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. Lietuvių Fondo narių 18-asis 
metinis suvažiavimas

Dr. A. Razma, LF Tarybos 
pirmininkas, gegužės 2 dieną 
8:30 vai. Jėzuitų namuose pra
dėjo suvažiavimą. Maldą sukal
bėjo kun. J. Borevičius.
‘ Į prezidiumą pakviesti: M. 
Rimienė, P. Kilius ir J. Vaznelis. 
Į sekretoriatą: D. Kojelytė, prof.
J. Račkauskas ir S. Kuprys.

M.'J Rimienė patiekė darbo
tvarkę. PLB vardu sveikino V. 
Kamantus, Kultūros tarybos .var
du — Ig. Bublienė.

1980 m. gegužės 3d. suvažia
vimo protokolą perskaitė D. Ko
jelytė. Protokolas- patvirtintas.

Pirmininkavo J. Vaznelis.
> f . ■ ■ 4

Dr. A. Razma davė LF Tary
bos veiklos apyskaitą.

Valdybos vardu pranešimą pa
darė valdybos pirm. dr. G. Ba- 
lukas; investigacijos — P. So
deika; pelno’skirstymo — dr. K. 
Ambrozaitis; kontrolės kotnisi- 
još aktą perskaitė ayr..A. Šan-

- taras. Jį-
Iškelta' nauja idėja'ir jau ^ge

rokai pasistūmėta tąja kryptų 
mi: Liet. Fondas steigia kredito 
fondą. Tuo reikalu kalbėjo adv. 
P. Žumbakiš ir dr. A. Razma. 
Esą, latviai ir ukrainiečiai jau 
turi' tokias kredito', fundacijas 
su milijoninėmis inv^t|(ajomis. 
Suvažiavimas ;tai’ idėjaiMjritarė.

t>r.. G. Balukas pranešė, kad 
už $23,426.26 'įsigytaįjailininko 
Pr. Domšaičio meno kūrinių.

Vėliau tuo reikalu kalbėjo' ir 
susirinkusius smulkiau infor
mavo K. Bradūnas. Idėja rem
tina. '■ .

A. Bagdonas pranešė apie 
šiais metais išleistiną Lietuvių 
Fondo vardyną; Darbas pamažu 
juda,' bet eina, j galą..,, .

EB-nės- pirm. Kųtkūs- sveiki
no suvažiavimo dalyvius;

P; Kilius tęsia susirinkimą. 
Klemka pasisakė, kad Prekybos 
Rūmų valdyba šįmet skiria lie
tuviams studentams tris stipen
dijas, Klausė, ar stipdendinin- 
kai Įpareigojatni grąžinti? Dr. K. 
Ambrozaitis priminė, kad sti
pendijos iš palikimo fondo duo
damos besąlyginiai.

Investicijų ko'misija priminė, 
kad pasitarimai eina į galą ir 
bus užpirkta 158 akrų ūkis. Ten 
yra.pastatai, ūkis nuomojamas.

A. Rapšiėnė, Z. Juškevičienė, 
dr.. B. Paliokas, J. Skeivys iškėlė 
eilę paklausimų. Kompėtentingi 
asmenys atsakinėjo ir davė pa
aiškinimus. Labai taiklius klau
simus iškėlė dr. Motušienė.

Registracijos komisijos vardu
K. Barzdukas pranešė, kad da
lyvauja 118 narių su 4,686 bal
sais.

Po priešpiečių pertraukos po
nia Lenkauskienė pranešė apie 
Ohio ir Kalifornijos Lietuvių 
Fondo veiklą, p. Kutkus patiekė 
duomenų iš Detroito LF veiklos.

Balsavimo keliu teko porą 
Įstatų paragramų pakeisti — 
truputį paryškinti.

Kiek plačiau paliesta prie Illi
nois universiteto įsteigimas Li
tuanistinės katedros. Inž. V. Ka- 
mantas priminė istorinę steigi
mo raidą, lėšų telkimą ir Liet. 
Fondo vadovybės pasisakymus. 
Pradžioje reiktų per dvejus 
metus $50,000, iš viso $600,000. 
Idėja remtina, bet lėšų klausi
mas baugina narius.

Rinkimu rezultatai

Į valdybą išripkti (ir gavo' 
balsų): dr. K. Ambrozaitis 
(4,217), J.-Vaznelis (4,173), P? 
Kilius (4,134), M.’ Rimienė 
(3,441), ,V. Naudžius (3,154), 
dr. A^Jevęckąs <2,735); kandi-' 
datai: kun. dr.’ J. Prunskis 
(1,952), B. Vindašienė (1,723), 
P. Masilionienė (379). t

Į kontrolės komisiją išrinkti: 
agr. A. šantaras (4,435), dr. V. 
Taurag^.^^^4),-. K. 'j^očkus 
(3.913), rfr". B;. Rąliokas į$3)..

Z. Juškevičjėnėjįseniaupitšįšą< 
kė dėl menininko vizgirdos sub- 
sidijąvimo,;|o dabač-prašė pa
remti ir Naujienas. Girdų išlai
kykite balansą.

Dr. Kašųbienė siūlė mažiau 
skirti politinei veiklai, o. pa
remti Lituanistine katedra uni
versitete. K. Bradūnas priminė, 
kad 816 No. State gatvėje dabar 
vyksta dail. Domšaičio meno 
paroda. Kvietė dalyvauti.

Dr. V. Tauras perskaitė pri
imtas rezoliucijas. Suvažiavi
mas tvirtino.

Ponia Rimienė baigė suvažia
vimą, nors dar nebuvo balsavi
mo' davinių dėl statuto pakei
timo.

Apskritai reikia pasakyti, kad 
pranešimai parengti kvalifikuo
tų asmenų, Įdomūs, vertingi. 
LF drąsiais žingsniais žengia į 
trečią milijoną. Sėkmės!

Smulkesnį pranešimą su skait
menimis patieks S. Juškėnas.

•"Valstybe^ sekretorius Aleksandras Haig nvo šeštadienio Romoje posėdžiauja su Šiaurės At
lanto Sąjungos valstybių užsienio reikalų mipisteriaįs. -Visiems rūpi suvaldyti Sąjunga

- - » nuo įsiveržimo jbiTį^as Europos valstybes. •

TEKS MAŽINTI ATOMINIUS 
GINKLUS EUROPAI GINTI

EUROPA NORI, KAD JAV PIRMA SUSITARTŲ 
SU MASKVA ATOMO GINKLAMS MAŽINTI

ROMA, Italija. — Sekreto
rius Haig sekmadienio vakare 
paneigė žinias, kad netolimoje 
ateityje prasidės, pasitarimai 
apie reikalą sumažint atomo 
gnklus laisvai Europai ginti. 
Sekretorius atsisakė pasakyti, 
apie ką jis tariasi su suvažiavu
siais užsienio reikalų ministe- 
riais, bet paneigė žinias, apie 
kurias jis nesitaria, — tvirtina 
Assocaled Press sekmadienio 
vakaro pranešimas. .

PRANAŠAUJA ŽEMĖS DRE
BĖJIMĄ KALIFORNIJOJE

WASHINGTON, D.C.— New
house žinių agentūra surinko 
žinias iš geologų, mokslininkų ir 
fizikų apie žemės drebėjimą. Jie 
yra veik visi vienodos nuomo
nės, kad Kalifornijoje gali būti 
greitai didelis žemės drebėji- 

j mas, koks buvo 1906 m. San 
j Francisco mieste. Kalifornijos 
• Technologijos instituto geologas

Brežnevas paskelbė, kad So * Kerry Sieh pareiškė, kad prieš 
vietų karo jėgos nesiverš i Len-Į 1906 m. drebėjimą kurį laiką 
kiją. Rusai turėjo savo dalinius buvo ramu. Didesnis žemės dre- 
Lenkijos pasienyje ir pačioje bėjimas Kalifornijoje buvo 1952 
Lenkijoje, bet tie Sovietų ka- metais. Iš visų ženklų ir statis- 
riai prisilaikė susitarimo ir tuo-[ tikos jis sprendžia, kad drebėji-
jau po Brežnevo viešo pareiski-1 mas gali būti iki 8 ar net dau-

P.S.: Būdinga, kad nei VLIKo, 
nei ALTos atstovai, nei, paga
liau,- gen. konsule J. Daužvar- 
dienė jąęsįteikė dalyvauti ir pa- 
svėikitiR' S&dlijoninio Lietuvių 
Fondo suvažiavimą.

K. Paulius

Jo-

1 CALIF ANO KNYGA 
APIE CARTERĮ

WASHINGTON, D.C. — 
seph Califano, buvęs prezidento
Carterio Sveikatos ir švietimo' 
sekretorius, parašė knygą apie 
buvusį prezidentą J. CarterĮ.

Califano tvirtina, kad buvęs 
prezidentas savimi nepasitikėjo. 
Kabineto nariai nesuprato prezi
dento pasirinktų liberalių pata
rėjų. Prezidentas labai jaudino
si, kai kabineto nariai paleis
davo Į spaudą arba radijo stotis 
žinias, kurias neturėjo duoti. Jis 
nesijautė pakankamai saugus, 
bet nesiėmė priemonių 
gandų skleidėjus.

Califano 45t puslapių 
jau baigiama spausdinti,
ma, kad šio mėnesio pabaigoje 
ji pateks į knygų rinką. Califa
no bendrai labai šiltai atsiliepia 
apie CarterĮ. Carteris pasirinko 
geriausius žmones, bet kai 
matė neištikimybę, tai labai 
siminė.

prieš

knyga
Mano-

NUMATOMI PAKEITIMAI SOCIALINIO 
DRAUDIMO SISTEMOJE

JOSEPH CALIF ANO

KALENDORfiLIS

Gegužės 5: Pijus, Griždutė, 
šviesa, Neris, Traidenis.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 7:53.
Oras debesuotas, lis.

Joseph Califano parašė kny
gą apie prez. Carterio neri
mo nuotaikas. Jis savimi 
nepasitikėjo, matė apgaulę, 
l»et neturėjo ryžto nusi
kaltėliams suvaldyti. Cali
fano ntfrėjo buvusiam pre

zidentui padėti.

pa- 
nu-

— Izraeliu lėktuvams, skridu- 
siems beveik pažemiu, pavykd 
nufotografuoti Bena slėnyje 
slėptas tris Sovietų raketas, 
komas netoli Zahlės miesto.

pa- 
lai-

— Reagano spaudos sekreto
rius James Brady stiprėja, žaiz 
dos taisosi. .lis gali kalbėti.

— JAV pritaria planui gail
inai greičiau duoti Namibijai 
nepriklausomybę.

Pirmadienį už aukso 
ciją mokėjo $181.

un-

SOCIALINIS DRAUDIMAS NEUŽTENKA PINIGŲ X 
IŠMOKĖJIMAMS :■

WASHINGTON, D.C. — Sek
madienį Biudžeto direktorius 
David A. Stockinanas dalyvavo 
NBC-TV programoje “Meet the 
Press”. Jis pareiškė, kad prezi
dento Reagano administracija 
artimu laiku numato kreiptis į 
Kongresą, prašydama pakeitimų 
Socialinio draudimo įstatyme. 
Pakeitimas gali-paliesti ir Socia
linio draudimo mokėjimus. Tie 
pakitimai reiškia ne ką kitą, o 
tik sumažinimus, nes D. Stock- 
manas pareiškė, kad pastaruo
sius du metus pasireiškė trūku
mas fonduosee. Reikia, kad mi
lijonams asmenų nenutrūktų 
mokėjimai. Bus siūlomos Kon
gresui išsamios rekomendacijos ' šarvuočių “Leopard II 
gelbėti Socialinę apdraudą. Tam i ginklų, 
bus reikalingi pakeitimai mokė
jimuose.

Paklaustas, kaip bus su paža 
dėtais pragyvenimo pabrangimo 
priedais, Stockmanas atsakė, 
kad būtų neteisu ir neteisinga 
skriausti pensijon išėjusius as
menis dėl infliacijos ir nešti 
neproporcingą dalį pastangų s'e- 
ikant subalansuoti biudžetą. 
Kaip žinoma, sekretorius Bich- 
ard Schweiker paskelbė, kad lie
pos mėn. pensininkų čekiai bus 
virš 12% didesni dėl gyvenimo 
pabranginimo’ ir dėl infliacijos.

Tolimesniuose p o k a 1 biuosc 
Biudžeto direktorius Stockma 
nas įrodinėjo, kad prez. Beaga 
no ekonominis planas įgalins 
1984 metais subalansuoti biu
džetą ir sumažinti mokesčius in
dividams bt i biznieriams.

Tuo tarpu prez. Reaganas pir
madienį kalbėjo su abejojau 
čiais Senato ir Atstovų Rūmų 
nariais, prašydamas juo’s bal

Gramm Įnešė į -Atstovų., Rūmus 
Įstatymo projektą, kuriuo biu
džetas sumažinamas $6 bilijo
nais daugiau, negu prez. Reaga- 
no pristatytas.

