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JAV LEKI
KAI KURIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖS WASHINGTONE

Ryšium su - pasikėsinimu į 
JAV’prezidento Rėagan gyvybę 
Lietuvos atstovas pasiuntė-jam 
telegramą, pareikšdamas Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos ir 
visų lietuvių; vardu, užuojautą ir 
nuoširdžiausius linkėjimus greit 
pasveikti ir sustiprėti.

Dr. S. A. Bačkis gavo atsaky
mą su padėka ir labai giliu pa 
reikštų minčių įvertinimu.. 

- * * *
Vainikų dieną, gegužės. 25-ąją 

Lietuvos atstovas ir. ponia O 
Bačkienė padėjo pudkštę gėlių 
iš. pasiuntinybės darželio prit 
Itn. Samuel Ji. Harris,buvusio 
Kaune 1920 m, vasario. 24 d., 
kapo .Arlington kapinėse. Po to 
jie aplankė, ministerio P. Žadei- 
kio ir jo šeimos bei buvusio Lie-, 
tuvos atstovo J., Kajecko ir jc 
žmoncfe kapus, padėdami po sim 
bolinę rožių puokštę.

..*.*«
. Vašingtono arkivyskupo James

ir jų žmonų garbei, kuriame da
lyvavo Lietuvos astovas ir ponia 
O. Bačkienė.

Po pasisveikinimo su visais 
svečiais ir vaišėms įpusėjus 
Valstybės sekretorius Alexan
der Haig Jr. tarė trumpą žodį. Į 
Pasveikindamas diplomatinį kor-' 
pusą,. jis pažymėjo. JAV tikslą 
siekti visų tautų bendradarbia
vimo tikslu išlaikyti taika, tei- i 
singumą ir visų tautų gerovę., j

Diplomatinio korpuso vardu 
padėkojo už gražų priėmimą' 
Valstybės sekretoriui ir poniai 
Haig dabartinis diplomatinio 
korpuso .dekanas Sovietų amba- 1 
sadorius Dobrynin. Kartu, su 
humoru, jis pridūrė, kad diplo- ’ 
matiniam.Jkorpusui būtų malonu 
dažniau būti pakviestam į pri
ėmimus bei susitikimus.., 

* ♦ *
š. m. birželio 5 d. Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos atstovai sįkA .. 
rengė pobūvį su dabartiniu BaL

BEGINĄS VEDA IZRAELI 
PRIE LIEPTO GALO

PREZIDENTAS KALBĖJOSI SU PENKIŲ ARABU 
VALSTYBIŲ AMBASADORIAIS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas ketvirtadienį 
kalbėjosi su penkiais arabų am
basadoriais ir pranešė jiems, 
kad JAV nieko- nežinojo apie 
Izraelio planuojamą statomų 
atomo dirbtuvių Irake bombar
davimą. Jo’s patyrė apie bom
bardavimą iš tarptautinių žinių 
agentūrų pranešimų.

JAV yra pasipiktinusios prem 
jero Begino nutarimu naudot, 
kelis JAV karo lėktuvus šian 
bombardavimui. Amerikos lėk
tuvai buvo parduoti Izraeliui sv 
sąlyga, kad tie lėktuvai bus nau 
dojami tiktai Izraelio gynybai 
negali būti naudojami puoli

Ą. Hickey_ kvietimu, .Lietuvoj tijos^yąĮstybių skyriaus yędgju 
alstovas-ii-ponia-O. Bačkienė, 
š.m. birželio 3 d. dalyvavo St. 
Matthew katedroje mišiose, ku
rias arkivyskupas ■’celebravo už 
kardinolą • Stefan Wyszynskj.
- Pamaldose dalyvavo JAV pre
zidento atstc’yaš, . 'vyriausybės 
ątstovai bei. JAV 'Kongreso na- : . . - -1 į - C - - t * <
riai ir diplomatinis korppsaš.

/ \ * Ą , •
Š.m. -birželio 4 Ąį^aįfybės 

sekretorius-ir ponia-Haig suren
gė Valstybės depą r t amen te-pri
ėmimą diplomatinių; misijų šefų.

Valstybės depattamente- T- Tho- “ 
mas D. Longo, Jr., ir būsima to . 
skyriaus, vedėja panele Mildred 
A. Patterson, kuri netrukus' per-' 
ms jo pareigas. .

PobųviGi jnetu buvo pąreįkšta prėadto:Nuosprendį. Taigi, 
Ponui,Uongp,£adėka už ^gc?žų:Bistiikto teismu sprendi 
ir nuoširdų ?:BilBos. a^New Ybrke ir Kalifortiijojė
inter.ešais rūpinim^i. ir. taip pat konflikte.
buvo pasikęįs^a^ įnfę^nacijomis 
bei Baltijos vals
tybių. ;ir
j ų reikalais.^ -

Panevėžyje Sovietų policija suėmė visus ligoninės gydytojus ir sušaudė. Gydytojo’ smona liūdi 
prie nužudyto vyro. Chicagos Lietuvių Taryba Birželio įvykių minėjimą ruošia sekmadienį.

Prezidentas taip pat informa 
vo arabų ambasadorius,- kai 
JAV sulaiko karo lėktuvų tiek: 
mą Izraeliui. Izraelis šio'mis die 
nomis turėjo gauti penkiš'mo 
■dėmius, karo lėktuvus, bet jų 
persiuntimas- yra -sustabdyta? 
nes Izraelio premjeras Beginąs 
nesilaikė susitarimo. Izraelio 
vyriausybei buvo išaiškinta, k ar 
He lėktuvai parduodami tik gy

i sumeimais. Kada lėktuvą

į REIKALAUJA SUŠAUDYTI 
PREZIDENTĄ BANĮ SADR

TEHERANAS, Iranas. — Mu
lai Chomeini atėmus iš prezi
dento teisę valdyti Irano karo 
jėgas, ketvirtadienį prie prezi
dentūros pradėjo rinktis fanati
kų minia, reikalaujanti suimti ir 
teisti rezidentą B'ar.i Sadr.

Bani Sadr šalininkai pastojo 
kelią protestuojantiems ir pra
lojo muštis, mėtytis akmenimis, 

i įsimaišė prezidento sargai ir pa- 
eido kelis šūvius į viršų. Tada 

minia pradėjo reikalauti suimti 
;r sušaudyti Bani Sadrą. Tai esąs 
antrasis šachas, kai kas sakė.

Aukščiausio Irano teismo pir
mininkas M. Behešti pareiškė, 
kad jis pamažu ruošia bylą Bani 
sadrui ir tikisi jį teisti. Šitą pa
reiškimą teismo pirmininkas pa
reiškė Irano spaudai.

Tebėjo Duffy teisme dar yra 
996t',panašios bylos. Viena jų yra 
Marschalk Cd. Ji apskundė Ira-

■ no oro liniją už nesomokėjimą
■ garsinimo skolų. Pagal sutartį
■ Irano oro linijo skolinga Mar-

CARTERIS NETEISĖTAI ... PANAIKINO 
.IRANO SKOLŲ MOKĖJIMĄ 

teismas Nutarė,- 'ęąd buvusio prezidento 
NUOSPRENDIS PRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI

PATYS LENK AI TURĖS SUTVARKYTI o'b's
i ! buvąjterklahii, tada Izraelio vai*- 

džioš -atstovas pažadėjo niekai 
nevartoti'/lėktuvų kitiems- tiks 
lams..Niekas negirdėjo,-kad Ira 
kas' būtų rengęsis pulti Izraelį. 
JAV neleis kitomš valstVIiėms 
Izraelį sunaikinti. Pavojaus ąt 
veju, JAV suteiks reikalingu: 
ginklus; bet -dabar sulaikė nau- 
jų lėktuvų tiekimą.

— Federaliniai iždo agentai 
konfiskavo visą Billy Carter 
turtą, esantį Plains, Ga., kaime
lyje. Iždui jis privalo sumokėti 
103,000 dolerių. >

NEW YORKAS. — Ketvirta
dienį JAV Distrikto teismas pa
naikino buvusios vyriausybės 
reikalavimą New Yorko ban
kams panaikiiiti bet kokius varž
tus Irano indėliams. Teisėjas 
Kevin T. Duffy tuo nuospren
džiu gana aiškiai pasakė, kad 
buvusio prezidento Jimmy Car- 
terio nutarimas panaikinti bili
jonus'dolerių Irano valdžias pa-: 
darytų nuostolių Amerikos pilie
čiams ir bendrovėms nėra kons
titucinis. Tas paragrafas yra 
įrašytas sutartyje su Iranu dėl 
52 amerikiečių įkaitų paleidimo. 
Įkaitai buvo laikomi Teherane 
444 dienas ir poleisti š.m. sau
sio 20 dieną.

tyje su Iranu buvęs prezidentas 
Carteris pažadėjo iki š.m. liepos 

į 19 d. užbaigti visus legalius pro- 
I cesus Amerikoje, kuriuose ame- 
' rikiečių institucijos ar paskirų 
amerikiečių yra pareikšti finan
siniai reikalavimai prieš Iraną. 
Birželio’ 24 dieną teisėjas Duffy 
spręs atskiras bylas dėl Irono 
kapitalo New Yorko bankuose.

KALENDOReLIS
Birželio 13: Antanas, Minkan- 

tė, Alis, Kunotas.

Birželio 14: Bazilijus, švend
rė, Butrimas, Eivilis.

Birželio 15: Modestas, Vitas, 
Gajus, Naktožydė, Vyturis, Gud
ria.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:26.
Oras šiltas, litf L

Manoma, kad dėl konstituci
jos pažeidimo- JAV-Irano susi
tarime spręs Aukščiausiasis teis
mas. Ten jau yra viena byla iš 
Kalifornijos. JAV Distrikto' teis
mas toje valstijoje sprendė in-1 -------------------- _
žinerijos bendrovės Gairies and DIDELI ŽEMĖS DREBĖJIMO 
Moore skundą. Teismas palaikė . NUOSTOLIAI IRANE

ANKARA. — Iš Turkijos pra- 
‘ nešama, kad ketvirtadienio nak- 
I tį Irano pietryčiuose drebėjo že-, 
• mė, 6.8 Richterio skalės stipru
mu. Drebėjimo centras buvo 

! Kerman provincijoje.
j Pradžioje Irano premjeras-M. 
; Ali Rajai pranešė per radiją, 
kad žuvo tarp 1,500 įr 3,C00 as
menų. tačiau Teherano radijas 

j vėliau davė žinią, kad griuvė- 
i šiai užvertė virš 5,000 asmenų. 
-Viename miestelyje sugriauta 
i d’i tieėdaliai namų. Sužeista 
: virš 1,500 asmenų, kurie gydo- 
' mi ligoninėse. Labiausiai nuken- 
i tėjo Gald Ragh miestas. Jame 
buvo 40,(XX) gyventojų.

Irano Raudonasis Kryžius at
skubėjo į pagalbą su maistu, 
antklodėmis ir vaistais. To'je pat 
srityje žemės drebėjimas 5.8 
Richtefio skalės stiprumo buvo 
1977 m. gruodžio 19 dieną. Ta
da žuvo 580 ir 1,00 buvo sužeisti.

Sekr. Haig šiandien pradėjo 
pasitarimus Hong Konge, 

kad Vietnamas atšauktų 
200 lūkst. savo karių 

iš Kambodijos.

— Sovietų Sąjunga slaptai de- 
risi su Saudi Arabija dėl diplo- 

. matinių santykių atnaujinimo, 
nutrauktų prieš 4f)metu. -

; SAVO ŪKIO REIKALUS
VALENSA PAREIŠKĖ, KAD SOLIDARUMO UNIJĄ'*:’ ■ 

NESIKIš Į POLITIKOS REIKALUS

VARŠUVA.— Lenkijos komu- Praeitą savaitę Lešek Valensa 
nistų partijos sekretorius Sta-, buvo susitikęs- su komunistų 
nislovas Kania, gavęs lenkų ko
munistų partijos politinio biuro 
ir centro komiteto pilną pasiti
kėjimą, pareiškė, kad patys len
kai turės sutvarkyti visus ūkio 
reikalus. Pasitikėjimą gavo ne 
tiktai Kania,c bet ir Lenkijos 
premjeras Vaitiekus Jaruzelskis.

Kania .ketvirtadienį pareiškė, 
kad penktadienį premjeras Ja
ruzelskis padarys parlamentui 
pranešimą apie visus krašto 
ūkio reikalus. Jis nurodys, ko 
vyriausybė laukia iš unijų, iš 
darbininkų ir iš atsakingų 
lybės pareigūnų.

VALENSA NESIKIš
1 POLITIKĄ

Lešek Valensa pareiškė 
pasitraukti iš Solidarumo unijos 
vadovybės ir būti paprastu nau
jos unijos nariu, bet kiti vado
vybėje neleido jam taip lengvai 
pasitraukti iš įsipareigojimų.

Valensa ketvirtadienį pareiškė, 
kad Solidarumb unija nesirengia 
kištis į Lenkijos politikos reika
lus. Valensa ketvirtadienį atvy
ko į Varšuvos lenkų darbininkų 
unijos susirinkimą ir pareiškė: 
“Mes susiorganizavome ne vy
riausybei .keisti ar politikuoti... 
Mes čia esame, kad galėtume 
būti naudingi žmonėms...”

