotvingus, prūsus, lietuvius bei 
latvius. Tai ir nenuostabu, nes 
atskiri jų kraštai buvo 1-----
vieni nuo kitų.

Ypatinga padėtis ir ypatingas a. po Kr. mini galindus, 
likimas buvo pačiuose rytuose 
gyvenančios galindų tautos. Jie: 
gvveno toli, didžiosios Aistijos 
pačiame rytų gale, todėl ir ga-; 
vo savo pavadinimą — galindai, j 
Jų kraštas buvo retai, vietomis ’ 

, net labai retai apgyventas. Dėka 
to VI ir VII a. po Kr. slavai, sar-

i

tlniais, nes žeinės?zvisiėms tižte-

kruvini.

Latvių prof. arch. E. šturms 
mano, kad dalis galindų, pri
spausti, buvo apsistoję Protvos 
ir Okos upių baseinuose, arti 
Maskvos. Paskutiniu laiku gudų 
archeologai randa, kad geležies 
amžiuje (500—1250 m. po Kr). 
Volgos ir Okos augštupiūose ir 
Gudijoje iškasenos yra tokios

labai toli! Pa^’Os ^a'P Breslaujos, Zarasų. 
Į Ukmergės, Utenos ir Rokiškio 

apskrityje. Jau Ptolomėjus II

Atskirti slavu įsiskverbimo 
nuo kitų broliškų aisčių tautų, 
galindai gyveno tarp svetimų 
slavų — krivičių ir radomičių 
tautų Ugros ir Protvos upių ba
seinuose. Tarp kitko, kronikose 
yra paminėta, kad rusų kuni
gaikštis Izjaslavas 1058 m. ruo-

; šė žįgį į galindų kraštą ir nuka- 
į riavo juos. Galindai buvo 

mylimi žemdirbių tauta- 
likę žinių apie jų politinę 
suomeninę santvarką.

Keletą šimtmečiu po

Mažeika 8/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

The Microwave Cookbook

Preserving Food The Easy Way
^RESERVING FOOD AT HOME IS MORE POPULAR THAN EVER. EVERYO^F 
RELISHES THE GOODNESS AND FLAVOR OP HOME GROWN FOODS- NOW 
PREPARE SEVERAL FRESH FRUIT3 AND VEG-ETABLES WITH YOUR 
MICROWAVE OVEN FOR LATER USE WHILE THESE FOODS ARE AT 
THEIR FLAVOR. BEST AND SEASONALLY LOW IN COST.

r3 Whether an experienced cook or a first
$5 TIMER A MICROWAVE OVEN CAN MAKE 
C YOU LGOK LIKE AN EXPERT. JUST AS IT 
ys DOES IN DAILY FOOD PREPARATION, MICROWAVE 

COOKING MINIMIZES THE TIME AND EFFORT 
r3 OF PRESERVING MANY FOODS.

V5 $ERE ARE SOME DELICIOUS MICROWAVE
>3> RECIPES SPECIALLY CREATED BY HOME 
’ ECONOMISTS AT LITTON MICROWAVE 
P COOKING PRODUCTS-SO GOOĄEVEN 

GRANDMA WILL RAVE ABOUT THEM...

j® “Lietuvos Aidai” Į 
KAZĖ BRAŽDŽIONYTĖ 

Progrartxi vedėja

Kasdien nuo pifmadienio iki penk 
Padienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street
Chicago) Illinois 60629 

Telef. 118-5374

PATS SKAITYK IR DAR K) 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

taiką 
Nėra 
ir vi-

LEMON PEACH PRESERVES 
2 LEMONS; QUARTERED AND SEEDED’ 
12 PEACHES. PEELED AND FINELY DICED 
•6CUPS SUGAR • 1 BOTTLE (GOZ.) 
LIQUID PECTIN.
1. PUREE LEMONS. MIX PUREE0 LEMONS 

WUH PEACHES AND SUGAR IN-4 QT. 
CASSEROLE.

2. MICROWAVE 35-40M1NUTES ON HIGH, 
OR UNTIL BU8BLY, STIR OCCASIONALLY. 
IF BOILING OCCURS, REDUCE POWER TO 
S/MMCR OR HALF POWER LAST 5-10 
MINUTES OF COOKING. STlR IN PECTIN.

3. COOL; FILL 6LASS JARS ANO COVER.
PRESERVES WILL KEEP 4 MONTHS RE
FRIGERATED. MAKES 3 QT5. PRESERVES. 
U5E TO &LAZE HAM OR SPREAD OVER 
PANCAKES OR WAFFLES.

