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VEIKAS POSĖDŽIAVO, BET SAVO VALDYBOS NEPAJĖGĖ IŠRINKTI
Chicagoje susitiks šią metų kovo 11 diena ir 

dar kartą bandys tartis ir rinkti
Y J?CHICAGO, HL — Praeitą sekmadienį Chicagoje, jėzuitų 

muose, posėdžiavo Vyriausios Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
ryba. Pirmininkavo biznierius Giedraitis iš Waterbury, Conn. 
Pasitarimai prasidėjo 12 valandą, baigė posėdžius vėlų vakarą, 
VLIKO valdybos neišrinkę.

VLIKO tarybos posėdin suva
žiavo ir suėjo penkiolikos poli
tinių grupių atstovai, įeinantie
ji į VLIKO tarybą. Daugiausia 
la’ko praleido suvažiavusieji 
VLIKO statuto interpretacijoje. 
Vienų grupių buvo po vieną ats 
tovą, o kitos grupės buvo atsiun 
tusios net po du atstovus. Lie
tuvių politinių grupių tarpe 
Įtampa gana didelė. Viena- nori 
kad daugumos nuomonė bū
tų tiksliai išdėstyta ir teisingai 
atstovaujama. Trylikos grupių 
kredencialai buvo gerai paruoš 
ti ir nekilo jokio nesusipratimo, 
bet prasidėjo ilgas ginčas ir aiš
kinimai, kai grupės centro ko
mitetas, atneše vidujinius nesu
tarimus j VLIKO tarybos pilna-

pės apie persiorganizavimą nepa 
jėgė laiku buvusių savo parei
gūnų tiksliai informuoti.-

VLIKO ’tarybos dienotvarkė 
buvo gana didelė. Jeigu viskas 
būtų sklandžiai ėję, tai- susirin
kusieji būtų ‘galėjo bent aptarti 
kelis ’Svarbius klausimus, • bet 
prie klausimų nepriėjo. - -

Nepajėgę susitarti dėl - dviejų 
mandatų, vėlų vakarą' VLIKO 
tarybos atstovai nutarė baigti 
posėdį, valdybos riėišrinkę. Jie 
nutarė dar kartą susirinkti šių 
metų kovo 11 dieną Chicagos 
lietuvių jėzuitų centre ir pradė
ti posėdį lygai 12 valandą. Tuo 
tarpu minėtos dvi organizaci
jos, kurių mandatai buvo kves 
tijonuojami, privalo susitvarky
ti ir atsiųsti Įgaliotus savo ats
tovus.

Oficialaus pranešimo VLIKO 
taryba nepaskelbė, bet vyrauja 
įsitikinimas, kad VLIKO pirmi
ninko pareigoms kandidatuoja 
Dr. Kazys Bobelis ir Dr. A. Kri. 
viekas. Nei vienas jų šiame 
VLIKO tarybos posėdyje neda
lyvavo. Nebuvo atvykęs nė bu
vęs VLIKO pirmininkas Dr. K. 
Valiūnas.

VLIKO vardu pareiškimą ža
dėjo padaryti K. Bieliukas, da
bar einąs VLIKO sekretoriaus 
pareigas. Oficialų pranešimą pa 
darys tik iš New Yorko.

— Praeitais metais statė nau
jus namusč, bet Šiais metais bus 
sunkiau rasti butą. Porų atsira. 
do daugiau, negu pastatytų na
mu.
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Sausio 30: Ipolitas, Viešgailė, 
žibonė, Mfnvilis.
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KINIJOS VALDŽIOS ATSTOVUS PASITIKOVICEPREZIDENTAS WALTER MONDALE
TRUMPAI IS VISUR

HILTON HAD, S.C. Nėščios 
moterys, kurios ima aspiriną 
ilgiau ,kaip yienQ ar dvidienas 
po keletą tablečių gali būti prie 
žastis} kad jos kūdikis gims su 
fatališkais nesveikais plau
čiais plaučiais, pasakė. San 
Francisco pediatras Dr. Abra
ham Rudolph iš Kalifornijos 
universiteto Medicinos Centro. 
Jis perspėja ir dėl vaisto indo- 
metacino, kuris veikia kaip as 
pirinas ir parduodamas vaisti
nėse pagal Indocin vardu re 
cepią.

WYOMING valsL senatoriai 
nubalsavo “išbandymui” savo 
valstijoje papadidinti automo
biliais važiavimo greitį iki 65 
mylių per valandą, šalia to, 
Wyomingo įstatymų leidėjai 
nubalsavo sumažinti bausmę 
iki’..$5 už kiekvieną paprastą 
nusikakiną važiuojant kaip po 
65 mylias pėr valandą. Einant 
Wyoming įstatymais, tą bilių 
senatas privalo priimti dar du 
kartu, kol pradės gelioti.

CHICAGO. U.C. District Tei 
smo teisėjas Julius Hoffman 
atmetė nacių kriminalistu įtar
to Frank Walus

Tengas tarėsi su prezidentu apie priemones 
atsilikusiai Kinijai žengti pirmyn

WASHINGTON, D. C. — Kinijos viceprezidentas Tengas 
iisiapingas, patarėjų lydimas, sekmadienio ryte jau sustojo Alias 
kos aerodrome degalų lėktuvui gauti, o sekmadienio popietę jis 
jau nusileido tarptautiniame sostinės aerodrome. Kartu su juo i 
Ameriką atskrido ir jo žmona Zua Linn. Kinijos vicepreziden
tas ir visi jo palydovai, patarėjai ir asmens sargai apgyvendinti 
Blair rūmuose, kur apgyvendinami įtakingų valstybių aukšti 
pareigūnai ir diplomatai. Tengas atvyko anksčiau, kad galėtų 
pa’’sėti ir pasiruošti pasitarimams su prezidentu Carterių. Bet 
jis. norėdamas galimai daugiau pamatyti ir pažinti, pats pasi
siūlė pamatyti, kaip gyvena jam pažįstamas patarėjas Zbigniew 
Brzezinski.

Sniegas sutrukdė ne tik-Vidurio vakarų valstijų susisiekmą, bet pakenkė susisie
kimui ir kitus. Paveiksle matome sniegan Įstrigusi Pensilvanijos automobilį ir jau
nus vyrukus, bandančius jį išvilkti iš sniego. Chicagoje nuvalytos tik didelio trafi- 
ko gatvės, bet rezidencijos dar užverstos sniegu.

Izraelis vėl apšaudė 
palestiniečius

TELA VIVAS, Izraelis.

IRANO KAREIVIAI NELEIDŽIA DEMONSTRUOTI SOSTINĖJE Mulos gąsdina 
pilietiniu karu

TEHERANAS, Iranas. — Mu
los ir g€'iąi organizuota sovie
tinė propaganda arabų ir ne -vi 
bų valstybėse Irano ' njerą 
gąsdina pilietini’’ karu, bet ira 
no vyriausybes atstovai žino, 
kas tas žinias skleidžia. V’.iau- 
sias maišto organiza*- tms mula 

maitinamas sovieti-

Mula Chomeini atsisakė tartis su premjeru 
Bachtiaru, jei jis neatsistatydins

TEHERANAS. Iranas. — Vyriausybės uždraudęs demons
tracijas ne tik Teherano gatvėse, bet ir provincijos miestuose, 
o kariuomenei Įsakė daboti, kad vyriausybės nutarimas būtų pil
domas ir nebūtų daroma jokia žala valstybės ’pastatams ir pri- Chomeini 
vatiems žmonėms. Didelė dauguma iraniečių paklausė Bachtia- nės propagandos pinigais. Irano 
ro Įsakymų, į gatves, nėjo ir jokių demonstracijų neruošė, bet kariai labai gerai žino, iš kur 
grupė fanatiškų studentų išėjo i gatves ir reikalavo kovoti iki' — - -

Viceprezidentas Teng mėgsta 
darbo dieną pradėti anksti. Jo 

* padėjėjai pranešė p'czidėntui 
i Carteriui. kad Tengas yra pas> 

— I ruošęs pasitarimams galimai
raelio karo jėgos, atsilyginda-j anks<yaLk jis nori> kad preziden 

s z s ėst s arabi-i "b iDas i tas butų informuotas apie Ten- 
Jeruzalės autobusų stotyje, ket,g0 pageidavimą galimai daugiau 
virtadienį apšaudė palestiniečių Į Amerikos pamatyti, nes nori su 
apgivendintą Abu Su kaimelį. I sidarvt- vaizdą, kaip amerikic- 
esantį apie dešimt kitomentrųį čiai gyvena ir kasdieninius savo 
nuo sienos. Palestiniečiais pa
siskundė, kad gyvybės neteko 17 
gyvenusių ten pastatytose ka
reivinėse. Palestiniečių iš viso 
neturėjo būti pietinėje Litani
jos kranto pusėje. Jungtinių Tau 
tij karini turėjo juos sustabdy- i 
ti, bet nepajėgė to padaryti.lz- i u<4 J 1 m 
raelis apšaudo tiktai tas vietoves; 
kur žino, kad jose tikrai yra ap 
sigyvenę palestiniečių kariai.

grupė fanatiškų studentų išėjo į gatves ir 
mirties prieš Bachtiaro vyriausybę.

Irano kariai, vykdydami Ba
chtiaro vyriausybės nutarimą 
patarė studentams išsivaikščioti 
ir nekelt triukšmo sostinės gat
vėse. Pora šmtų studentų, ne
kreipdami dėmesio į vyriausy
bės ir kariuomenės dalinio įsa
kymą, šūkaudami artėjo į mies

’ Chomeini agentai gauna pini- 
j gus maistui pirkti. Nei praeity-

ir tuo atveju, jeigu jiš atskristų -1e- nei šiandien niekad mahome

to Frank Walus advokato centrą ir karių užimtas po- 
Charles H. Nixon prašymą per zicijas. Į studentus buvo paleis
svarstyti jo kliento bylą antrą 
kartą, nes esą gauta naujų įro
dymų, būtent, kad 
mo 
ciu 
tini 
kos 
per

nusikalti- 
metu buvęs tik eilinis na* 
prievrstas darbininkas. Wa 
teismas vra atėmęs Ameri- v- 
pilietybę, kaipo išgautą 
melagingą priesaiką.

WALTERBORO, S. C. Trak 
toriu traukiamam treileriui — 
sunkvežimiui susidūrus su 
prieš važiavusiu automabiliu 
Pietinės Karolinos vieškely, ne
laimėje užmušti visi 5 asme
nys, važiavusieji į laidotuves 
ivno žmogaus, kuris prieš vie
ną dieną užsimušė, važiuoda
mas tuo pačiu vieškeliu toje 
pačioje vietoje.

WASHINGTON. — Praėju
sią savaitę vęl spaudoje nuai
dėjo Bill Carter vardas dėl laik 
raščio Peter Pecka rakio, kurį 
Bill Carter is apskundė Plains 
imestelio policijai, kaltinda
mas, kad atvykęs pasiteirauti 
apie Carterių šeimos finansus, 
puolęs jį patį kažkokiu geleži
niu įrankiu ir jo žmoną “bai
siai” iškoneveikęs...

Peckąrski, 31, paleistas už 
*2,000 ... .

tos kelios kulkosvaidžių salvės, 
kurios užmušė 39 jaunus demons 
frantus. Didokas studentų skai
čius buvo sužeistas. Visiems su
žeistiems buvo suteikta pirmoji 
pagalba. Sunkiau sužeistieji tuo 
jau nugabenti į ligoninę. Karo 
vadovybė pranešė, kad jau me
tas baigti demonstracjas ir eiti 
į darbą. Buvo pakartotas įsaky
mas kariams šauti Į neklausan. 
čius demonstrantus.

Pirmadiemo rvta demonstruo 
ti buvo pasiųsti moterys ir vai
kai. Bet kariams paleidus kelis 
kulkosvaidžiu šūvius į viršų, 
virš demonstrančių galvų, jos iš 
siskirstė ir vaikus nusivedė.

Tuo tarpu mula Chomeini jau 
kelis kartus paskelbė, kad jis 
asmeniškai skrendąs į Teheraną 
ir bandysiąs sudaryti išalamž- 
kos respublikos vyriausybę.. 