Valensa atmetė Sovietų val
džios reikalavimą išmesti iš uni
jos radikalius ir kraštutinius 
elementus. “Mes jų neišmesime. 
Jie reikalingi. Tegu savo nuo
monę pasakoj bet tegu jie ne
bando primesti savo’valios dau
gumai”. ;

~ - VALENSA TARĖSI M ■ 
. * SU’SEKANTĄ

vals

ncro

partijos sekretoriumi Kania ir 
užtikrino, kad jis yra pasiruo 
šęs su juo bendradarbiauti. Ka
nia buvo labai patenkintas Va
lensos pareiškimais, nes žinojo, 
kad ketvirtadienį nebus jokio? 
streiko, kaip planavo Solidaru
mo unija. Į J-

Atrodo, kad Sovietų Sąjunga 
taip pat negalės gauti Lenkijos 
gėrybių be mokesčių. Lenkai 
parduos rusams savo gaminius, 
bet rusai negalės imti lenkų 
anglis, kaip ėmė iki šio meto.

Lenkijos komunistų partijos 
nariu skaičius yra labai mažas. 
Jie prarado visas turėtas privi
legijas. Jie negalės gauti dau
giau ir geresnio maisto’, kaip iki 
šio meto gaudavo.

SEKRETORIUS A. HAIG 
PASIEKĖ HONG KONGĄ

HONG KONGAS, Britų kolo
nija. — Sekretorius Alexander 
Haig ketvirtadienį atskrido j 
Hong Kongą, kur jis planuoja 
praleisti dvi dienas. Jis tikisi per 
šias dvi dienas pasimatyti su vi
sa eile pareigūnų, kurie padė' 
atšaukti iš Kambodijos 200,(Kili 
Vietnamo kareivių. Sekretorius 
yra įsitikinęs, kad šių karių at 
šaukimas padės jam išspręsti 
kelis JAV ir Kinijos klausimus.

Sekretorius sekmadienį pla
nuoja būti Pekine ir pradėti 
dviejų dienų pasitarimus su da
bartiniais Kinijos valdovais.

Pekino spauda kritiškai atsi
liepia apie prez. Reagano poli
tiką. Tvirtina, kad prez. Reiga
nas noripardavinėti ginklus Tai- 
vanuiTr Kinijai. Pekinui atrodo, 
kad prėz. Reaganas turės pasi
rinkti vieną iš dviejų.-'

netų tarptautinė komisija tikri
no vietas, bet slaptai statomos 

Į dirbtuvės nepastebėjo. Beginąs 
’ taip pat tvirtina, kad Osirakd 
srityje buvo, viena atomo bombų 
dirbtuvė, tuo tarpu Paryžiuje 
esanti Prancūzijos atomo komi
sija paskelbė, kad Osirako sri
tyje nebuvo jokios dirbtuvės 
atomo bomboms gaminti, ši ko
misija įtuĘėtų tiksliau žinoti, nes 
jos pasiųsti inžinieriai vedė 
tybos darbus.

Beginąs pagaliau sako, 
trys prancūzų inžinieriai,
bantieji Osirak vietovėje, tvirti
nę, kad yra viena vieta, kurioje

JERUZALĖ, IzraeHs.—Prem
jeras Beginąs ketvirtadienį rado 
reikalo pridėti, kad Izraelio avia
cija Irake sunaikino ne tik ato 
mo neregijos reaktorių, bet ir gi j 
lumoj esančią atomo bombai 
gaminti dirbtuvę. Izraelio avia
cijai pavyko sunaikinti abu Ira- galėtų būti gaminama atomo 
no atomo centrus.

Beginąs pridėjo, kad JAV ka-1 užtruktų. 
ra sekretorius V.asper Weinber
ger* siūlė sustabdyti karo me
džiagos tiekimą Izraeliui, be! 

j JAV informacijos šaltiniai pa
neigė šiuos Eegino prasimany- į 

colz ro! oru i C YTPi Plol 1

lieji Rūmai niekam tokio pasiū- mino.
lymo neparuošė. men tai yra melagingi, be pa-

Beginas pažymėjo, kad šių grindo, sakoma skunde.

sta-

jog 
dir-

bomba, bet visa tai labai ilgai

NEW YORK, N.Y. — Irako 
vyriausybė pasiskundė Jungti
nių Tautų Saugumo tarybai. 
Irako vyriausybė tvirtina, kad 

Nei sekretorius, nei Bal ! niekas jokių bombų ten nega- 
Begino paskelbti argu-
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Izraelio karo vadovybė pradėjo traukti 
kam jėgas iš Sinajau* kalnų.



ATEITIES
Jau išėjo Kristijono Donelaičio . 

Aukštesniosios Lituanistikos mo- Į 
kyklos 1980-1981 mokslo metų 
tiltas ateitin, 139 dideli iliust 
ruoti puslapiai.

Kaip kievienais metais, taip ir | 
šįmet. įžangų parašė mokyklos 
direktorius Juliui sirka. šiais; 
metais Donelaičio mokykla jaut 
išleido 15-ąją baigusių mokyk
lą laidą. “Ateities tilte” yra mo
kytojų ir mokinių paveikslai su 
gražesnėmis mokinių mintimis. 
Eglė Lesniauskailė, VIII klasės 
mokinė, parašė turiningą ir ge
rai apgalvotą fctiltą į ateitį”, 
štai josios mintys:

LIETUVA AMŽIŲ SŪKURY

Istorija yra mokslas apie tau
tos praeitį ir jos įvykius. Mes 
sužinome apie tautos praeiti iš 
pasakojimų, archeologinių iška
senų ir iš raštu.

Lietuviai yra kilę iš indoeu
ropiečių; priklausė baltų arba 
aisčių grupei. Senovės lietuvių 
gyvenimas buvo labai primity
vus. Viską statė ir gamino ran
komis. Senovės ūkininkai augi
no kviečius, rugius, avižas. Pre
kyba vyko dažniausiai mainais. 
Dažnai lietuviai mainė gintarą į 
druską.

Senovės lietuviai buvo pago
nys. Jie garbino žalčius, ugnį, 
ąžuolus- Tikėjo į perkūną, sau
lę, mėnulį ir t. t. Perkūnas bu
vo dabai gerbiamas, nes jį laikė 
teisingumo dievu. Ugnis taip pat 
buvo laikoma šventa. Jos nega
lima užgesinti nešvariu vande- 
nip. Namų šeimininkės ją ypa
tingai prižiūrėdavo, Miškuose 
buvo kūrenamos šventos ugnys, 
saugomos vaidilučių.

Lietuvos kaimynai buvo: len
kai, latviai, gudai, rusai, prūsai 
ir Baltijos jūra. Abejose Lietu
vos pusėse, Latvijoje ir Prūsijo
je, įsikūrė du vokiečių ordinai 
— kryžiuočiai ir kalavijuočiai. 
Jų tikslas buvo skleisti krikščio 
nybę pagoniškiems kraštams;

Pirmasis Lietuvos karalius bu
vo Mindaugas. Lietuvos kara
liumi buvo nuo 1236 metų iki 
1263 m. Jis buvo Lietuvos pir
masis ir vienintelis karalius. Min

TILTAS

r HA R D Y
Glass Block Panels
CALL FOR FREE ESTIMATE 

779-6600
711 W. 103rd Street

—

daugas ir visa jo šeima apsikriš 
tino. Buvo sudaryta koalicija’ 
prieš Mindaugą, Tai koalicijai 
priklausė žemaičiai, suvalkiečiai 
ir Livonijos ordinas. Koalicijai 
suardyti, Mindaugas atidavė Že
maitiją Livonijos ordinui ir jie 
buvo apkrikštyti. Žemaičiai la
bai supyko ir 1263 m. nužudė 
Mindaugą ir jo šeimą.

Gediminas buvo Didysis Lie
tuvos kunigaikštis. Jis užkaria
vo daug žemių, pastatė didelius 
ir garsius Lietuvos miestus- Le
genda apie Vilniaus įkūrimą pa
sakoja, kad Gediminas sapnavo 
geležinį vilką ant aukšto kalno, 
ant kurio pastatė garsų miestą 
— Vilnių. Jis kvietė architek
tus, amatininkus iš Vakarų Eu
ropos į Lietuvą. Gedimino val
dymo laikais Lietuva pasidarė 
labai galinga valstybė.

Po Uredimino mirties Lietuvą 
pradėjo valdyti jo sūnūs: Algir
das, Kęstutis ir Jaunutis. Jau
nutis valdė gan trumpai. Algir
das ir Kęstutis pasidalino val
domąsias žemes. Algirdas valdė 
lytuose, o Kęstutis — vakaruo
se. Kęstutis vedė vaidilutę Biru 
te ir susilaukė sūnaus — Vytau
to. Algirdas vedė Rusijos kuni
gaikštytę ir turėjo sūnų — Jo
gailą. Abu broliai buvo susitarę, 
kad vienam mirus, valdymą per
ims mirusio sūnus. Bet įvyko 
visai kitaip. Algirdas mirė pir
ma ir jo vietą užėmė Jogaila. 
Jogailos motina buvo rusų tau
tybės ir kišosi į visus reikalus. 
Jogaila panorėjo pats vienas 
valdyti Lietuvą. Jis norėjo Kęs
tutį išvaryti iš sosto. Kęstutis ir 
Vytautas norėjo Rusiją prijung
ti prie Lietuvos. Kryžiuočiai pa
darė slaptą sutartį su Jogaila ir 
jis išėjo prieš Kęstutį. Sužino
jęs apie slaptą sutartį, Kęstutis 
labai supyko. Jogaila pasikvietė 
Vytautą ir Kęstutį į Krėvos pi
lį ir juos ten suėmė, uždaryda
mas į kalėjimą. Kęstutis buvo 
nužudytas, o Vytautas, žmonos 
ir tamantės pagalba, pabėgo.’

Lenkai ieškojo karaliaus ir Ja
dvygai vyro. Kad Jogaila taptų; 
karaliumi, jam reikėjo apsikriš 
tyti. Lenkai norėjo Lietuvą pri
jungti prie savo valstybės. Jo
gaila atidavė žemaičius kryžiuo 
čiams.

Vytautas Didysis, Kęstučio sū
nus, pasidarė Lietuvos Didžiuo
ju kunigaikščiu. Jis buvo Lietu
vos istorijoje geriausias ir galin-* brolis, Švitrigaila.

Kristijono Donelaičio mokyklos mokiniai

V. PETRAITISNAUJOVĖS GELEŽINKELIO SRITYJE
Susisiekimas geležinkeliu turi 

tris trūkumus: jo per mažas 
greitis palyginamai su lėktuvais, 
jis per daug triukšmingas ir va
gonų drebėjimas vargina kelei
vius. Įvairiose valstybėse vyks
ta svarstymai, , kaip pašalinti 
tuos trūkumus. Bene žymiausią 
pažangą bus padariusi Japonija. 
1964 m. ten pradėjo kursuoti 
tarp Tokyo ir Osaka taip'vadi
namas traukinys — kulka (bul
let train), važiuodamas daugiau 
kaip 100 mylių per valandą grei 
čiu. Tas traukinys buvo pato
gus, vienok jis sudarydavo ne
patogumą savo triukšmu ne vien

darni apvijas stipriais elektroms 
gnetais vienodo poliariškumo su 
vagono elektromagnetais. Kuo 
didesnis vagono greitis; tuo di
desnės tos srovės. Kadangi vie
nodi poliai atsistumia, tai vago
ną paveikia jėga, stumiant jį 
ąukštyn nuo bėgių. To išdavoje 
ta jėga pakelia vagoną 4=5 co
lius virš bėgių, kai jis pasiekia 
atitinkamą greitį ir jis skrieja 
oru ant magnetinio lauko.

T arptautiniame geležinkelio
susisiekime japonai laimėjo pir
mą vietą greičio atžvilgiu. Va
gono prototipas Miyazaki ruože 
per 8 mėnesius bandymų žymiai 
pagerino' greitį. 1979 m. rugsė
jo mėn. jis pasiekė 235 myl./v. _ 
Mėnesiu vėliau tą atsiekimą pa- •

giausias valdovas. Valdant Vy
tautui, kilo karas su totoriais, 
kurį lietuviai laimėjo. Vytautas 
leido totoriams-apsigyventi Lie
tuvoje. 1387 m. Lietuva priėmė 
kriščionybę, tuo būdu, Vytau
tas išvadavo nuo nuolatinių kry 
žiuočių puolimų. 1410 metais lie 
pos 15 dieną Įvyko Žalgirio 
šis. Lietuviai susijungė su 
kais ir sumušė kryžiuočius.

Per savo visą gyvenimą 
tautas siekė atskirti Lietuvą 
nuo Lenkijos. Jis pats bandė tap 
ti Lietuvos karaliumi, du sykius 
bandė gauti karaliaus karūną,’ 
bet lenkai ją pagrobė. Vytautas 
mirė 1430 m. spalio 27 d. Nau
juoju Lietuvos — Lenkijos val
dovu buvo išrinktas Jogailos

mū- 
len-

keleiviams, bet ir aplinkos gy
ventojams (o Japonija yra tan
kiai apyventa)," kuriems reikė
jo pakęstikas kelias minutes tą 
triukšmą.