CARAMEL APPLE BUTTER
12-U MEDIUM QUA*-

C TEREDO CUP APPLE JUICE • 1 CUP
PACKED BQOWN SUGAR - 2 O MM AMON 

(C ST (CHSTEASPOONS GROUND 
cloves-a teaspoon allspice.

(G_ 1. PLACE APPLES IN 2QT CASSEROLE, 
J® COVER.
0^5 2.MICROWAVE 12-15 MlMUTtS OU

OR UNTIL TEMPER. STIR OHCE. PUT 
THROUGH FlNt STtAlNER.

3 MIX PULP WITH RE IM AIMING IRG*tD^ 
ENTS IN I $T CASSEROLE.

(C 4 MICROWAVE 25-30 MINUTES ON HIQH
A UNTIL VERY THICK, STIR OCCASION ALL* 

REMOVE CIMUAMOM STICKS; POUR INTO 
A HOT STERILIZED JARS, COOL, COVER.

APPLE BUTTER KEEPS 4 MONTHS 
X REFRIGERATED. MAKES 2 CUDS.

ŠAKY CARROTPJ CK LES
2 LBS. feABY CARROTS-^CUP WATER*
2 MEDIUM ONIONS, SLICED* 2 CINNAMON 
sticks* iB wnOle clove5‘3 cups Sugar 
•2 CUPS VlHtGAR* 4CUP WATER..
1. CLEAN CARROTS- PLACE IN 2 QT.

CASSEROLE; ADD WATER, COVER.
2. MICROWAVE 40-12 MINUTES ON HIGH 

ORUNTIL TENDER, STIRRING ONCE 
DURING LAST HALF OF COOKING DRAIN. 
DIVIDE CARROTS, ONIONS, CINNAMON 
STICKS ANO CLOVES INTO TWO 1 OT. JARS.

3. combine remaining ingredients 
in 2 qt. Casserole.

4. MICROWAVE 4 MINUTES ON WGH STIR. 
CONTINUE ČO0KING 4 TO 5 MINUTES ON 
HIGH OR UNTIL BOILING. POUR MUTURE į 
OVER CARROTS WHILE HOT. COdL; 
COVER ANO REFRIGERATE AT least
24 HOURS BEFORE SERVING. CARROTS 
Will KEEP UP TO 2 MONTHS RE- HPH I 
FRlEERATED. MAKES 2 QTS. "QF /

slavu 
įsibrovimo jie išlaikė savo kal- 

ir tautybę. Kronikose XI ir 
XII a. galindai keletą kartų pa
minėti ir pavadinti “galiadais”. 
Jie XII a. esą gyvenę teritorijo- 
:e tarp Maskvos ir Smolensko. 
Yra žinių, kad rabnHpj kaip tau- 
ha C7z:etavo dar XIV ir XV a. 
Po to nė~a n eko surasta, kur 
;ie būxu kaiu įauta minimi. Kaip 
lin^minkai ros aisčių tautos dar 
i*- šiandien yra likę keletas so
džių ;r pora mažesn ų upių, pa
radinių “gclliadų” vardu Dinit- 
roV'ko apskrityje yra sodžius 
Goliadi, Klinsko ap>kr. taip pat 
sodžius Galiadi ir kiti panašūs.

Maskvos upe taipgi turi įlaka 
Gcliada. ž nomas rusų nešališ
kas statistikas M. 
prarito šitfltrnėčio 
tais metais tvirtino, 
ainiai, susimušę su 
ir dabar gyveną
Fro’ vos upių ir vadina save go- 
liandais.

iENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

*

*

Chic<go«
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

TURIM* 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALTSE.

|

AMSULANSO

PATARNAVIMA5

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS m SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 7JLst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

F. J. RIDIKAS
W54 bo. HAL-bTED STREET lei. lAxiii CIVIj

BUTKUS - VASAITIS
1446 5o. 50th Ave^ Cicero, UI. TeL: OLympic 2-1003

Lebedkinas 
šešiasdešim- 
kad galihdų 
slavais, dat 
prie Ugtos

(Iš Kario

DENTURE WEARERS
A major 

advancement 

'CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application bolds 
\ co^fonabiy up ro 4 days

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

GEOKGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVĖ. Tel-: Y Arda 7-1138 - 1132 i

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, Ill. >74-4411

t

i
I r

PHILLIPS - LABANAUSKAS
«07 So. LTTUANTCA AVE. Tel: Y Arda 7-3401 Iį
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Gatvelėje buvo tylu, nesimatė 
nė vieno praeivio. Krito šlapdri
ba, kažkur pastogėje monoto
niškai skimbčiojo atitrūkusi 
skarda. Nešvietė nė vienas la j 
gas, o retų gatvės žibintų sklti 
džiamoje* šviesoje ves galėjai 
įžiūrėti savo palies kojas. I)cši-| 
nėję juodavo parkas.