Premjeras Bachtiaras p ą ta r ė mu 
lai Chomeini tuo tarpu neskriš- 
ti į Teheraną, nes vyriausybė 
negalėsianti garąntuotį jo gyvy, 
bės. Jis priminė, kad nuotaikos 
prieš maišto kėlėjus yra labai 
įtemptos. Vietoj to, premjeras 
pasisiūlė pats skristi į Paryžių,- 
susitikti su mula ir aptarti, kaip 
galima išvengti didesnio krau
jo praliejimo. \ ų

... Mula - Chomeirū 'atsilakė įsusir 
tikti.su .promj*ru Raehticptv B»t

į Paryžių. Chomeini pabrėžė, 
kad jo vyriausybė esanti nelega 
Ii, todėl jis ir nesirengia tartis 
su • nelegalios vyriausybės na
riais.

Premjeras Bachtiaras jam tuo 
jau atsakė, kad jis nesirengia 
atsistatydinti ir, patyręs jo ne
norą tartis su jo vyriausybe 
kraujo praliejimui išvengti, vi
sai nesirengia skristi į Paryžių. 
Kai bus atidaryti Teherano ae
rodromai. tai mula Chomeini ga 
lės atskristi. Tuo tarpu karo va 
dovybė pataria visiems nutrauk 
ti tuščias demonstracijas ir griž 
ti j darbą. Karo vadovybė neleis 
perversmininkams, dirbantiems 
su užsienio agentais, nuversti le 
galią Bachtiaro vyriausybę. Po
licija visame krašte gaudo mu
las, vis dar tebekurstančius ira 
niečius protestuoti prieš Bach
tiaro vyriausybę ir karo vadus.

' Vyskupą' atidžiai išklausė 
popiežiaus kalbą

MEKSIKA, sostinė. — Ne tik 
atidarymo proga, bet ir vėliau 
suvažiavusiems vyskupams po
piežius Jonas Paulius Antrasis 
pasakė labai svarbią kalbą. Jis 
•patarė Bažnyčios vadams nesu- 
jungti Bažnyčios su valstybe ir 

:neskirti turtingų nuo beturčių. 
Bažnyčiai privalo priklausyti vi 
si, ir Bažnyčia privalo rūpintis 
kiekvienu savo nariu. Popie
žiaus kalba padariusi gilios įta 
kos į suvažiavusius vyskupus.

Mcksikdš 200.000 žmonių

tonai nevartojo tokių žiaurių 
priemonių neapykantai sukelti, 
kok’as vartoja pačiame Irane 
veikiantieji sovietų agentai. 
Kai buvo uždarinėtos durys ir 
padegtas Abasano kino teatras, 
kuriame žuvo 420 žmonių, žiū
rėjusių Amerikoje sukto filmo, 
tai valstybės pareigūnams buvo 
aišku, kad tai būta ne arabiškos, 
bet sovietinės kovos priemonės. 
Joks mahometonas nebūtų de
gęs teatro, kuriame žuvo daugu 
ma mahemetonų. Sovietų agen 
tai 
prieš karius. Praeitą sekmadie 
nį vienas šijitas nušovė Irano ka 
riuomenės pulkininką 1----

gatvėie. bet toks žingsnis nenu- 
°ipė kano vadovybės nuo 

i maištininku.

Kelis kartus 
rengėsi važiuoti

Mula Chomeini kelis kartus 
rengėsi skristi į Iraną, bet nie
kad nedrįsta tokio žingsnio im
tis. Visi Irano piliečiai gali va
žiuoti namo kada tikta nori, bet 
Chomeiti tiktai kalba, bet ne
drįsta. Jis žino, kad Teherane 
jam reiks aiškintis apie para
mą. kuprią jis gavo iš rusų maiš 
tui kurstyti ir agentams į Iraną 
siųsti. Bachtiaro vyriausybę jis 
vadina nelegalia, bet jis pats no 
ri primesti iraniečiams nelega
lią vyriausybę. Už šiuos kelis 
kartus paskelbtus planus vyriau 
sybės jis bus traukiamas atsako 
mybėn. Jam teks atsakyti ir už 
Abasano kino teatro aukas.

ir šiandien siunčia šimtus

ru

reikalus tvarko. Prezidentas iš 
anksto jam pranešė, kad bus su 
darytos sąlygos pamatyti tokią 
Ameriką, kokia ji iš tikrųjų yra.

Viceprezidentas Tengas atvy
ko į Baltuosius Rūmus 9 valan. 
dą ryto. Atlikęs oficialias suti- 

' kimo ir priėmimo ceremonijas, 
prezidentas Carteris ir vice 
premjeras Tengas tuojau susėdo 
už stalo ir pradėjo aiškintis, kaip 
viena valstybė galės padėti ki
tai. Vicepremjeras Tengas pra
džioje pareiškė, kad mokslo, p ra 
monės ir praktiško mokslo žinių 
pritaikymo srityje dabartinė Ki 
nija via gerokai atsilikusi nuo 
Amerikos ir kitų pažangių kraš
tų. Kinija labai norėtų, kad Ame 
rika. būdama praktiška, imtųsi 
priemonių atsilikusiai Kinijai pa 
dėti pasivyti pirmyn šioje srity
je pažengusias tautas. Oficialiai 
dar nepaskelbta, bet žinoma, kad 
prezidentas Carteris pranešė 
apie JAV sutikimą apmokyti ge 
riausius fizikos ir chemijos stu 
dentus modernios elektronikos. 
Amerika nori, kad kiniečiai at- 

J primaišoma sumalto sauso ledoj siųstų į Ameriką pačius gabiau 
pakuojama pėdos ilgumo dežu- j sius jaunuolius, kurie bus pa

siųsti į pačias geriausias mo
dernios fizikos mokyklas ir dir 
btuves. kad galėtų pramokti.

SNIEGAS GERAS BIZNIS

Elgin. Ill. — Įsisteigė Conti
nental Data Forms, inc., kurios 
reikalą paaiškino pats tos nau« 
jagimės firmos viceprezidentas 
Timothy Flinn, gavęs “inspira
ciją” kur nors saulėtoj Floridoj.

“Kodėl neatsiunčiant kokią dė 
žę to savo sniego ir mums pa
rodyti daug kas pradėjo klaus
ti kurie sniego nematė. “Daugu 
mas mano koštumeriu gyvena 
šiltoje saulės juostoje”, pasako
ja Flynn, žaliavos Flynno snie
go kasykloms nepritruks: Snie 
gas imamas tos kompanijos na
rių pripustytuose sklypuose.

r lės. Dėžutės persiuntimas kaš-Irano i y
tuoja nuo 1 iki 2 dolerių. "Su
laiku gali labai pabrangti. Mes
nuosavo sniego turime atsargo-'kaip atsistoti ant kojų.
je, galbūt
didžiuojasi 
Bet kokia 
pasakyta.

SNIEGO AUKA

tik

milijonui 
kompanijos 

jo sniego kaina.

CHICAGO. — Evergreen 
ventojas John Hutchinson, 60 
metų amžaus prie savo vieno

doleriu'', .. T,
šulas Prezidentas pareiškė, kad JAV 

ne > nestatys jokių sąlygų mokslo ži 
j nioms įgyti, o kai baigs mokyk
las. tai d^r gaus praktiškų pata
rimų. Rc’k’a ’žmiršti, kad So 
viet' i’unga atsisakė teikti ki 
niev.^.as žinias apie atomo skal 
dymą. Amerika nori, kad Kinija

gy-

, ’ - , . ._ • i nevartotu prievartos priemoniųaukšto namo pasistatęs kopė- -
* f a 11 f z-vrVYc' rYOVOrfSil L'T'4^’71'“

čias pradėjo krapštyti nuo sto-j 
go sniegą, bet kopėčioms pasly, 
dus. nukrito ir nuvežtas į ligoni 
nę mirė.

' kitoms tautoms pavergti. Prezi- 
i dentas bandys gauti pareiški
mą, kad Kinijos karo jėgos neisi 
verš į Taiwana ir nepavergs vie 
tos gyventojų.

kasdien važiuoja į darbą ir iš 
darbo, vadinami coinnipiiters, 
sinego audrų dėka gerai pa'ri- j daugiau, 
pelnė. Sniegu gatvės ir kelius į do *90,000 pažadėjimas 
užvertus, žmones atsiminei šiam 
traukinius. Bendrai geležinke- rui)

važinėfojŲ padaugėjo 20 Sainw tfž panuisim;f 
uoŠifnfe^ Ehfe.

i

į

klausė •popiežiaus kaĮbos apie * CHICAGOS priėmiesčm gr.
< -Icrinkriilr, 'kuriais* rfarTnniftkai

tais
ju
c r n dftr daugiau'

CHICAGOJ pinigu kai kam 
negu >nicg<», kaip ro- 

buv»- 
micsto yicemąjorui (nie- 
advokatui Kenneth W. 

plano.

s
g

tikti.su


MIAMI, FLORIDA

Tolumoje matyti Vytauto bažnyčios bokštas, Kaune

SOLISTĖ ANITA PAKALNIŠKYTĖ DAINUOS .
VASARIO MINĖJIME •

vos pora metų tėra vyresnė Gavo ir daugiau rastu sveikini 
jos dainos meno pamėgimo! mų: 1971 m. Muzikos Kolegijos

>. . r: .1 --i .1..I,.!.. I io, luimillh: Hvi nir-

Jau keletą kartų teko Karyjej vojau vienas. Ta 2 baterija ly 
ti ap:e Š as kautynes. Apie dėjo mane visą gyvenimą, ir vis 

toks pat l'kimas ją ištikdavo. 
Mat, baigęs PLP Karo Mokyklą, 
buvau paskirtas į 4 art. p. I gru-, 
pės 2 bateriją, o vėl.au, likvida
vus Lietuvos kariuomenę ir ją 
perorganizavus į 29 šaulių teri
torinį korpą vėl patekau į 615 
irt. pulke 1 divizijos 2 bateriją.

Greitai sužinojau, kad 2 bate- 
!• ja nei pabūklų nei žmonių dar 
neturi. Buvo šion baierijon pas 
kirtas viršila. Nepriklausomy
bės metais tarnavęs husarų pul
ke. Jį šiek tiek pažinau, nes ir 
jis visados dalyvaudavo kavale
rijos konkursuose.

Neturėdamas ką vekti. turė
jau geros progos pailsėti pries 
būsimą audnt. Mitybai buvome 
priskirti prie 1 baterijos, kuria1 a paauKOta daug . . . . -. , .: * vadovavo jaun. leitenantas (pa-

ias lakamieji, atrodo, buvo šta
bo pareigūnai. Jie <iavė bendrą 
žemaič ų rinktinės, arba, tik
sliau pasakius, pulko veiksmus 
gaiant Sedą. Aš čia paliesiu tik 
savo dar ntsuformuotos antro- 
s.os baterijos ir kpt. Počebuto 
vadovaujamos pėstininkų kuo* 
Įn.- sparui veiksnių da-
A. 11

Save vi grupč karinmkų 
4,1 vyku iš Invzdcno ŽeinaičiŲ 
L iiktims papildyti. Gerai atsb 
iiK.ru tada kolegos Jurgio parei
kštą nuomčaę, kad nesą verta 
tą rinktine steigti, kai vokiečių 
šarvuočiai jau ne’stengia rusų 
sulaikyti, ir kai vokiečių kapr 
tuliacija ne švengiama. Tik be 
reikalo būsią 
gyvybių. Atsimenu raip pat ir 
vieno tos rinktinės steigėjo 
mums pasakytą kalbą. Jis prie
kaištavo. kad yra susirinkę sa
vanorių. sulaikiusių rusų puoli
mą, tačiau vargas, kad nebuvo 
karininkų jiems 1 
“Mes klausėme patys savęs, kur 
mūsų karininkai, kurie turėtų 
mums vadovauti”, — kalbėjo 
toliau tas steigėjas ar jų atsto
vas. I tokius jo priekaištus atsa
kė mjr. Ba j erčias. “Mes”. — 
kalbėjo majoras, “ketverius me
tus kariavome, pavargome ir 
arėjome, kad kas mus pakeistų, 
bet tokių neatsirado. Ir mes 
klausinėjome vieni kitų, kur ki
ti mūsų karininkai, galėtu mus 
pakeisti’’.