Japonijos' Valstybinio gelžke
lio (sutrumpintai JVG) parei
gūnai Tokyo efentre studijavo 
tūkstančius valandų ir išleido 
kelias dešimtis tūkstančių dole
rių, kol pasiekė, revoliucinį spren 
dimą: įrengti traukinį, važiuo
jantį daugiau kaip 300 m/v grei
čiu be triukšmo ir vibracijos.

Vietovė, kur geležinkelio atei
tis dramatiškai vystoma, yra ne 
toli nuo Miyazak, apie 570 mylių 
į pietvakarius nuo Tokyo. Ten 
JVG įrengė centrą ir eksperi
mentuoja su prototipu 44 pėdų 
ilgio, 10 tonų vagonu, kuris ju
da ant. magnetinio lauko, skris
damas oru virš bėgių 5 mylių 
per minutę greičiu. Jis nedaro 
kitokio triukšmo kaip tik švil
pimas nuo greito skridimo oru 
ir nesukelia vibracijos.

y
Bandomo vagono apačioje 

(pav. 1) kiekviename šone yra 
įtvirtinti 4 elektromagnetai, skir 
ti varymui pirmyn. Jų ....
(coils) plokštuma yra statmena bilijonus dol. deficitą, 
gelžkeliui. Kiti 4 elektromagne- Į Prancūzai atmetė magnetinio 
tai kiek viename šone skirti pa- ! Pakėlimo sistemą, tvirtindami, 
kėlimui vagono nuo bėgių į orą ! kad R suvartoja apie 30% ener- 
be paramos (levitation), prade- į vien pakėlimui, tuo tarpu 
jus važiuoti ant ratų. Jų ričių j ka* konvencionalių ratų trintis 
plokštuma yra horizontalė, ly-j sudaro mažą nuošimtį bendroj 
giagretė keliui. Pav. Pav. 1 ma- Pasipriešinimo (daugiausiai ae-<

ma skirias? nuo japonų tuo, kad 
joje kelio horizintalės ritės ap
gaubia traukinio rites, būdamos 
virš pastarųjų. Dėlei to magne- * 
tinė kelio ričių jėga traukia trau J

kinį aukštyn. Vokiečiai tvirti* 
na, kad magnetinę trauką leng
viau kontroliuoti negu magneti
nį stūmimą.

JAV-bių Transportacijos de
partamentas parėmė didelio grei 
čio traukinio studijas. 1970 me
tų pradžioje buvo įrengta kele
tas prototipų, kurie judėjo greit 
ir sėkmingai šešių mylių ban
dymo ruože prie Pueblo, Colo
rado, 60 pėdų vagonas pavyz- 

i džiui pasiekė 255 myl./val. De- 
I ja, apie 1975 m. išsekė lėšos ir, 

padaręs 12 000 mylių kelionę ant 
bandomo ruožo, traukinys buvo 
išimtas iš naudojimo.

JAV-bėse šiuo laiku mažai 
kas daroma su magnetiniais trau 
kiniais. Tik 1979 m. Boeing ben
drovė išvystė mažo greičio (65 
myl./v.) magnetine ^jėga varo
mą traukinį, skirtą miestų susi
siekimui. Bendrovė išleido tam 
1.2 milijonus dol., tačiau nepa
gamino prototipo. Ji numato, 
kad truks dar 5 metai, kol ji iš
vystys tą sistemą.

(Iš Tech, žodžio)

KĄ KITI RAŠO:IŠ KITOS PUSĖS
PASAULIO LIETUVIO balan

džio Nr. Juozas Gaila rašo:
“Dar jaunuoliu Vokietijoje 

D. P. stovyklose būdamas ir sek 
damas tuometinėje lietuviškoje 
spaudoje VLIKo, Diplomatijos 
šefo ir įvairių mūsų politinių par 
tijų nesibaigiančius ginčus, vie
ni kitų puolimus ir niekinimus, 

į negalėjau suprasti, kad lietuvis, 
gerino iki 254 myl./v., o gruo-' Pabeg?s iš okupuoto krašto, gy- 
džio mėn. pasiekė 315 myl./v., į 
prašokdamas savo tikslą 500 j 
km/v. Pagaliau kiek vėliau at- ■ 

.siekė 323 myL/v.

i vendamas vargingose sąlygose 
i ir nežinioje ... be saiko galėjo 
» ginčytis dėl mandatų, įgalioji-

. _ — - • Į mų7 būtų ar nebūtų aktų, šefys-
Nėra tikra, ar,šis išbandytas j čhi ir vadovavimo. Tuo laiku 

‘ • -. : . _ 4 ne£ nesapnavau, kad vieną die
ną aš pats, mano klasės drau
gai, kiti mano kartos žmonės ir 

veiks stiprus magnetinis laukas } net mūsIi vaikai taPsime Pana’ 
- - - - šių puolimų taikiniais”.

Būdamas vyresnis galiu

prototipas galės būti sėkmingai ‘ 
pritaikytas keleiviniams trauki- ‘ 
niams. Kyla klausimas, kaip pa- Į

padaryta, yra padaryta... se
nesnės ir senosios generacijų 
asmenų. (Jaunesni) nėra nei iš
tvermingi, nei pastovūs, nei at
neša apčiuopiamų rezultatų.”

Jis paraidžiui siūlo: “Visą Lie 
tuvos laisvinimo darbą reikia pa 
vesti amerikiečiams profesiona
lams”. Man patiko sekantis Va
liuko sakinys:

“Nė vienas mūsų neturime pa 
sirašę sutarties su Viešpačiu ir 
nežinome kiek metų mes dar 
MAIŠYSIMĖS tarp, gyvųjų...”

Čia tai atitiko kirvis kotą! žo
dis maišytis reiškia: rodytis, su
kinėtis, lįsti, painiotis, pvz. mai
šosi ne į savo reikalą. Toks jau 
visų likimas, kad galime tik mai 
šytis. (Iš Dirvos)

keleivius ir jų laikrodžius, nors j
žinovai tvirtina, kad jis bus lo-!
kalizuotas ir nepaveiks keleivių.; liudyti, kad Gaila teisingai 
Dar turi būti nugalėtos ir finan- ’

ričių į s’nės kliūtys. Dabar JGT turi1

rodinaminio), kurį traukiniui 
tenka nugalėti prie didelių grei-

pa- 
pri- 
sto-

Atsiųsta paminėti

JEI JŪS NORITE SIŲSTISIUNTINĮ - DOVANI I LIETUVĄ IR USSR BAITS
NAUDOKITĖS patarnavimu plačiai 
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tosi vertikaliu ir horizontaliu ri
čių galai. v

Visų vagono elektromagnetų C1^*
Bandomas prancūzų traukinys

1954 m. pasiekė 205.6 myl./v. jeį kas išeina į sceną,

l
j ritės patalpintos į dvi L formos 
; kameras, į kurias yra įpiltas skys į

i rekordą, kai didžiausias komer
cinis greitis tuo laiku siekė 87 
myl./v. Prancūzai atmetė ne 
vien magnetinio pakėlimo siste
mą, bet ir keletą techniškų sche
mų, kurios buvo skaitomos bū- 
Itinybe. Dėl energijos krizės bu
vo atsisakyta turbomotorinio lo- 

i komotyvo (dujų turbinos gene-i 
j rotoriaus, maitinančio traukinio 
Į elektromotorą). Nežiūrint dide- 
! lių pradinių išlaidų gelžkelio li- 

biejuose jo šonuose polkos elektrofikacijai, ji per it 
2 eiles ričių su apvijomis. Jų ver I gesni laik3 būna ekonomiškesnė.

• tas helis, atšaldantis elektroma
gnetų apvijas iki-260° C (-436' 
F). Ta žema temperatūra pada
ro. apvijas viršlaidininkus (su
perconducting), tai yra jų var- 

( ža praktiškai išnyksta ir galima 
panaudoti didelei srovei plonos 
vielos gausų apvijų skaičių, kad 
gautų stiprų magnetinį lauką, j 

. kuris proporcingas vijų skaičiui, i 
( Pats gelžkelis yra iškeltas ant!

gelžbetoninių .stulpų (pav. 2).j 
Jis turi a]

simena politikavimą D. P. 
vykiose. Sunkiau pritarti jo to
limesniam teigimui, kad jis su 
jo klasės draugais būtų užpul
tas nei iš šio nei to. Girdi:

u... tada vyko peštynes tarp 
norinčių vadovauti, gi dabar no
rintieji vadovauti puola ir nie
kina tuos, kurie tenori dirbti ir 
kratosi vadų su tariamais man
datais- ir “tautos įgaliojimais”.

Man atrodo, kad sem ginčai 
atsinaujino kaip tik dėl Bend
ruomenės vadų noro vadovauti.1 

negali 
skųstis, kad jo pasirodymas yra 
visaip įvertinamas. Juk politikai 
amžinai ginčijasi visose demo
kratinėse santvarkose. Gudresniu kad kitos tautybės paseks tuo 
jų prie to prisitaiko, bet ne ver
kšlena. Tame pačiame PL Nr. 
sekančiam St. Leonardas Valiu
kas teigia:

“Visa, kas tik apčiuopiames
nio Lietuvos laisvinimo srityje

® SPEAK UP, Nr. 5. Leidžia 
ir redaguoja G. Urbonas. Eina 
kiekvieną mėnesį. 24 psl. Kai
nuoja metams $10, atskiras nr. 
75 centus, susipažinimui siun
čiamas vienas numeris nemo
kamai. Šiame numeryje yra yp^ 
tingai daug straipsnių bei žinių 
apie komunistų veiklą ir infil- 
treciją į religines organizacijas 
ir kai kurias vienuolijas. Tai vi
sų pavergtų tautų kilmės ameri
kiečių bei kanadiečių informa
cinis ir prieškomunistinės veik
los laikraštis. Toronto lietuviai 
jį parėmė banketu, kuris apra
šytas šiame numeryje. Manoma,

pavyzdžiu ir naujomis prenume
ratomis. Adresas: SPEAK UP, 
Box 272 Station B, Toronto, Ont, 
Canada M5T 2W2.

tikalė eilė skirta varymui (pro- metų viduryje pradės kur 
i pulsion), o horižontalė eilė va- suoti tarp Paryžiaus ir Lyono 
j gono pakėlimui nuo bėgių (le-i naujas prancūzų elektrinis trau- 
; vitation) bevažiuojant. Pav. 3 pa Į ^nys- pavadintas TGV (Tres

tikalė eilė skirta varymui (pro-

rodyta viena kelio pusė su abie
jų rūšių ritėmis.

Paleidžiant stovintį ant ratų 
! vagoną įjungiama elektros sro
vė į vagono elektromagnetų sta
tmenas keliui dvi rites, esančias 
vagono priekyje. Tuomet auto, 
matinė sistema įjungia srovę į 
kelio vertikales rites arti vago* 
no priekio. Tie kelid elektroma
gnetai būdami skirtingo polia- 
riškumo su vagono elektromag
netais, traukia pastaruosius, ir 
vagonas, paveiktas kelių tonų 
traukos jėgos, pradeda judėti. 
Tuomet automatiškai įjungiama 
srovė į sekančias viena po kitoe, 
kelio statmenas rites, kurios vėl 
patraukia vagoną, nuo ko grei
tis didėja.

| Po keletos sekundžių pradeda 
veikti horizontalės kelio rftės, 
kuriose judantys jm vagonu ho
rizontalūs elektromagnetai in 
dukuoja elektros sroves, pavers

Grande Vitesse — labai didelis 
greitis). Jo greitis sieks 160 
myl./v. Kelio kreivumo spindu
lys sieks 4000 000 metrų, idant 
prie didelio greičio balansuotų 
centrifugalę jėgą.

Rimtas varžovas Japonijai yra 
Vak. Vokietija. Tenai 3 eksperi 
mentiniai magnetinio pakėlimo 
traukiniai žvimbia iki 200 myl. 
/v.. Vokiečiai bandys įpiršti JAV 
Kongresui tos sistemos panau
dojimą tarpmiestiniam susisieki
mui. pradedant Bostono — New 
Yorko — Washington o ruožu. 
Dėlei nepatogaus laiko preziden
tinio rinkimo metu vokiečiai nu
sistatę atidėti tą 
1981 metų.

Amerikiečiai, 
vasarą važinėjo 
vieno kitomentro 
Hamburge, sako, kad keliauda
mi Jie gfrdėjo tik vieną garsą — 
vokiečių kalbą. Vokiečių siste

sumanymą iki

kurie 1979 m; 
tais traukiniais 

ilgio ruože

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

JI'. " '..-A ", “ ___  . w
y,Ms;; H

Vienas iš naujausių Japonijos elektrinių tr ik?nių.
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ANDRIES MIRONAS ma jų nebuvo sukišti į kalėji
mus Jie visi reikalauja politinių 
kaliniu teisių, bet Turkijos vy
riausybė, gerai žinodama kieno 
jie yra auklėtiniai, juos skaito 
kriminalistais.

(Bus daugiau)

lyje nemažėja, bet didėja, šian
dien pasaulyje priskaitoma apie 
370 teroristinių grupių, kurios 
veikia net 63-juose kraštuose. 
Per paskutmiuosius 12 metų, įs> 
kaitant ir 1980-sius metus, visa 
rr.e pasaulyje buvo nužudyta 
net 1,720 žymių asmenų, kurių 
35% amerikiečiai, daugiausia 
diulomatai ir s‘ambūs prekybi
ninkai (biznieriai, “lietuviškai’’ 
tariant). Tos žudynės daugumoj 
vyko Viduriniuose Rytuose ir 
Europoj.