Staiga iš už krūmo išniro ir ; 
prieš mane išaugo aukšta vyriš
kio figūra. Skrybėlė užmauks- ; 
linta giliai ant akių, apykaklė j 
pakelta. Aš norėjau šmulkštelt I 
šalin, bet nepažįstamasis pašto-1 
jo kelią. i
' — Kur tarp skubame? — p<u ! 
klausė jis ironiškai ir. kaip man 
pasirodė, keisdamas balsą.

Pas pažįstamus skubu, — 
suvapėjau. Noriu pinigų pasi 
skolinti, l’ž paskutines kapeikas 
nupirkau sergančiam kūdikiui 
butelį pieno, o čiulptukui trijų 
kapeikų neužteko. Mėginau ati
duoti j lombardą kostiumą, ke
purę ir paltą, bet nepriėmė...) 
Girdi, kam dabar senienų rei
kia. .. O laikrodžio neturiu.

Nepažįstamas susimąstė.
— Tai, vadinasi, net laikro

džio neturi?

če junis pravers, — ir nepažįs 
!::mas s ištiesė ranką. Nepaisant 
sniego uždangos ir sutemų, aš 
įžiūrėjau, kad jo rankoje iš tik
rųjų buvo penkrublė.

Su palengvėjimu atsidusau ir 
neigiamai papurčiau galvą.

— Imkite! — grasinančiai su
urzgė jis. O tai aš juos...

— Gerkit į sveikatą, — šaltai 
atsakiau. sMJn iš kelio, gir
tuokli!

Jis vėl įkiša ranką į kišenę, 
čia dar turiu penkrublinę.

u manote, kad vienos jums 
i... Mat, aš visai nesu

Jeig 
m::ža

nepmaudosiu gerklei plauti. Aš 
alkoholikas. Bet nuo šio va

karo baigta! Laikas su$ipro-| 
tėti’ Ir štai aš laukiau neturtin-! 
go praeivio, kad galėčiau jam 
atiduoti pinigus, kuriuos galė
jau pragerti.

— Jūsų valia! — tariau tvir
tai ir ryžtingai.

reikia iŠ anksto registruotis tel. ■ 
434 6700, ext. 498. Artimiausiu 
laiku klinika bus atidaryta ge- j 
gūžės 1 ir 22 d. ’

— Solistė Slaua tiemelytė iš- j 
leido savo įdainuotų įvairių 
kompozitor ų dainų plokštelę, j 
kuri gaunama Toronto lietuvių i 
parapijų kioskiuose ir Lietuvių ’ 
Namuose. Taip pat galima už- j 
sakyti paštu šiuo adresu: S. Žie- ; 
melytė, PO. Box 552, 
“U”, Toronto, Ont..

Station 
Canada 

M8Z 5Y9. Kaina — $7. Solistei 
akompanavo muz. J. Govedas.

— Tarptautmarne Šokių kon
kurse Santa Monikoje, CaL, jė
gas išbandė Los Angeles “Spin
dulio” astuonių porų šokėjų gru
pė su savo vadove D. Razutyte- 
Vanrene. Jie 
už “Malūną”, 
čiausiu šokiu.

laimėjo premiją 
pripažintą savi-

bužiu plieninius muskulus, bū
dingus darbo žmogui.

Brangusis žmogau. — ta
riau, negi jūs manote, kad 
sabalų kailinius galima nusi-

~ O mane pali ’ pirkti už dorai uždirbtus pini- 
kite ramybėje. Nereikalinga man I 
skylėta penkrublinė! Ką aš 
ja veiksiu?

Nusipirksite čiulptuką 
užmausite ant pieno butelio.

su I

ir i

privačią nuosavybę, reikia ko
voti kur kas ryžtingiau negu 
ligi šiol...