šitaip pasikeitus žodžiai, ir 
kaltinimais, daugiau tokios rū
šies priekaištų neteko girdėti-

Skirstant karininkus parei
goms, tiesiog nustebau ir net 
nusišypsojau, kai, mane pasi
šaukęs gerai pažįstamas 1 art. 
pulko I grupės majoras ’faura- 
gėje, pranešė, kad esu skiria
mas J grupės 2 baterijos vadu. 
Taip, nuo likimo nepabėgsi, gal

vardės jau nebeprisimenu). Jis 
buvo draugiškas, ir laikas su 
juo bėgo smagiai. Klausinėjau 
ji ir apie tas kautynes, kur mū
sų partizanai sulaikė rusų ver
žimąsi, ir apie dabartinio frau-

\adovauti. L įr į^į smulkmenas.
Susidariau vaizdą, kad fron

tas buvęs sulaikytas dėl to, kad 
rusai, darydami didelį šuolį pir
myn ir vydamiesi vokiečius, nu
žygiavo per toli ir buvo įsakyti, 
pasiekus tam tikra ribą, sustoa 
=r leisti tiekimo tarnybai pasi
vyti rikiuotės dalinius, sutvai - 
kyti susisiekimo kelius ir 1.1- .Ma
tyti, kad kaip tik ant tekios ri
bos ir įvvko susišaudvmas tarp 
rusų dalinių ir lietuvių partiza
nų, iš kurių vėliau išaugo ir pa
ti rinktinė,

Taip pat galvojat!, kad, jei 
rinktinė yra mobilizuojama ir 
aąmokoma 20 km riuo fronte 
vokiečiai jau turi .tą' “neut 
Waffe ' ir kad jie ruošiasi smog 
ti rusams priešoueliu, nes jų 
vadovybei ruošiantis tik gintis 
ir trauktis stabdant, rinktines 
organizavimas ir apmokymas 
t k 20 km nuo fronto buvo arbi

vadovybės sabotavimas, ai-ba čiau, gerbdamas vado amžių ir 
gryna kvailystė. Todėl ir tas Sū- jo laipsnį, tas pastabas išklau- 
duvieėio taip išgarbintas vokie- siau ramiai. Dėl arklių jis 
čiu pik. Maeder man neatrodė 
toks garbingas karys, nes leng
vai žaidė kautynėms neparuoš
tų govotejų likimu. Turiu prisi
pažinti. kad ramiausiai pralei
dau kelias dienas.

Vieną naktį -?nrai beniiej 
gaut, staiga, pasirodė štabo pa-’ 
siuntinys ir pranešė, kad skiri 
biai prisistatyčiau pulko vadu* 
Pasiekus štabą, j‘s man įsakė : 
'Kareiviai yra tsn ir ten, o pa
būklai— ten. Suformuokite 2 
pabūklų bateriją, paruoškite 

f kautynėms ir paremkite kpt. Po
čebuto kuopą”. Nustebau dėl to
kio nerimto ir skuboto įsakymo 
ir užklausiau apie arklių trau
ką. ryšį, aprūpinimą, žiūronus I 
ir pan. Paminėjus žiūronus, jis j 
man pastebėjo, kad ateidamas į

ūron;:s. Man atrodė, kad čia 
i au truputi karščiuojamasi ir ar- 
tėįaina gal net ir j panika. Ta •> *.1,4.

turned ouc
Nowadays, people are still helping America sary 

. strong and self-suftiaent. And they’re helping tbera- 
•elves to safe, dependable savings. By taking stock ia 

America with the Payroll Savings Plan.
Buy United Stares Savings Boad^

of new American*.

^TFTKininon.
k was an arrnv long on courage, 

lout short on money.
And then the money came.
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pradžią. Mat ji dar nei dviejų 
■metų nebūdama pradėjo pa- 
i mėgdžioti savo kanarėlę ir per 
j porą metų su ja vis dainavo 0 
, ir paukšteliui žuvus nenustojo 
•meliodiją pati viena traukti.

Kanadoj, The Spectator dien
raštyje, pirmos žinios apie ją at- 
spauzdiutos bene 1970 m. bir
želio 9 d. čia teigiama, kad ji 
balsą pastoviai pradėjo lavinti, 
skambinti piano ir net šokti 
tautinius šokius būdama tik as
tuonių metų amžiaus. Tuo pat 
laiku pradėjusi ir bažnyčioj so
lo giedoti. Ir dvylikmetė būda
ma buvo gavusi konkursuose 
19 medalius.

Tačiau 1970 m. vasario 13 d. 
raštu buvo pasveikinta Ontario 
ministerio Jolin Smith, kai ji 

ĮKivani Muzikos Festivalyje, sa- 
įvo klasėj, laimėjo pirmą vietą.

ir buvo lengviau užsimaskuoti 
nuo lėktuvų.

Turiu pasakyti, kad 1972 m.; 
Kario 6 numeryje išspausdinta 
Sedos kautynių schema gal ned 
labai tiksli. Tas ežerėlis, arba/ 
tiksliau pasakius, ddielė kūdra, 
buvo pailgas ir vienu savo galu 
nesirėmė į fronto linijas. Man 
atrodo, kad ežerėlis buvo lygia
gretus frontui. Fats pabūklas 
nuvo pastatytas kairiajame kuo
pos sparne, apie 600-800 metrų 
auo pėstininkų apkasų.

Pažymėjęs tikslią pabūklo vie J 
ta. užbrėžiau žmonių ir sviedi- 
nių apkasų vielas ir įsakiau 
kasti. Kaip ir spėjau, kareiviai 
dirbo atbulomis rankomis ir įj 
visą pasiruoš.mą žiūrėjo nepa-į 
sitikėdami. Matydamas, kad ap
kasų kasimas užtruks ilgai, lie
piau parinkti medžio šakų, pa-; 
statyti pabūklą į ugniavietę, kad 
galima būtu šaudvti, ir užmas
kuoti. Be to, juos jiatikinau. kad Į 
esu parako ragavęs anksčiau ii 
kad nei jų- nei pats savęs į ru
sų maišą nesukišiu. Blogiausias 
kautynių atvejis atsiranda tada. 
Kada dėl panikos netvarkingai 
traukiamasi. Tai teko man iš
gyventi 1913 m. Ostrogorsko 
katile, kad vengrų masės, paine- ? Carmen pastatymą liepos 15 d., 
tusios ginklus, be jokios tvar-Į nors ir negaili gana kietų žodžių 
kes bėgo iš fronte*.

Tas pastabas jie išklausė, bet 
nepasitikėjimas iš jų veidų nei- minosvaidžių minos pradėjo 
šnyko. Man atrodė, kad jų tiks- kristi į miestelį, 
las buvo kuo greičiau iš tos bė
dos pabėgti. Mums besidarbuo
jant apie pabūklą, pastebėjau 
vieną jaun. leitenantą su karei
viais. besitraukiantį nuo pozici
jų į miestelį nuo Tirkšlių pusės.' 
?agalvojau. kad vykdo įsakymą! 
persigrupuoti, bet vėliau, būda
mas Barstyė’uose. patyriau, kad 
las karininkas su kucipa ar bū
riu pats pasitraukė iš jK>zic:jų n 
jialiko kairįjį fronto sparną at-! 
virą rusams. Netrukus uigir-, 
dau atskirus patrankų šūvius,' 

Į tur būt pirmoji baterija bus a-j 
i (įdariusi ugnį į rusus. Įsakiau i 
užimti vietas ir užsimaskavus, 
laukti. Bet tuo metu ir rusai pa

savo ginklų ugnį.

man 
pasakė, kad galiu paimti kelias 
gurguoles iš rekvizuotų pasto
čių. •*

Nuėjęs į daržinę, radau dvi 
lengvas iš rusų paimtas patran
kas. Vienas pabūklas buvo tvai 
koj, bet antrasis turėjo būti dar 

i suremontuotas vokiečio mecha- 
Į piko. Taip pat nurodytoje vie
loje radau apie 20 kareivių. Vie
nas jų, vyr. puskarinikis, buvo 
pažįstamas aiš Kupiškio laikų, 
Kada, būdamas kariūnu, atlikau 
stažą- Įsakiau tam puskarinin
kiui surasti keletą gurguolių pa 
būklui ir sviediniams traukti ir 
parūpinti virvių pabūklui prie 
gurguolės pririšti, kad būtų ga
lima jį traukti, o pats pasileidau 
ieškoti kpt. Počebuto ir jo kuo
pos. Kpt. Počebutą pažinau iš 
anksčiau, nes abu tarnavome 

i toje pat Tauragės įguloje. Tai 
i buvo šalto, ramaus būdo, suma
nus ir nesikaršėiuojąs karinin
kas. Jį susiradęs, prisistačiau 
.ir praųešiau, kad esu su dviem 
pabūklais paskirtas remti jo 
kuopą ir kad tai galėsiu atlikti 
tik tiesioginiu šaudymu, nes ne
tiesioginiam neturiu nei priemo
nių. nei paruoštų kareivių. Vie
nas pabūklas gali būti tuoj pat 
pastatytas į poziciją, o kitas 
dar teberemontuojamas. Taip 
pat priminiau, kad kareiviai 
man nepažįstami, ir atrodo, rei
kalingi apmokymo, todėl rim
tam uždaviniui mano “bateri
ja” nelabai tinka. Apžvelgus ba
rą. jis mane paklausė, koks ma
no siūlymas. Aš jam paaiškinau, 
kad statyti pabūklus tiesiogi
niam šaudymui su neparuoštais 
vyrais pumose linijose būtų ri
zikinga. ir pasiūliau juos pasta
tyti gilumoje už ežerėlio, kur ir 
neapmokyti kareiviai saugiau 
jausis ir iš kur. priešui jxrasiver- 
žus pro pirmas linijas, dar turė
sime progos jį sunaikinti.

Kpt. Počebutas su tuo sutiko, 
ir aš grįžau paimti pabūklu su 
sviediniais ir tarnyba. Pabūklo 
ugniavietę parinkau kairėje e- 
žerėlio pusėje, netoli gyvenamų-!leido Įvairiu > .
jų namų, nes ten augo medžių'Atskiri artilerijos sviediniai ar

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or

gan -zacija, lietuviams, ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — jšnjokejo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.-

Si .A — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
riaoots patarnauja tik Savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
į>usn onijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdratida — Endowment 
In ui kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
at kši >;o mokslo' ir jų gyvenimo praužiai.

apdr&udžia pigia tcrminuila apdrauda: už 
apdraudos suma temoka tik S3 00 melams.

yra Misose lietuvių kolonijose. Kreipkiles 
apyimkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
pagelbės i SLA įsirašyti.

kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: _ L.

. LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
S . N*w York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
Tel. (2121 563 2210
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SLA taiku,
Sl.(k)u

Sl^A ? kuopų 
J savu 
miela;
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prezidento jai laimėjus dvi pir
mas vietas su labai gerais įver
tinimais. 1972 m., Board of 
Education for the City of Ha
milton vardu, Gleen Malony pa
dėkojo už sėkmingą pasirody
mą Muzikos Festivalyje, pažy
mėdamas, kad turinti žavų bal
są ir patrauklią laikyseną.

Į vis dažniau konkursus la: 
minčią Anitą, pradeda ir muz;. 
kos kritikai atkreipti dėmes/- 
Taip Antony Hammond, kai A- 
nita dainavo 1974 metų rudenį, 
sutrumpintoj operoj Telefonas, 
dienraštyje The Spectator rašo, 
kad šešiolikmetės Anitos išpil
dymas buvęs pasigėrėtinai iš
baigtas ir pramato, kad jos dė
mesys turės krypti į daugiau su
dėtingesnius siekimus. 0 tam 
pat dienraštyje 1978 m. liepos 
17 d. rašydamas apie operos

Solistė Anita Pakalniškytė komp. Mešotti. operos 
“Telefonas” pagrindinėje Luccy rolėje.-

apie to vakaro kitus solistus, a-

(Bus daugiau)

kad su malonumu stebėjęs jos 
didelę pažangą dainavime ir la.- 
kysenoj. Teigia, kad Praskvitos 
vaidmenį išpildžiusi švariu gai
vinančiu sopranu; -gerai; kone-eiu 
truotu ir puikiai apvaldytų Nu- 
pie A. ■ Pakalniškytę pasisako, 

(Nukelta į d įim?

Oentistry News •
Putting More Light On The Subject ;
If you haven’t been to the 

dentist lately, when you do go 
you’ll think today’s dentist is 
the dentist of tomorrow!

Longer lasting — even life
time — tooth fillings are a 
reality, today. No longer 
need chipped or cracked 
teeth be lost. Such teeth can 
be reconstructed using filling 
materials that not only match 
the color of the damaged tooth 
but are as durable as the tooth 
itself.

Dental authorities estimate 
that it will be at least ten 
years before a vaccine to 
prevent tooth decay is 
available but much progress 
has already been made in that 
direction.

Laser beams instead of 
metal drills? A distinct pos
sibility, with much research 
and experimentation yet to 
be done.