šių metų vien tik kovo mėne
sį buvo pagrobta 3 keleiviniai 
lėktuvai; kurių ginkluoti pagro
bėjai pareikalavo paleisti “poli
tinius“ kalinius. Labai charak
teringas lėktuvo pagrobimas įvy 
ko Pakistane, kai, gelbstint pa
grobtuosius žmones ir lėktuvą, 
buvo išleisti išskristi į Afganis
taną net 55 teroristai, priklausą 
taip vadinamai marksistinei Al 
Sulfiųar grupei, kurie puvo par 
talpinti į kalėjimus vien tik už 
terorist nius veiksmus, arba už 
šnipinėjimą rusams. Visi sugau
ti teroristai turėjo tik . rusiškus 
ginklus, ir jais buvo nužudytas 

'aukštas Pakistano diplomatas.
i
Po ilgesnių tyrinėjimų, kąip 

' Kremlius .yra plačiai išplėštęs 
■ pasaulyje terorizmą, U. S. News 
& World Report, plačiai apkląu-

M.

<

Magdalena Stankūnienė asaris (medžio raižinys)
Kaziui;

t, i I1

(Pirmąją Kanados Pensininkų klubo premiją laimėjęs kūrinys) 

(Tęsinys) siauras takutis pramintas lij
dviejų pakopų gonkelių, prie pat 
durų. Surūdijusi pašto dėžutė 
be dangtelio- V’Sf langai aklinai 
uždaryti, iš vidaus uždangstyti 
p’ageltusiais pop eriniais uždan
galais, gal niekad nepakeliamais 
saulės spindulių įsileidimui į vi
dų.

Iš žmonių pasakojimų Kazys 
patyrė šlovių kiemą esant išti
su dilgėlynu, prižėlusių visokių 
augalų. Bet’ jame yra tik takas. 
Juo poetas Šlovis vaikštinėjąs, 
savo eiles kurdamas ... Žolė kie 
me niekad nepiaunama.

— Tinginystė žmogų suodina, 
— tik sau tarė Kazys, nueidamas 
tolyn nuo poeto nuosavybės. —j 
Visa žemę'šuo uodega užklotų j 
. .Bet net sklypo neprižiūri .. 
Matomai, išgėręs miega, nes se 
niai jau jie pensijoje. O juk i* 
miego šiupinio nevirsi . ..

Kartą Alba pasakojo 
seniau gyvenęs kažkur kalnuo-l 
se, toli nuo žmonių, dfdeliame’ 
žemės sklype. Kadangi aplink 
arti kaimynų nebuvę, tai iš kal
nų tareklių, iš gilių slėnių ėmė 
pa’s juos lankytis įvairūs sutvė
rimai: kiškiai, šeškai, žebenkš
tys, laukinės pelės, net kojotai- Į 
O sklypo gale esančioje duobėje! 
atsirado net gyvačių, pačių nuo 
dingiausių barškuolių. Bet jos 
Šloviams nieko nedarydavusios, 
nes jis jas maitindavęs pienu.

— Kaipgi nebijojote su gyvą
jį temis pašonėje gyventi?

1 S
■ i
*

S i
— Girdėjome ... jis kažkokį 

senuką marino, tai pas.savino jo 
turtus ... Meilužę savo apgy-‘ 
vendino namuose... Sako, par
davė namus, bet iš tiesų jame 
toji moteris gyvena. O kaip juo
du rengiasi — baisu pažiūrėti! 
Atrodo, tie drabužiai, ka’p sa
koma, nuo krakosmečio skrynio
se dūlėjo, o jis juos išs’ėmęs už
sivilko ... Kodėl jam nepasa
kyti? Jis, kaip poetas, galėtų 
bent išviršiniai geriau atrodyti.

— Liežuvis skaudesnis už bo
tagą. žodžiu galima sužeisti, tik 
retkarčiais pagydyti. Bet juk 
kiekvienas nenorime savo įsiti
kinimų piršti. Be to, teisybė akis 
bado ...

Palengva abu šloviai pasida
rė Draugužių draugais. Atrodo, 
ypač Alba tai juto, savaip ver
tino. Jis tarytum švelnesnis Ka
ziui pasidarė. Ypač pradėjo gir
ti Kazio seniau išleistus darbus, 
taip pat teigiamai pasisakydavo 
apie dabar kuriamą jo beletris
tiką. Tuo lyg papirktas, Kazys' 
vieną vakarą davė Albai paskai 
tyti savo naujo romano rank
raštį, pavadintą “Sotus alkano 
neužjaučia”. Jame jis gvildeno 
turtingosios klasės santykius su 
darbininkų <arba neturtingųjų 
klase.; -Iš esmės tokių santykių 
Ūesą,-- nes milijonieriai niekad 
nebendradarbiaują su darbinin-

r

kais. Tačiau kai kada pirmųjų/ 
reikalai susiduria su antraisiais. Į 
Pats priklausydamas darbo uni
jai, Kazys patyrė apie tokius 
santykius per derybas dėl k on t 
raktų arba per streikus. Teko 
jam net su plakatais piketuoti.

Pas Šlovius Draugužiai nė kar 
to nesilankė. Pats Alba retai pra 
sitardavo apie turimus namus. 
Iš pažįstamų, girdėjęs apie Šl.o- 
yių .nąmų bjaurumą, kartą Ka- 
|ys palsj praėjęs pro - šlovių* na
cius, įsitikino kaip jie atrodo’.

Iš gatvės pastatas neaptvertas, 
tvora tik kiemą nuo gatvės sky
rė. Namas nuo amžių nedažytas, 
helopytas. Apšepęs, nusilupu
siais dažų gabalais, stūmė nuo 
•savęs praeivio akis- Aišku — 
namas, senas, bet žolę ar kitus 
-augalus apie jį juk galima pri
žiūrėti, aptvarkyti. Tarpe kitų 
kaimynų Šlovių namas buvo tik 
ra nešlovė ... Tarytum šašas .. 
Metų/metais nekarpoma žolė su 
įsipainiojusiomis atmatomis at
rodė tarytum šiukšlynas. Pikžo- 
lių kuokštai kyšojo iš praskilu
sių šaligatvio tarpų. Prie pat na- 
ifio neįmanoma prieiti, nes ligi 
lielių užaugusios piktžolės, dy- 
^ūs krūmai užstoja kelią. Tik mule ...

z
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JONINĖS
Joninės Vytauto Didžiojo šau

lių rinktinės savuose namuose 
bus švenčiamos birželio 20 d. 
Pobūvio pradžia 6 v.; v. Bus vai
šės ir įdomi programa.

Prisimenama dar Nepriklau
somoje Lietuvoje šį vidurio va^ 
saros šventė. Ten prie degančių 
laužų ir aukštai ant karčių ste
bulių, ne tik jaunimas, bet ir 
vyresnieji šokdavo, dainuodavo, 
linksmindavosi ir ieškodavo pra 
žydusio, paparčio ž edo, kuris 
žadėdavo visokios laimės ir pa
sisekimo.

Anelė, išklausiusi Kazio pasa- 
j kojimo, tik pečiais gūžtelėjo.

— Maniau jį esant tik girtuok 
liu, o iš tiesų jis yra netgi pus
protis.

— Na, tokią nuomonę apie 
draugus turint, nėra prasmės su 
jais draugauti!

— Rimtai, Kazy, aš jų drau
gystės visiškai nenoriu!

— Mano galva — jeigu jau 
draugauji, tai bent nuomonę 
apie draugą turėk gerą. Tas yra 
tavo draugas, kas mato tave to
kį, koki pats norėtum matyti.

•j O juk šlovis mūsų norus neati
tinka ... Jis iškrinta iš šių mo
derniu. laikų.-

— Jeigu jis netiki į Dievą, tai 
jis man ne žmogus!

Anelė net išraudo, nes pasi
piktinimas Šloviu ją kūne dusp 
no.

— Didžiausia žmogaus dovana 
žmogui yra žmogus!

— Taip, Kazeli! Bet geras žmo 
gus. o ne alkoholikas, ne pusiau, 
pamišėlis!

Tačiau likimas yra geriausias 
vaidinimo režizorius. Jis sureži- 

, , . . v! savo Aidos su Kaziu tragikome-perduoti kam kitam, tik pries j

Po vienų vaišių su draugų bū
riu Draugužių namuose, Alba 
pasiliko ilgiau, kaip paprastai. 
Jo žmona jau prieš valandą pars 
vyravo viena namo- Jis gi netu

nau magišką užkalbėjimo for , 
mulę. Kai tik kokia gyvatė priš-| 
liauždavo arčiau, aš tą formulei 
kalbėdavau, žiūrėdamas į ją. ši-j 
taip išbandžiau senovės lietuvių | 
užkalbėjimo nuo gyvačių maldė
te-

— .įdomu ... Eet iran atrodo, 
jos vistiek kada nors įgels ...

— Manęs niekad!
— Kažin, kokia toji formulė?
— Tai didelė paslaptis ... Žmo 

gus, ją man patikėjęs, sakė, jei
gu ją kam išduočiau, tai ji man 
pačiam nębegaliotu... Galiu ją

numirdamas .. •
Kazys nežinojo ką manyti: ar 

juoktis iš prietartingumo, ar ti
kėti; ar Alba tvirtai įsitikinęs 
šios magiškos formulės galia, 
ar tik nori tuščiai pasigirti, pa
daryti stipru įspūdį. Pagaliau, 
šio galvosūkio neišsprendęs, nu
tarė kiekvieną žmogų galintį tu
rėti savo keistumų, taigi, Šlovis 
taip pat gali savąjį turėti.

— Nors aš jam netikiu, bet 
tegul jis džiaugias ta savo for-

JUOZAS ŽEMAITIS

PASAULLNIS TERORIZMAS PRA
DEDA ĮSIPILIETINTI

JO SPONSERIS — SOVIETŲ ministeris) Alexander Haig taip
tą visą reikalą Baltuosiuose Rū- Į. sinejęs Amerikos saugumo agen 
muose apibūdino: ■

■ “Jeigu jūs nueisite ligi tero- ' 
rizmo tikrojo pagrindo, tai ten 
pamatysite Sovietų Sąjungą, ku
ri yra tikra to pasaulinio tero- ; 
rizmo skleidėja. Visuose kraš- 

- tuose paplitęs terorizmas turi 
viena ir tą patį charakterį” e

Toks Haig tiesus pasakymas, 
be visokių politinių nuglosty- 
mų, pasaulinėj politikoj iššaukė 
nemažus debatus. Net pačiame 
Senate, ir Atstovų Rūmuose pa
sireiškė baimė, kad tokiu vals
tybės pirmaeilio atstovo pareiš
kimu, Amerika ■ gali nustumti 
nuo'savęs Trečiąjį Pasaulį, nes, 
pagal sekretoriaus ’ pareiškimą, 
tiek Pietų Amerikos, tiek ir Af
rikos partizanai /(guerillas) pri-| 
lyginti prie teroristų. Deja, ten!
tie teroristai skaitomi tik lais-| kuriose terorizmo apmokymui 
vės kovotojais, nors jie yra pa-f vartojama palestiniečių jau iš- 
ruošiami specialiose terorizmo Į bandyti žudymo metodai, ir 
mokyklose, kurioms visą inpul-l joms daugumoje vadovauja Pa-

: lėstine Liberation Organization 
— PLO. Lebanon’e, netoli Bei
rut miesto, tos rūšies mokykla 
išleidusi 1 laidą, turkų ir kur
dų teroristų, kurie, grįžę į Tur
kijos valstybę, žudė to krašto 
žymesnius žmonės, kol daugu-

SĄJUNGA IR JOS GIZELIAI

Po gana ilgo tylėjimo, visdėl- 
to, Amerika -išdrįso paskelbti,- 
kad labai plačiai po pasaulį iš- 
bujusio terorizmo vadovė ir jo 
ginkluotoja yra Sovietų Sąjun
ga. Sovietai į tai labai giežtai 
reagavo ir to terorizmo kaltę su
vertė ant Amerikos galvos. Fak
tai rodo, kad ši Amerikos vieša 
opinija, kuri buvo visoje metų 
eilėje slėpta, bijant užgauti ru
sus, pasakė pasauliui teisybę.

. Jungtinių Amerikos Valstybių 
'-sekretorius (užsienio reikalų

rėjo valios atsitraukti nuo ap
krauto “stebuklingais gėrimais’’ 
stalo- į

Norėdamas parodyti draugui 
viešėjimo pabaigą, niekad ne
leisdamas sau griežto svečių iš
prašymo, Kazys nusileido į sa
vo kabinetą, palikdamas Anelę 
rinkti nuo stalo vaišių likučius, 
o Albą besnaudžiantį sofoje su 
benediktino stikleliu rankoje. 
Galvojo draugą susiprasiant iš
eiti.