Kalju Kasas, estų satyrikas 
(Iš “Europos Lietuvio”)

Mamai, lanvi — Pardavimui 
H£AL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemi — PerdevŠm^
REAL ESTAT1 FOR SALa

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJLMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
$ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

3TSŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

— Neturiu, — atsakiau ir ne 
žymiai ištraukiau už sidabrinės 
grandinėlės auksinį laikrodį 
liemenės kišenėlės ir užkišau 
marškinių.

— Dabar pusė dvylikos, 
tarė jis, pasižiūrėjęs į savo laik
rodžio šviečiantį ciferblatą. — 
Bet tai nieko nereiškia. Iš visko 
matyti, kad jūs — tinkama kan
didatūra. ..

Ir jis lėtu judesiu įgrūdo ran
ką į savo palto šoninę kišenę.

— Ne, aš visai nesu tinkama 
kandidatūra! — sušukau. — Aš 
visai ne kandidatūra, aš sergu 
skrandžio opa! Nejuokaukit! Aš 
imsiu šaukti!
• — Rėkite, kas jus išgirs? — 
tarė’jis, tai]) paflėtai ištraukda
mas ranką iš kišenės. — Be to, 
kodėl jūs- taip įsigeidėte rėkti?

—- Kaipgi neįsigeisi? — tru
putėlį apsiraminęs, paklausiau. 
— Ką jūs ruošiatės daryti?

*— Čia štai turiu penkis rub
lius, — tarė jis.

gus? Ir namą? Ir automobilį, 
kurį, tarp kitko, pasistačiau 
priešais restoraną ? ... Už dorą 
uždarbį galima nusipirkti ne
bent “Kubanės trauktine” ir Į

Lietuvių klubo 
nariai kovo 1 d. posėdyje nau- 
jon valdybon išsirinko: pirm. — 
A. Brūzgą, vicepirm. — V. Mar
tišių, ižd. — M- Mauragį, sekr. 
— J. Andrušką, nariais — 
Kovalskienę, N. Pilką ir- T. 
linską.

Kanberos

A.
i

is
UŽ

— Kokį čiulptuką? Ant kokio raugintų agurkėlių užkandai.
j Mano atsitiktinis draugas pri- 

sergančiam kūdikiui. J tarė:
pieno bulelio?

— Og
Dabar aš jau 

pykau.
— Koks ten, 

gautis kūdikis?

ne juokais su-

Manau, kad

PASSBOOK 
SAVINGS.., 
the best way to sav ularfyl

e, % 
^3

Paid įsi 
Compounded

Quarterly

OUR SAVINGS
.CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

Po 
Aš 

jeigu norite žinoti!

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

3
! <

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. 
$69,000. '

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUOFJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Kan. Vaclovas Zakarauskas

i

į — Ponia J. Nattsas, dabar gy- 
I venanti Minneapoly, mūsų mie

la rėmėja, gavo ankstyvą dova
ną Motinos Dienos proga. Jos 
gerasis sūnus Stephen ir marti. 
Bemice iš Marquette Parko tos 
dienos proga sveikina savo mielą 
mamytę, linkėdami daug saulė-: 
tų dienų ir daug pavasarių, o 
dovanai — pratęsia Naujienų 
prenumeratą. Dėkodami už tokį 
dovanos parinkimą, mielai prisi
dedame prie sveikinimų ir gerų 
linkėjimų. <'

— Antanas M adonis, St. Pe
tersburg Beach, Fla., pratęsda
mas prenumeratą, apgailestavo i 
Naujienų steigėjo Juozo šmote
lio mirtį, o vietoj gėlių paauko
jo Naujienoms $10. Dėkui už 
auką ir už ankstyvą prenumera
tos pratęsimą.

— M. Kasparaiti enė iš Wauke- 
gano, pratęsdama prenumeratą, 
savo gerus linkėjimus atlydėjo 
$5 auka. Dėkui.

— Kryžiaus ligoninė įstei- 
.gė ausų, nosies ir gerklės klini
ką, kuri veiks kas antrą penkta
dienį. Tikrinama ir gydoma 
klausos, nosies ir gerklės ligos. 
Norint šia lengvata pasinaudoti ’.

ŠIMAITIS REALTY DĖME SI O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

Tel. 523-8775 1
.................. . &

— Konjakas.., žinoma... ge
riau! Daug geriau!

Girdėjau, kaip kažkas garga- 
j lįavo jo viduriuo'se, Adomo obuo- 
Į lys judėjo pirmyn: ir atgal, o 
ranka pati maigė penkrublinę. 
, — Tik konjakas, sakau aš 
jums, — patvirtinau. — O da
bar labai atsiprašau, nes šįvakar 
taip drėgna, kad galiu peršalti 
ir sloga susirgti.