High speed drills already 
operate at speeds that greatly 
reduce the discomfort of vi
bration during drilling, while 
enabling the dentist to more 
efficiently prepare the tooth 
for filling — and in less time.

One of the latest major de
velopments in the constant 
search for better procedures 
and instruments in dentistry 
is the use of fiber optics, 
the technique of transmitting 
light through transparent 
glass fibers, in illuminating 
the dentist’s working area — 
namely your mouth?

One company, the Midwest 
American Dental division of 
American Hospital Supply 
Corporation, has designed a 
new dentist’s handpiece (drill) 
called the “Quiet-Air In-Sight* 
that features a built-in “head
light” to spotlight the tooth 
area being worked on.

Like a pair of spotlights, 
two bundles of thousands of 
strands of glass bring light t» 
the area being worked on by 
a dentist using the handpiece, 
or drill, pictured here.
worked alternately among 
shadows and bright spots be
cause of the impossibility 
of getting existing light 
sources into the mouth with- 
out restricting the dentists 
ability io work 7- not to 
menti oh discomfort to the 
patient. - -- !•

In-Sight brings the light 
right into the mouth, from a < 
light source at the dentist’s 
console, through two bundles 
of thousands of strandx of ! 
glass connected to the hand* t 
piece. Only the bright white į 
light travels down the boeė; |. 
the light b«lb’t heat wd j 
electrical source May m tbw f 
dentist’s console, away from 
the patient’s mnotk t 1

. . It allows the dentist \ t» I 
work with greater precision^ / 
less eye strain and much 1 
kss fatigue — fee bodif

■*■ ~ iirf 4
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1800 So. Holitod St

Prancūzijos prezidentą- 
priemonių sumažinti Ira

m*
$XW

snsi-$*.oe by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than, any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

$1.50.
Eilių rinktinė. 169

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Chicago, III. 60608

Detroito naujienos

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Stefanija KauneHenė. 
Nijolė Mikšytė Word, 
Algis ir Birutė Barauskai 
Altas Šukys, 
Stasys šimoliūnas, 
.Juozas Lesčinskus, 
Antanas Vaitėnas, 
Vytautas Petrauskas. 
Saulius Kaimelis, 
Antanas Sukauskas, 
Birutė ir Povilas čečkai, 
Vincas Tamošiūnas, 
Cecilija Balsienė, 
Lidija Mingėlienė, 
Komas Macionis, 
Pranciška Telcvičienė, 
Ada Teličėnienė, 
Rožė Razauskienė, 
Irena Vaitkūnaitė, 
Pilėną Bražiūnienė, 
Angelė Šukienė, 
Vitalija Vaškelytė. 
Gražina Vaškelytė, 
Diana Černytė, 
Antanas ir Genovaitė N< 
Feliksas Motuzas, 
Petras Pagojus, 
Bernardas Brizgvs. 
Angelė B'ukšnienė.

P. šilas
(Bus daugiau)

— Prancūzų policija Įsakė 
mului Chomeini nesikišti i Ira
no' vidaus reikalus. Jeigu jis ne
paklausys, tai bus suimtas ir 
deportuotas.

l*t*tit* 1KS matai*.
Įstalfo* pdatwoea Dama* »Monx>Mll*m*

O. Kuri M*, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ao- 
toriiui potabnnų neapgausi Intualrto ir agltpropo propaganda M 
oinaakaviaaL Abi knygoa paraityto# lengvu, gnfiu rtUlmni.

Pr»4. P. Pakarklla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota latorinė rhsdlja apie prtlan llkjJM- 
Kalna

Vincą* žemaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS FA RAITĖ J R. 
M p*L Kaina SU0.

tie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIINOSR, 1737 Se. HALSTID ST., CHICAGO, IVL. MMĖ 

•ftllMkaM Berk* velandeMfa erke wteekant Ir yri delbei 
SekĮ er plelelat perlaidą.

Stepas Lungys, 
Albinas Andriušaitis, 
Elzbieta Jodinskienė, 
Eugenija Bulotienė, 
Erna Garliauskienė, 
Irena Laurus, 
Ona ir Cėsys šadeikai, 
P. Balinienė, 
Marijonas šnapštys, 
Vladas Slaškus ir 
Pranė Balandienė-

D.L.O.C. Valdvba

VTKNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Tat 4Ž1-R070

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda 1 gamtos vaizdu ir garsu ste
buklui. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja.

Jeigu kursantai gavo instruk 
ci j as, kad reikia suniekinti ir 
sunaikinti Altą, tai nurodė ir 
priemones, kaip tą padaryti. 
Tam griovimo darbui, nei Lais 
vė, nei Vilnis nei Akiračiai ne
tinka, nes mažai kas juos skaito. 
Be to, ir jų skaitytojai vistiek 
Altai neaukoja. Ir labai gaila, 
kad tam pragaištingam darbui 
atlikti, Marijonų leidžiamas dien 
naštis plačiai atidarė duris.

Žinome, kad komunistai vis-

A K*5S IN THE DARK. Pikantiškų n luuvJU 
ipraiyoud, paimu H gyvenimo. Lengva* rUliua. gyva gailai Lšleiaa 
150 psl. Ksina $2.50.

Dt. Juozu 5. Kx>n4!us, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 14J 
par. Kainuoja $2.00. ■ !

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V> 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0u.

Danguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas g* H m* įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki r 
pin’glnę perlaidu k

2759 W. 71st St., Chicago, Ill.
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guw*n — MINTYS IR DARBAI, 250 psL, liečiančius 190C 

metų įvykius. Jeblonskic ir Totoraičio jaunu dienas ir 
ritpfmTftą- - ___

Or. A. J. OutMn — DANTYS, jų priežiūra, rveiiiu ir grc5s
Kietais viršeliais, vietoje 34.00 dabar tik —-------------
WnWtais viršeliais tik - ----------------------------------------

Dr. A. J. Durno — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Koropą įspūdžiai. Dabar tik ----------------

ką daro “liaudies vardu ir jos 
gerovei”. St. Barzdukas naudo
jasi tos pačios propagandos nu
rodymais. Jis rašo...... “L. B-nė
pasisako tik už tokias tradici. 
jas, kurios turi visai visuome
nei teigiamą reikšmę”... (mano 
pabraukta). Argi St. B. galėjo 
parašyti, kad jie laužo susitari
mus “liaudies gerovei”. Ne. Ta 
da gal ir Draugas gėdytusi tokį 
straipsni dėti. Bet čia, išeivi
joj, žodi “liaudis” lengvai ir ge
riau pakeisti žodžiu “visuome
nė”. Pasakykite, kokią visuome 
nę tie Petronio svečiai čia atsto 
vauja? Kas juos įgaliojo išeivi
jos vardu kalbėti? Matome ko
kią naudą okupantui atnešė Tė
viškės draugija. Dvasios vadai 
ir vadukai, pabuvoję kelias sa
vaites ar mėnesius Petronio glo 
boję ir netik perspazdina jų 
romanus, bet tiksliai panaudoja 
jų nurodytą propagandos tech
niką. Ir čia, išeivijos lietuviams, 
vietoje kalbėti “liaudies var
du”, pradeda kalbėt visuomenės 
vardu. J. Jonaitis

gen. Petronio vežiojami ir vai- 
š’nami Vilniuje. Tu pasivažinė
jimų išdavas matome, šįmet tą 
akciją pradėjo Stasys Barzdu
kas.

Visi žinome, kad komunistai 
sutarčių tol laikosi, kol jiems 
jos naudingos. Lygiai tų pačių 
principų laikosi ir mūsų bendra 
darbiautojai įsitvirtinę L. B-nė- 
je. Stasys Barzdukas rašo:... “Al 

kad rei
kia remtis kažkokiu, konkrečiai 
nenurodomu, susitarimu ir tra 
dicija”... Panoro bendruomenin 
kai pasipinigauti, tai tas susita
rimas jau ir nebegalioja. Toks 
susitarimas dėl aukų rinkimo 
buvo tarp Altos, Balto ir L. 
B-nės.

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozai K»p»ČIn»k»«, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolėevikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozą* Kspačinskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tei yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Ulo- 
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .LlETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiųose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. AB psl. 31.50. Yra taip pet 
Išversta 1 anglų kalbą.

M ZoŠČ*nko, SATYRINES NOVtLtS. Genialaus ruaų rašytojo

Artinas? Vasario 16 diena. 
Gerai atsimename, kokią akci
ją, 1978 metais prieš Vasario 16 
d’eną. bendradarbiautojai buvo 
išvystę Drauge prieš Altą. Ir 
šįmet jau pradėta akciją prieš 
Altą, prieš Vasario 16-tos die
nos proga. Altui aukų rinkimą.

Gerai atsimename okupanto 
prieš 
“Nei

mybes.
Stun McNeil! The Spectator 

l!J7a m. bal. S d., rašo kad lia 
nfltono šokių grupės 25 metę 
minėjime, re’kią išskirtinai pa
minėti jauną solistę A. Pakalni
škytę, nepaprastai švariu sojų r 
im ir aiškiu tonu, padainavusią. 
1976 m. spalio 25 d. Mohauk 
Kcleg'jci, muzikos skyriaus ve
dėja Patricia Bolston rašo Ani
ta’, kad džiaugiasi puikiu jos 
dainavimu ir visi but-e sudomin
ti geru išpildymu.

Kathleen W’ernich The Spek- 
tator s 1975 m. gruodžio 6 d. tei
gia: "A. Pakalniškytės balsas 
yra išskirtinai aiškus, švarus ir 
pirkiai apvaldytas, tat ir nėra 
staigmena, kad ji yra kviečiama 
į New York 1976 metais išpildy
ti programą”.

dieną Los Angeles 
Kazimiero parapi- 
Dienu koncerte A.

buvo pagrindinė 
• liepos 12 d. 

rašo Aja ir teigia "Lietuvių gy
venime tai unikumas, kad tokia 
jauna būtų taip gerai išlavinusi 

savo balsą . . . Jos balsas labai 
plačios ajiiinties, gražus tem
bras, švelnus, šiltas, malonus ir 
gaivinantis. Jis lieka gražus auk
štuose ir žemuose registruose- 
Visi perėjimai iš aukštų į žemus 
ir iš žemų į aukštus, atliekami 
žavingai.” Tarp kitko' apie iš
pildytas dainas rašo” ... jai dai
nuojant apie paliktos Tėvynės 
Nemunėlį bus ne vieno klausy
tojo slaptai šluostomos aša
ros . . .”

- .į”

imasi
no mulų veiklą Paryžiuje ir Pie
tų Prancūzijoje. Irano vyriau
sybė ii' karo vadc'vybė reiškia 
nepasitenkinimą tokia konspira 
torių laisve Prancūzijoje.

Visoms organizacijoms ir visuomenei 
pranešimas

Vasario 16-os iškilmingas ini- brangios Vasario 16-sios darnų 
įsario bendrą minėjimą l^ei siuleda- 

inomis aukomis ir turime vil
ties, kad ir toliau vieningai tai 
darysime.

Detali šventės minėjimo pro
grama bus jjaskelbta vėliau 
spaudoje, per radiją ir lape
liuose.

Lietuvos laisvinimo darbams 
finansuoti aukas priima sekan-

Naujienose yra gausua pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AuRusfaltyH -ValilūnUni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurffli Baltruialtia, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, 

Sieninio formato, 157 psl Kaina S2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAIČIAI IR RASTAI. 155 psl.
4. Vincas Joniku*, LYDĖJAU VIEJNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina S3.00.
B. Kloopas Jurp«llonl«, GLODI ■ LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00 
8. AnatoIlĮu* Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.
7. Nadat Rastanla, TRIJŲ ROŽIŲ iVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, S3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
12. Patras Sapalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
“ Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00. 

Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50. 
Alfonsas Tyruells. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 
$1.00. '
Adomas Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

■ NAUJIENOS,
1739 0o. HaĮMed Street, Chicago, Illinois 60908

$2.» 
laHma taip pat ožsfsakytl paštu, atsiuntus čeki arba nwwy prdert prie 

iHMoatjlee kelnes pridedant 30c. persiuntimo iiiaidoms.

NAUJIENOS, 
ITSf S«. HALSTED ST. CHICAGO, ILE. ISttl

1976 m. vasario 9 dienos The 
Speklator kronikoj skelbiama, 
kad aštuomiolikinetė Anita tun 
virš 250 medaliu ir įvairiu trofė
jų. Tačiau dabar jau ji jų turi 
348. Ir dauguma jų yra auksi
niai — ji jau ir praminta “Auk
sine Mergaite”.