(Bus daugiau)

są duoda Maskva. .
Nežiūrint kasv’-kųo ką skaito 

—partizanais'^'teroristais, ten- 
ko konstatuoti, kad labai dažni 
nekaltų žmonių žudymai pašau-

Į Rambyno kalną, prie Nemu
no, atvažiuodavo ekskursijos ne 
tik iš Didžiovios, bet ir iš Mažo
sios Lietuvos. Iš ten atvykdavo 
ir Mažosios Lietuvos patriaar- 
kai: Jagamastas, Jankus, Vydū 
nas ir kiti. Su joninėmis rišasi 
dąug gražių -papročių:;- būrimų, 
legendų ir prietarų. Prisiminda
mi anuos laimingus laikus,- šį 
nobūvį privalome visi aplanky
ti. P. Venclova

tus, ne vieną žymesnį politiką,. 
' diplomatus -ir įvairių rūšių eks- 
pertus, priėjo išvados, kad pa
plitęs pasaulyje terorizmas' turi 

; šaknis pačioje, Maskvoje. ? 4 /

VIDURIO RYTAI

Beaiškinant Vidurio’ Tytuose 
paplitusį terorismą, buvo priei
ta tokių išvadų: South“‘Yamen, 
Libya, Iraq, Algeria,: Syria 'ir 
Lebanon turi teroristam ruošti 
atskiras mokyklas, kurios tiesio
giniai priklauso nuo Sovietų Są-! 
jungos, nes jas globoja komu
nistinis Kremlius. Izraelis tvirti
na, kad:South Yamen’e Sovietai 
turi ištisą bazę, iš kurios aprū
pinami ginklais ir pinigais visi 

Į Vidurio Rytų tetroristai. Ten; 
į yra ištisos stovyklos (camps),

NEBLOGAS AMATAS -

..., Napoleonas dažnai - mėgdayo 
pasivaikštinėti Paryžiaus gatvė
mis. Kartą,' civiliniuose rūbuose 
bevaikštinėdarrias, - jis - sutiko ge
rokai jsįgėrusį vyriškį, kuris mo
sikuodamas rankomis rėkavo:

.—, Esu žinomiausias žmogus 
Paryžiuje! Visi lankstosi prieš 

.mane!.. I-rĮb
•—>į O kas tu toks esi 1—. .pa

klausė stabtelėjęs Napoleonas.
—- Aš esu' geriausias -Pary

žiaus skanėstų kepėjas. Visi ma
ne pažįsta ir gerbia. Ministerial 
mušasi- dėl mano kepinių. O tu 
kas toks esi? —« paklausė jis 
Napoleoną. : -

—■’ Napoleonas, Prancūzijos 
imperatorius; -

Kepėjas nutilo rėkavęs ir kiek 
pagalvojęs pareiškė:

.— Na, ką . gi, irgi neblogas 
amatas

• Automobilistai yra'trijų rū
šių: tie, kurie patys plauna savo 
automobilius; tie, kurie atiduo
da juos plauti, ir tie, kurie lau
kia-lietaus.

i

f

404 puslapių. Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608K 3 — Naujiano*. Chicago, IIL, Saturday-JTanday, June 13-15, 1981

• • LITkKATCRA, lietuviu literatūros; meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V,

MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, IIL 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, IIL 60629 * Tel. 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
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D. KUHLMAN, Regirtruobw valattninkaa 

TeL 476-2206

I Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis' ir 
į M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A, Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

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

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

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprai- 
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 nž žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 pd. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamo* Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IE 00608. Užsakant paltu, pridėti doter| perdxmtimo tflaldoma,

dipniR.il
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privertė Brežnevą truputį aprimti. Jis jau neprašo sku
bių pasitarimų.

Pasitarimai vyks ne tuojau, bet amerikiečių parink- j 
tomis dienomis. Pirmiausia vyks sekretoriaus Haig susi- Į 
tikimas su Gromyka Jungtinėse Tautose. Su Gromyka( 
bus aptarta klausimų tvarka. Tuo tarpu Amerikos pasi
tarimų tvarka gali pasikeisti. Amerika gali pasakyti ru
sams, kokius atomo ginklų kontrolės klausimus sutinka 
aptarti ir kokių neaptars.

Rusai žino, kad “Columbia” vėl galės pakilti už poros 
mėnesių. Jie nujaučia, kad galės tuo pačiu metu pakilti 
ir kitos trys modernios raketos. Jos galės išmušti visas 
rusų paruoštas ir galimas išmesti Sovietų raketas. Ame- 
r'ka rusams gali pasakyti, kad dar nebaigtas lenktynia
vimas atomo raketoms gaminti. Galės pridėti, kad reikės 
būtinai aptarti Europos taiką ir ją vykdyti. Ar taika bus 
vykdoma pagal dabartines Sovietų karo jėgų kontroliuo
jamas sienas, ar rusai privalės sugrįžti ten, iš kur rusai 
pradėjo Antrąjį Pasaulinį karą.

Jeigu sekretorius Haig įtikins rusus, kad Sovietų 
atomo ginklai, karo divizijos, policija ir nauji Rytų Euro
pos kolonizatoriai turės grįžti prie buvusių sienų, tai 
Amerika išspręs ir Lietuvos klausimą. Bei jeigu rusai Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.

VI. BAKŪNASNauja atomo ginklų kontrolės sutartis
Prisaikdinus Ronald Reaganą prezidento pareigoms, 

Leonidas Brežnevas tuojau panorėjo pasimatyti su nauju 
prezidentu. Brežnevo norą pasimatyti su nauju prezi-( 
dentu išdėstė Sovietų ambasadorius Anatolijus Dobryni
nas, laišku prezidentui vėliau išdėstė pats Brežnevas.

Prezidentas neskubėjo atsakyti. Brežnevas negalėjo 
suprasti, kaip naujai išrinktas prezidentas galėjo atsisa
kyti pasimatyti su Brežnevu, kai didelės valstybės galva 
tokio pasimatymo prašyte prašė. Jeigu Į Brežnevą pana
šiai būtų kreipęsis didelės valstybės atstovas, tai jis būtų 
atsakęs teigiamai ir būtų su juo pasimatęs. Vietoj atsa
kymo Brežnevui, Sovietų-valdžios galva patyrė naujo 
prezidento pažiūrą apie valstybės vartojamą terorą kai
mynams pavergti, silpnesnėms tautoms išnaudoti. Rea- 
ganas pareiškė, kad jis nenorįs turėti reikalų su valdžia, 
naudojančia teroro veiksmus kraštui valdyti ir. kaimy
nams pavergti.

Tarp Amerikos ir Rusijos buvo visa eilė neišspręstų 
klausimų, bet pats svarbiausias buvo atomo ginklų kon
trolės klausimas. Buvo keli pasitarimai šiuo reikalu, bet 
JAV Senatui atsisakius tvirtinti Antrąją ginklų kontro
lės sutarti, likome be jokios sutarties. Senatui atsisakius 
patvirtinti susitarimą, tuometinis Valstybės sekretorius 
pareiškė, kad Amerikos ir Sovietų Sąjungos atstovai tu
rės iš naujo svarstyti, aptarti ir susitarti tais klausimais, 
dėl kurių nepajėgė susitarti.

Derybos ir pasitarimai ėjo, kol prezidentu buvo Jim
my Carteris. Prez. Reaganas padėjo tašką visiems pasi
tarimams, nes buvusi klaidinga susitarimų bazė. Kokia 
galinti būti susitarimų bazė, jeigu Sovietų valdžia atsi
sakiusi leisti tarptautinės komisijos nariams vietoje iš
tirti rusų sudarytas atomo bombų atsargas ir privažia
vimus prie sandėlių.

Brežnevas norėjo atomo ginklų kontrolę toliau tęsti 
nuo Įvykusio susitarimo, bet vėliau sutiko tartis ir kitais 
klausimais, kai įsitikino, kad iki šio meto padaryti susi-: 
tarimai buvo labiau naudingi Sovietų Sąjungai ir dėl to 
Amerikoje jie susilaukia vis didesnio pasipriešinimo. Tuo 
tarpu “Columbia” erdvėlaivio pakėlimas ir nusileidimas

panorės praplėsti savo jėgas iki dabartinių Rytų Euro
pos sienų, tai Lietuva taps nauja rusų kolonija.

Vakarų Vokietei jos kancleris Helmut Schmidt žinojo 
artėjančių Brežnevo ir Reagano pasitarimų svarbą. Jis 
pajuto V. Vokietijos socialistų demokratų jaunimo eilėse 
bendradarbiautojų balsą ir, su nieku nepasitaręs, pa
reiškė, kad jis atsistatydins, jei Vokietijos socialistai de
mokratai nepritars šiaurės Atlanto Sąjungos nutari
mams gintis.

Kancleris Schmidt laimėjo, namie ir laimėjo Wash
ingtone. Jis ir naujai išrinktą Prancūzijos prezidentą F. 
Mitterrand tiksliai informavo ir pranešė apie artėjančius 
.Reagano ir Brežnevo pasitarimus atomo ginklų kontro
lės sutarčiai aptarti. Japonijos premjeras Suzuki taip pat 
buvo Washingtone, ir tarėsi su sekretorium Haig bei pre
zidentu Reaganu. Jie lietė Įvairius klausimus, bet svar
biausias buvo pasitarimas apie artėjantį prez. Reagano 
ir Brežnevo susitikimą.

Mums atrodo, kad Amerikos Lietuvių Taryba, su
glaudusi savo’ gretas, turėtų bandyti išsiaiškinti paverg
tos Lietuvos likimą artėjančių pasitarimų metu. Iki šio 
meto ALTas Lieteuvos laisvės ir nepriklausomybės rei
kalą pajėgė išlaikyti reikalingoje aukštumoje. Tokioje 
pačioje aukštumoje buvo Latvijos ir Estijos tarptautinė 
padėtis. Latviai pripažino, kad tai buvo atsiekta lietu
vių pastangomis.

Visi žinome, ko siekia Sovietų Sąjunga. Visiems aiš
ku, kad jai rūpi patvirtinti Sovietų prievartos veiksmus, 
pravestus prieš 40 metų. Iki šios dienos JAV vyriausybės 
Sovietų smurto nepripažino. Nepripažino to smurto ir 
JAV Kongresas. Nepripažino ir JAV atstovai Madrido 
konferencijoje. ALTui reiškia išsiaiškinti, ar dabartinė 
administracija tos pozicijos laikysis ir ateityje.

VLIKas taip pat privaio sj klausimą išaiškinti. Iki 
šio meto VLIKas atliko didelį darbą, užmegzdamas ryšius 
su visomis demokratinėmis, Europos taikos siekiančiomis 
valstybėmis. Jis privalo būti tikras, kad JAV ir toliau 
nepripažins Sovietų pretenzijų į Pabaltijį ir kitas Rytų 
Europos sritis. Maskva buvusią Prūsiją prijungė prie 
Leningrado apygardos, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
reikalas būtų visai izoliuotas nuo taikos siekiančių Euro
pos valstybių, bet JAV pareigūnai priminė rusams ne tik 
Belgrade, bet ir Madride, kad trijų Pabaltijo valstybių

PASTABOS IŠ TOLO
Stambios aukos lietuviškiems reikalams

. (Tęsinys)

Tautinės Sąjungos Los Ange
les skyriaus susirinkimas, tur
būt taupydamas savaitgalius, 
savo susirinkimą šaukia jau ne 
šeštadienį ar sekmadienį, bet 
penktadienį birželio 12 d. vaka
re Tautiniuose Namuose. Susi- 
rinkiman kviečiama netik na
riai bet ir svečiai. Spėju------ ar
t.k nebus naujai išrinktos sky
riaus valdybos ir pirmininkės 
Rūtos ŠAKIENĖS “inauguraci-
ia”, mat nesenai vykusiame me
tiniame susirinkime buvo išrink 
"a nauja skyriaus valdyba: pir
mininkė — Rūta Šakienė (ji 
beto dar yra ir ALTos valdybos* 
sekretorė), vicepirmininkas— Jo 
nas Petronis, sekretorė — Liu
cija Mažeikienė, iždininkas —■ 
Ramūnas Bužėnas ir narys — 
Henrikas Bajališ. Revizijos ko
misija: Vincas Juodvalkis. Ėd

vis mokslininkas (aerospoce- 
scientist) Viktoras Malašauskas, 
44 metų amžiaus. Pagal spaudo
je, radijo ir TV pasirodžiusias ži
nias, jis, esą, reikalavęs trijų 
milijonų dolerių ir helikopterį. 
Ta visa drama vyko tokioje k vai 
loję “režisūroje”, kad kaltina
majam besiderant su FBI ir po
licijos pareigūnais iš lėktuvo pa 
bėgo netik lėktuvo kapitonas ir 
kiti tarnautojai bet ir visi ke
leiviai (dalis jo paties paleisti). 
V. Malašauskas pasidavė be šū
vio, nors kažkuriuo būdu suge
bėjo į lėktuvą patekti atsineš
damas revolverį- Niekas toje 
dramoje nebuvo nei nušautas 

tos
dramos “aktorius’1 V. Malašaus
kas tardomas pareiškė, kad nie
ko apie tą dramą nežino, nieko 
neatsimena. ?.