Saudi Arabijos ir Vakarų 
Vokietijos vadų konferencijoje 
kancleris H. Schmidt aiškino, 
kad Vokietijai nedera pardavi
nėti ginklus valstybėms, kurios 
nepriklauso NATO organizaci
jai. Jis nurodė, kod Vokietijos 
praeitis apsunkina ginklavimosi 
problemą. Praeitis mes šešėlį 
vokiečių tautai, jei ji parduotų 
ginklų Izraelio prieešams. Saudi 
Arabija norėjo pirkti vokiečių 

ir kitų

NENORI PADĖTI SAL
VA DORUI GINTIS

WASHINGTON, D.C. — Pra-

— Penkiolikos savaičių kūdi- suoti už patiektą ekonominį pla- 
kis, gimęs būdamas tik 15 un-Įną. žinovų nuomone, tokių yra 
cijų, žavi gydytojus, kurie neti- « apie du tuzinai iš abiejų partijų, 
kėjo, kad jis galės gyventi. Texas demokratų atstovas Phil

žiavo 25,000 jaunų vyrų ir mo
terų, kurie protestavo prieš 
JAV vyriausybės teikiamą para
mą dabartinei Salvadoro vyriau
sybei.

Demonstrantai susirinko ties 
Lincolno paminklo, sudarė pus 
trečios mylios taikia eisena ir 
nužygiavo prie Pentagono, kur 
yra pati svarbiausioji įstaiga 
parartos sprendimams skelbti. 
Demonstrantai prašė prezidentą 
apkarpyti Salvadoro kariams 
skiriamas sumas ginklams pirk
ti ir pasiųsti.

Netrukus Washingtone buvo 
sudary ta k o n trdemonstracija, 
kurios nariai pritarė prezidento 
Reagano nutarimui ir patarė 
siųsti daugiau ginklų Salvado- 
rui. Washingtono policija dabo
jo, kad šios dvi demonstracijos 
nesusitiktų ir neprasidėtų muš 
tynės.

mo pradėjo keltis iš Lenkijos. • giau Richterio skalėje. Apskai- 
Sekretorius Haig buvo inforj čiuojama, kad toks žemės dre- 
muotas apie Sovietų karo veiks- bėjimas gali užmušti apie 23,000- 
mus. Brežnevas pareiškė įsitiki-. asmenųr sužeisti apie 91,000 ir 
nimą, kad Lenkijoje kilusius! padaryti medžiaginių nuostolių 
nesusipratimus patys lenkai pa- už app- $70 bilijonų.
jėgs išspręsti. Rusams ir Varsų j ----- ---------------
vos pakto’ valstybėms nebūsią 1 — Bobby Sands pabadavo 
reikalo veržtis j Lenkija. ! Airijos kalėjime 65 dienas. Jį 
^Sovietų valdžia, padariusi! lankomotina ir artimieji. Moti- 

nuolaidaš- Lenkijoje, naujai pa na prašė šiaurės Airijos gyven-
reikalavo prez. Uraganą susitik
ti su Brežnevu ir aptarti kelis 
svarbius taikos klausimus, bet 
praeitą sekmadienį pareiškė, 
kad susitikimas galės būti nau
dingas tiktai vėlyvą rudenį k.’i 
bus aptarta, visa eilė klausimų. 
Susitikimas dabar būtų bepras
mis. ..

Sekretorius Haig žino, kad 
Sovietų vyriausybė, neįsiveržusi 
į Lenkiją, reikalaus pasitarimų 
atomo ginklams riboti. Sekreto 
rius žino, kad Sovietų valdžia 
jau siūlė Vakarų Europos vals 
tybėms pradėti pasitarimus ato
mo' ginklams aprėžti. Sovietų 
valdžia siūlo tartis i)e Amerikos. 
Vakarų valstybės žino, kad be 
Amerikos negali būti susitari
mo, nes minėtos valstybės be 
Amerikos negalės susitarti, nes 
įos neturi nuosavos atominės 
apsaugos.

tojus nevartoti prievartos.

— Sekmadienio rxta Beiruto 
priemiestyje buvo užmušti du 
Libano kariai. Po to prasidėjo 
susišaudymas ir didokas žmonių 
skaičius buvo sužeistas.

— Angliakasių unijos nariai 
atnaujino pasitarimus su kasyk
lų savininkais pietų Illinois vals
tijoje streikui baigti.

Reagano su Brežnevu susitiki
mą galima kuriam laikui ati
dėti, bet Šiaurės Atlanto Sąjun
gos valstybės turi turėti planus 
pasitarimui vesti. Sekretorius 
informavo sąjungininkus ir nori 
patirti jų nuomonę.

Sovietų vyriausybė norėtų tar
tis, pagrindan dedant pasitari
mą, kurj prezidentas G. Fordas 
turėjo Vladivostoke. Bet prezi-

Sekretorius Haig Romoj ta
riasi su Siaurės Atlanto Są
jungos užsienio ministeriais.

dentas Carteris minėtą susitari
mą buvo atmetęs. Prez. Carteris 
padėjo pagrindan naują susita
rimą ir reikalavo tiklesnės ato
mo ginklų kontrolės. Preziden
tas Reagan sutiko su šiuo prez. 
Carterio reikalavimu ir pranešė 
Brežnevui, kad susitarimas apie 
atomo ginklų kontrolę privalo 
būti pradėtas.

Associated Press tvirtina, kad 
sekretorius Haig Romos pasita- 
mįuuase turės aptarti atomo 
ginklų ribas. Teks nustatyti ato
mo ginklų atstumų nuo' zonos, 
skiriančios Rytų Europą nuo 
Vakarų. Niekam ne paslaptis, 
kad Maskva šią zoną norės nu
stumti toliau j Vakarus, šiuo 
klausimu sekretorius turės nuo
dugniai pasitarti su Europos 
ministeriais, kad galėtų viską 
apibendrinti ir pasiūlyti prezi
dentui Reaganui, jeigu susitiks 
su Brežnevu ar kitu Sovietų pa
reigūnu.



Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindaiNaujausių mokslo žinių populiarus perteikimas TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Tėvai mano, kad jie visada teisingai elgiasi savo vaikų atžvil- Į giu- Tikrenybė dažnai esti kitoje kelio pusėje. Moksle yra žinoma. kad tėvai klysta, manydami, būk jie gali tvarkyti savo1 vaiko elgesius vien dėl to. kad jie daug pergyveno ir turi patyrimą. Tikrumoje, žmogui ne-1 pasidaro žmogaus elgesio srityje j žinovu vien dėl to, kad j L yra tėvas-motina. Nežiūrint to. dauguma tėvų elgiasi pagal savus neteisingus nusiteikjmus, visai : nesistengdami įsigyti žinių, taip labai reikalingu ju darbui.Būdingas vra tėva>. kuris ne- teko savo dukters, kai ji prisišliejo prie religinių iškrypėlių, I kažkokio kulto šalininkų. O to- < kio tėvo sūnus susidėjo su dege-1 neratais —- hipiais. Tas tėvas baigė chemijos mokslus ir jam! sekėsi gyvenime. Bet jam nepa- Į sisekė svarbiausiose pareigose. į nes jis buvo menkas tėvas ir ne- j kreipė džmesio į svarbiausią dalyką: į psichologinius savo vaiku reikalus ir emocijų reikalavimus.Sunku nustatvti

privesti kūdikį nuryti, priimti

Nuo mažens reikia tinkamai tvarkyti žmo
gaus nusiteikimus; tik tada susilauksime 
kaip reikiant asmeny.

(Teisingo gyvenimo raginimas)Motina lygiai taip, kaip ir kiekvienas mūsų,' daromės nekantrūs, jei kuris reikalas padidina mūsų neramumą. Tas motinos nekantrumas gali mot’ną maitinti savo greičiau, negu jis gali Tada vaikas atsisakomaistą. Motina, manydama esanti nugalėtoja priverčiant vaiką valgyti, gali versti vaiką valgyti jo burnon kimšdama maistą šaukštas po šaukšto. Kai ji pastebi. kad toks darbas neatsiekia tikslo, ji gali imti vaiką meiliais žodžiais šnekinti: “Vaikuti, valgyk dėl mamos’*. Vaikas, gi, jausdamas, kad motina verčia jėga jį paklusti jai, toliau priešinasi.Tėvai tvarkykitės, vaikai patys susitvarkysSu vaikais turint reikalo, svarbu tėvams sutvarkyti savą neapykantą lygiai taip, kaip ir ; švarumą. Atsikratymas neapykantos yra dvasinė švara. Vai- jų nusiteikimų- kas reaguoja į molinos erzinantį Į balsą ir elgesį taip, kaip jis re- naujagimio aguoja į šaltį ir šilimą. Vaikas emocinį stovį. Tenka pastebėti, reaguoja su baime į baimingos kad jau trijų melų vaikas pilnai j emociniai reaguoja į tuos asmenis, kurie jį tvarko. Net atliekant paprasčiausius darbus vai-] ką prižiūrint, galima vaike neapykantą. Sakysim, motina tvarko vaiko vystyklus būdama nerami dėl savų rūpesčių.' ne meiliai, bet priešingai ir ko- 4 T aip užsigalvojus, ji lengvai gali Į vojančiai. Neapykanta.

motinos skubų, grubų ir klaidin-- Į gą su juo' apsiėjimą. .Jis ima ne- i apkėsti šiurkštų, staigų ir nu- trūkslamą sunegalavusių tėvų sukelti j su juo elgesį. Vaikas, kuris jau- ; ėiasi nemylimas, nelaukiamas i ar verčiamas, greit ima elgtistuo būdcf suklysti ir įdurti vaikui į sėdy- - atsirandanti pas vaiką, yra pric- nės raumenis susegant vystyklą, žastis vaikų netikusio elgesio ir

Fbr the woman

M. Šileikis
jų nežmoniškumo, tapus suau- laiko, kai jis pradėjo sųseiti su gūsiais.Tėvai kaltina kitus dėlvaiko nežmoniškumoBelai kada esti tokie tėvai, kurie save kaltintų dėl vaiko neklusnumo, barniams palinkimo, atsisakymo eiti mokyklon, vagiliavimo, melavimo', iš namų pabėgimo, žiaurumo, tvarkos ardymo, savyje užsidarymo ir nuo kitų vaikų šalinimosi; lytinio iškrypimo, narkotizavimosi ir nusikalstamumo. Vienas tėvas gali kaltinti kitus tėvus, bet ne save. Kiekvienas tėvas tikrai tiki, kad kaltė dėl vaiko netvarkingumo turi būti metama mokytojams, vaiko draugams, kino filmams, televizijai" bei kitoms įtakoms, bet ne jam pačiam.Tėvų nusiteikimas, kad jie tik gerą vaikui darė,' yra pasąmoninis nusiteikimas' savęs' apkaltinimo paleilgyinimui. Nuslopintas kaifėš’"‘.jausmas tampa liž- Ivara-apsauga nuo prielaidos, kad jie galėjo būti kalti.Nuslopintas tėvų kaltės jausmas verčia tėvus teisintis, kai jie esti kritikuojami dėl savo vai kų tvarkymo, net nesant apkaltinimo. Na, ir kaip jie įvairiopai į niekus eina sakydami: “Mano į vaikas atsidūrė varge nuo to

You can't afford to be wrong. 
Because if you're in charge of 
the family budget, you're 
making decisions about the 
future, too.

And that’s where U-S.
Savings Bonds.come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knowi 
a good bargain.
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Join the Payroll Savings Pl»

i Dirbtiniai dantys “įkando” nusikaltėlį
CHICAGO, I1L 

L. C. Jones,
į laukiančią truputį vyresnę slau-
Į gę, ^ištraukė revolverį, nusivedė 
ją f skersgatvį ir ten gerai atro*

Į dančią' moteriškę išprievartavo. 
Jis pabėgo, o moteriškė, nuėjusi 
į ligoninę, pasiskundė.