Žinoma, kad ji yra gavusi 
daug stipendijų, o Tėviškės ži
buriuose 1978 m. sausio 26 d. 
skelbiama, kad gavo dar ir vi
siems metams stipendiją iš Ka
nadoj žymiausio ukrainiečio te
noro Victor Skevel.

Apie 1974 metais į A. Pakal
niškytę didesnį dėmesį atkreipė 
ir savieji, žymesni plačiau jjasi- 
rodymai ir atsiliepimai susiję 
su 1975 metais. Kovo 8 dieną, 
minint Montrealio lituanistinės

mokyklos 25 metu sukaktį, apie 
\nilcs ten įvykusį koncertą 
Naujienoje E. Kardelienė rašo, 
kad ji jau k acertuoja nuo 8 me
tų savo amžiaus ta’gi pradė
jo prieš 9 metus. Teigia kad jos 
balsas yra gražaus tembro, ir 
aptaria "Pilną dLpozcną turin
tį — siekiantį ankstas gaidas. 
re;kalingas ko’aiatūrai. B?l jos 
balsas yra liriko koloratūrinis 
ir jeigu ji kada nors dainos ope
roje. galės dainuoti ne tik ko
loratūrines partijas, bet ir liti
nes.”

Birželio 22 
lietuviu šv. 
jos Lietuvių 
Pakalniškytė 
solistė, kaip Drau 

A ja ir tei 
tai un

nėjiinas įvyks 197 
mėn. 11 d. 12 vai. 3h min. Kul
tūriniame centre, 25335 West 
9 Mile Rd .

Pamaldos bus visose trijose 
lietuvių parapijų bažnyčiose už 
žuvusius karius partizanus, šau
lius ir nukankintus lietuvių tau
tos sūnus ir dukras kalėjimuo
se, koncentracijos stovyklose bei 
Sibiro taigose.

Kviečiame visus, o organiza
cijas su vėliavomis, dalyvauti 
minėjime ir bažnyčiose, pasta
rąsias pasirenkant individualiai.

Vėliavos prie miesto rotušės 
pakėlimas Vasario 16 d. 8 vai- 
30 min. rytą ir nuleidimas 5 va
landą popiet.

Iškilmingo minėjimo metu 
vėliavas tvarko “švyturio” Jūrų 
šauliai. Prie Įėjimo i salę bus 
renkamos aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams ir persiųstos 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

Aukų rinkimo vajui vadovaus 
ALTo Direktorė DLOC vicepirm. 
Elzbieta Paurazienė, 17403 Quin
cy Ave., Detroit, Mich. 48221, 
Tel. 862-3298. Aukas priima visi 
Detroito Lietuvių Organižacij ų 
Centro valdybos nariai ir įgalio
ti aukų rinkėjai. Maloniai pra
šome Organizacijas ir visus lie
tuvius dalyvauti minėjime ir 
pagal išgales skirti Lietuvos 
laisvinimo' reikalams auka.

Su dėkingumu džiaugiamės 
visų Detroito lietuvių Organiza 
ei jų vieningumu rengiant mums

Foryourheadache get 
extra strength and safety, too

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg- 
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety.Thafs common sense. That’s Anacin

rinkimus paleistą šūkį:.. 
vieno balso liaudi-es prie 
O čia. Tėviškės draugijos tos darbuotojai mano 

lankytojų pastangomis, prieš Va 
sario 16-tą dieną paleidžia pana
šų kukį: .. “Nei vieno dolerio 
Altai, Vasario 16 dienos proga”. 
Ir ta tema kasdieną Drauge pa
sirodo straipsnis. Juk paleidžia
ma visas būrys agitatorių. Argi 
veltui ateitininku dvasios vadai
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spręsti buvo paaukota kelios valandos ir nieko nenu
tarta. Tarybos nariai suabejojo vienos organ;zacijos 
mandatais. Vietoje vieno atstovo, skiriamo į VLIKo 
rybą, atsirado du. Paaiškinimai ir dokumentų parody 

Daily Exept Sunday by The Lithuanian N«w» Pub co., me. mas nieko nereiškė. Organizacijos atstovai sutiko klau-
i7» u. Haiaud street, Chicago, m, 6060$. Talton* 421-4100 simą išaiškinti ir pranešti, kuris atstovas ateityje ats

second - class postagf paid at Chicago. Illinois tovaus minėtą organizaciją VLIKo taryboje.
Bet daugiau laiko be pagrindo sugaišino kita poli- 

litinė grupė, kuri savo centro komiteto nesutarimus at
nešė į VLIKo tarybos posėdį. VLIKas niekad nespren
dė organizacijų vidaus klausimų. Jis nesiėmė šio klau
simo spręsti ir šį kartą. Tai turi atlikti ta pati organi
zacija. Josios nariai ir josios centro komitetas privalė
jo susirinkti ir aptarti, kas organizaciją atstovaus ir 
kas turi vykdyti centro komiteto nutarimus. Visi suti
ko, kad šios grupės atstovai turės iki kito tarybos po
sėdžio šitą klausimą išspręsti.

VLIKo taryba, praleidusi tiek daug laiko klausi- j 
mams, kurie jai visai nepriklauso, nutarė baigti posėdį 
ir susirinkti kovo 11 dieną 12 valandą toje pačioje 
vietoje.

Taryba, rodos, būtų galėjusi išsirinkti valdybą ir 
be dviejų organizacijų atstovų. Bet pirmininkas, kaž
kokių sumetimų vedamas, nutarė visą reikalą atidėti 
kovo pradžiai. Reikia manyti, kad sekančiame susirin
kime bus sudaryta VLIKo valdyba, kuri galės pajudėti 
nepajudėjusiems klausimams.

VLIKo statutas labai griežtas. Jeigu jis iki šie 
meto laikė visas politines grupes prie vieno stalo ir vie
noje didelėje apimtyje, tai gal ir verta prisilaikyti jo 
nuostatų. Geriau žingsniuoti lėčiau, bet saugiau. Turi
me žingsniuoti vieningai. ALTas ir VLIKas priv-k 
būti vieningi. Jie privalo kalbėti visų lietuvių vardu. 
Bet VLIKo statutas, kaip visų kitų organizacijų sta
tutai yra geri, kol jie tas organizacijas vienija ir ce
mentuoja. Galima aukoti energiją, laiką ir pinigus, kad 
tiktai pasiektume savo tikslo. Bet negalime energijos ir 
pinigų eikvoti, kada laikas visiems yra brangus. Kas 
VLIKo nepripažįsta, tas ne vieną kartą yra prasitaręs, 
kad VLIKas nereikalingas, jis labai mažai padaro, tai 

[tokiems statutas yra VLIKo darbo stabdis.. Jie gali 
kartais panaudoti VLIKo statutą reikalingam 
pristabdyti.

Statutas privalo būti taip suredaguotas, 
kas negalėtų visų lietuvių vieninko darbo 
ir net užsimotam darbui kenkti, šiandie 
kad Madrido konferencija ne už kalnų, 
greitai bėga ir neša problemas. Tuo tarpu 
tarybos narys privalo pačius svarbiausius
teisės nuostatus atmintinai žinoti, kad kiekviena pasi
taikiusi proga galėtų kelti viešumon ir okupantams no
sį pabadyti. Kaip katinui nepatinka, kad jo nosis kiša
ma į užterštus miltus, taip rusui nepatinka, kad lietu
vis jam mena tarptautinės teisės nuostatus. Tarpt*'u 

j tinės teisės žinovai ne visus tarptautinius nuostatus ži- 
jno, bet VLIKo nariai privalo juos žinoti. Joks advoka- 
' tas, mėgstąs naktis praleisti prie kortų ir stikliuko tarp
tautinės teisės nežinos. Jos nežino ir paprastas advoka
tas. Tuo tarpu lietuvis privalo tuos nuostatus 
■ nes tai yra vienintelis efektyvus ginklas.

Visi pripažįsta, kad Madrido konferencijai 
ruoštis. Tai pripažįsta net ir tie, kurie Helsinkio 
brežneviškai interpretuoja. Bet tai konferencijai

Ai oi 1, IT77
Subscription ftitx:

ldl Chicago $33.00 per jeix, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
116.00 per aix months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cent® per copy.
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Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago. 
UI 80608 Telef 421-8100.

Pinigui reikia durti palu- *on**v 
Orderiu kart® m užrakymu

NALJllaŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
3 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

■Praeitą sekmadienį, sausio 28 dieną, Chicagos jė
zuitų namuose posėdžiavo Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto taryba. Ją sudaro, kaip jau minėjome, 
penkiolika lietuvių politinių grupių, kurios siekia Lie
tuvos nepriklausomybės prarastos Antrojo Pasalinio ka
ro pradžioje.

VLIKo seimas vyko Chicagoje praeitų metų gruo
džio 9 ir 10 dienomis. Jeigu būtų buvęs sutarimas, tai 
VLIKo taryba būtų galėjusi susirinkti Chicagoje ir ap
tarti kelis svarbius klausimus, bet jiems nepavyko tai 
padaryti. Tada buvo aiškinama, kad VLIKas turi visų 
politinių grupių priimtą statutą, kurio taryba privalo

f 
I

A*

Vilnius dar iš šian dien akiai yra patrauklus

1. BAKCNAS

Pastabos tolo

laikytis. Jeigu. VLIKo tarybos narių grupė panorės ne
silaikyti statuto, tai atidarius Pandoros dėžutę ir pa
leis yisą eilę ginčų, kurie gali užimti daug laiko ir prie 
nieko, gero neprivesti. ,

Daugumą VLIKo seime turėjusios politinės gru
pės jau buvo tiek išvargintos tuščiais politiniais ir ma- 
kiveliškais ginčais, kad padarė nuolaidą ir sutiko Pan
doros dėžutės raktą turėjusių reikalavimą patenkinti. 
Jiei sutiko saus. 14 nuvykti Į New Yorką ir ten bandyti 
išspręsti klausimus, kuriuos atidėję Chicagoj. Tuo tar
pu buvo visa eilė intrigų, kurios prie nieko gero nevedė. 
Suvaldžius intrigas ir neatidarius Pandoros dėžės, New 
Yorke nieko nedaryti, bet suvažiuoti Chicagon šių me
tų sausio 28 dieną, užmiršti beprasmius ginčus ir Chica- 
goje išrinkti VLIKo valdybą, jų tarpe ir pirmininką.

Praeito sekmadienio vidudieni visi VLIKo tarybos 
nariai susirinko jėzuitų namuose VLIKo valdybos rink
ti ir kitų svarbių reikalų aptarti. Vieni Į posėdį atėjo, 
kiti atvažiavo, o tretieji skrido iš New Yorko ir kitų 
vietovių, kad bendromis jėgomis galėtų aptarti svar
bius klausimus visiems nepriklausomos Lietuvos sie
kiantiems lietuviams. Atrodo, kad ir ši kartą porai at
stovų važiuojant į jėzuitų centrą katė per kelią per-

darbui

■ J

e.

kiekvienas 
tarptautinės

, sistebiu, kad buvo gana nega. 
j tyvios kritikos, protestų net iš 
i lietuvių, tarpo. Bet aš visiškai 
nesistebiu tokiu rusų filmu. Ka 
ro metu esu prisižiūrėjęs vokie 
čių rodomų filmų, kur nieko ne

S buvo daugiau kaip triumfališki 
laimėjimai, laimėjimai, laimėjo, 
mai. Tada jau galvojau, kaip bū 
tų gerai, kad sulaukčiau dienų 
kai galėsiu pamatyti antrą fro - 
to' pusę. Ilgai reikėjo laukti, bet 
sulaukiau ir bet dabar mačiau 
ir dar tebežiūriu.

Matęs filmuose vokiška ji 
frontą — dabar visai nesijaudin 
damas žiūriu rusiškąjį frontą ir 

, matau, kad “abu labu tokiu”: 
vokiečiai tada visus karo žiauru 
mus vertė rusų sąskaiton, dabar 
rusai — viską perrašo vokiečių 
sąskaiton. Nei vienas neprisipa 
žįsta pavz. prie Katyno žudynių, 
kuriose buvo išžuryta, rodos, net 
keturi tūkstančiai lenku kari
ninkų

Vokiečiai nei rusai nėra, ma 
anglų ar amerikiečių mentalite
to; naciai klėstojo karo istorij.' 
savo naudai, bolšev’kai daro t< 
patį savo naudai. Mažiau pasi
gėrėtinai puikiai <
amerikiečių dokumen ’nį fil
mą “Victory at Sea”, kur, meko 
neslepiant, parodyta netik lai
mėjimai bet ir tragiški pralai
mėjimai. Taip pat mačiau anglų 
filmą “Second World War”, ku
ris nors ir nėra toks geras kaip 
amerikiečių, bet vistiek l-ba‘ 
Įdomus ir bešališkai istoriškas, 
taip pat nesergant žiūrovui vien 
laimėjimus, bet neslepia ir pra
laimėjimų Viso to nebuvo ma
tyti naciniuose filmuose ir ne
matyti dabar rusiškuose. Bet 
mačius vieną (nacinį) — dabar 
buvo labai naudinga pamatyti

(Nukelta į 5 psl.)