Kalepme V. Malašaųską net 
du kartu lankė mūsų (Los An
geles) lietuviškosios parapijos 
klebonas prelatas ’J. Kučingis. 
Pirmą kartą prelatui lankantis 
— kaltinamasis taip pat tvirti
no kad nieko apie įvykį neži
nąs, .v^są pokalbio laiką verkė, 
vargiai buvo sukalbamas, taip 
kad prelato apsilankymas tikrai 
buvo vietoje ir reikiamu laiku. 
Kai prelatas jį lankė kalėjime

ri ei sužeistas, o vyriausias

vinas Balceris ir Janina čeka- 
nauskienė.

V. MALAŠAUSKO TEISMAS 
— BIRŽELIO 15 d.

s. m. kovo 5 d. Los Angeles 
aerodrome net 11 valandų tru
kusi lėktuvo užgrobimo drama 
labai nejaukiai nuteikė lietuvius 
kai vėliau paaiškėjo, kad tos 
dramos kaltininkas buvo lietu

Įjungimas Į Sovietų Sąjungą buvo atliktas prievarta ir 
apgaule.

Kancleris Schmidt patikrino, kas ir kaip gins Vokie
tijos teises atomo ginklų kontrolės pasitarimuose. Būtų 
visai ne pro šalį, kad ir lietuvių atsakingi pareigūnai 
klausimą išaiškintų.

antrą kartą — kaltinamasis jau 
buvo “atsigavęs” galima buvo 
su juo susikalbėti be sunkumų 
kiek sąlygos (kalėjime) leido.

Gerokai vėliau, nelauktai, vai? 
tybės gynėjo atstovas apklausi
nėj o prelatą J. Kučingį — tei
raudamasis lankymosi aplinky
bių ir pastabų apie kaltinamąjį 
V. Malašaųską. Dabar, šiomis 
dienomis prelatas J. Kučingis 
gavo atatinkamų teismo įstaigų 
kvietimą (tiksliau įsakymą — 
subpoena) atvykti teisman bir
želio 19 d. kur bus sprendžiama 
V. 'Malašausko byla.

Pokalbiuose su lietuviais įspė
dama, kad orelato J. Kučingio 
pastabos teisme turės jei ne le
miančios tai bent labai didelės 
įtakos teismo sprendimui.

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Pagal nusistovėjusią • eilės 
tvarką išvežimų (birželinių) 
minėjimą Los Angeles birželio 
14 d. rengia latviai savo salėje 
1955 Riverside Drive. Progra
moje iš lietuvių dalyvaus Alg. 
Žemaitaitis ir vyrų kvartetas. 
Pradžia 1 vai.

%. jjc %.
Tiksliname pranešimą

Vakarykščiame Naujienų nu
meryje, VI. Bakūno “Pastabose 
iš tolo” pasakyta, kad Karužų 
vilos svetainėje vyko šaulių kuo
pos susirinkimas, o turėjo būti 
kuopos valdybos posėdis. V. B.

— Prezidentas Reaganas pa
reiškė Meksikos prezidentui, kad 
paskelbtas pareiškimas^ apie 
tarptautinį terorizmą/ galioja. 
Jis nenori nieko bendro turėti su 
terorizmą vartojančiomis vals
tybėmis. Portillo sutiko su pre
zidento Reagano pozicija.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO
SĄJŪDIS

(Tęsinys)

Unitis viribus i darbą, nes tik vienybė mūsų 
šyla, nes concordia res parvae crescut!” Tai buvo 
Vaižganto, berodos, iš širdies tarti žodžiai. “Var
po” redystei tai buvo didelė staigmena, pažadinu
si liūdną jausmą — savųjų niekas neparašė, ir su
kaktį teko atžymėti pačiam V. Kudirkai “Var
puose”. Varpininkų išsiskyrimą su kunigais V. 
Kudirka laikė -natūraliu Įvykiu, bet iš savųjų ne 
to laukė.

Laikraštis tiek būtų galėjęs “prisiartinti 
prie tos augštybės, — sako V. Kudirka, — ant ku
rios jis buvo norima pastatyti”, — nepadėjo sa
vieji, pasaulietiški inteligentai. Daugumui greit 
išgaravo pirmykštis entuziazmas, dalis jų pabėgo 
Rusijon šiltų vietų bei “maskoliukų auginti”, kiti, 
kad ir namie pasilikę, “slėpėsi nuo Tėvynės balso 
po pačios sijonu, arba vinto triukšme, apsimeta 
negirdį”. Nepalaužiamas V. Kudirka, kovon kvies- 
lamas visą priešų pasaulį, tame pačiame “Varpo” 
ij.'.T*?'vje deda Lietuvos himno tekstą su gai

domis.
Nebeilgai ūko pačiam V. Kudirkai skambinti 

dvynės varpais. Kai jis 1899 metų lapkričio 16 d. 
mirė, “Varpas” neteko didžiojo variklio, “lietu- 

, vystės” reikalais gal karščiausiai sielojusios šir- 
I dies, žmogaus, kurio visuomeninės pareigos para
ginama žvali, humaniška ir aukšto poliekio min
tis siejo atgimimo sąjūdį su gyvuoju gyvenimu. 
“Varpas” iš karto susilpo ir jausminiu veržlumu, 
kad ir nuo 1900 mstų pradžios vėl pradėjęs kas 

! mėnuo eiti.
I Pastaruosius 1898-ie>ū1 “Varpo” gyvenimo 
metus pažymėjo jo vadovybės nerimas, jieškoji- 

1 mas aiškesnio kelio. “Reikia — sako ji — gerinti 
laikraščio turinys”. Per visus 1899 metus laikraš-

i tyje tilpo 4-5' rimtesni vedamieji, iš jų dviejų tu- 
j rinys paskolintas. Kitų straipsnių nevertina pati 
redakcija — iš greitųjų rašyti, mažai pergalvoti, 
keliamos temos nepastudijuotes ir trūksta kritiš
kos minties, tartum viskas, kas laikraštyje rašo*
ma — giynas auksas. Maža žinių iš pačios Lietu
vos. Atrodo, “Varpas” bus linkęs pakibti ore.

Silpnėjimo priežasčių dvi pagrindinės: “Var
pas” neturi aiškios vedamosios linijos ir jo ben
dradarbių tarpe didėjo nedarnumo. 1899 metų 
4-am numeryje tilpo J. Berželio (Jono Vileišio) 
straipsnis “Iš šiaurės padangės”. Straipsnio auto
rius matęs Vakaruose toli pažengusią klasių di- 
ferencijaciją, žadinusią klasių kovą, ir ją pateisin
damas, namie griežtai nupeikė lietuvių skaldymą
si Į sroves, pasekant Vakarų idėjas, ir piktai puo
la vienybės ardytojus, “Kaino ugnelės” žarstyto- 
jus luomų santykiuose mūsų visuomenėje. Berže
lio straipsnis, tipiškai varpininkiškas, buvo ski

riamas socialdemokratams.
Kiek palaukęs J. Berželiui atsakė tame pačia

me “Varpe” (“Varpo” 1900 metų 1, 2, 3 numeriai) 
Homo Novus iš Žemaitijos (Vladas Sirutavičius) 
straipsniu .“Vardan teisybės”. Homo Novus pakal
tino Berželį ekonominio materializmo nesuprati
mu ir nesugebėjimu suprasti Lietuvos visuome
nės vystymosi eigos. Ji esanti ta pati, kaip ir Va
karuose. “Jaunosios Lietuvos kilimas —sako jis— 
yra logiška sėkmė eilės priežasčių, tai yra jieško- 
jimas geresnio būvio, tai yra progresyviškas ju

dėjimas, kuriame be bendrų tautinių uždavinių 
j atsiranda ir skirtingi luominiai reikalai”. Atsi
randa ir tų reikalų reiškėjai spaudoje ir gyveni
me. Tai natūralu, nes ir Lietuvos visuomenė yra 
susiskaldžiusi bent Į du pagrindinius luomus — 
ekspluatuojančių ir ekspluatuojamųjų. Tas patei-’ 
sina ir partijų atriradimą.

Homo Novus pasisakė ir už bendrus tautos 
;uždavinius: už spaudą, jos platinimą, už lietuvių 
teisių gynimą mokyklose, už bendrą politinę kovą 
krašto laisvei atgauti. Siūlė sudaryti ir bendrą 
vykdomąjį organą.

Buvo būdinga, kad Homo Novus straipsnis 
galėjo tilpti “Varpe”, dar labiau buvo būdinga 
polemikos tema. Dar ir tuomet laikraščio ben
dradarbiuose būta socialistų, bet ideologiniai skir
tumai ryškėjo ir brendo išsiskyrimo būtinumas. 
Jis išsibaigė jau artimaisiais metais. Iš kitos pu
sės “ortodoksinių” varpininkų tarpe subrendo 

i mintis, kad be programos nebegalima gyventi. 
Programos reikalą kėlė jaunieji, ir jų tarpe Povi
las Višinskis pirmutinis. 1901 metų, “Varpo” 

; 5-ame numeryje vedamuoju tilpo Blindos (P. Vi
šinskio) straipsnis “Ko mums šiandien trūksta”, 
ir jame, pavaizdavus lietuvių inteligentų padriki- 
mą, siūlo kaip vaistą jam gydyti veiklos progra
mos nustatymą. Blinda ne iš karto susilaukė laik-
rašttyje sau pritarimo, bet kiek vėliau Įvykęs var
pininkų suvažiavimas nutarė ruošti programos 
projektą ir išrinko komisiją iš dr. K. Griniaus, J. 

(Vileišio ir P. Višinskio. “Varpo” 1902 metų pas
kutiniam numeryje prajektas buvo paskelbtas 
kaip Lietuvių Demokratijos programos projektas.

“VARPO” “LIETUVYSTE”
1893 metų “Varpo 3-ame numeryje P. Ą. 

duodamas vedamajame lietuviškojo sąjūdžio de
šimties metų apžvalgą (1883-1893).sako: “Atgai
vinti lietuviškus jausmus visuose Lietuvių luo- 

.muose — tai viena svarbiausių užduočių mūsų 
patriotų ateinančiame laike” ir po to leidžia sau 

j kiek pasvajoti: “Lietuvių tautą, lygiai su kitomis, 
pripažins mus tuomet tiktai tada, kada... bus lie- 

I tuviška literatūra, lietuviškas mokslas, lietuviška 
j dailė ir t.t. šiandien užtenka mums turėti po akių 
ir tokį idealą”.

(Bus daugiau)

4 — Naujienos. Chicago, Sat.-Monday, .lune 13-15, 1931
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui *<i.mi> 
viršeliais įpštą knygą apie šventąjį Rašta. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangišKoji mana', 2u0 psx., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino 358 
puslapių.

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

ŠVENTO RAŠTO 1YK1NĖTOJA1 
5421 So. Mozari Avenue, 
Chicago, IL 6UG32

uAflXyrUVIV DIREKTORIUI*

Tel 226-1344

oų PA m, V 1L4RG1S 
SYDYTOJA. ir CHIRURGAS 

«br>iK4. 
direktorių, 

♦3? X Mftnheiat Rd. We>«t<fee«r*r. II 
BLANDOS: J—9 darbo eile nona.'* ir 

c nėra 6—3 v*i
T»| i 562-2727 arbe 562-272^

K
if* i

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tek 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

ur. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, t-ŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2380, 

RazidaBciįot tetai.: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 3214200

Lietuviu NdiEy ir Našliuku Drau
giško kiUbO suouTiiKunas įvy^s penk
tadienį, Krzel.o 12 a.. Vyčiu saiejc, 
47th St. ir Campoell Avė. Praariu 
6 vai. vak. Bus užkandžių. N ar .a; 
prašomi gausiai dalyvauti.

Nut. rast. E. McNamze

Mūsų mirusieji

Mirė Brigyta Natkevičienė
Birželio 8 dienų mirė Brigyta 

Natktvičknė, sulaukusi 93 me
lų amžiaus. Gyveno Marquette 
Parke. Amerikoj išgyveno 31 m.

šaunias vaišes ir 1 vai. skirstė 
mes į namus.

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pas. klubo pusmetinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, b-rženo 
14 d., 1 vai. popiet Anelės Kojak sa- Gimusi Mažučių kaime, Vilka- 
lėje, 4500 S. Taiman Avė. Nar±ax kvie
čiami atsilankyti Yra svarbių reika
lų aptarti. Nepamirškite užs.mokėti 
duoklės, kad neliktumėte suspenduo
ti, nes po šio susirinkimo kluoas turės 
2 mėnesių atostogas; reikalui esam, 
kreipkitės į imansų rastinmkę Bef- 
nice Žemgalis tei 847-2879. Fo susi
rinkimo bus vaišės.

Rose Didžgalvis, rast.

viskio valse, ir apskrityje. Vie
na iš paskutinių palikuonių gar
siosios Augustaičių giminės. 
Pr.eš keletą metų mirė sesutė 
poetė, rašytoja J. Vaičiūnienė, 
inž. J. Augustaitis, kitas brolis 
miškininkas, baigęs universitetą 
Vienoie.

Žemaičiu Kultūros klubo pusmeti
nis nanų susirinkimas įvyks trečia
dienį, birželio 17 d., 1 vai. pcp.e. 
Aneies Kojas salėje, 4500 So. i ai
man Avė. iNariai prašomi atsnankyu, 
nes yra svarbių reikalų aptarei. ro s^o 
susirinkimo klubas turės 2 menesių 

! atostogas. Reikalui esant, kre^pKde* 
į valdybos narius arba Į Rožę Diužgal 
vis, tel. 927-8660. Po susirinkimo dus 
vaišės. Rožė Diazgalvis, rast.