26 metų dantis. Nuvažiavę pas jį, pir- 
sutikęs autobuso miausia jie liepė atiduoti dirbti-

stiprybė. Jos neatsisakykime, jos neiškeiskime į jokius blizgučius. Pensininkai, ninkės, neatsisakykime išmin- ‘ tingo elgesio ir tokį jį skiepin-j kime savo vaikaičiams. Tai bus geriausias mūsų atliktas darbas.Neniekinkime kitataučių bei

kaimyno vaiku”, arba: “Aš jam j net naują automobilį prižadėjau, kad tik jis gerai mokytųsi šiais metais”.
Tėvai nežinojo, todėl vaiką 

nežmoniškai auginoTiesa, kad tėvus negalima kai- kitokios spalvos žmonių vien dėl tinti dėl vaiko nežmoniškumo, į jų paviršutiniškų žymių, štai, nes tėvai stengėsi vaikui teikti] ligoninėje tiriama sveikata 21 kas geriausia buvo pagal jų ma nymą. Nesvarbu kaip geri, garbingi, mokyti bei inteligentiški būtų, vis tiek jie klaidoje "randasi tol, kol nesužinos kaip patenkinti vaikui būtiną dvasinį peną jo atžvilgiu žmonišką atsinešimą,. rešpektą. Tėvai tokių žinių neįsigijo mokykloje.Sunku to'kias gyvenime pritaikomas čiuose, knygose, televizijos bei radijo programose.Čia ir prieiname amžiną tiesą, kad tėvams reikia visų pir- "ma 'būti išinintingiems savo dvasioje ir tikrais žmonėmis. Tik tada, net raidžių nepažįstant, bus žniomas kelias kaip išauklėti vaikus tikrais žmonėmis. Kiekvienoje tautoje randasi tokių išmintingų tėvų. Jų vaikai yra žmoniškumo pavyz-! tarnautume, kaip norime, kad džiai. Lietuviai yra laimingi, nes turi daugiausia dvasia-nusiteikį- mais - asmenybėmis ‘susi tvarkiu-' siu tėvu. Tokie mūsiškiai, visai auklėjimo dėsnių'negirdėję, sveika nuovoka veda savo vaikus žmonišku keliu.

ma-Jmetų, tik vedusio juodaodžio.

nūs dantis, o vėliau jam pasakė, ką jis padarė. Vyrukui teko samdyti advokatą. Jis buvo paleistas už užstatą. Jis jau žinojo, kad. be' bausmės neišspruks. Advokatas apsvarstė visą ręika-Viena vyresnio amžiaus mote- ; lą ir suprato, kad dantys buvo ris, per langą mačiusi, kas dė- j geriausias įrodymas. Jis nega- josi už garažo, pašaukė policiją. Greitai atsiranusi policija apklausinėje moteriškę ir paklausė, kuria kryptimi tas niekšas nudūmė. Policijai pavyko niekšą pasivyti ir jį iškrėsti. Policija nustebo, kai pas jį kišenėje rado dirbtinus moters dantis. Moteris tuo laiku buvo išvažiavusi, nebuvo kam suimtojo skųsti, o jis užsigynė nieko blogo nepadaręs. Policininkai nusirašė vardą, pavardę ir adresą, ir tariamą užpuoliką paleido.Vakare policininkams buvo įsakyta apklausinėti išniekintą

Įėjo užsiginti. Advokatas liepė jaunam vyrui prisipažinti.Jis taip ir padarė. Prisipažino, kad po išprievartavimo, dar pavogė ir išluptus dirbtinus dantis. Išklausęs pasakojimą, teisėjas tarė;— Dešimt metų už dirbtinų dantų pavogimą.Nusikaltėlis ten pat buvo suimtas ir išvežtas į kalėjimą. Sprendime oficialiai nebuvo nė vieno žodžio apie išprievartavimą. :Nusikaltėlis galėjo prašyti pasigailėjimo, nes už dirbtinų dantų pagrobimą dešimties metų bausmė buvo labai sunki, betmoteriškę. Prie garažo jie stumdėsi. Niekšas išmušė moteriškei(_________________________ ______  ,dirbtinus dantis ir liepė jai ap-, pasitaręs su advokatu suprato rimti, .jeigu nenorinti “gauti į savo tikrą pdėtį ir teisėjo spren- kulką į kaktą”. ■ dimo neapeliavo.Policininkai žinojo, kas turėjo Teismo Lankytojas

DR. JONAS REMEIKAJis dirba dvi pamainas, lanko 1 bažnyčią kas savaitę, yra bažny- Į čios komiteto narys, nerūko', negeria ir nesusideda su narkomanais. Toks jis išaugo dešimties brolių ir seserų tarpe. Visi jie -panašiai žmoniškai elgiasi. Pa-; j klaustas, kodėl jis taip skiriasi, 3 iš kitų savu‘žmoniškumu, atsa- žinias įsigyti laikraš- ko, kad jo motina' krikščionė,: nerūkanti, negerianti.t VIšvada: žmoniškas asmuo yra S didžiausias šios žemės ir dan- > daus papuošalas. Tokiais papuo'-" E šalais stenkimės išauginti savo , a vaikus-vaikaičius ir patys neblo- g gesniais papuošalais tapti. Daug : ■ -kuo mes dabar rūpinamės, bet ’ mums vieno ir pačio svarbiausio * tereikia: tokio sužmoniškėjimo, 1 kad mes savo artimui taip pa- J

Visose tautose spindi 
pavyzdingi tėvaiGal lodei lietuviai skaitomi žmoniškiausiais- žmonėmis, kad jie kilo iš tolimosios Indijos.' •‘Dabar Indijoje nesu matęs nė vienos smuklės'”, taip tvirtiną pavyzdingiausias kaip žmogus ir kaip gydytojas, dirbąs Cook apskrities ligoninėje daktaras METU A. Lietuvis jam sakp, ;kad jo pavardė yra nuo lietuviško žodžio MĖTA. Indai, gerbdami savo lėvųš, juos užlaiko savo namuose ir džiaugiasi taip elgdamiesi. Girdi, tėvai savo vaikams daug padarė, lodei nors dalinai turi tėvams atįsily*- ginti vaikai. Nė kalbos nėra apie tėvų išsiuntimą kitur.Indijoje visa šeima gyvena arti vienas kito per ištisas generacijas. Jie nerūko ir nesisvaį gina; daugelis jų mėsos nevalgo, nes nenori nužudyto' gyvio kūną ■valgyti. Divorsų ten nesigirdi. Beveik visos moteriškės ten yra namų Šeimininkės. Todėl ten vaikai esti nuolatinėje išmintingų tėvų priežiūroje.' Gerti galima tik su leidimu ir tik viešbučiuose, kur lankosi užsieniėėiai.Kiek tenka bendrauti su indais gydytojais, visada jauti malonumą per visą darbo laiką. Taip jie žmoniški ir moksle pa? žangūs, ir už tai užima čia vię gausiau atsakingas medicinos srityje vietas.

Lietuviai neatsisakykime 
saVo gfro Vflrdo ? v ,

- X < 4Lietuviai panašiai elgiasi kaip indai, jei jie nesti svetmtauėių nuvesti j klystkelius. Būdingas lietuvis, tiek tėvas, tiek ir vaikas, elgiasi žmcmsKū.;. i.._____ . reikalų'geriilimO, i

jis mums padėtų.Pradėkime pensininkai ne vien savimi rūpintis; praplėskime Savo akiratį ir kitiems padė- Į į kime reikalus- tvarkyti.- Taip' .ėlgdamiešf hfėšš’ūšilaūksim daug laimingesnių dienų. Ypač aukštesnėse vietose besirandantiejį "ir daugiau suprari (antieji pradėkime ątgniaužh savas saujas ir imkime /teikti paslaugą kitam. Štai pavyzdys; kaip riies turime elgtis vienas kitam/ žydiškaiTalkindami.Lietuvis pensininkas eina per ^pusnynus, per oTo aštrumūs, sau maišto’’ ir : rūbo' /nusipirkti. Pavargsta, išvirs ta, kojaš nušilau-- žia. 7. Kitas, nepajėgdamas paeiti, ima nedavalgyti, reikiamai neapsirengia.;i Niekas nenurodo Jani lengvesnio kelio šitokiems Imtinumams įsigyti. Kiek mūsų laikraščiuose - visokių patarėjų socialiniais reikalais^ o seneliai brenda, vargsta, pailsta.,štai, kaimynas iš svetimtaučio sužino, kad šio krašto vai džia teikia patarnavimus pensi- riihkams. Rėikia paskambinti telefonu reiRiamon vieton ir tave nuveš apsipirkimui ir atveš. Koks džiaugsmas - tiems pensininkams dėl tokio' jų didelio vargo palengvinimo. Deja, ne iš saviškio, bet iš kitataučio tokį galimą patarnavimą mūsiškis sužinojo. Painformuosime plačiau tuo reikalu sekantį kartą.
—-- t - 41 % * *Pasirodo, kad ir daugelyje kitų sričių mūsiškiai apsileidę, nes jie’ nežino, kaip valdžios teikiama |>agąR)a naudotis. Valdžia nepasiūlys^ o patiems- reikia Klausti, prašyti, reikalauti, čia turi būti suorganizuota lietuviška veikla šioje srityje. O kad j'os taip ir imtųsi mū^ų bendruomenės, daug naudiligiau jos lai- leistų šitaip teikdamos patarnavimą jo labiausiai reikalingam mūsiškiui.Mat?,imogui, šalia dxasiuiu

(Tęsinys)

Gelgaudų pilis
Šimtui metu sukakus 1913 m. nuo gen. Gelgaudo tragiškos mirties, šiose nuošaliose Kisinių kapinėse, prof. dr. Gaigalaičiui vadovaujant, buvo gražiai prisiminta.šios garsios mūsų būtovėje Gelgaudo giminės palikuonys, dėl susidariusių sunkių aplinkybių, pasitraukė į Angliją. Jonas Gelgudas (John Gielgud) šalia kitu lietuviu kilmės tea* v £

tralų, kaip spauda pabrėžia, da- _ ro žymią įtaką anglų teatro me- J'ninėj srity.J; Šiandien žiūrint atgal į anuos Ir įvykius, reikia labai pabejoti, ar | būtų Lietuvos prisikėlimui nau- I dingą buvę, jeiza^#Ž31 m. su- f kilimas būtų y.pą^ekęs. ; Visas | viešasis Lietuvos gyvenimas bu-I vo sulenkėjusių ponų rankose, | kurie jau sukilimo metu įsikū-II rė sau laikinąją “Lenkų” val- | džia.Lietuviškoji liaudis neturėjo 
I vadų, kurie tautiniai ir lygybės 
I laisvėmis ją būtų pagavę. To- 
į kioms mintims kaip tik diduo- | menė tuo laiku daugumoj buvo 
I kurčia. Rusams panašios liau- | dies laisvės nė į galvą nebuvo 
I atėję. Todėl baudžiavos pančiai ( tebeslėgė ją. Tik jiems nukritus £ po 30 metų ji atkuto. Jos sūnūs 
i v pasiekė tų romantizmo laikų J šviesos, kur paprasti žmonės bu vo net idealizuojami, o jų kalba, gražūs papročiai, kūryba ir dvasiniai turtai augštinami, išjudino patį tautos branduolį. Ir tik iš to luomo kilusieji vadai kaip Basanius, Kudirka ir dar nesulenkėję kunigai nuvedė tau tą į nepriklausomybę. Didikai: jie mus pamiršo, išsižadėjo. Ir šiandien dar daug jų ištautėju- sių netikrais keliais tebevaikščioja.

APIE DU ĮSIMYLĖJIMUSParyžiuje, pas rašytoją Andre Maurois apsilankęs draugas pasakoja:— Žinai, vienas 40 metu aih- / *■ žiaus analfabetas įsimylėjo į jauną merginą ir norėdamas ją užimponuoti ėmė intensyviai mokytis. e Ir ką tu pasakysi — po metų pasiekė pilnutinio išsimokslinimo.

(Iš Kario)

labai galimas daiktas! atsiliepė Maurois. — Bet aš pažinojau žmogų, kuris 40 metų amžiaus buvo žinomas moksli- ’ ninkas ir taip įsimylėjo į vieną moterį, kad po keleto mėnesių pasidarė visiškas idiotas.

lai

"GAIDYS IR ŽVIRBLIS
— Žvirbli,, tu žirbli! Vis 

čirški ir nieko nepričirški.
_ O tu giedi, giedi ir nieko 

neprigiedi.
—- žinoma... Bet tu žmogui 

geras tik iki tol, kol nutenki,

lesti ir kūniškus būtinumus
tvarkant

Pasiskaityti: Mil ton Layden,
M.D. Escaping Ihe HosiUity o tada jis tave maloniai papra 
Trap. Prentet-Hall, Ine. šo ant keptuvės...

They call it
“The Overnight Wonder* 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Thon meet 

the little white pill they c<ll “The Overnight Wondw<’ Just 
one piH at bedtime safely surely stimulates vour system's 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! Its * - 
a good feeling. jf

What is “Th* Ovem qhf Wonder”? . *
Ex-LaV Pills. That’s ri^ht from s-į 
Ex-Lax. Look for the whi*e hoc.

Chicago* UI.