Jis neskubėjo atsakyti.
— Palaukite minutėlę, — pa- 

į prašė jis. — Kaip jūs manote, 
] kas atsitiks, jeigu aš kuriam lai- 

,, Į kui atidėsiu savo persiauklėji- 
JuCt ' la- I 9

. ?i-ll — Suprantama! — išdidžiai

velnių, ser- 
viengungis,

Notary Public

Insurance, Income Tai

O kokie ten seni skudurai,! 
kurių net lombardas nepriima?

— Skudurai?! Sabalais pa
muštas palias su šinšilų apykak
le, tai. jūsų nuomone, skudurai?

— T-a-a-ip... — sumurmėjo 
nepažįstamasis. — Atrodo, kad 
jūs iš tikrųjų be reikalo man 
galvą sukote. Bet pinigus vis 
dėlto galėjote paimli. Patikėki
te, tuo jūs man pagelbėtęmėt 
tapti tikru žmogumi. . 
biau, kad jie įgyti negarbihgu 
keim. Aš raustu, prisiminęs, {atsakiau, 
kaip praeitą naktį toje pačioje Į 
vietoje...

Kažkodėl tam vaikinui aš pa
jutau simpatiją. Nusijuokęs pa7. 
ploau per petį ir pajutau po dra-

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

i
EVANSTON OPEN HOUSE 

Sunday, 1:30 to 4:30 P.M.
j 1736 Keeney St., 7 room brick ranch, 

— Kan. Vaclovo Zakarausko i 3 large bedrooms, 2^ baths, living-
__________ t,__• X- i i r- I dining room. 2 woodburning fire- o0 nietų Kunigystes sukakties I piaces> Family room. Oak floors.

* m gegužės • Many closets. Attached garage. Full

sea us to 
financing 

11 AT OUR low RATES

Jis išsitraukė iš užančio kaž
kokį sunkų daiktą, suvyniotą į 
skepetą. Man toptelėjo mintis 
apie aukso luitą...

Po pusvalandžio man grįžo są
monė, ir aš vienomis glaudėmis 
iš visų jėgų per klanus nudū- 
miau Į miliciją. Kelyje man šo- 

' vė mintis, kad su tokiais neigia
mais reiškiniais, kaip alkoholiz- 

; mas ir pasikėsinimas į piliečių

minėjimas įvyks š.m.
31 dieną. Minėjimo Garbės ko
mitete: vysk. Vincentas Briz- 
gys, dr. Kazys Bobelis — VLIKo 
pirm., dr. Kazys Šidlauskas — 
— ALTos pirm.,. Marija Rudie
nė — BALFo' pirm., ir klebonas 
kun. Antanas Zakarauskas.

i

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVES DARBININKAS(Turi mokėti raides rinkti)
421-6100222 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, TT T TNQTS SX£3

Pfanns: Viralais 7-7747
Thur.9-3 Sat. 9-1

NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 
IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

REPAYMENT 
įtO HT- YOUR INCOME ?

MutūaBMSal 
SavingsaniLoan

BOTOS t Mon.TJ9.Fr1.9-4SERVING CHICAGO RND SUBURBS SINCE 1305 .iinmiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiihiiiiiiiii n i imi iiiiiiiiiiniiiihi iiinil iiiiiiiiiiiiiiin?

basement, rec. room -Į- many extras. 
S98.500. .

Call 864-8763 or 328-0535

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FET1NG1S CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

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

Minkštais viršeliais, tik______________
Dr. A. J. Gussen — AUKJTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00

$2.00

173S So. HALSTED ST., CHICAGO, FL 60608

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

fcankaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti (r kitiems, kurie tung 
darbus dirba.

- < SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomig. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudoa sumą temoka tik S3.00 metam*.

SLA — kuopą vyra visose Uetuvlą kolonijose. Kreipkitėg 
1 savo apylinkės SLA kuopą veikėjus, jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreipto tr tierial 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

W W. ft 
TH. ait) MJ-ttli

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks š. m 
gegužės 1 d., penktadienį, 7 vai. 
vak., Lietuvio sodyboje, esan
čioje S. California Ave. pri; 
65-osios gatvės. Bus svarstomi 
du gyvi dienos klausimai. Vis: 
nariai privalo j pokalbį atvykti.