PaliKu nuliūdę seserų ir bro
lių vaikai: St. Medelienė, Agnė 
Kižienė, Jonas Vaičiūnas, Grož- 
vyda Kirbis ir J. Augustaitis su 
šeimomis.

Apie pinigus

Pinigu niekad netrūksta, 
I i visad yra. Mainosi tik 
; Kiekvienu pasimainymu 
! randa vis kilojęs kišenėje ir dau- 
! giau nieko apie pinigus negali
ma pasakyti.

kiš a nes. 
atsi-

džiausiu trafiku. Pasiremdami 
j trafiko didumu, jie nustatė kiek 
I daug gumos trupinių turėtų bū

ti žemėje greitkelio šonuose. Iš
tyrę žemės pavyzdžius, jie ra
do t'k 5 mėnesių gumos trupi
nių susikaupimą, — daug ma
žiau negu tikėjosi.

Vietoje to, kad simuliuoti na- • 
tūralias sąlygas laboratorijoje, 
GM inžinieriai sumaišė gumos 
trupinius su žeme, įdėjo į dėžes 
ir paliko ant tyrimo centro 
go. Po 16 mėnesių jie rado, 
tie gumos trupiniai išnyko, 
lis jų oksidavusi, daugumą 
mos medžiagos suardė natūra
lūs žemės pelėsiai. Tas viskas 
užtikrina, kad mums nėra ko rū 
pintis užteršimu guma, nes pati 
gamta tą taršą panaikina.

(Iš Tech, žodžio

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000Kur dingsta nudėvė-' 

tų padangų guma?
Kiekvienais metais JAV-jose 

nusidėvi nuo padangų virš 500 
milijonų kilogramų gumos, ta
čiau niekas dar nematė gumos 
trupinių didelių krūvų išilgai 
greitkelio šonu. Tai kurgi ta gu
ma dingsta? Šį klausimą prieš 
3 metus iškėlė EPĄ (Enviro- 
mental Protection Agency) įs
taiga, kai ji viešai pasiūlė ištirti 
tą reikalą, ypač nustatyti ar žmo 
nės kartais neįkvepia tos gumos 
dulkių. Tačiau ta a'sisakė nuo 
savo pasiūlymo kai GM (Gene
ral Motors) bendrovė pasiskubi
no užtikrinti ją, kad tas klausi
mas jau buvo GM studijuotas 
nuo 1972 metų.

MG tyrinėtojai buvo pastatę 
'ųaecialią padangų nudėvėjimo 
laboratoriją ir nustatė, kad tipiš 
ka automobilitTpadanga nustoja 
90 miligramų savo medžiagos 
kas kilometrą (4 automobilio ra 
'ai 360 mg.). Iš tų 360 mg. gu
mos 94% sudaro maži trupiniai, 
kurie nukrenta ant kelio, 5% 
sudaro gumos dulkės ir 1% pa- 

’ virsta dujomis, c
Kodėl tat prie kelio nėra susi

kaupusių gumos krūvų. Tam iš
tirti GM inžinieriai nuvyko prie 
Kalifornijos greitkelio su di-

sto-
kad
Da-

EUDEIKIS
GAIDAS --DAIMID

GENIAUSIA IE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGABENAMIO DAINABirž. 9 d. kūnas buvo pašar
votas C. Lack koplyčioje prie 
Lithuanian Plaza Ct. ir Arte
sian. Vakare koplyčioje maldas 
sukalbėjo kun. J. Juozevičius.

Birželio’ 10 d. koplyčioje mal> 
da.3 sukalbėjo klebonas A. Zaka
rauskas. Po maldų palydėjome 
, šv. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią Marquette 
Parke. Mišias atnašavo kleb. A. 
Zakarauskas ir pasakė prasmin
gi pamokslą. Mišių auką nešė 
Ag. Kižienė ir J. Vaičiūnas.

Pamaldų metu bažnyčioje gie
dojo solistas J. Vaznelis. Vargo
nais grojo muzikas A. Kalvaitis.

Po gedulingų pamaldų kun. 
J. Joozavičins palydėjo j Šv. Ka
zimiero Lietuvių kapines ir su
kalbėjo mald s. Po to sugiedo
jome “Marija. Marija”.

Br. Natkevi :enė palaidota ša
lia savo ses< ų: Jasaitienės ir 
Vaičiūnienės. Gražus paminklas 
su įrašais.

Šeima, palaikydama lietuvis 
kas tradicijas, pakvietė pietų į 
naują, puošnų “Damos” resto
raną, 71-mos ir Washtenaw, gat
vių sankryžoje. Maldą sukalbė
jo xun. J. Juozevičius.

Pasivaišinę, padėkojome už

Daina “Home, Sweet Home” 
išreiškia meilę namams bei šei
mai ir yra amerikiečių mėgsta
ma keliant idealias pastovumo 
nuotaikas. Bet gi jos autorius 
John Howard Payne niekuomet 
namų neturėjo ir buvo nuolati
nis keliautojas po platų pasaulį. 
Tą dainą jis .sukūrė Paryžiuje, 
būdamas be nuolatinės pastogės 
ir be pinigų. Mirė keliaudamas 
Tunise 1852 metais. Viename sa
vo laiške jis ilgėjosi namų, ku
rių niekad neturėjo ir nežadėjo 
turėti...

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

KNOW YOUR HEART1

— Tiksliai nustatyta, kad po
piežių pašovęs 23 metų Meh
met Agca buvo Sirijoje, kur iš
moko vartoti ginklus.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

“Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

IfcL lArU

Tel: OLympic 2-1003

’ i

Tel: LAfayette 3*3572

*

Tel-: YArds 7*1138 -1131

& k

4

TeL: YArdi 7-8401

Aikštės automobiliams pastatyti

AM8ULAN5O
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagoc

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

P. J. RIDIKAS
*354 &o. HAUSltiD STREET

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl- >74-4411

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

BUTKUS - VASA1TIS
144b bo, 50tti Ave^, Cicrro, UL

PATS SKAITYK IR DAR Kl- Jj 
T1JS PARAGINK SKAITYTI į| 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS” |

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

PERKRAUSTYMAi

M O V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R- ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymaa 
iš įvairi y atstūmę.

ANTANAS^VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS ANNA RIBELIS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*-
i
t

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 JdL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukut 
Telef.: HEmlock 4-2413

?lus'4 Sąjungos nariui

LA. Stasiui Antanaičiui mirus,

jo žmoną Eleną, Dukras ir Sūnų su šeimomis bei kilus 
ginvnes ir art inuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGOS 
CIIICAGOJE VALDYBA IR NARIAI

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 6085(1 
Tek: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORlNi

(PAGAL TĖVVS KAZIAUSKAS)

Gyv. Brid'^epcrto apylinkėje, Chic’gojc
Mirė 1081 metų birželio 11 d., 2:30 vai. ryto. Gimusi 

Geluvoje. Amerikoje išgyveno 68 metus.

Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Emi’y Ucava?e. žontas 
Edward, ir Beroicc Parysz'k, penki anūkai Pat Prusa, 
Bichard ir Edward Jr. Usavage, Eileen Regan. Roseann Boss, 
Ixjptyni proanūkei, švogerka Caroline Kaz’auskas. jes sūnus 
Edward ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Prik’ansė šv. Jurgio parapijos Moterų klubui, šv, Kazi
miero’ Seserų Rėmėjams, šv. Pranciškaus S'serų Rėmėjams, 
Apaštalystės Maldos draugijai. Amžino Ražsnčiaus draugi
jai, Marijonų Bendradarbių sąjungai, Brighton Parko Lie
tuvių Moterų klubui ir Bridgeporto Lietuvių Namų Savinin
kų draugijai.

šeštadienį 5 vai. popiet kūnas bus |>?š3j volaa Jurgio P. 
ĮRuihnino koplyčioje, 3319 S. Lituanrca Avė.

Pirmadienį, birželio 15 d., 9 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į šv. Jurgio parapijas bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.3. Anna Ribelis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jai pasku- 
inį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: \I
Dukterys, anūkai, proanūkai, giminės.

Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudmlnas. Tel. 927-1138
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PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Sa. LITUANICA AVĖ. v*

rr

5 — Naujienos, Chicago, Iii., Saturday-Monday, .Tune 13-15, 1981



1981 metų Š. Amerikos pabaltiečių 
lauko teniso pirmenybės

1981 m. š. A. Pabaltiečių Ird.- vis oms sporto klubams ir 
v dualines Lauko Teniso Pu- daugumai pavienių žaidėjų. " 
menybes įvyks rugpj. 1 ir 2 d d. Dalyvių registracija atbekama 
Grand Rapinds, Mich. Vykdo— k i -iepos 29 d., šiuo adresu: 
Grand Rapids Latvių Sporto Mr. Eriks Žirnis, 1403 Pickett 
Klubas. St.. Grand Rapids, Mich. 49508.

Varžybos vyks East Kentwood T* lefonas (Git) 455-7433.
High School Tennis Courts, kam Pavėniai, klubams repriklau- 
pas Kalamazoo ir 60 th St. Grand a ž; idėjai dėl informacijų gali 
Rapids, Mich. Iš 196 greitkul o kre:p:is i bet kurį lietuvių spor- 
geriauria imti Kentwood išva- to klubą, i turnyro vadovą E. 
Žlav:mą. Žirnį arba į šALFASS-gos Lau-

Varžybų pradžia — 9:00 AM. ko Tcmso Komitetą, šiuo adre- 
Registracija — nuo 8:00 AM. su:

Programa: Vyrų A kl. vienc- .Mrs. Ramunė Ehčienė. 722 
tas, Vyru B kl. vienetas, Moto ?<or‘h Mutiison, Hinsdale. Ill. 
rų vienetas, Vyrų Senjorų (45 305?]. Tek f. (312)-325-4359. 
m ir vyresnių) vienetas. Jau- L'etuvių tcn.sistų dalyvavi- 
n ų (18 m ir jaun.) vienetas. Merrr.ą š'o c pirmenybėse koordinuo 
gaičių (18 m. ir jaun.) vienetas, šALFASS-gos Teniso Komi- 
Vyrų dvejetas ir Mišrus dveje- -etas.
tas. lietuviai teniso žaidėjai skati-

Dalyvavimas yra atviras vi- na'm šiose varžybose kuo skal
siems lietuviu, latviu ir estu žai lindau dalyvauti.
dėjams. ŠALFA3S ges Centro Valdyba

NAUJO TIPO KRAUTUVES
Olympia Fields bendrovė ah- ! 

darė kelioliką privačių savininkų j 
operuojamų Re-Sell-It krautu-j 
vių. Jų savininkai priima pa^" 
duoti iš privačių asmenų įvairius * 
daiktus už gaunamą komisiją.. 
Tų krautuvių' pradininkas yra J 
dr. William Mayo iš Vermonto 
valstijos. Jų pasisekimas yra di-

1 delis. Viena tokia krautuvė per 
‘mėnesį pardavė prekių už virš ; 
20,000 dolerių.
i----------------- __
t
| — Ispanijoje yra 96,000 vie
nuolių. Jcs sudaro daugiau negu 

; trečdalį viso pasaulio vienuolių, 
i Vienuolės Ispanijoje veikia dau- 
; giausia žmonių pagalbos, sanita
rijos ir auklėjimo srityse. Apie 
16,000 priklauso kontemplhty-

' vinio gyvenimo vienuolijoms, 
i apie 17,000 darbuojasi įvairino- 
‘ se pasaulio misijų kraštuose.

— 21 arabų valstybės atstovai 
' Bagdade nutarė visiškai izoliuoti 

• Izraelį už Irako atomo dirbtuvės

Mamai, — Perdavimui lemi — Perdaviau
ESTATE FOR SALS I • REAL ESTATQ FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANALSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Smulkios informacijos praneš

Alvtė Zalatoriūtė ir Rasa Žigai-

IRU M ? 4 I I t'tė-
- ...■■■ r,,,..,— — Augustinas Ašoklis vado-

x Į vans šaulių vėliavoms
į 1 1 d. Ciceroje minint

— Aleksas Žakas iš Clearing tautos naikinimą, 
apylinkės atsiuntė šimtą dole-į 
rių: $45 metinei prenumeratai 
ir $55 Naujienų leidimo para- j 
mai. Taip pat jis daugeliu atve‘’scj<,m 
ju vra talkininkavęs Naujienų’-~ c • lama
piknikuose. Nuoširdžiai dėkui už, mokvklos d;(lžiojoje salėje, 
v.ską.

—Stasys Misiulis, Edmonton, 
Alta, padėkos ženklan už kalen
dorių specialiu laišku atsiuntė 10 
dolerių auką. Dėkui.

— Dėkui A. Liorentaitei, lie
tuvių moterų aviatorių pradinin. 

.kei, už ankstybą prenumeratos 
pratęsima ir už,$10 auką.

. — A. Šakalys iš Marquette 
Parko kartu su metine prenu
merata atsiuntė $5 auka. Dė
kui.