INDOEUROPIEČIU TĖVYNĖ(Tęsinys); Įdomu, kad senosios ir Kris- jusi Europai, net Indijai, jos taus eros sąvartoje galų vardas Vercingeturiksgas getų rikis?) turi “rikis” priesagą, kaip ir V-to amžiaus gotų vadai ar senprūsių vyresnieji
vado (vertin-

tu su latviais ir prūsais išsaugo-kultūros gimimo metrikus. Pas- ' kutinis ir pirmasis tos tautos pietinis pylimas buvo likęs var-; du “galindai” dešiniajame Vys-' los krante ir Baltijos pajūryje, • tsčiau negailestingas istorinis'ma pririnkti daugybę vietovar- vyksmas ir mūsų kaimynų žiau-j džių, skambančių lietuviškai, žy- rus nekultūringumas bemaž vi- j minčių tos kilmės žmonių būvi-; siškai baigė naikinti mūsų pro-! mą. Galima būtų nustatyti ir tėvynę.apytikrį laiką tarp atskirų ekspansijos bangų, bet jau tai būtų atskira studija, reikalaujanti laiko ir pasiryžimo.' Atskirai reikėtų kalbėli ir apie kitą, baltų, indoeuropiečių šaką, nuėjusią į Persiją ir Indiją, ten sukūrusią šaunią civilizaciją ir religiją, tačiau, šį kartą užteks jei nustatysime tik .europinės giminės apytikrius plotus, primindami, kad ba nurodytų vietų, jie taip pat užpildė , Apeninų pusiasalį ir keltų, da-; bartinių anglų salas, šiaurėje! nuo savo kilmės vietų baltai pa- • siekė Dauguvą ir ten pažymėjo’ “Žemgalą”, o rytudse, Dniepro augštupy — “galindą”, “golia-; di”, išlikusius lig šių dienų bent: pavadinimuose. Toliau tomis1 tryptimis eiti jie nesiryžo dėl i nepalankių gamtinių sąlygų. >Tose šalyse, už “baltų” sody-' bu”, gyveno “ugro-finų” giminės ir kiti klajokliai, kurie šiau-; rėjeryra pasilikę .iki šiai,, o ry-i įudsėr sumišę' šu^feaitįį”' pRkraš- j ^įais ir didžiojo tautij krausty-; įho'si laikais su mongolų bei i Runų žmonėmis, sudarė dabartį--; irius rusus. Pietuose judančios- tautos nunešė lietuviškąsias Juo- į dosios juros pakraščio ir pakar-] pačio gimines į Europos gilumą, j sumaišė su ‘ ugrofiniškais “ger-j įhanais”, ar buvo užlietos grjž-į-giaVO vakarus, siauru ruožu, tančių kraustymosi bangų. « nepaliesdami už Pripeties gyve- • Spėtina, kad tame laikotarpy-J Eetuvių, nei Pamarioje,-mūšų eros pradžioje, jau pa- j prūsų; kuriuos tfk'po'kei&j"am- kitusios germaniškosios rasės Į fių pradėjo smarkiau pulti ap- ^monės pateko p Skandinaviją] šikrikštiję slavai, ypač' polėnai, ip nulėmė jos dabartinę kultūrą, į lenkų protėviai. Tuo laiku pra- Ustūmusią ir lietuviškaii gotiška ] dėjo pulti ir skandinavai, ir vo- JęuJ turą iki rytinio Baltijos kran- .kiečiai, susiorganizavę maždaug įo, ‘kuriame tebegyveno upių, dabartinėse savo teritorijose, neįžengiamų girių ir pelkių a p- ‘ siekdami Bažnyčios jiems dova- ^upta, senoji lietuviu tauta, kar- notų krikštą pagonių — bal- j

Amerikos gotika”Grant Weott

I Baltų-aisčių kultūros žlugimą . nulėmė hunų puolimas, sugrio- I vęs jų tėvynės labiausiai civilizuotą dalį ir nutekinęs daug tau tos kraujo. Tiktai šiaurinė — protėvynės — sritis, gamtinių sąlygų pagelbėta, kiek atsilaikė. Tačiau dėl medžiagų stokos, Į ji turėjo paskubom persirikiuo- Į Ii, pereidama jau į primityvų j gyvenimą. Kitos vakarinio pajūrio giminės, nedengiaraos gamtos kliūčių, palengva nyko nuo tų žemių, siautėjančių, pietinių giminių ; Slavams X a. užblokavus Juo- ištuštėjusiose sodybose susifor-} desios jūros prekybos kelius, o mavusių pohuninių klajoklių j XII s tautų, kurias apkrikštiję nau-} jieji Europos galiūnai paleidot savo ekspansijos priešakyje. Tre čiosios giminės pagautos ir nuneštos karų Įkarščio, kaip geruliai, atsirado griūvančios rome-j nų imperijos gilumoje, perėjo i ją, Italijoje, Ispanijoje, net Al j žyre. laikinai sukūrė valstybes. Istorija juos, gerulius, krausty- mosj'šąčiysų. pasėkoje, pa vadi-

vokiečiams įsitvirtinus Baltijos jūroje — Rygoje, Dancige bei Karaliaučiuje, baltų kultūra, kadaise klestėjusi, ėmė smarkiai kristi. Lietuviai, savo žemėse neturėdami akmens anglies, nė pakankamai geležies rū- ros, negalėjo patys pasigaminti re kiamo kiekio plieno, kurio gamyboje pranešė juos priešų tautos. Plieno trūkumas ir atskleidžia istorinės Lietuvos pastangas prasimušti į pietryčius, paaiškina ir unijos su lenkais prasmę ir valstybės žlugimą.Tiktai Gedimino laikais, sutvarkius prekybos ryšius pietų keliais, o Vytautui tuos kelius i Juodąją jūrą tvirtai saugo- i tu. degindami ir skersdami, žy- Jant’ Lietuvos ekonominis bei . siauru ruožu; 1 mihtarinis pajėgumas vėl suk- lestėjo, bet, deja/ dvasinė tautos kultūra nebepakilo, kadangi tauta tarp IVX tautų judėjimo ir nuolatinių kovų su- krikščionimis metu prarado senąjį savo, raštą, kurį ji neabejotinai turėjo. Ir ne vieną! Greit išaiškės, kad lietuvių protėviai sukūrė daugiau rašybų, davė Eu ropai kultūrą, o jiems patiems, j tik piliakalniai beliko. Kodėl?Todėl, kad lietuviai perdaug taikūs. dvasingi, užjautė ir mylėjo svečią labiau negu savą. O būtų laikas susikaupti savo tautos reikalams ir užmiršti misijonie- riškas simpatijas svetimiesiems,

no anksčiau atsikrausčiusių giminių —- germanų — vardu, kurie buvo romėnams labiau pažįstami. Dalis baltų susiliejo su tais germanais ir ten liko. Hu-j nai, atėję nuo Uralo, prisilaiky- , darni Juodosios jūros pakraščių ».] ir ten buvusių civilizuotų mies-

e

Your dog’s constant scratching can lead to 
serious skin problems, neėdę s suffering and y \ 
eexpemse. (let \ctei inarian tpstt'd J \
St I.FODF.NE * a painless, ciear liquid that >teps (—- \
frantic scratching, sui fodfm aNo treats \ /
sores, cuts, hot spots and e< /t n<j k desUo;. s. eįjįj
special dog germ> that home »-erredh-s can’t /-
kill. Get si I Iodf.m . America^ No. 1 dog -kin • I 
medical ion.

foDow label f išS’COMBE Inc į_____ jj

DOG SKIN V.EDICAHON

Į. SIUNTINIAI Į LIETUVA į 
j : ' MARIJA NOREIKIENĖ
5 t5 ; 2608 West 69th St., Chicago, UI. 60629 * Tel. 925-2787 E£ r rDidelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. f
5 f
z MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ t

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

V. VALANTINAS

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

« MOTESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

404 puslapių.

GYVENIMO KAPRIZAI no N. pTvan. Atvykęs miesto plac-adjutantas kapitoną O. nuvežė į komendantūrą.Ponas N., pasikamavęs pora dienų ligoninėje, mirė, o kpt.O. laukė bausmės. Jo gynėju buvo ats. pik. Ž., kuris jį gerai gynė, tačiau bausmės O. negalėjo išvengti. Jis gavo du metus kalėti. Atlikęs bausmę. O. užs?ė- mėneprekyba, atstovavo vieną prancūzų ginklų fabriką ir darė geresnį birznį, nei kad būtų tarnavęs kariuomenėje.Nukentėjo ir kiti lošikai: mjr.
P. turėjo išeiti atsargon, o pik. G. pakeitė dalinį ir neužilgo po to apleido kariudmęnę.III ‘Gyvenimo kaprizai nebūtinai baigiasi mirtimi. Vienok, be tragiškumo, jie neįmanomi — nebūtų joki kaprizai. Tačiau, apie vieną kaprizą, kurio baigmė yra dar nebloga, kaip tik čia kalbėsiu.Pažinau Lietuvoje vieną žmogelį, sakykime, ‘poną L. Jis tarnavo kariuomenėje ir už kelių metų būtų susilaukęs pensijoj, bet atėjo... raudonieji ir dėl “tinkamos vietos stokos” likvidacinės komisijos įsakymu buvo iš tarnybom atleistą^/ Ndųjos . vietos, o tuo pačiu .pragyyėhi- mo šaltinio jam nepasisekė su- . rasti, tik per vieną, jam gerai pažįstamą, inžinierių gavo vienkartinį darbą. To uždarbio užteko iki tos dienos, kai.L.'repatrijavo į Vokietiją, — mat jo būta vokiškos kilmės.Kartu su juo pereinamoje stovykloje tom pat - teisėmis buvo ir daugiau bu v. karininkų, pav. gen. kiti.

I ;Kiekvienas Lietuvos Kariuomenės pulkas turėdavo savo me-■ tinę šventę. Ji nebūtinai sutap- j davo su diena, kurią tas pulkas■ buvo suformuotas, — pulkus • steigė ne iškart, o dalimis, kuo- j 4 pomis, bataliona s, baterijomisar panašiai. Šiaip ar taip, viena kuri pulko dalis turėdavo kokį nors ryšį su ta diena.Į Savaime suprantama, tą die- ; rą jekių užsiėmimų nebebūda- ' vo. Kareiviai gaudavo pagerintą ma:stą, nors ir šiokią dieną tas maistas būdavo ir geras, ir jo būdavo pakankamai. Apie 10 vai. pulkas būdavo išrikiuojamas aikštėje, kapelionas atlaikydavo pamaldas, pulko vadas pasakydavo atatinkamą žodį ir kareiviai, praėję prtribūną, bū davo nuvedami į kareivines. Vakare būdavo surengiami kariams pasilinksminimai — šokiai ar filmas. Šitaip, maždaug, atrodė tos dienos programa. Vieną tokia diena atsimenu ir aš. v uKareivines mūsų pulkas turėjo > viename apskrities mieste, kur dar rusų laikais stovėjo kavalerijos pulkas. Patalpų buvo labai daug, vietos niekam Į netrūkų.. Karininkai turėjo atskirą f lygęlį, didoką 3-jų aukštų namą, — jame buvo ir keletas ramovės kambarių'su valgykla, svečių kambariu, kortom ir bill j ardui loštil kambariai, skaityk la ir kita. Vienais metais, atėjus pulko šventės dienai, karininkų ramovė buvo ruošiama svešiam priimti.Ramovės seimininku tada buvau aš, todėl su keliais kareiviais tvarkiau kambarius taip, kaip nurodė pulkcx vado padėjėjas, mj. T-K., šventės komisijos pirmininkas. Beveik užbaigus darbą, majoras pakvietė mane sulošti dar vieną partiją bilijardu. Tik pradėję lošti, išgirdome, vieną po kito, du šūvius. Metę viską šalin, išbėgome į prieškambarį, norėdami ir 2-zo aukšto nusileisti apačion, iš kur pasigirdo šūviai. Mums dar prieškambaryje būnant, iš laiptų pro duris įgriuvo ltn. K., pulko bu-, ir pasakęs:i “Mane peršovė B.”, čia pat su-

Budėjimą pulke perėmiau aš. K.tą dieną iš Kauno atvyko gyd. pik. Itn. E. ir apžiūrėjo lavonus. Aktą rašiau aš. Abu šūviai buvo mirtini. Kai daktaras, vieno kūną pakėlė, iš plaučių gurguliuojant išėjo užsilikęs oras, man pasidarė bloga ir daktaras dar turėjo su maninm vargo.Ltn. K. karstą motina ir brolis nuvežė į Šiaulius. Vyr. Itn. B. buvo mūsų palaidotas, nes jo giminės gyveno Vilniaus kraš te. Kodėl taip turėjo įvykti, liko neišaiškinta.Tame pačiame name, kai tenai d ir gyveno rusų kavalerijos pulko karininkai, to pulko vado pasiuntinys jo savo mieganti pasielgimą tas no tuo, kad joproga jam suduodavo tiek sprigtukų. kad jo galvą be perstojo skaudėdavo. Kareivį nubaudė tremtimi Sibiran, kur jam pulko karininkai siųsdavo... pinigus.

kardu sukapojo vadą. Savo tokį kareivis pateisi- vadas kiekviena kaktonnes neprotinga talkinti kaimy-. nui, statančiam trobą, kai patiesi troba dega. Lietuvių jaunimas • turėtų tai įsidėmėti.
(Iš KarioAtsiusta paminėti

e VILTIS — Hope, gegužės Į numeris, tautinių šokių ir tautosakos bei tautodailės tarptautinis žurnalas, skaitomas visuose kontinentuose. Leidžia ir redaguoja Vytautas F. Beliajus. šfsl numeris turi 44 pusi., gausiai! iliustruotas, pilnas informacijos | apie tautinių šokių šventes, ak- j tyvumą ir išvykas. Pagrindinai! supažindinama su japonų tautiniais šokiais. Nedaug kam yra žinoma, kad Japonijoje buvo su: daryta lietuvių tautinių šokių grupė Lithuania, vadovaujama Marjorie Posner, kuri išmoko iš Beliajaus. Vilties metinė prenumerata $7, atskiras nr. $1.50. Adresas: VILTIS, P.O. Box 1226, Denver, CO 80201. jATVIRAS PADAVĖJAS 
<NVrodavo (Breslavo) restorano valgytojas nebaigęs pietų pasaukė padavėją ir pasakė jam neduosiąs magaryčių, ka-j _____ ____dąngi šis davė kažkokį .nešvie- {. dintis karininkas, žią buljoną.Padavėjas atsilygino paaiš-- klupo ir mirė. Regis, adjutan gindamas:— Matyt, višta, iš kurios bul- myn, kur rado ant grindų antrą jonas darytas buvo seniai pa- 'lavoną, ‘ stipusi.

tas, Itn. G., nubėgo laiptais žetai buvo vyr- Itn. B Štai tau ir pulko šventė!