Klaipėda prie Baltijos — Klaipeda prie Pacifiko

(Tęsinys)

Po antrojo pasaulinio karo1 
Kla'pėdos krašto ir visos Lie-1 
uvos istor.jos ratas sukasi kito 
Lie’uvos okupanto — Sovietų 
“’usįjos kryptimi (ir niekas šiam 
’■‘en negali ■ pasakyti —. ar ir ka 
!a tas ratas vėl pasisuks Lietu.! 
•os neprfkleusomybės link. Tai! 
stori jos tėkmė ir turime turėti j 
dlt-’es kad Lietuva su Klaipėda 
gyvens v:sas istorijos audras, 

:ol ten vėl nušvis laisvės ryto
ms. Tokia mintimi ir viltimi mi 
virte ir šios valandėlės proga 
Taipėdos krašto atvadavimą ir į 
prijungimą prie Lietuvos 1923į 
netais sausio mėnesio 15-tą die 
ną.

Kaunas, Vilnius, Karaliaučius

Istorinės sausio 15-tos dienos 
švakarėse — sausio 13 d. Ame 
ikoje buvo transliuojama rusų 
’’mas (TV “The. Unknown 
rar”. Kadangi iš anks+o buvo 

kelb:ama, kad tos dienos epizo 
tas apims “The liberation of

Belorussia”, tai pasiryžau prie 
televizijos pasėdėti tikėdamas, 
kad kas nors bus parodyta ir iš 
kovu arčiau Lietuvos ar net ir 
pačioje Lietuvoje. Nieko nebu
vo parodyta iš Lietuvos, tik, ke. 
lis kartus buvo paminėta ir že
mėlapyje parodyta Kaunas ir 
Vilnius, nurodant datos kada 
tie miestai, taip pat ir visi Bal 
t’’jos kraštai Estija, Latvija ir, 
Lietuva buvo “išvaduota?. Bet 
vistiek nesigailėjau visą valan
dą prie TV išsėdėjęs, nes buvo 
parodyta sunaikintas Karaliau
čius ir pastebėta, kad Karaliau
čiuje žuvo 42.000 vokiečių karino 
menės ir rusai ten paėmė nelais 
vėn 92.000 vokiečiu kareivių.

Tas rusų filmas, labai gerai 
išgarsintas ir daugelyje pasau
lio kraštų transliuojamas, be abe 
jo yra propagandinis, nes nori
ma žiūrovą įtaigoti sovietinės 
kariuomenės nenugalimumu, he 
roiškumu, didvyriškumu. Tam 
parinkta ir reikiamos dokumen 
tinės scenos iš karo lauko. Ne-

žinoti,

šiam priešui. Laisvės gimtiniam kraštui viekiančių lie
tuvių tarpe tokiems keistuoliams neturėtų būti vietos. 
Naudingą darbą dirbantieji mūsų tautiečiai tokią ne
apykantą privalo mokėti ne tik užgniaužti, bet visiems 
laikams paskandinti. Neapykanta jau šiandien mums 
kenkia. Jeigu jos nesuvaldysime, tai galime svarbiausią

reikia mūšį pralaimėti. Tokio pralaimėjimo mes negalime to- 
aktus leruoti.
nepa- gali būti keistuolių, kuriems neapykanta naudingą dar- 

sklandžiai. Bet netrukus reikalai užkliuvo, kuriems iš- siruošime tuštiems ginčams laiką leisdami. Mūsų tarpe bą dirbančiam .broliui yra saldesnė, negu mūsų didžiau-
Visi atvyko laiku. Pasitarimai pradžioje ėjo gana

K JASIŪNAS

ĮSPŪDŽIAI Iš AUSTRALIJOS
•r

(Tęsinys)

Tikrieji vietiniai australai save vadina “aus- 
sie”” (ištariama “azy”). Jų kalba yra anglų ,bet 
ištarimo akcentas yra labai keistai ypatingas, 
ir daug kuo skiriasi nuo britų ar amerikiečių. 
Neįpratusiam reikia gerokai įtempti ausį, kad 
viską suprastum, ką australas sako. Aš tik ga
liu įsivaizduoti, kiek mūsų lietuviai vargo, kol 
išmoko “australiškai” kalbėti. Kaikurie žodžiai 
yra išvis skirtingi, pav., vietoje drugist ar phar
macist, jie sako chemist; vietoje gasoline ar gas 
-- petrol; vietoje trailer (priekalba) — caravan, 
ir t. t. Amerikiečius kalbant jie supranta labai 
gerai,, nes prisiklauso iš amerikietičkų TV pro
gramų.

Australės moterys daugumoje yra gana 
gražiai nuaugę, aukštokos, lieknos, šviesių plau
kų spalvos, mėlynakės. Deja yra sakoma, kad 30 
metų amžiaus sulaukusios, dėl stiprios australiš
kos saulės veikimo j odą, jos anksti pradeda 
<enti i ""

K dnngi Australija randasi beveik kitoje 
žemes rutuiin pusėje, tai kai pas mus yra diena, 
pas juos y;rą, naktis, ir atvirkščiai. Jei palyginti 
Chi?agos ii- Šydrėjaus paros laikus, susidaro

apie 10 valandų skirtumas. Be to, yra ir vienas 
kalendorinis skirtumas. Pav., skrendant iš Ame
rikos į Australiją, prarandi vieną dieną, o grįž
tant — tą dieną atsiimi atgal.

Saulė Australijoje skrieja šiauriniame dan
gaus skliaute, kas man buvo labai neįprasta, ir 
pradžioje vis abejojau kur yra rytai, kur pietūs 
ir vakarai. Net ir žvaigždėtas dangus naktį yra 
kitoks, nei kad žiūrint iš šiaurinio pusrutulio. 
Pamenu, dar Lietuvos danguje virš pietinio ho
rizonto aiškiai išskirdavau Pietų Kryžiaus 
žvaigždžių konsteliaciją. Čia gi, Sydnėjuje, kelis 
vakarus su broliu ieškojome Pietų Kryžiaus, 
bet kažkodėl nesuradome. Pietų Kryžiaus žvaig- 

1 ždžių grupė yra pavaizduota ir Australijos vė
liavoje.

Kadangi Australija yra arti pusiaujo, skir
tumas tarp dienos ir nakties ilgumų nėra dide
lis. Pav., man lankantis, artinosi Kalėdos, ir pie
tų pusrutulyje buvo ilgiausios metų dienos, Syd
nėjuje saulė tekėjo apie 6:30 vai. ryto, ir leisda
vosi apie 8 vaL vak.

Klimato atžvilgiu, Šiaurinė žemyno dalis tu- 
! ri karštą tropikinį klimatą, o pietinė yra kiek 
| vėsesnė. Gal tinkamiausias lietuviams klimatas 
būtų Tasmanijos saloje. Žemyno pakraščiuose, 
kur daugiau palyja, augmenija yra vešlesnė, ') 
daugiau į vidurį — klimatas yra sausesnis ’ 
karštesnis. Dėl sausrų dažnai įvyksta miškų gi. .

srai, kuriuos sukelia neatsargiai numesta ciga
retės nuorūka ar butelio stiklas, atitinkamu 
kampu saulei šviečiant, pavirtęs į Padidinamąjį 
stiklą. Važiuojant po Sydnėjaus apylinkes, teko 
matyti labai daug buvusių miško gaisrų pėdsa
kų, o vietoje miškas dar degė, nors ir nebuvo 
sausros metas.

Sydnėjuje vidutinė vasaros temperatūra 
yra 22 laipsniai C, o žiemos temperatūros vidur
kis — 13 laipsnių C. Temperatūra priklauso ir 
nuo vėjo pūtimo krypties. Vėjui papūtus nuo 
vandenyno, oras vasaros metu bematant atvės
ta. Saulėtų dienų yra apie 340 metuose.

Australija turi savo tipingą augmeniją, ku- 
!ri, pagal klimatines sąlygas, įvairuoja. Čia yra 
| vieno trečdalio pasaulio gėlių tėvynė. Sydnėjaus 
parkuose teko matyti medžius, kurių lapai yra 
panašūs į kambarinio fikuso, bet skersmuo (lie
mens diametras) yra apie 10 pėdų, o šakos už- 

I dengia gal trečdalį akro.Sakoma»kad tie medžiai 
yra daugelio šimtmečių senumo, Auga kelios de
šimtys rūšių įvairių palmių. Kaktusų yra keli 

j šimtai rūšių, ir jie pasižymi ypatingai gražių 
spalvų žiedais.

į Prieš važiuodamas į Australiją buvau daug 
girdė:es apie tą jų 4<bush country”, t. y. krūmų

" . ą Pamatyti, toli važiuoti nereikia, už-
• ’žiuoti gal 20 mylių į krašto gilumą, 

a gana nykus “bush country” vaizdas.

Krūmai ar medžiai auga tolokai nuo vienas kito, 
lapų mažai teturi, lyg būtų pusiau gyvi. Jaus
mas — lyg būtum kitoje planetoje.

Australijos gyvūnija taip pat yra gana įdo
mi. Visi esame girdėję apie kengūras, kurių čia 
priskaitoma apie 50 rūšių, nuo vienos pėdos iki 
astuonių aukščio. Kad jas pamatyti gyvenan
čias laisvai gamtoje, reikia nuo miestų išvažiuo- 

I ti šimtą ar daugiau mylių. Kaip mes čia Ameri
koje matome pakelėse ženklus, perpėjančius va
žiuotojus apie stirnas, taip ten yra ženklai, pers- 
pėją apie kengūras. Kengūros pridaro ūkinin
kams daug žalos. Jas šaudo, o mėsą naudoja 
konservuotam šunų maistui. Vienu uodegos pa
sispyrimu, kengūra gali nušokti keliasdešimt 
Pėdų, o jų užpakalinių kojų nagai yra baisus 
ginklas, ir susipešę, jos perplėšia vienos ki- 

i toms vidurius. Kenkūras temačiau tik zoologijos 
sod e.

Kitas labai simpatingas išimtinai Australi
jos gyventojas yra koala meškiukas, kurį dažnai 
matome TV ekranuose, per australų oro linijos 
Quantas skelbimus. Jis didesnę savo gyvenimo 
dalį praleidžia miegodamas ir “pagiriodamas” 

I medžių viršūnėse, prisivalgęs tam tikrų svaigi
nančių medžių lapų. , , f
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Peach Time Is Here

1
2

2

i I

kon- 
Nariu

Ofiso telef.n 776-2880 
Rezidencijos telįf.: 448-5545

teaspoon almond 
extract

egg whites, stiffly
beaten

Sweetened sliced fresh
peaches
of the milk in saucepan;

I I

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

i

i

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE, 

St. Petersburg, FL 33715 
Tel. 813J-384-3G20

DR. PAUL V. DARGlb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Mauhe.m nd., Wesichestur, IL.
Vala_\iaj£>: 3—y darbo dienomis ų

Vasario 16 gimnazijos 15 bū
relio rėmėjai 1978 m. sudėjo 
$401.00 savo nario mokesčiais, 
šios aukos i Balfo vajų neįeina.

o’ Z.

DR, VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spe^ MOTERŲ llgte 
Ofisas 2652 WEST 5yth Si P.G-ET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečian 
u: penki. 2-4’ ir b-8 vai- vak. S^štadie 
uais 2-4 _ vaL popiet ir kitu laiku 

pajgal susitarimą.

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. G-LEvECKAs 
GYDYTOJAS 1R CHIRukOAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Almond Custard Cream 
1/4

UKTRUPEDAŠ-PROTE^STAl 
a < Aparatai - Protezai. M«Jd. ban 

dažai. Speciali pagalba kJįomi 
- " (Arch Supports) ir t t. " 
v *L; S—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—i 
2*50 West 63rd St, Chicagt. If L 60625 

Talat: PRospect 6-5084

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir j 
“contact lenses’” ]

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree, j

,:.J

f

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowtord 
Medical Building), Tel. LU 5-6446 

Priima ufiomus pa^al susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinu 374-8004.