Southwest News

birželio 
lietuvių

Herald

kuri šeštadienio vakare ir 
adienio pc'piet bus dainuo-

Marijos aukštesniosios

— Sekmadienį, birželio 14 d., 
Chicagos Lietuvių Taryba ren
gia Baisiųjų Birželio trėmimų 
minėjimų. R. L.B. Marquette 
Parko 
vau j a 
nariai 
vauti. 
puošti

apylinkė minėjime 
su tautine vėliava.
prašomi minėjime
Ponios prašc’mos

[autiniais rūbais.
R. L.B. Marquette Parko

apylinkės valdyba

daly- 
Visi 

dalv- i i pasi-1

— Inž. Domas Adomaitis iš
rinktas dail. Adomui Varnui pa 
minklą statyti komiteto pirmi
ninku, Domą Petrulytė ir Teo
doras Blinstrubas — vicepirm., 
Stasys Vanagūnas — ižd., Alici
ja Rūgytė — sekr. Paminklo 
projekto komisiją sudaro daili 
minkai: Barbora Morkūnienė. 
Jonas Tričys ir Mikas Šileikis.

; — Čikagos aukš. lituanistikos 
mokyklos trisdešimtą laidą bai
gė šie abiturientai:

— Jūra Avižienytė, Julija Got- 
ceitaitė. Daina Grigaitytė, Vik
toras Guaas. Jūratė Lapėnaitė, 
Rita Ostrauskaitė. Rimas Reka
šius, Giedrius Sodonis, Daina 
Tijūnėlytė, Viktutė Venclovaitė,

RESTAURANTS & TAKE-OUT " 
Valgyklos ir išsinešimai

AUTHENTIC MANDARIN 
& SZECHWAN CUISINE 

Hours (Closed Monday;: 
Tues., Wed., Thursday 

11:30 to 10 p.m.;
Fri. & Sat. 11:30 to 11 p.m.; 

Sun. 11:30 to 10 p.m.
Bank Americard 

Master Charge Accepted

Tel. 929-3969 
3805 N. Clark

AUTO REPAIR
Masinę remontai

TOP DOLLAR PAID
FOR JUNK CARS

BILL’S TOWING SERVICE 
389-9446

j bombardaviina.
ii ---------— Prezidentas Bani Sadr nu-

tarė pasilikti Irane net ir tuo j _ Priešlėktuvinės Irako pa-
tos turėjo vieno mineralo kris
talus ir dar kai kurios buvo kie
tas rutulys, matomai tirpinys 
susiformavęs atmosferoje ar erd 
vėje. Mokslininkai daugiausia 
susidomėjo tuo, kad kai kurios 
dulkės, kaip atrodo, turi nedide
lį cheminį netaisyklingumą. Ty
rinėtojai šiuo laiku ieško dau
giau nepaprastų savybių, šukei- į 
tų atominės reakcijos saulės sis- j 
temai susiformuojant. ?~ 
planuoja pagrindinę misiją iš-jdar tebeguli ligoninėje, bet jau 
siųsti bepilotinį erdvėlaivį susi-. gali kalbėti. Kulka buvo perėjų-Į 
tikimui su Halley kometa 1986'si jo smegenis.- - :
metais. Tas erdvėlaivis surinks!. --------- ----------— .
kometos paskleistų dulkių pa-j —Irano mulų parlamentas at

ėmė prezidentui Bani Sadr teise 
vetuoti priimtus įstatymus. i

--------------------------------------------------------------------------- {

— Irakan skrido prancūzų» 
lėktuvai, bet jų tarpe buvo keli 
amerikiečių sprausminiai žval- 

; gvbos lėktuvai’

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

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildu- 
........1____ 2. Didelis garažas. Mar-

atveju, jeigu būtų traukiamas ? trankos paleido kelis šūvius įi 
atskridusius Izraelio lėktuvus, Vienetai 
bet nepataikė. Lėktuvai skrido quette Parko centre. $75,000.

— Beginąs būtų išvengęs visų} per aukštai.
nesusipratimų, jeigu jis Lv;tų ta- 
resis su Irako vyriausybe, — pa
reiškė jam prezidentas. Į

teisman.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2.
i 50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 

$69,000. ‘ .

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— James Brady, buvęs Baltų- 
NASAljų Bumų spaudos sekretorius,

gali kalbėti. Kulka buvo perėju-

vyzdžius.
(Iš Tech, žodžio)

i

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas

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

Pirkite senoviškai
-S 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra- 

} diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
Į -uette Parke. Sena kaina $52,000

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AV5. 
Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7132 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505
F • III įj. -i — "i Į T-^Tnli I uTi

KINIJA PANEIGĖ POPIE
ŽIAUS PASKYRIMĄ

PEKINAS (UPI). — Popie- 
į žius Jonas Paulius II nauju Kan-
1 tono arkivyskupu paskyrė mon- 
Į .sinjorą Dominic 'Tang, 73 metų 

— SLA 134-tos Moterų kuopos Jėzuitą, kalėjusi 22 metus ko- 
pusinetinis susirinkimas įvyks' munistų kalėjime. Jis buvo kal- 
šeštadieni, birželio 13 d., Chica-i tinamas 'kontrarevoliucija. Ofi- 
go Savings bendrovės patalpose, | ciali kinų agentūra Xinhua pra- 
6201 S. Western Ave.. 12 vai. j nešė, kad vyriausybė popiežiaus 
Visos narės kviečiamos gausiai; paskyrimo nepripažįsta. Ta pi:o- 
dalvvauti. Valdyba

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

Kornetu dulkės

— Sekretorius Haig Tolimuo- • 
Lse Rytuose planuoja prabūti’ 
dvi savaites.

ga pakaltino popiežių bandymu 
, sabo’tuoti komunistinę valstybę.

Vasario mėnesį popiežius Jo
nas Paulius JI pareiškė norą ap
lankyti Kinijos katalikus. Po šių 
pareiškimų ir veiksmų, kelionės^ 

j galimybės visiškai sumažėjo;
Svarbiausia, kad Kinijoje yra 
dvi valdžios kontroliuojamos 
katalikų grupės. Jos pareiškė 
griežtą opoziciją popiežiaus pa
skyrimui.

SA operuojamo 
veikiančio virš užteršto iš že-

— Vietnamo vyriausybė žada
Apie 0.01 milimetro skers

mens erdvės dulkės buvo surink 
tos ant limpančių plokštelių NA' atšaukti dali okupacinės kariuo- 

lėktuvo U-2, menės iš Kambodijo's, jeigu jos 
gyventojai žadėtų neremti Pol

mės sluoksnio aukštumoje. Tos Pot partizanų. Kambodijos klau- 
dulkės. kaip manoma, buvo pas- simą svarstys Jungtinių Tautų 
kleistos pralekiančios erdvėje speciali konferencija liepos 12 d. 
kometos. Universiteto moksli-  
ninkai. kurie analizavo tas dul- construction & REMODELING 
kės, sako, kad jos gali suteikti’-------- Stątybąjr ręrnontąi--------------

naujų įrodymų, kaip susiforma
vo mūsų saulės sistema.

Kalifornijos Technologinio 
Instituto ir Washington© Univer 
siteto mokslininkai rado tose 
dulkėse keletą neįprastų medžią 
gų. Kai kurios jų buvo pūkuoti . 
gabalai iš įvairių mineralų, ki-1

REX’S MECHANICAL 
CONTRACTORS 

SALES-SERVICE-INSULATION 
HEATING & COOLING 

599-8477
8640 S. Roberts Rd., Justice, III.

KAIP SUDAROMI

U
Tuo reikalu jums gali daugi 

padėti teisininko Prano ŠULO į 
paruoštą, — teisėjo. Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. .J . ; ■

Knyga -su. formomis gauna.

1729 South Halštėd St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Paieškojimai
Paieškomi VLADAS VENG- 

RYS ir jo žmona MICHALINA, 
kilę iš Jurbarko, buvo Vokietijoj, 
ir ALBERTO KALUNTOS se
suo, kilusi iš Biržų apskr.

Rašyti:
E. M.
% Naujienos
1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

RENTING IN GENERAL 
Nuomos .

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

UNIVERSAL CONSTRUC
TION COMPANY
ALUMINUM SIDING 

SOFFIT, FASCIA, GUTTERS, 
ROOFING, CONCRETE WORK 

COMPLETE REMODELING 
Bathrooms, Kitchens, Basements 

Low Prices Free Estimates
CALL PAUL 

745-8733 — 237-6348

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
5 kambarių butas, pirmame aukšte, 
suaugusiems be gyvulių.

Skambinti po 6 vai. vak. 424-1998

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas 5 kambarių butas.

Skambinti 471-9366

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiv reikia

woman wanted
FOR KITCHEN HELP.Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, m. 60643

Telef. 312 23&->787
♦ Nemo tarnu ptUmirlmaj utoiknnt lėktuvu, traukiniu. taJvq kelio

nių (erukea), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezerv^cijag; Parduoda- 
Bue kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Uetuvą ir kitus kmMur, 
Sudarome iŠ kvietimus giminių apsilankymui Amerikoje Ir teikiame tnfac- 
madjFK visai* kelionių reikalai i.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .elcu reserrocti vietai 
B anksto — prieš 45-60 dienu-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Like)

Skambinti YA 7-9107

Short hours—9 AM to 1:30 PM. 
Must understand English. 

Ask for Nancy.
3641 So, Morgan

HOUSEKEEPER
Live-in 5 day’s for middle aged 
couple. North Shore. Own room, 
bath, TV. Recent references nec
essary. Speak English and drive.

Salary open.
Call S. J. COHEN — 772-2300

- CARYN STACK,

?3-čios kartos lietuvaitė, baigė
Loyolos universiteto Medicinos j 2 sklvpai. 2 garažai, 
mokyklą daktarės laipsniu. Ji 
yra marketparkiečių Frank 

LStack ir jo žmonos duktė.
Jaunoji daktarė yra baigusi 
Illinois universitetą bakalaųrės 
laipsniu.. Būdama Medicinos 
mokykloje, priklausė Alpha 
Omega Alpha garbės studen- 

. tų draugijai. Rezidentės pro- r 
gramas radiologijoje atliks

Presbiteri jonų St. Luke’s 
medicinos centre.

3 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.

Brighton Parke. $57,700.

Į © Statybai gražus sklypas 
j Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69lh St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

’ Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykst

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25 
If not open, no < 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

11 din line 1U1 

charge. We install I
'MTTvme

EMERALD CEMENT ?
STEPS • FOUNDATION 
DBTVES • BASEMENT 
AND GARAGE FLOORS 

BRICKWORKS
FREE ESTIMATES 

636-0894

■!!!■ 11 ■ —HUI ■ - .H.-U-

CHICAGO CUSTOM ALUMINUM ] i 
No Job Too Small '

SEAMLESS ALUMINUM GUTTERS 
SOFFIT, FASCIA, SIDING 

Gutters Cleaned 
With This Ad $21.95 

CALL 286-0412

CAR PET 
FURNITURE CLEANING 

AT ITS BEST 
PHIL AND PETE'S 

RUG CLEANING SERVICE 

348-3770

SUNDANCE LINOLEUM
NO WAX — NO BURN 
$6.48 Yd. Not Installed 

$9.98 Yd. Installed

Call HE 4-3200
AND JOE BRABEC WILL CALL 

ON YOU WITH SAMPLES
bl  Ill .................. .....■■IL 111! I IIU 'M I .

R.S. WALLWASHING 
IMPROVED MACHINE CLEAN

ING. 1 DAY SERVICE.
FREE ESTIMATES 

CALL 
841-4692 or 868-2566

r NEIGHBORHOOD
REALTY GROUP

We’ll help you mcke the right move.

PIRKTI AR PARDUOTI, 
nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti Į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MI.S 
ir turime kompiuterį. '

i Virš 500-tai namų pasirinkimui. 
' BUDRAITIS REALTY CO.

6600 S. Pulaski Road 
Tel. 767-0600

PARDUODU Už $80,000 
STATYBAI KOMERCINI-

KAMPINĮ SKLYPĄ 
132'—9%” prie 6900 W. 87th St. 
jr 80’—0” prie S. New England

Avenue.
Skambinti Savininkui:

' C900 W. 87th St., Barbank, Ill.
598-8445

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

Laikrodžiai ir brangenybes
Fardavircas ir Taisymas
2£4€ West Streof 
Tsl. REpubllc 7-1941

P“------ --------------------------------- -

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avsnu*, 

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

M. J IMS U 5

K^tary Public
INCOME TAX SERVIC1

4259 S. Maolevood. Tai. 264-7458 1 
Tilp p«t daromi vertimai, giminių j 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- i 

iymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F.
nCSft W. 95th St 
Ev-rg. Perk, III. 
<G642, - 4244654

. State 'FWftiyawO

-----------------.----------------- —v
ADVOKATŲ DRAUGIJA

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

Darbo vai.: nuo 9 r>to iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

UNION PIER, MICIL, išnuomo
jami-buteliai vasaros sezonui sa-. 
vaitei ar mėnesiui. Skambinti:

Chicagoje 476-3GI7 
arba Union Pier, Mich.

(616) 169-3493.

Advokatu
GINTARAS P. ČEPUNAS

Darbo valandos: nu© 9 vai ryte 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

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

T«i 776-5162 arba 776-518 J
2649 West 63rd Street 

Chicago, m. 60621

6 — Naujienos, Chicago, DI., Saturday-Monday. June 13-15, 1981