AURINAVICIUS

Kaina -$8. Persiuntimas $1. •

E N

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

IIŠio gyvenimo kaprizo asmeniškai nepatyriau, bet girdėjau : jį iš patikimų lūpų.Kam Kaune nebuvo pažįstama “Božegraika”? Tai buvo užeiga, kur žmonės, be jokios eilės, keisdavosi kortomis, ir už- gerdavo šnapsu. Užeidavo ne tik paprasti piliečiai iš gatvės, bet ir tie, kuriuos reikėtų laikyti “geresniais” ir kurie, dėl tam tikrų priežasčių, nenorėdavo eiti tenai, kur jie, tačiau, priklausė. Todėl “Božegraikoje” matydavosi tik civiliniai rūbai.Vieną vakarą, atskirame kambaryje, prie kortų stalo susėdo keturi ponai: vienos politinės partijos šulas N. — civilis, ir 3 karininkai, tačiau civiliniais rūbais: pik. G., mjr. P. ir kpt. O.Pokerį lošti negalima išmokti, čia viską nulemia laimė. Tą sykį ponui N. labai nesisekė ir jis buvo gana nervingas. Kai N. gerokai pralošė, o pas O. pinigų krūvelė vis augo, ponas N. taręs neatsargų žodį: “su šv... majorais sunku lošti”. Šitos kibirkšties ir užteko, kad kiltų gaisras. ’ .O. atsistąjo ir paprašė poną N., kad ? jis tučtuojau atsiprašytų? N./tik nusijuokė ir net į pakartotinį reikalavimą atsisakė ištartus žodžius atsiimti. Tada O. išsitraukė iš kišenės revolverį ir visas apkabos kulkas suvarė po- ta, tai alus.

Itri. Ai, pik. . K., Itn. S. ir
(Bus daugiau)

KOJOS IŠGELBĖJO .Lenkas Janovičius buvo pašauktas stoti j kariuomene. Gyvendamas toliau nuo centrų ar neturėdamas pinigų, jis pėsčias atžygiavo stoti prieš komisiją. Svarbiausia, kad-, to kelio eiti jam teko net; 17 iųy_ lių‘ . •, • . ..Komisija pasitikrino ir' nutarė: “Blogos kojos — nepajėgs atlikti žygio“.PATARIMAS TURISTAMS r . 4 • <Jei ■ šią vasarą rengiesi skristi ar plaukti i Europą, nepa- miršk dviejų dalykų, visa;.kita bus gerai. Tiedu dalykai yra: — Jei;šalta, tai sriuba, jei sil-NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 53.

• 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 52.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52. č

v*: .. <.
• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 

Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 56.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprat- 
’as ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
lurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
artima*- 200 paL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago,

I I — Nanjlenot, Cblc&go, S, HL Tuesday, Miy 5, 1981
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(Tas pasikalbėjimas su kun. 
Ant. Perkumu ir kartu su ‘‘Gai
rės” redaktoriaus Juozo Kuka
nauzos atsakymu kun. Ant. 
Peikumui atspausdintas to žur-

neribai gi ančių vidinių nesantai
kų pavojų-

Kadangi Venezuelos lietuvių 
kolonija yra skaičiumi maža ir 
kiekviena asmeniška nesantai
ka Uesiog niai atsiliepia į lie- 
uvybės išlaikymo darbų tęsti- 
lumą Taryba nutarė prašyti 
lisvoio pasaulio spaudos, ir 
Tamstos, gerbiamas p. Redak- 
''ri'ui. susilaikyti ateityje nuo 
kelbimo straipsniu, galinčių ku- 

■ uo ro”s būdu pakenkti dar
niam lietuvių sugyvenimui Ve- 
aezueloje.

Šiuomi nenorima pažeisti spau 
Jos laisvės, o tik prašoma iš
vengti straipsnių, jpuolančių į 
asmeniškumus ir nesilaikančių 
laisvai spaudai priderančio oru-

1. Televizijos žvaigždės Carol Burnett’s ir lietuvės žurnalistės 
Aleksandros Vaisiūnienės sensacingos tylos

( Tęsinys) | Venezuelos Lietuvių Bendruo-
. i menės Taryba, susirinkusi šių 

_ - . “Į metų rugsėjo mėnesio 27 dieną,
su gilių susirūpinimu konstatuo
ja užsienio spaudoje pasirodžiu
sią asmeniškų priekaištų kam-

£24.0
$ 5.0

Izraelis pra-

r-^ ■

ALEKSANDRA NAVICKAI fĖ-BODNER Veranda (aliejus)

inate su premjeru. Po to pasimatė su anksčiausiai at
skridusiais užsienio ministeriais.

Sekretorius Haig pasirinko kitą kelią pokalbiams, su 
sąjungininkais. Nežinia, ar jis skris į Maskvą, bet visiems 
aišku, kad kelionė Į Maskvą bus visai kitokia, jeigu jis 
pirma pasitars su sąjungininkais, o tiktai vėliau bandys 
tartis su visos Europos priešu. Sekretoriui bus lengviau, 
kalbėti, kai jis bus- tikras, kad laisvoji Europa pritars 
JAV pozicijai.

Sekretorius patyrė, kad lenkai daug drąsiau laikėsi 
su žudiku Michailu Suslovu, negu bet kas galėjo įsivaiz
duoti. Lenkai ne tik politinio biuro posėdyje pasipriešino 
Suslovo patarimui atidėti partijos konferencijos šaukimą, 
bet pats Lenkijos kompartijos gen. sekpętorius St. Kania 
tame pačiame posėdyje pranešė Suslovui, kad Lenkijos 
komunistų partijos atstovai bus renkami,-slaptu partijos 
narių balsavimu. e ,

Suslovas, seniausias ir griežčiausias Sovietų Sąjun
gos politinio biuro narys, dar kartą patarė lenkams ne
šaukti konferencijos, o jeigu jie vis dėlto ją norėtų šaukti, 
tai patarė nedaryti partijoje jokių reformų. Tačiau Ka- 
nia labai griežtai laikėsi. Jis čia pat pastebėjo, kad par
tijos reformos esančios būtinai reikalingos, • kad partija 
privalo būti sudemokratinta ir kad atstovai pačioje par
tijoje turės būti renkami slaptu balsavimu. Politinis biu
ras tuojau priėmė Kanios pasiūlymą ir vienbalsiai nu
tarė partijos atstovus rinkti slaptu balsavimu.

Politinio biuro nariams buvo aišku, kad dėl šio nu
tarimo Į vyriausybę bus išrinkti ir keli Solidarumo uni
jos nariai ir tuo pačiu kai kuriems seno rango komunis-

Sekretorius Haig tariasi su Šiaurės
Atlanto Sąjungos valstybėmis

Sovietų Sąjungos propagandos agentūros praeitą 
šeštadienį buvo paleidusios gandą, kad Valstybės sekre
torius Aleksandras Haig rengiasi skristi į Maskvą. Rusai 
tvirtino, kad priešlėktuvinių patrankų atgabenimas Į 
šiaurės Libaną tiek paveikė Valstybės sekretorių, kad jis 
rado reikalo skristi Į Maskvą aptarti susidariusią padė
ti Libane.

Sirijos karinė vadovybė neturėjo teisės gabenti Į Li
baną malūnsparnių, o kai Izraelis juos numušė, Sirija 
neturėjo teisės gabenti Į Zahlės sritį, priešlėktuvinių pa
trankų. Izraelio lėktuvai pajėgė ne tik lokalizuoti Įvestas 
priešlėktuvines patrankas, bet fotografijos izraelitams 
parodė, kad jas aptarnavo Sovietų kariai.
nešė Sirijai, kad priešlėktuvinės patrankos privalo būti 
išgabentos iš Libano teritorijos.

Izraelio karo ministeris trumpai paklausė, kuriam 
tikslui Sirijos karo jėgos laikomos Libane. Sirijos kariai 
įžengė Į Libaną taikai Įgyvendinti. Kokią taiką Sirijos 
kariai bando Įgyvendinti Libane,-jeigu visos Sirijos karo 
jėgos siunčiamos prieš vieną Libano visuomenės dalį. Iz
raelio karo jėgos iki šio meto nesikišo Į Sirijos “taikos 
batalionų” veiklą, bet. Izraelis privalo žinoti, kokią “tai
ką” Sirijos kariai nori primesti Libanui, benaikindami 
vieną seniausių Libano visuomenės'grupių.

Tvirtinama, kad sekretorius Haig, informavęs Kon
greso užsienio komitetą apie Įvykius Libane ir Izraelio 
pasiruošimą mestis kovon prieš Libane esančius Sirijos 
“taikos batalionus”, šeštadieni išskrido, bet ne i Maskvą. 
Jis išskrido tiesiai į Romą. Buvo bandyta sudaryti Įspūdį, 
kad pasitarimas su Maskva yra pats svarbiausias klau
simas, bet sekretoriui labiausiai rūpėjo pasitarimas su 
Šiaurės Atlanto Sąjungos valstybėmis apie Sovietų Są
jungos karius Libane.

Sekmadienio rytą sekretorius Haig pradėjo pasitari
mus su atskrendančiais ministeriais. Tiktai ši kartą jis
tarėsi su ministeriais ne bendrame posėdyje, bet su kiek- i tams nebus progos patekti Į partijos vadovybę arba par- 
vienos valstybės ministrais atskirai. Pirmiausia jis susi-! lamentą.
tiko su Italijos užsienio reikalų ministeriu, o vėliau pasi-’ MASKVA, Rusija. — Užsienfo diplomatai, atidžiai

| atsakynje yra ir tok.ų pasaky- 
j mu:”. ■. po š:ų mano pastabų 
‘Gairėje' mane jau padarote 

j beveik b.eretiku. Gaila, kad pra- 
Į ėjo inkvizicijos laitai. Juk su 
j .ikru malonumu mane užrioglin 
tum ant laužo ir A. Vaisiūnie- 

| .lės (neka^aiikės, protestantės) 
i lagalba. o . svil’ntum mane..
Matyt jog Jūs pekatalikei pro- 
^esterrei Vaisiūnienei kaip toks 
kunigas labai patinkate, kad 
per Brazilijos ‘'Mūsų Lietuvos” 
pridą “Sėjėją” pradėjo net rū
gintis pašaukimų metų skelbi
mu”. ..)

Žurnalistės A. Vaisiūnienės 
prasikaltimų išryškinimui “Gai
rės” nr. 16 11 psl. ištisai atspaus
dintas “Naujienų” K80. V. 36 
d. buvęs rašinys “Dr. Bobelis 
Venezuelos sostinėje”- Ten pa
minėta A. Vaisiūnienės, pavar
dė, nors ji nėra to rašinio auto
rė.
xBe pirmosios A. Vaisiūnienei 

oaskirtps' bausmės-artimti ofL 
?ialios korespondentės teisę pas
kirta antroji, daug skaudesnė:

. .Posėdžio prezidiumas bu
vo irgi įgaliotas virš minėtiems 
spaudos organams ir kitai lietu
viškai spaudai pasiųsti tarybos 
pageidavimą, prašant nespaus
dinti spaudoje . ten dencingų 
straipsnių, kuriuose lengva įž
velgti asmeniškus priekaištus 
organizacijoms ir jų veikėjams... 
“Šis protokolinis, cenzūros rei
kalaujantis nutarimas buvo iš
siuntinėtas laikraščių, kuriuose 
A. Vaisiūnienė bendradarbiau
ja, redakcijoms:

“Caracas, 1980 m. rugsėjo 
mėn. 27 d.

Gerbiamas p. redaktoriau,

Taryba iš anksto Jums dėko
ja už dėmesį ir nuoširdžiai pa
sitiki Jūsų bešališkumu bei no
ru išlaikyti darnumą lietuvių 
tarpe.

Supagarba, Tarybos
Prezidiumas:

Juozas Kukanauza,..
Pirmininkas,

Jūratė Statkutė d e Rosales, 
Sekretorė”.