W X-

Č’i r *

M& W

“hard Liquor , dažnai gana bran 
gaus. K’taip yra su japonais ir 
ypačiai Japonijoje. Nesenai spau 
c oje buvo paskelbta, kad Japoni 
ja jau įsirikiavo j daugiausiai 
alaus išgeriančiųjų penkių “di- 

1 tižiųjų” alaus mėgėjų skaičių ir 
dabar jau užima penktą vietą 
tokioje (pagal alaus suvartoji
mo kiekį) eilėje: Amerika, Va- 
Vakarų Vokietija, Didžioji Bri-

1 tanija, Sovietų Sąjunga ir Japo 
nija.

(Pabaiga)

LICE K O
II
I

I I

Japonu imtų bangos

VI. BAKENAS

PASTABOS IŠ TOLO
ir antrą (rusišką), žniant tų sce- 

j nų istoriją, mačius abiejų pusių 
s filmus, nesunku iš jų išsijoti 

propagandą ir susidaryti tikrą 
tų frontų karo vaizdą. Vistiek, 
ar tie (vokiečių ir rusų) filmai 
mums patinka ar ne — jie 
dokumentinė istorija.

Lietuva of Lithuania...

I Skaitau net virs septyniųĮ
i .
tų milijonierių apgyvento ayku 
mų kurorto Palm Springs dien
raštį “The Desert Sun”, kurie 

( sausio 12 d. laidoje net per ketu 
Į rias skiltis akis duria tokia ant. 
Į rašte: “Russian- Dance Festival 
Į coming” (būtų: artinasi rusų 
šokių festivalis). Nugi — kas čia 
dabar? galvoju: rusai Palm 
Springs. Taip, pagal tą straips
nį, tikrai rusai atvyksta į Palm 
springs vasario mėn. gale ir 23 
d., net šimto šokėjų sudėtyje, 
pasirodys. Palm Springs aukštes 
nesės mokyklos auditorijoje.
Festivalis rengiamas tikslu šukei 
ti lėšų Palm Springs dar beveik 
naujutėliui Dykumų Muziejui 
(Desert Museum), kurio Mote
rų Komitetas jau dabar siunti-

SĖKMINGA RALFO 
RINKLIAVA.

ru-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes širdimi tikima, o burna išpažįstama, Ir taip Įgylamas išga
nymai. — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tat ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjj išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

SOPHIE BARČUS į 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos progremos H WOPA, 

1490 IriL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
-7-3:30 vaL popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėję Aldona Deuku* 

Telef.; HEmlock 4-241S 

715f So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL 60629

£ “Lietuvos Aidai’
— ...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ-

Programos vedėja

Pirmadieniais ir antradie
niais 9:00—9:30 vai. vak. 

Penktadieniais 9:30—10 vaL vak.
Šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos is WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Me* 
jiems siusime Naujienas dvi sa 
vahes nemokamai.

ko j e yra sukėlę tam tikros kont 
roversijos spaudoje, nes lenkai 
daugelyje, tų anekdotų įžiūri 
tam tikro pažeminimo ir jaučia
si įžeisti. Ta kontroversija nėra 

' aprimusi nei dabar, kai vieni tuo

po 10 ir 15. — dolerių. Ir tik žiū 
rėkite kas tame rusų šokių fes
tivalyje rusus atstovaus: septy-' 
nios iš 15 Sovietų S-goš respubli
kų bus atstovaujamos šimto šo
kėjų ir muzikantų, taip pagal 
tą straipsnį. Tos šimtinės sudėty
je būsią: gruzinai (Georgians), 
Sibiro šokių kompanija iš Kras 
nojarsko, BaBltgudžių valstybi
nis šokiu ansamblis, Uzbekų 
SSR valstybinis šokių ansam
blis. ir “...and the republics are 
artists from the Lietuva Folk 
Song and Dance Ensemble of 
Lithuania” (kaip charakteringą 
pristatymą perdaviau čia, iš to 
laikraščio, anglų kalba apie lie
tuvius). Taip pat dalyvausią 
Ukrainos SSR Yunost šokių an 
samblis, Moldavijos Khora tau. 
tinių šokių ansamblis ir Kauka 
zo šokių ansamblis. Perdaviau 
čia tą žinutę iš amerikiečių lai 
kraščio, kad parodyti kas dabar 
atstovauja ir kuo didžiuojasi 
sų” tautinių šokių menas.

Juokas ar “Jokas”?

Anekdotai apie lenkus Ameril

blogo, o kiti jais piktinasi.
Bet atrodo, kad jau ateina pa 

sišaipymo gadynė ir kalbant 
apie lietuvius. Štai viename žur 
nale (“Peoples” — pernai metų 

' gruodžio mėn. laidoje) tūlas len 
kų princas teikėsi dribtelti tokį 
“pareiškimą”: Who cares that 
one grand father was Lithua
nian? Nobody’s perfect”.

Iš teniso aikštės i reklamos 
puslapius

Pasaulinio garso tenisininkas 
Vitas Gerulaitis, jau keleriopas 
milijonierius vien tik iš teniso 
laimėjimų, pastaruoju laiku vis 
dažniau matomas ir pirmaujan
čių žurnalu puslapiuose, rekla
muojant rūbus ir dabar jau... 
kvepalus. Nesenai žurnale “Es
quire” buvo reklamuojama jo dė 
vimi rūbai (pavz, vien tik švar 
kas 500. — dol.), o dabar — dar 
tik pernai atgimusiame žurnale 
“Life” (gruodžio mėn. laidoje) 
Vito Gerulaičio puiki nuotrau
ka užima net visą puslapį — re 
klamuojant tam tikrą kvepalų 
rūši. Žinant, kad tokie skelbi- 
mai ir tokiuose žurnaluose kai 
nuo j a nepaprastai brangiai — 

maždaug spėlioti, 
Gerulaičiui tenka 
'>s sumos. Gerai 

. o srityse.
su alum?

j galima bent 
kad ir Vitui 
gražiai aoval 
kad sekasi

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jello-0 pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract- Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
it’s a dessert to savor on a sultry day.

package (4-9erving size) 
vanilla flavor pudding 
and pie filling 

cups milk 
egg yolka

Combine pudding mix and 1/4 cup
blend in egg yolka. Add remaining milk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil. Remove from 
heat. Add extract; then fold in bciten egg whites. Cool, stirring 
occasionally. Spoon into ;nc:vid».'J dessert glasses; top with 
peaches and garnish with prepay sd hipped topping, if desired 
Makes 3-1/3 cups or 6 serving*.

Balfo 14 skyriaus 1978 m. 
deninis aukų vajus pasibaigė 
gerokai viršydamas metų aukų 
vajaus derlių. Tai įvyko dėka 
nepavargstančių aukų rinkėjų 
ir dosnių aukotojų, kurių tarpe 
yra net 11 šimtininkų, kaip tai 
dr. Pranas ir Joana Budininkai, 
dr. Justinas Dėdinas, Petras ir 
Rita Dūdos, Juozas F. Gribaus- 
kas, dr. Ferdinandas V. ir Van
da Karmai, dr. Algimantas Ke
lertas, dr. Petras ir Stefa Ki
sieliai, dr. Antanas ir Alina Lip- 
skiai, daktarai Jolanta ir Šarū
nas Peckai, dr. Benediktas ir 
Gabrielė Rėčkai ir muz. 
nas ir Valerija Skriduliai.

Aplankyta ar laiškais 
taktuota 442 asmenys,
yra 310. Iš viso surinkta ir Bal
fo vadovybei Įteikta $4,405.00. 
aukų. Cicero ir jo apylinkių lie
tuviai šalpos reikalams yra la
bai jautrus: taip pat suaukoja 
Balfui ir gerų rūbų ir dovanų

Balfo gegužinių “Laimės šuli
niui”.

ENERGY 
WISE

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

fRYS MODERN IS KOS KOPLYGOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Kaip
Mūsų, lietuv

se, čia Amerikoje, alaus beveik 
“lūžta” nuo

kucJse, renginiuo-

The home pictured above 
doesn't appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right)♦ 
designed to draw room air In 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated sir back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the m any practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 • • . projected to 
be amortized within 4 to 6 
yean through reduced ex*

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Doni be a Bom Loser!

'kiex^CM

ictnviv
^liKotsvių
rtrestorii

AMBULANCE 
PATARNAV1 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

sulation within walls and-cefl-s 
ing as well as in earthen berms | 
around the foundation, orien
tation to seasonal run atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator TVe- 
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy "M,*

The firepLaces ®er< xupp2ied 
by Hone Cra/ii, JToraX 
Park, Hew York. HeatiZafor 
Fireplace, A Zh’vthon o/ 
Industries, Inc^ located fa Mt. 
Pleasant, Zoina, manufacture 
a. complete line of 
freestanding an 
SBOtmted ^replace .

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE Ml ĖST 
DALYSR

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
oo. j(!tn Ave, Cicero, 111. Phone. OLympit A-rih>.

PETRAS BIELIŪNAS
*34» So. CALIFORNIA AVE. Phon«: LAfayette 8-3571

GEORGE F. RUDMENAS
J31J So. LITUANICA AVE. Tri.: YArif 7-1188-11SJ

(LAOL1WIC1)

2424 ĮVESI 6STU STKKJFJ KF-p<MJc 7-121J
2314 WEST 23rd PLACX VIlUaia
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilla, UI. 974-U1I

5354 Se. HALSTED STREET Phone: TArda 7-1111

MAUJiawo®, CHICAGO t, ill Tuesday, Jaawur '3d 1*7$



KOVA UŽ NEPASIRAŠYTĄ SUTARTĮ ry»r Gubernatorių Thompson^ trauka 
Bull te ji Rūmai

SALT II sutarties derybos ne- bus praleista proga sukontro- 
baigtos. Pasitarimai tęsiami Ge-'liuoti strateginių ginklų garny 

sjMtidos ba ir prasidės apsiginklavimo 
Carteris pa-.lentynės”. paskelbė savo komu- 

tsakė, kad pasitarimai dėl state-1 nikate. Nerašo kokie biūnai su
ginei g nklų apribci’mo sutiko 
sovitdų atšalimą. Prileidžiama, 
ka<l tas galėjo atsil.epti dėl JA\ 
ir Kinijos dpilomalinių santy
kių užmezgimo. Bet susidarė i- 
ronija. Už SALT II sutart os ra
tifikavimą senate prasidėjo A 
mer kc.ie kova. Viena grupė, 
kad SALT' H sutartis nebūtų 
ratifikuota senate, k'ta, kad se
natas SALT 11 sutartį patvirtin
tų. Susidarė vanagų ir karvelių 
sąjūdžiai ir jie plečiami visame 
krašte. Teisingiau pasakius, pra- 
s dėjo kova dėl SALT II susita
rimo nepatvirtinimą ir patvirti
nimą tarp konservatorių ir libe
ralu. Kokios žinc'mus asmeny
bės vadovauja konservatorių 
sąjūdžiui, kad SALT II sutar
tis senate nebūtų patvirtinta 
dar neskelbiama, bet liberalų 
sąjūdžiui, kad senatas sutartį 
patvirtintų vadovauja Town
send Hoopes, buv. Amerikos oro 
laivyno sekretoriaus pavaduo
tojas ir Crarles Yost. buv. am
basadorius Juntinėse Tautose. 
To sąjūdžio vicepirmininkais 
yra: Clark Clifford, buv. gyny
bos sekretorius, Henry Cabot 
Lodge, buv. Jungtinių tautų A- 
merikos ambasadorius, Marjo
rie Benton Ameiikos atstovas 
Jungtinių Tautų specialioje se
sijoje dėl nusiginklavimo ir No
tre Daine universiteto’ prez 
kun. Theodore Hersburg.

Jie paskelbė, kad “nepaivirti- Naujienose. Jis įteikė $5 už ka 
nūs SALT II sutarties senatui,

jjevoje. Paskutinėje 
konferencijoj prez.

rinko Amerikoje visuomenės o- 
pinijos davinius, bet skelbia, kad 
Amerikos visuomenė SALT H 
sutarties patvirtinimui pritaria 
ir terma nuc 70 iki 80'1. SALT 
1 susitarimą, jjasirašyta Vladi
vostoke prez. Fordo laiko nepa
lankiu Amerikai, bet SALT II 
sutartį, kad ir dėl susitarimo ei
na Genevoje, Šveicarijoje, dory
bes, jau laiko gera, priimtina, 
veda visame krašte kovą už jos; 
patvirtinimą, šį kova pateisina 
lietuvišką priezodį-pirkimą ka
tės maiše. Pranešimas paskelb
tas Sunday SUN-TIMES la’kra- 
štvje 1979 m. sausio mėn. 21 d.