Valdyba

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica- 
gos Lietuvių Literatūros Drau 
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl., kaina -$7, gaunamas Nau
jienose. • (Pr.)

— Venecuelus Lietuviu Drau
gija rengia Motinos dienos atžy- 
mėjimą š.m. gegužės mėn. 9 d.. 
šeštadieni, šaulių salėje, 2417-21 
W. 43rd St. Trumpa programa. 
Veiks laimės šulinys, šokiams 
gros Edward Knol orkestras, 
šilta, šalta vakarienė su šampa
nu. Pardžia 7:30 vai. vakaroč 
Auka 12 dolerių. Rezervacijoms 
skambinti 776-3727.

— VERTINGIAUSIA DOVA
NA — lietuvio dailininko meno 
kūrinys. ČIURLIONIO GALE
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago,. Ill. Telefonas — Mid
land Savings darbo valandomi: 
254-4470, kitu laiku 434-6155.

— BALTIC MONUMENTS, 
INC., Marquette Parke, 2621 W. 
71st Si., lietuviai savininkai ati
darė naują paminklų bendrovę, 
vadovaujamą Leonidus Kazėnic 
nės, kuri turi ilgų metų patyrimą 
šioje srityje. Tel. 476-2882. (Pr.)

PAGERBS KANAUNINKĄ 
V. ZAKARAUSKĄ

Visuomenės organizacijų su 
darytas komitetas rengia kan. 
Vaclovo Zakarausko 4<m>g\stės 
50 metų sukakties minėjimą, 
kuris įvyks sekmadienį, gegu
žės mėn. 31 dieną.
. šv. M. Marijtfs Gimimo lietu

vių bažnyčioje, Marquette par
ke. 10 vai. 30 rnin. bus iškilmin-

i

LOCKPORT, ILL.

9 acres for the gentlemen farmers. 
Country seclusion, yet close to town 
& schools. Potential for sub-dividing. 
Low taxes. $6,000 per acre. Must sac
rifice and will not separate.

Call (312) 323-6957

HELF WANTED — MALE 
DerbininJcu Reiki*

ARMATURE & STATOR 
WINDER

5 YEARS EXPERIENCE
STEADY WORK

Call in English 225-1623

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai Mar
quette Parke. Galima imti abu arba 
po viena. 7246 S. California Avė.

Tel. 434-5122

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Norėdami susitikti su manimi, 
turite telefonuoti 523-3685 ir 
susitarti.

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 Archer Avė. (pusė bloko

i Vakarus nuo California)

— Trečiadienį paaiškėjo, kad 
konservatyvūs demokratai Kon
grese remia prez. Reagano eko
nominius planus.

Ji geriau žino

— Ar būsi ištikimas ir mylin
tis vyras? — klausia kunigas 
jaunavedį. Kol jis galvojo, nuo
taka paaiškino:

— Bus, bus!

gos Mišios.
Parapijos salėj, 6812 S. Wash

tenaw Ave., 3 vai. popiet įvyks 
kanauninko pagerbimo akade
mija ir pietūs.

Visus lietuvius kviečiame da
lyvauti. Pakvietimai gaunami 
pas komiteto narius ir Margi 
niuose, tel. 778-4585, 2511 W. 
Lithuanian Plaza Court arba 
telef. 925-1089. Auka 812.

Komitetas

1 — Ninjlenak, Chicago, 5, UI

ARVYDAOlEtA įį
^^Z^.*^al^in ^venuė*- ;

Laikrodžlai ir
Pe-d n vi m as Ir Taisymu
2646 West Street
Tel. REoubllc 7-1*41 

k-____ —------------- ------------------ —-----------

, --------------------- -
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930 I

K i I M X U S

Hotiry Public
INCOME TAX SERVIC*
S. Msolewood. Tsl. 254-745® 
pit Herom! vertimi!, giminiu

iymii ir kiloki blankai.

J 4259
Ttip _

pildomi pilietybes pri- j

K9

HOMEOWNERS. POUCt.
F. Lapchi, 
32C£/j W. 95th St 
Ev»rg. Perk, 111. 
*0642, - 424-1654

State. Farrajirfr and Casualty Qxnpaoy

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000

Advokatu
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryta 
Iki 6 vai vak. šeštadieni nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pasai auritarima.

Tel 776-5162 arba 776-5161
2649 We«t 63rd Street

Chicago, UI- 60629

Friday, May 1, 1981