Minimų “Gairių” nr. 16 psl. 9 I
ir 10 atspausdinti du rašinėliai,’ ciaiTls 
liepiantieji A. Vaisiūnienės pa
ruoštą metraštį “Venezuelos 
lietuvių katalikų veikla” — “Ro
žės ir Spyglai”. Tuose rašinėliuo 
se aštrokai pasisakoma apie kun. 
Ant. Perkumą, pakaltinant ji 
noru per daug pasigirti ir save 
išaukštinti, o taip pat priberta 
rūsčių pastabų autorei už vie
našališkumą ir nenorą pavaiz
duoti tik katalikišką, bet ir, ap-

lamai, Venezuelos lietuvių veik
lą-

BYLOS ATOMAZGA:

1981 m. vasario mėn. 15 d. 
Venezueloje — Valencijos mies
te — įvyko ‘ Venezuelos Lietu
vių Bendruomenės” atstovu su- 
važ avimas. Tame suvažiavime 
buvo duotas “paskutinis žodis” 
buvusios tos bendruomenės 
Centro Tarybos apkaltintai ir 
nubaustai žumalis*ei Aleksan
drai Vaisiūnienei. Ji, save gin- 
lama, platoką pasiteisin mo žo
dį susumavo j šiuos punktus:

“Nesileisdama į detales, aš 
griežtai paneigiu kaltinimus ir 
priversta daryti sekančias išva
das:

1- Aš kaltinu GAIRĖS Redak
torių ir Bendruomenės Centro 
Valdybos pirmininką J. Kuka- 
nauzą sąmoningu Bendruome- 
nė~ kiršinimu ir skaldymu. Gai 
R ĖJĘ (nr. 16) J. Kukanauza 
ir Jūratė Statkutė de Rosalės 
kerštingai suveda asmeniškas 
sąskaitas su manimi;

2. Aš kaltinu J. Kukanauzą 
eikvojimu Bendruomenės aukų 
oficialiam organui GAIREI fi
nansuoti, turint vieninteli tiks
ią jį paversti asmenišku keršto 
įrankiu,... kuo grubiai pažei
džiama bendruomenės dvasios ii 
lietuviškos spaudos etika;

3. Aš laikau 1980. IX.2 Tary
bos posėdį neteisėtu, nes jame 
iš 23 Tarybos narių, dalyvavo 
tik, maždaug, ketvirtadalis — 
.Įikišeši pilnateisiai nariai, (jie 
Įvardinti pavardėmis), taigi kvo 
rūmo nebuvo. Posėdžio pirmi
ninkas sąmoningai laužė Vidaus 
Statutą, duodamas balsavimo 
teisę ir jo sukviestiems sve-

. Posėdžio ^sekretorės Jū-

sekę įvykius Lenkijoje, jau balandžio pradžioje priėjo, iš- 
vados, kad Sovietų karo jėgos neisiverš Į lenkų terito
riją. Vyrauja nuomonė, kad jeigu Sovietų ginkluotos pa
jėgos neįsiveržė manevrų metu, jos nesiverš Lenkijos gi- 
lumon, manevrams pasibaigus, nors rusai papildė savo 
divizijas vakarų Lenkijos pasienyje.

— Aš prieinu Įsitikinimo, kad Sovietų vyriausybės 
pareigūnai atrodo paraližuoti, — rašo Chicago Tiibune 
korespondentas Jim Gallagher. — Jų nuomonės apie len
kų komunistų partijos nutarimus yra tokios blogos, kad 
jie nedrįsta imtis jokių priemonių prieš lenkus. Atrodo, 
kad rusai pasiduos Įvykių eigai, tuo tarpu lenkai moka 
tuos Įvykius pritaikyti savo naudai.

ratės Statkutės de Rosalės para
šas yra bevertis, nes ji nėra Ta
rybos narė,.

4. Aš kaltinu Centro Valdy
bos pirmininką sauvaliavimu, 
nes jis žinodamas, kad rugsėjo 
27 dienos posėdis buvo neteisė
tas, skelbė spaudoje nutarimus, 
tuo pažeisdamas Lietuvių Savi
šalpos Bendruomenės Vidaus 
Statutą;

5. Aš kaltinu J. Kukanauzą 
primetimu man straipsnių, ku
rių aš nesu parašiusi, turiu gal
voje dr. Bobelio vizitą Venezue
los sostinėje, kuris neva 
vardu buvo išspausdintas 
j ienose”..

(Bus daugiau)

mano
“Nau-

— Kanada derėjosi su Sovie
tų Sąjunga dėl naujos javų par
davimo sutarties. Kanada paža
dėjo parduoti Sovietams kasmet 
po 3 mil. tonų kviečių, taip pat 
po 2 mil. tonų miežių ir avižų. 
Sutartis apima penkių metų lai
kotarpį.

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
(Tęsinys)

Laivas sukinėjasi po įlankas, palikdamas til
tus. Krantai žali ir gražūs; vaizdai puikūs. Gaila, 
kad pradėjo lynoti ir trečdalį turo sugadino. Nors 
muzika groja, gėrimais ir užkandžiais stprinkis 
kiek nori, bet juk ne tam čia važiavimas. ..

Lyja. Uos^e laivas, iš kurio išplaukėm, vėl 
sustoja, žmonės vieni išlipam, kiti jau laukia Įli
pimo. Kad ir lietus, bet jei neplauksi, pinigų r. j- 
grąžina. Nežinau, ką jie dabar matys tokiame 
blogame ore?

Einu pagal krantinę, kur gyvas didelis judė
jimas ir visokių vertelgų vieta. Čia mažų krautu
vėlių po tiltu eibės; ypatingai visokių užkandinių, 
atsigaivinimui gėrimų ir Lt. Viskas dar brangiau 
kaip mieste. Turistų rajonas. Suprantama.

Daugiaaukščiai gražūs namai puošia miestą. 
Statyba nėra vien standartinė. Vienur kitur, pa
gal šalies papročius ir išradingumą, kiek paįvai
rinta. Ypač bankai gerai iškėlę aukštus į pačias 
padanges. Toji “biznio” sritis lyg ant mielių kyla 
visuose kraštuose.

Nežiūrint blogo oro, žmonių pilni šaligatviai, 
•lie neskuba, tempo nei darbe, nei gatvėje nėra, 
čia daug geria Pilni barai ne vien vyrų, bet ir 
gražiosios lyties paukštyčių. Gal dėl to, kad karš

praktiški ir duoda gerą pelną. Už baro dirba lie
tuviai, bet pietų padavėjos yra australietės. Argi 
nėra lietuvaičių, kurios galėtų savuose namuose 
ir sava kalba aptarnauti?

Man priminė Las Vegas, kai barškina tas lo
šimo mašinas. Žinoma, išlosiant tai nmačiau, bet 
pralošia tai visi. Bandyti reikia, kas to nežino? 
Kartais ir laimė nusišypso.

Lietuvių kaimynystėje — lenkų namai ir 
graikų bažnyčia bei jų klubas. Čia jų gana daug; 

dviaukščiai neša žmones prie bažnyčios net juoda. Jie visi, tiek vyrai, tiek 
j ir moterys, daugiausia juodai apsirengę. Kiek te- 
iko girdėti — jų yra labai turtingų.

Nors Sydney ir didmiesčio svaigo pagautas, 
į bet patinka man, kad ten nėra visokiausio plauko
ir kudlotų hipių. Jokių juodžių, net ir turistų, ne
teko matyti. Nesutinki ir puspročių, kurie savo 
išvaizda, o kartais ir su savimi besikalbėdami, 
silpnaprotiškumą išryškina. Tiesa, daug geria, 
bet svymojančių neteko matyti.

Rytojaus diena. Kun. Butkus nurodo kaip 
traukinėliais važinėti. Ak, tie traukinėliai, mies
tui išganymas. Jei jų nebūtų, miestas prapuolęs. 
Dabar tie elektriniai. <

•’lyg velnias “dūšias”; kaip matai ir pasieki miesto 
centrą. Traukinėliais važinėti vaizdai nekokie. 
Aplinka nelabai tvarkinga. Bet jais dauguma gy
ventojų vis dėlto naudojasi. Kai tenka važiuoti 

įsu iš darbo grįžtančiais, stovėk ant vienos kojos. 
’ Pilni-pilnutėliai. Kartais įlenda į požemius. Žiū
rėk, ir vėl laukai* skrieja. Pravažiuoja visokius 
priemiesčius.

Kur aš apsistojęs priemiestis Lewisam, iš 
kurio nelabai toli ir Lietuvių namai, kurie ran
dasi Bankstown priemiestyje. Tuos namus lietu
viai pastatė, sklypą nusipirkę. Nauji, gražūs ir 
dideli. Apačioje graži švari valgykla, baras, loši
mo mašinos ir salė. Viršuje p. K. Pocius tvarko 
biblioteką ir platina knygas. Be to, dar yra ir ke
letas kitų kambarių. Prie lošimo mašinų daugelis 
australiečių bando laimę. Sako, jie mėgsta lietu
viškus valgius ir daugelis čia lankosi.

Susitinku lietuvių ir susipažįstu. Jie užpe
lnytai didžiuojasi savo namais, kurie yra tikrai

‘ IR ČIA BANDOMAS TERORAS
Einu miesto centrine gatve ir, matau, žmo- 

• nės bėga, policijos mašinų pilna. Girdi, kažkas 
'paskambino, kad “Woolworth” krautuvėje padėta 
bomba. Lekia tarnautojai pro policijos užtvarą. 
Visų veidai nusigandę. Ir sako, kad jau kelintas 
kartas tokios gąsdinimo komedijos per keletą sa
vaičių įvyksta, žinoma, nieko neranda. Taip ir šį 
kartą nieko nepavyko rasti.

Kas liečia plėšikavimus, prievartavimus ir 
kitokį kriminalą, tai Australija dar gerokai “atsi
likusi”. Pranašauju aš jiems greitą toje srityje 
pažangą. Kai kurie dar miega langus atidarę, o 
durys per dienas neužrakytos. Jokios dar baimės. 
Aš giriuosi, kad mes kur kas pažangesni. Pas 
mus jau nebeužtenka užraktų, bet reikia net gele
žines grotas ant langų įsitaisyti.

Po mano tokių “pasididžiavimų”, pradeda 
girtis ir jie, kad jau ir čia pasitaiko. Vot, seniau 
būdavo, jei kas koki daiktą pameta, eik atgal ir 
rasi tebegulintį ten, kur jis iškrito. Durys visur 
buvo nerakintos ne tik dieną, bet ir naktį. Dabar 
jau šito nebėra. Jau repeticijos vyksta. Reikia 
manyti, kad mes Ameriką prisivysime.

IŠVYKSTU Į N. ZELANDIJĄ
Paskutinė vakarienė pas ponus Siručius, ku

rie taip šauniai lietuviškus valgius paruošė, buvo 
labai smagi. Tai išleistuvės. Pakeleivis ar svečias, 
kaip jį bepavadinsi, sudaro be išimties žmonėms 
tik rūpesčių. Australiečiai labai mandagūs ir vai
šingi. Žinoma, kaip ir visur, ne visi.

' Patiko man jie ir dėl to, kad turi savo skyrių 
kapįnė.se, katalikiškose, ne mišriose, kaip mūsų 
losangeliečiai. Pastatytas gražus didelis bendras 
paminklas. Ten leidžia statyti paminklus ir prie 
kiekvieno kapo, todėl jų yra ir gana puošnių. At
leisti varžtai jau ir tiems, kurie pageidauja juos 
po mirties sudeginti. Jiems jau ir kunigas ateina 
ir laidoja jų pelenų urną tose pačiose kapinėse, 

j Kvartaliukas, kurį lietuviai kun. Butkaus dėka 
išsikovojo, yra nedidelis, deja, turima vilčių, kad 
reikalui esant, jis bus praplėstas. Keičiasi įpročiai 
vismae pasaulyje. -

(Bus daugiau)

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

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So1. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 00632

PAUL V. DAJRG1S 
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS 

Community klinikai 
' Atodidne* direktoriui

A, RcL. Wastchesfer, tL
BALANDOS: 3—9 darbo dienomii ix 
1 4 . . v v. j. .

Tai.: 542-2727 «rU 542-272?

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius
-J ♦

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CH1RURGCJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valanaos; antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas; 7/6-2880, 

Rezidencijos tslsL; 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

'Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is'WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Felef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

‘‘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 WITS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

7”- 
fe. <

SUSLRlNiUMl

Restauruota Traky puis

Dr. JONAS BALYS

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo narių susirinkimas i vyks ket
virtadienį, gegužes 7 d., 1 vai. pop.et 
Anelės saleje, 4500 S. Talman Avė. 
Narės prašomos atsLankyti, nes yra . 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi- ’ 
rinkimo bus vaišės. *

E. Strungys, sekr. Į

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros • 
klubo susirinkimas įvyks antradienį, ’ 
gegužės 5 d., Vyčių saleje, 2455 W. ‘ 
47th Street. Pradž-a 1 vai. po pietų, j 
Visi joniškiečiai privalo atsilankyti j 
ir paminėti klubo 55 metų sukaktį. 
Bus gėrimai ir pietūs veltui.

A. Kalys

aitf

Venezuelos Lietuvių
Draugijos veikla

AR NAUDINGI LIETUVAI 
JALTOS SUSITARIMAI?

vęs. Jame kritikuoj amas Z. 
Brzezinski, buvęs prez. Carterio ! 
Tautinės Saugumo Tarybos va- 

Baradų'nams Europos tautų ji atnešė dovas. Jis 1980.XII.5 padarė

1969 metais gruodžio mėnesio ; Jaltos konferencija pasiliko 
• 11 dieną 7 valandą 30 minučių, juodžiausia dėmė vakariečių 
įvyko steigiamasis susirinkimas,! diplomatinėj istorijoje. Milijo- 
Alekso ir Genovaitės

I bute; organizatoriai: Martynas
i Bundelis, Valerijonas Pocius,

Juozas Korsakas, Genovaitė Ba-
radienė, Kazys Ulevičius ir An-;
tanas Gegužis. Viso buvo susi-?

v 1
rinkę 17 asmenų. Išrinkta vai-:
dyba, i kurią įėjo: pirmininkas

principus, buvo tik papuošalas, -
tušti žodžiai, arba gryna veid
mainystė. Sovietai sulaužė savo 
Jaltoje duotą raštišką pasižadė- 
’imą galiniai greičiau pravesti 
.alsvus rinkinius jų okupuotose • 
Rytų Europos valstybėse.