SPRINGFIELD. Ill. Ne paisy
damas siautusio blogo oro, snie
go audros, gubernatorius atskri 
do į Chicago dalyvauti Harwar-i 
do Biznio Mokyklos Klube ir pa 

• sakyti prakalbą, kur rinktinės 
publikos didžiumą sudarė Har-j 
vardo univer. baigusių apie 150; 
"baltakalnierių “visuomenės pi-( 
liorių” ir Thompson buvo jų 
svečias. Nors Thompson pakar.Į 
todamas tvirtina, kad “aš nesu!■ kandidatas į Prezdento parei-į 
gas”, aš neturiu intencijos būti Į 
kandidatu į Prezidento ofisą. 
Aš nekandidatuoju”, bet Sun 
Times Bureau tuose neigimuo
se įžiūri vien atsargumo politi-

i ka. V

LĖKTUVŲ SU ĮKAITAIS 
GROBIMAS NEBESISEKA

paramai. “Senas vilkas šalčio 
nebijo”, pareiškė jis. Dėkui už 
vizitą, komplimentus Naujie
noms ir už auką.

nį neįvyko ir buvo atidėtas ve- 
( lesniam laikui.

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 15SIMOEEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

O GERIAUSIAI ČIARegistruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau *1 . . f urxu.-ii ijvniivo X. mulu xacuujl«o 1 a-
26-tus metus veikiančioj įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga
goj, o kirkdami pasiteiraukite. įzu šildymai’ Bri§hton Parke’ $37>000-

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir

Įzu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
Į ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar
inette Parke.

ArrpnW MODERNUS z aukštu mūro namas,
/įmeiiKu j [vajrj apdrauda —INSURANCE ap:e $18.600 pajamų. Geros sąlygos.

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-4 Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose—Jonas Krištolaitis, Cleve

land, Ohio, kiekvienais metais 
stambia auka paremia Naujie
nų leidimą. Dėkui už ankstybą; Marquette Parko, ilgametė Nau 

'■ jienų skai. mirė Sausio 7 d. Ji pa 
si rūpino, kad su jos mirtimi Nau 
jienos nenustotų skaitytojo. Sa
vo prenumeratą ji perleido mie. 
lai sesutei Genei Oksienei, gyv. 
Grandi Rapids, Mich. Apgailes
taujant B. Skurkis mirtį ir reiš
kiant giminėms užuojautą, svei 
kiname naują skaitytoją G. Ok- 
sienę.

....— š. m. vasario 4 d. 2 vai. po 
piet Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės namuose, 2417 W. 43 
St., Chicagoje, įvyks rinktinės 
narių metinis susirinkimas. Po 
susirinkimo — kavutė. Prašoma 
visas nares ir narius dalyvauti.

Rinktinės vadovybė

—Antoinete Kalys praneša, 
kad Upytės Draugiško klubo 
rių susirinkimas vasario 2 

i neįvyks. Jis bus kovo 2 d.
— Dr. P. Daužvardžio įondo 

vadovybė paskyrė $875 premi
joms jauniesiems perijodinės 
spaudos bendradarbiams. Po 
šimtą dolerių 'gavo Ofelija Barš- 
ketytė ir Marija Dambriūnaitė- 
Šmitienė. Antrąsias premijas po 
$75 laimėjo: Kristina Parėšty- 
tė, Rūta O. šiulytė, Linas Sid- 
rys, Gintė Damušytė, Jonas Kup 
rys ir Audrius Regis. Taip pat 
po $75 gavo Australijos jaunieji 
žurnalistai: Rita Rupinskaitė, 
Aldona Jakubaitytė ir Kęstutis 
Žilinskas. Po $50 paskirta: Li
nui Kojeliui, Sauliui Kupriui ir 
Linui Meilui. Premijos bus Įteik 
tos Spaudos baliuje. Jis dėl ne
palankaus oro praeitą sekmadie

prenumeratos pratęsimą ir už 
$15 auką.

— M. Januševičius iš Mar
quette Parko kartu su prenume
rata atsiuntė $5 auką. K. Januš
ka atskiru laišku atsiuntė $3 už 
kalendorių. Dėkui.

— Vincas Zinkus iš Marquet
te Parko, nebodamas blogo oro 
ir tokio pat susiekimo lankėsi

lendorių ir $15 auką Naujienų

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasilvisus skai* 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus" 
sutorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos .rude
niniame Naujienų piknike. i .

Vizas Ir visus trisčiame 1 didžiąja talk*.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų relkalrsa 
prašoma pasinaudoti žemiau

MAUJISNCft
1739 30. HALSTED ST.
CHICAGO. IL 60601

esančiomis atkarpomis.

» S anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
oriam a* susirašinėjimo išlaidas. Priede —__ dol.

Į - -- —-------- -—

Pavardė Ir Tardss ------------------------ -----------------------------------------------

Adrem

kuris• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo __ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardai -------------------------- - ----

Kponsoriaus pavardė, Yardaa ir vietovė ------------------ .————— -------- -----

r » 1 - — ........ — - — jw įu*

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol

Pavardė Jr vardas —. .  ....... —,.............................. .—------ ---- --------

Adresas ------------------------------------- —- -------- ■ ■■ —

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites soslpa. 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu,

Pavardė ir vardas -------------------------------------------------- - ■ - - -----

Adresas —-------- -------------- ------------- ------- —■ — ------- ----------- —— j

Pavardė Ir vardas —-------------------------------------------------------------------------------—

Adresas ■ . ——------------------------------ ------------------ -------------------

Pavardė ir vardas _.......................... . ....... . .. .......... •

i treaas ~- ■ .... ——------- ..... .

— A. a. Bernice Skurkis iš

na
d.

NEW YERK — New York Mes 
Kinney, 49 metų amžiaus bedar
bė pasimetusi rašytoja iš Cyp
rus, Califf., Los Angeles aerodro 
me, bandė pagrobti United Air
lines 747 lėktuvą su 131 keleiviu, 
ir pasisakė turinti su savimi ni-

— Kompoz. Alfonso Mikuls. troglicerino ir pareikalavo ją 
kio įsteigtas ir dabar vadovau-j nulėkdinti į Newjorka ir kad 
jamas Čiurlionio ansamblis at- keli Hollywood© “žvaigždės” jos 
šventė 39 m. kultūrinės veiklos, “reikalą “perstatytų _____
sukaktį specialiu koncertu sau
sio 13 d. Prie ansamblio yra kan ( TV bet nebereikėjo, nes Kenne- 
klių orkestras, vadovaujamas - dy Oroporte lėktuvą su kelei- 
Onos Mikulskienės. Ansamblio viais išlaikius, vienas FBI agen 
chormeisteris Rytas Babickas.: tas ją pastvėrė ir “nuginklavo”! 
Valdybą sudaro Indrė Čepulio-' suareštavo bet jokio nitrogliceri 
nienė, Vida Steponavičiūtė —, no nerado. Jai gresia iki 20 me- 
Bosinienė, Vladas Plečkaitis tų kalėjimo ir $10,000 pabaudos, 
(pirm.), R. Butkus, V. Sniečkus, i Juozo šmotelio

‘Pr. Mašiotas ir P. Nasvytis.
• ŽIVILĖ NUMGAUDAITĖ 

kruopščiai išstudijavo 1831 me
tų sukilimo nuotaikas ir sukilė
lių harakterius, kuriuos pritai
ko berežisuodamas “Dainavos” 
ansamb .statomą muzikinę dra
mą “EMILIJA ’PLATERYTĖ”, 
kurią parašė muz. Aloyzas Jur
gutis pagal rašyt- Anatolijaus; 
Kairio libretą. Spektakliai įvyks 
š.m. kovo 31 ir balandžio 1 die
nomis Marijos aukšt. mok. sa-

publikai per spaudą, radio ir

j — Prezidentas Carteris atleido
- ’ Patricijos Hearst likusią baus- 

Į mės dalį. Vasario mėnesį ji jau 
i rengiasi ištekėti už buvusio as
mens sargo.

— Kambodijos kariai sudavė 
vienam vietnamiečių dalinmi! 
mirtiną smūgi ir visus išnaiki-j 
no.

ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

(Pf).
— Horoscopes or Astrological 

Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

*
—■ Kelionių i Vilnių 1979 m. 

jau paruoštas. Marius Kiela:
(312) 737-1717. (Pr.)

irGraži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su, 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

— Chicagos miesto savivaldy, 
bė susirūpinusi galimu potvyniu, 
jeigu staiga atšiltų. I

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

i

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

r“ wxr* t eiJ — .VLAL.& 
O*rb‘ninxv RelWU

PRODUCTION

Grinder needed for O.D.

Please call 
628-2300

SALESMAN FOR RETAIL 
FLOOR AND WALL TILE

experience necessary. We 
train. Ask for Mr. AUSTIN.

Phone 581-0334

No

REAL ESTATE
262-5 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

and

will

HELP WANTED — FEMALE
DarbininkjŲ Ralkla 

RELIABLE CLEANING 
WOMAN NEEDED

1 day a week, vicinity Lake Shore Dr. * 
& Irving Park. Occasional cooking 
preferred but not required.

Recent references.
CALL 525-1456.

NAMŲ REMONTAS

DIRBU VISOKIUS DARBUS, 
DURIS, LANGUS, LAIPTUS. 

PORČIUS IR PAKELIU, 
JEIGU REIKALINGA, 
KAINA NEBRANGI.

Tel. RE 7-3687, Chicago, IL.

Šaukti vakarais MIKAS M.

OWNER—OPERATORS

ARLINGTON TRUCKERS 
DESPARATELY NEEDS.

ADDITIONAL OWNER-OPERATORS.

FOR LOCAL STEEL HAULING.
CALL BET. 8 &5 735-5350

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00 
su formomis — $3.90.

SEWING

MACHINE OPERATORS
SOME EXPERIENCE PREFERED. 

NEEDLECRAFT
CORP. OF AMERICA

3900 N. Claremont Ave.
583-8800

J. VENCKAUSKAS 

REMODELING

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

31 ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicanos miesto leldlirą, 
Dirbu ir užmiesčiuos* jreit, fa
re n t uotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Taiman Avė.

Tai. 927'3559

i2—88 M. AMŽIAUS VADUOTOJAI 
Tintai $?S ausmečivi automoblllr 

^lability apdraudiffwt ponrinln&anf 
Kreiptu

e^3 Sa. ASHLAND AVĖ.

LAIKRODŽIAI !r ERANGENYEE1

5r Tiisysn
2.S4-S <9tb 5TKZFI

T»!«£j ES^MIe P-1941

Siuntimai | Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ar. 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

M. ŠIMKUI 
Notary Public 

INCOME TAX 5ERVIC1 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. (

SEESTTHINGSIN LIFE
STATI FAIM

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKĄ S

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

HA 1-6100.

JBII> ■ ■ ■ ■mu ■ I I w — »- — ■—■ ■ I M»» *■ -■   r - . - r.-«e-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

IMS W««t l»th SU Chicago, m M82» • Tet <A UI7X7 
0l4a(l« MalrlnkhMM «•<-*« rOilee Įvalrlv vr^rm.

MAISTAS II SUKOPOS lANnftLIU

« II —> ■ Will lt. I '—I

SIUNTINIAI I LIETUVA

Cosmos Parcels Express Corp-
MAMUITTl GIFT PA1CILS SIKVKB

LM1 W. CPtk M- Cblc^M, HL «429. — TH. WA M717
V. YALANTINAS

Rockefellerio palaikai 
buvo sudeginti

NEW YORK, N. Y. — Praei-, 
tą pirmadieni Nelson Rockefe- 
llerio palaikai buvo sudeginti 
ir palaidoti šeimos monumente. 
Pats Rockeffelleris pageidavo, 
kad jo palaikai tuojau būtų su
deginti, o jo žmona įvykdė va- 
ligą. šeima gavo nepaprastai 
daug užuojautų dėl staigaus ir 
netikėto širdies priepuolio.

GA 4-M54 INSURANCE

Mte*Farm. Lite Insurance Company

ADVOKATAS 
CHARLES P- KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v. 

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams.

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735 6361
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