Ir vistiek Brzezinski ir kiti 
mano, kad Jaltos susitarimai ir 
toliau vakariečių turį būti res
pektuojami. Atsiminkime, kad 
Jaltos, Potsdamo ir Helsinkio 
susitarimai nebuvo JAV Senato

> ratifikuoti, tai ne sutartys, o vis 
dėlto JAV jų laikosi (kaip ir 
SALT II neratifikuotos sutarties

. ęarterio' laikais), tuo tarpu So- 
! vietai, kaip paprastai, nieko ne
silaiko, nors tai būtų iškilmin- 
1 giausi pažadai, jei tai nėra jiems 
■ naudinga. Todėl prancūzų deši- 
: nysis politikas Jacques Chirac 
Į visai pagrįstai siūlo formalų 
: Helsinkio akto atšaukimą. O ko- 
‘ dėl negalėjo JAV delegacija 
i Madrido konferencijoj pasakyti 
i Sovietams: Kadangi nesiliaujat 
! persekioti savo valdžios 'esančius 
Į asmenis dėl jų religinių ir tau- 
; tinių įsitikinimų,' dėl laisvės 

troškimo', tai Helsinkio aktas 
nebegalioja. Amerikiečiai pasi- 

f tenkino tik tuščioims frazėmis, 
kurių Sovietai nepaiso.

Specialiai Lietuvos reikalais 
savo straipsnyje “Dėl lenkų ir 
Jaltos” A. Gureckas taip para
šė: “Jei JAV vyriausybė Jaltos 
susitarimus anuliuotų, ji tuo 
pačiu ir vėl pripažintų 1920- 
1939 m. buvusią demarkacijos 
liniją teisėta Lenkijos-Lietuvos ’ 
siena ir Vilnių Lenkijos mies-'

1
A
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vėsinama laidotuvių koplyčia

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika &* Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

s
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vergiją. Iki šiol dar taip nebu- spaudai viešą pareiškimą, kad! tu„ Tai visiškai klaidingas gal_; 
niekas nesąs suinteresuotasvo, kad laisvoje išeivių spaudo

je, išskyrus komunistinę, kas 
nors bandytų girti Jaltos susita
rimus, padarytus 1944.11.4-11 
tarp JAV, Didž. Britanijos ir 
Sovietų Sąjungos, kaip sutvar
kyti pokario Europą. Viskas iš
ėjo Sovietų naudai (žr.: J. F. 
Byrnes, Speaking Frankly, 1947; 
Arthur Conte, Yalta ou le par
tage du monde, 196-1, išversta į 
daugelį kalbų; F. Wittmer, The

I
Į Kazys Ulevičius, vicėpirm. Ge- 
1 novaitė Baradienė, sekretorė

Ona Bundelienė, nariai Aleksas 
Barada, Valerijonas Pocius, Jur 
gis Žilinskas ir Antanas Gegu
žis. Draugija palaikė ryšius su
Venesueloje pasilikusiais lietu-. Yalta Betrayal, 1953, ir kitą lite- 

< viais ir ėmėsi naudingo vnsuo- 
j meninio darbo. Visi sugyveno 

’gražiai; nežiūrint negausaus na
rių skaičiaus, atliko pasigėrėti
nai gražius darbus. i

1980 metais gegužės mėnesio 
10 dieną atšventė dešimties me
tų Venezuelos Lietuvių Draugi- ’•

j jos veiklos šventę. Per tą laiko- i 
tarpi sukeltomis lėšomis rėmė: . 
Lietuvos laisvinimo reikalus, ; 
savišalpą, kultūros reikalams iri 
įvairios specialios ša]^

* zinskams, Jaunimo Centro sta- 
l tybai, Grandinėlės išvykai, BAL

Fui, Lietuvių Fondui, Simui Ku
dirkai, Pasaulio Jaūn. Kongre- 
sui, Venezuelos Lietuvių jauni
mui atvykti į Kongresą, Lietu-*

; vių Dukt. Draugijai, Dariaus 
Girėno mokyklai, Kalantos pa- ( 
minklui ir daug kur kitur iš-!

J mokėta bendrai S4.500- Šie skai-l 
čiai aiškiai parodo 'ką nuveikė, 
Venezuelos Lietuv.ų Draugija 
per tą palyginti gana trumpą 
laiką.

Venezuelos Lietuvių Draugija, 
kaip tradicija, kas metais ren- į 
gia Motinos minėjimo dieną.! 
Šįemet įvyks Motinos dienos 
minėjimas gegužės mėnes'o 9 
dieną šaulių salėje, 2417-2! 
West 43rd St. Bus trumpa me
ninė programa, šilti ir šalti už-} 
kandžiai su šampanu. Būtų la-t 
bai .gražu, kad šiame parengime! 
atsilankytų vaikai su motinomis 
ir vyrai su žrtonomis, pagerbtų 
savo mamytes ir gražiai prie 
puikios muzikos pasihnksm’ntų. 
tuo savo atsilankymu paremtų

natūrą!.

V?karų sąjungininkai Jaltoje 
ir vėliau Potsdame patenkino 
visus Sovietų reikalavimus Eu
ropoje, kad tik įtrauktų Sovie
tus į karą prieš Japoniją, kuo 
Sovietai . paskutiniu momentu 
pasinaudojo' ir įvykdė naujus 

! užgrobimus, kai japonai anieri- 
’ kiečių atominių bombų jau bu- 
i vo’ parblokšti.

Keistas dalykas, kai Alg. Gu- Ipos: Bra-i , _ ~ .
rėčkas daro priekaištus VLIKui 
ir man asmeniškai dėl Jaltos 
susitarimų pasmerkimo (žr. 
Draugą, 1981.IV.21). Mat, “EL
TA Information Bulletin” (ang
ių kalba) š.nr. sausio mėn. Įdė
jo vedamąjį ‘ Polish • crisis 
awakens Yalta gliosis”. Nesu aš 
to straipsnio autorius, liet jis 

i yra labai gerai parašytas' ir aš 
i apsidžiaugsiu tokį straipsnį ga

Venezuelos Lietuvių Dfaugiją 
ir suteiktų, J:ai toliau savo Užsi- 
rro: mus tęsti.

Venezuelos Lietuvių Draugi
ja švęsdama savo dešimtas me
tu sukaktį, atspausdino ir iš
leido biuletenį, kuriame šuglaus 
tai yra aprašyta draugijos Veik
la ir daug įdomių nuotraukų ir 
pažįstamų Chicagos. apylinkėse 
gyvenanč ų asmenų veidai.

Atsilankydami i rengiamą Mo
tinos dienos minėjimą, paremsi- 
te Draugijos veiklą. įsigysite 
minėtą leidinėlį ir linksmai pra
leis.te laiką

H. Suvaizdrs

VANCE FUNERAL HOME
•- \ % I * r : ? M

1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL. 60650

Tel.: 652-5245

z
$

r TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

J t AN VANCE ir GEORGE SOR1NI

a

xPATS SKAITYK IR DAR KI 
TVS PARAGINK SKAITYTI I j 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Aikštės automobiliams pastatyti
a

vojimas arba nežinojimas diplo- 
panaikmti esamus tarptautinius malinės istorijos. Pirmiausia į 
patvarkymus ar grasinti kieno, brft užsienio reikalų min Cur. ? 
nois saugumo interesams . | ZOno 1919 m. nubrėžtą liniją !

Aišku, kad čia buvo turėtas j patvs lenkai ignoravo, užimda-. J 
mintyje Jaltos susitarimas, pa-j mi'£vovą Ta iinija -de facto” I 
gal kurį Lenkija, buvo palikta; net gaiioja tik-..siaurame 
Sovietų malonei, jų ‘įtakos sfe-; ru0^e Lietuvos pietvakariuose, i. 
roję”. Po' Antrojo pasaulinio i Q IJetuva to patvarkymo nepri- 
•aro Sov. S-gos saugumui ne- Į paįjno jr protestavo, nes lietuvių j 
gresia joks pasojus Europoje,; apgyVenta‘punsR0 jr Seinų sri- 
bet priešingai. Sovietai sudaro 1 būVQ. priskirta Lenkijai? To- 
gresmę ne tik visai Europai, i Uau ta linija ėjo j pietus ir to. 
bet ir Azijai, Afrikai, Centrinei; ^,n nuo Lietuvos (žr. žemėlapį). 
Amerikai bei čia pat JAV kai- i Curzono linija buvo rekomen- 
mynystėje. Karibų jūros basei- duota kaip siena larp Lenkijos 
ne, su savo bazėmis Kuboje ir. jr pusjjOs j§ santarvininku, pu- 
Ce-nadOje’ klęk t01iaU ~ Nika’ I sės 1919-20 m- Paryžiaus ir Spa | 
r‘-gvoj. į konferenciposc-, tačiau ji nieką-j

Visai teisingai ELTOS vsda- j dos nebuvo pilnai realizuota, nes 1 
masis pasmerkė tuos “esančius ' nei Lenkija, nei Lietuva, nei Ru- 
(arptautinius patvarkymus”, ku- sija tada jos nepripažino.
rie buvo padaryti visiškai neat-j Ne tiesa, kad pagal tą liniją 
siklausus ar nepaisant rytinės Vilnius buvo priskirtas Lietuvai, 
ir centrinės Europos tautų noro, kaip sugestio'nuoja A. Gureckas. 
Joms Jaltos susitarimai reiškė Taškų linija buvo atrubežiuota 
n e p r i k lausomybės netekimą,
priėspaudą, išnaudojimą ir pa- je niekas nesirūpino dėl Lietu- 
niekininią, grėsmę jų tautinei 
egzistencijai, kaip yra su Pabal
tijo tautomis. Skambios frazės, 
kartojancios Atlanto Chartos

EUDEIKIS
' -

GAIDAS -DAIMID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

kaip sugestio'nuoja A. Gureckas.

disputed Vilna Zone”. Ir Jal to

*

L

lei. XArm 7*1911

TeL: OLympic 2-1003

Tel.: LAfayette 3-3572

?

Tuesday, May 5, 1981 — Naujienos, Chicago, X, rd.

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TU RiMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

»J

P. J. RIDIKAS
43j>4 bo. hALblKU bl'KEET

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel: YArd. 7-113S - 1131

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Aven Cicero, UI.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, I1L S74-4418

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd* 7-3401

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

Telef. 478-2345

vos sienų ir niekas to klausimo 
ten iš viso nekėlė, nei dėl Lie
tuvos, nei dėl viso Pabaltijo.

(Bus daugiau)

STASYS DRANGELIS
Gyveno Oak Lawn, Illinois

lire 1981 m. gegužės 2 d. rytą, sulaukęs 88 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Mcdvisių kaime.

Amerikoje išgyveno 78 metus.
Paliko nuliūdę: žmona So’phic, posūnis Walter Petūnas, 

jo žmona Emma, sesuo Bose Malin, dukterėčia Lorrainė 
Friedemann ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus-Girėno postui 271 
buvo Balzcko muziejaus rėmėjas.

Kūnus pašarvotas Mažeika-Evans kaplyėiojc, (>815 Set 
Western Ave., Chicago, Ill. t

Trečiadienį,'gegužės (5 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvio 
kapinėse.

Visi a.a. Stasio Draugelio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, posūnis, sesuo, giminės.

laidotuvių idrektoriai Jonas G. Evans, Jr., ir Stasvs 
Evans. Tel. 737-8600.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

Chictgoc
Lietuvių

>*** **'X,

Laidotuvių

Direktorių



E /I AB AI AUTORITETINGO 
EIKSNIO (p. P. š) įsakymai 
: uotu nei”.

per kieno" jnalohę”- re’ 
VLiKd *val

.L n tuip pat <kiek -per išdi
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Ryšium su jo PRINCIPAIS IR FAKTAIS, atspausdintais 
Draugo dienraštyje, 19si m. bidand- io 11d.

Ten J. Kojelis ginčijasi su J. 
Daugėla dėl kaikurių pareiškė i 
mų VLIKo se'mc. Taip ki'ko 
rašo: "Juozas Gaila dalyvavo | 
VLIKo seime ir kalba faklahj 
Jonas Daugėla . .. <1 klaru >j i 
gražius principus ir toliau: 
h“J. Daugėla trečdalį laiško 
skiria priekaištavimui mergai-1 
teps, kurios praėjusiais metais! 
buvo* hūvykusios į Vilnių.-Ma ;

guprathnu, jo$ neprąsilenkė 
su White Plains tarpveiksninė- 

konferencijoje sutartomis tai-į
syldėniis. Tos .taisyklės/visu su- nuskąmbčjp, ?į VLJKp 
♦tarimu nėra pakeistos, o viena-’ vaidy bą patekau ne per jo (Gai- 
ŠalMf, vieno nė labai autorite-j fbs) malonę. Tad' ir nesijaučiu 
tin^^5i^^^o;j^kyrnai visuo-i-ories ji 
in " įHa sioTe ta,

sąrhpryii^įiĮb^ ae ^ę;jaį-4ęv,ąi. ir 
visb1 Jiąųy'iį\b^ndpų€merię ga
li Įlsd^iioflš, idaMtif, gėrėtis
ir ^e^^uomenės gfįovJkai. Pa- 
ga^huj^-.-rneęgaiČiųį W.puolejas; 
VLj^KŽf so'rrĮė’ galėjo įs ristini n ii 
ne tik EB^«įovĮj; befcąr sąvo šei- 
milį aįįįfitiąjjg iįuvažiaYimds ir 
at'Įjkiį&i^.4.-'tiežiųriųt,<.l?ad jie

žireme, kad VLIKas PRAŠfi 
i ok. L’etuvą “jubi-' 

!ėj r • ‘s" metais. Ir j<I VLIKas 
-(’■iui uu4oxitetingas, kas tat, 
belieka autoritetingu? Kai taio !* i 
nuvertinamas mūsų vieninteĮįs 
autortetas< kur Juozą .Kųiėjj 
b( k ikkioti? Tuo Įab’au kaj j!s

f l ’ 1
■jl‘nu 1

kuriuo bficįų^DIKą supuro! I

kauskį. ižd. P* Bareišį, sporto ; 
vadovą V. Tumą, Jaunimo Są- ‘ 
jungos atstovą inž. A. Valavičių, 
Rio miesto atstovą dr. A. Gau- • 
lią, ryšininką C. H. Galecką. / 
Revizijos komisiją sudarė A. D. 
Petraitis, P. Simon s, ir J. čiu- 
vinskas. BLB tarybos pirminin
ku patvirtintas kun. P. Gavė
nas, SDB, vicepirm. — dr. A. 
Sliesoraitis, sekr. — V. Bacevi- * 
čius. preL P. Ragažinskas ir inž.! 
J. SiEckas, nors buvo kviesti j 
įsijungti į valdybą, dėl asmeni- » 
nių priežasčių pasiliko tik tary
bos nariais.

— Tradicinis Dzūkę Draugi
jos balius įvyks gegužės mėn. 
16 dieną Jaunimo Centre. Sta
liukus rezervuoti tel. 925-9159 
ir 927-5980.

Mamai, Žemi — Fardevlmvi 
R£AL ESTATE FOR £AL1

Kernel, Žemi — Perdavimai < > 
REAL ĮSTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

toks, buvo irgi gan
nephto^t>Taįkų —{Helsinkio su- 
sitąrimtį?pasirašymo dienomis.”

4Įa J. Kojėhs hebea’&kiria ap
linkybių ir faktų skirtingumo. 
Jeįijo minimu “paslaptyje lai
komų” nuvažiavimu ir buvo, jie 
negali prilygti 40 metų okupan
to :'“jubilėjaus” proga važinėji
mams su tarptautinio Helsinkio 
akio pasirašymo metu nuvyki
mais.

Ar J. Kojelis nori sugestijo- 
nubti, kad jo minimi nuvyki
mai ir buvo su Petronio malone 
ir .su pareiškimais Gimtajame 
Krašte? Ar čia maišymas faktų, 
ar principų? Jei jau Helsinkiu 
proga neišgarsintas nuvykimas 
butu ir negeras, negi galima ap- v O O O X
ginti tfkrai nepriimtinus “jubi- 
lejinius vazinėj linus ?

laciau, is J. Kujuno aukS'iciū 

paUektUS idisKu loll’d u kos. pdtS 

tZUličxuSl<io ’Sf/UvliS

hininkų — -IfrOnirt^kų ųdėbĮogų 
taip jiusirašo, k^^^tęktų į fasti j 
bet kokią no^rR.a'ūafeg?. khlbą i

H I .
P. Z&LS

i

r

— J. Kulys, demokratų 'vei
kėjas, pranešė. ■ kad'^emonte

• ’ F

sėkmingai veikia Progresyvių 
partija. Tos partijos Lllevelyn 
Schmit išrinktas miesto super- 
vizium, Ray.Colney — gręitke-į 
lių komisionierium, Joseph j Ro-f 
bikivvicz - patikėtiniu. H

j * 1— Juozas VleuiCiUs. veiktus
Pdrko,} .! • Itautietis is ivlarų^etCe 

bu v U ii>v\ KeS dusi jg i 
ūki prie ii

S
■

Alice Stephens mokinių pasirodymo programoje bus ištrau
kos iš Mozarto operos “Užburta Fleita”. Renginys bus stato
mas gegužės 15 d., penktadienį, 7:45 vai. vak., Fine Arts 
Building, 410 So. Michigan, dešimtame aukšte. Curtis salėje. 
Programoje pasirodys ir Čikagos Konservatorijos choras. Įėji
mas — $2 auka. Leonęlija Nakutytė

— VERTINGIAUSIA DOVA- 
NA — lietuvio dailininko meno 
kūrinys. ČIURLIONIO GALE
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, 111. Telefonas — Mid
land Savings darbo valandomis 
254-4470, kitu laiku 434-6155.

— Juozo Kapačinsko atsimi-
■ nimai Spaudos Baruose, Chica- ■ 
gos Lietuviij Literatūros Drau-

■ gijos 1979 m. leidinys. Gausiai
Į iliustruotas nuotraukomis, 216. quette Parko centre. $75,000.

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

Į psl., kaina $7, gaunamas Nau-
! j ienose. (Pr.)

i1 ŠĖTONAS IR JO DARBAI
Kaip galite atpažinti šėtoną ir

sveiksta ir stiprėja savo namuo
se, Čikagoje.

— Brian B. Varanauskas iš

Sd v *'
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I
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EARN U? TO ° %

I Į Marquette Parko baigė humani
tarinius mokslus bakalauro lai
psniu St. Louis universitete, Ca
hokia, Ill. Jis taip pat yra bai- 1 
gęs aviacijos ir meteorologijos 
kursą-

— Alida Vitaitė iš St. Nicho
las mokyklos dalyvavo muziki
nio veikalo “Maine” pastatyme,

— Julija A. Dybaitė ir Made
leine Sharko yra’ McAuley 
aukšt. mokyklos garbės abitu- 
rinčių sąrašuose.

— Jack Burgėss-Bruzgys pa
kviestas prezidentūros Viešųjų 
ryšių isteigos vicedirektorium, 
direktorės Elizabeth Pole pava
duotoju.

— SOL. LENA VALAITYTĖ, 
estrados dainininkė Muenchene, 
vasario 28 d. buvo išrinkta ats
tovauti V. Vokietijai tarptauti
niame pramoginių dainų kon-

kurse, kurį Airijos sostinėje Du- jo darbus? 
bline balandžio 4 d. surengė Eu- j 
ropos televizija. Dalyvavo 20- aiškinimo su gyvenimiškais pa- i 
ties tautų dainininkai ar jų gru- vyzdžiais šiandien 8:45 vai. va
pės. Konkursą stebėjo 500 mili- karo radijo banga 1190 per “Lie- 
jonų televizijos žiūrovų Euro- , tuvos Aidus”.
poje ir už jos ribų. . į
- DIDŽIOJOJE SPAUDOJE ’ p.er Barčus radij, jSgir. |

kaip žurnalistės reiškiasi toron- į 
tietės — Betty Žyvatkauskaitė 
ir Rūta Stančikaitė. Pirmoji ra
šo daugiausia turizmo klausi- t 
mais “The Globe a. Mail” dien-; 
raštyje, antroni — turizmo ir: 
sporto temomis tame pačiame j 
dienraštyje.- “The Toronto Sun” 
dienraštyje savo reportažais 
bendradarbiauja Rūta Danytė.

Pasiklausykite šio įdomaus j 
’ * - - - .be* 1

Penktadieni 4:23 vai. po pietų

site “Paskutinės valandos”.
Parašykite mums pareikalau

dami knygelės “Pragaro korido
riais”. Prisiusime dovanai.

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

KLAUSIMAS IR
ATSAIJYMAS

— NAUJUOJU BRAZILIJOS i 
LB valdybos pirmininku vien
balsiai perrinktas Jonas Tatarū- 
nas- Susirinkimas taip pat pa
tvirtino J. Tatarūno pasirinktus 
kitus valdybos narius: vicepirm. 
inž. J. Vaikšnorą, lietuvių kal
bos sekr. E. Guzikauską, portu- f jęaį redaktorius novelę grą 
galų kalbos sekr. inž. R. Brat-

1

BUTŲ NUOMAVIMAS
» MAMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS ♦ VALDYMAI 

♦ NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

>YISŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So, Kedzie Ave. — 778-2233

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikta

4

T

ARMATURE & STATOR 
WINDER

5 YEARS EXPERIENCE
STEADY WORK

Call in English 225-1623

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daugj Vienas pradedantis rašytojas,

užsigavęs, kad redaktorius jam į padėti teisininko Prano ŠULO 
kiekvieną kartą grąžina jo nu- j paruošta — teisėjo Alphonse 
siunčiamas noveles, sugalvojo : WELLS ’peržiūrėta, “Sūduvos’’- 

’ triuką ir vieną novelę nusiuntė išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
no, rašytojas tikėjosi jį pačiupęs i ma Naujienų administracijoj*'

kelis lapus suklijavęs.

niiniiHiniiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiihTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiii'ij

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)

JWutualTei^.. 
Savingsandloan

NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 
IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

232 W7ST CERMAX EOAD CHICAGO, ILLINOIS 6K3
FhCTMt Virginia 7*7747

Thur.9-8 Sat. 9=1

421-6100

BDOTSi Eon.Tue.Fri.9~4

SEBVING CHIC5G0 AND SUBŪ3ES SINCE 1905 i

if 4
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i
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ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

ESI

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

Dengi Ime^u-

tiiojameąr ęšaine apdrausti.*
> ARVYDASldELA

6557 S.Tdlmqn Avenue 
„ Chicago,. 11^60629 , 

434^655^^7^1 717

“ j ir parašė laišką, kuriame apkal- j 1739 South Halsted St, Chica 
tino redaktorių jo novelių vi-' go, ILL. 60608. Kaina -S3.00.

• V v **

siškai neskaičius. “Kaip, gi, aš ’
buvau kelis lapus suklijavęs ir į
mano rankraštis grįžo su .sukli
juotais lapais!”'

Redaktoriaus atsakymas:
“Kai valgydamas pusryčius 

randu, kad kiaušinis yra pa
smirdęs, įrodymui, kad pasmir
dęs, aš neprivalau visą kiaušinį

Vardadieniui vyras žmonai pa
dovanojo kailinius. ’.

— Dėkui, brangusis, bet man 
gaila to vargšo tvarinio, kuriam 
dėl manęs nulupo kailį.

—• Tai labai malonu iš tavo j 
• pusės, — atsiliepė vyras, — kad 

kai kada pagalvoji ir apie mane.

BLOGIAU UŽ POLICIJĄ

Bare, girkšnodami alų, kalba
si du pagyvenę anglai:

— Aš niekad gyvenime netu
rėjau sėkmės su moterimis, — 
dėsto vienas iš jų. — Kai kartą 
parodžiau kiek drąsos, ji iššau
kė policiją.

— Tai tu esi laimingas, — at
siliepė antrasis.

— Kodėl?
— Aš taip pat kartą gyveni

me parodžiau drąsos... bet ji 
pašaukė kunigą.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymxs 
25*6 West Street 
Tel. REpubllc 7-1941

f------ *----------------

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5900

H. i l‘M K U f

Notary Public
INCOME FAX SERYICI

4259 S. Tol. 254-F451
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iskviotimal, pildomi pilietybės pra

šymai Ir k»toki blenkaL

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
•Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy-. 

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jąunas dienas ir 
susirūpinimų ...___________________________

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

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

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

$8.00

$4.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ?
yra «eniausih, didžiausia ir turtingiausia lieti’viu tratemaUnė ar- 

ganiLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultu rinku darbus, gelbsti Ir kitiems kurie tung 
darbus dirba.

SLA — fšmokėle daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS "doleriu 
apdraudų i*avo nariams.

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

Kiekvienas lietuvi* 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.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
11,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopn vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITY.I ] 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60508

Galite kreipti. Ir tiexi *1 j SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. »t>i If.
T»L fill)

j/

HOMEOWNERSPOLICY

State Farm Xwe frod Casofo Campan?*

F. Zapcli*. Ac«nl < 
310# i/2 W. 95th 5t 
Evatfl. P»rk, UI. 
♦6642, - 424-3^54 k

Tuesday, May 5, 1981 Naujienos Chicago, a, 1U.

Pietų Amerikoje

— Kodėl jūsų šalyje taip daž
nai vyksta revoliucijos?

— Kadangi daugelis žymių pi
liečių dar nėra buvę prezidentu, 
suvalgyti!

Helps Shrink 
Swelling Of > 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation

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

ENERGY 
WISE

Organize car pools tQ 
save gasoline.
Doni be a Bom Lot trf

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt# 
Ud 6 vai vak. Šeštadieni nuo 

P vai* ryto iki 12 vai d.
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 776-51M
2649 We»t 63rd Street

Chicago, UI- 60629




