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GYNYBOS SEKRETORIUS H. BROWN 
TARĖSI SU JAPONU VYRIAUSYBE

TOKIJO, Japonija. — Po sėk
mingo, vizito Kinijoje, JAV Gy
nybos sekretorius H. Brown, 
vykdamas namo, pirmadienį su
stojo Japonijoje. Tą pat dieną 
jis kalbėjosi su Japonijos prem
jeru Masayoshi Ohira, taip pat 
su aukšto rango užsienio reikalų 
ir krašto apsaugos pareigūnais.

Sekr. Harold Brown ir japonų 
valdžios pareigūnai, pareiškė su
sirūpinimą dėl Sdvietų karo jė
gų invazijos į Afganistaną ir 
artėjimo prie Artimųjų Rytų. 
Jis įtaigojo pareigūnus teikti 
karinę paramą Pakistanui, ta
čiau tiesioginio pritarimo ar įsi- 
pareigoj imu pareiŠkiino negavo. 
Vis vien Japonija teiks ekono
minę paramą. 1979 metais Pa
kistanui .Japonija suteikė eko
nominės bei humanitarinės pa
ramas už 53.3 milijono dolerių, 
šįmet ši parama bus žymiai pa
didinta. Pakistanas gaus $137.5 
milijono. į, ’

^Japonijos ^ynyb^~“l>indžetas 
buvo apribotas tik 0.9% visos 
gamybos vertės. 1979 m. gyny
bai buvo išleista 8.9 bilijono do
lerių, gi šįmet numatyta išleisti 
$9.3 bilijono. _•

Taip pat pareikšta susirūpi
nimo Sovietų laivynu Pacifike ir 
Rylų Azi j os vandenyse. Sekr e to
rius Harold Brown apgailestavo,' 
kad JAV- tuo tarpu-negali palai
kyti tinkamos jėgų lygsvaros. 
Pasikalbėjimo pabaigoje prem
jeras' Ohirai pareiškė, kad Japo
nija kooperuos su JAV spren
džiant Afganistano invazijos rei
kalus.

WASHINGTON, D.C.— Kraš
to apsaugos sekretorius, grįžęs 
iš Japonijos, pareiškė, kad Ira
no blokada būtų pati naudin- 
giausioji priemonė Amerikos 
diplomatams ir piliečiams išlais
vinti. Tokią pačią nuomonę sek
retorius pareiškė Japonijoj prieš 
išskrisdamas iš To'kijo.

Sekretorius Brown buvo Kini
joje ir Japonijoje. Pekine jis 
tarėsi su Kinijos vicepirmininku 
ir krašto apsaugos vadais. Ki
niečiai jam. parodė ne tik “nau
juosius” malūnsparnius, bet ir 
dirbtuves. Sekretorius jiems pa
dėkojo, bei pastebėjo, kad pagal 
moderniškos technikės reikala
vimus, jie yra gerokai atsilikę. 
Plačiai buvo aptartas rusų įsi
veržimas Į Afganistaną. Sekre
torius prižadėjo kiniečiams 
teikti paramą malūnsparniams 
sumoderninti: -Kiniečiai yra geri 
ir disciplinuoti: kariai, bet jie 
privalo sumoderninti savo gink
lus. Tuo pačiu reikalu vedė pa
sitarimus su japonais.

Chicago. III. — Trečiadienis, NVedue.-d iv, J.muarv 16J 19.'

LIEPIA RUSAMS KRAUSTYTIS
IŠ AFGANISTANO

ASBESTAS YRA 
NUODINGAS

NEW YORK, N.Y. — Mount 
Sinai medicinos mokyklos aplin
kos tyrinėjimų direktorius dak
taras Irving J. Selikoff pareiškė, 
kad Amerikoje kiekvienais me
tais miršta apie 20,000 darbinin
kų dėl kontakto su asbestu, nau
dojamu pramonėje.

Iki šiol darbininkų apsaugai 
nieko nepadaryta, nors jau įro
dyta, kad kontatkaf su asbestu 
iššaukia vėžio ir kitas mirtingas 

. ligas. Kiekvienais metais Ame
rikos pramonė Sunaudoja apie 
700,000 tonų asbesto.

PRISAIKDINO L GANDHĮ į 
PREMJERO PAREIGOMS :
NEW-DELHI, Indija. — Pra

eitą .pinnadienį Indijos prezi
dentas Sanjiva Ręddy prisaik
dino ..Indira Gandhi .premjero 
pareigoms. 'Ji norėjo pasilikti 
tiktai užsienio reikalų ministe
riją, bet ji buvo priversta val
dyti ir krašto apsaugos reikalų 
ministeriją.

šių metų sausio 3 ir 6 dieno
mis Indijoje Įvyko parlamento 
rinkimai. Rinko 525 atstovus į 
parlamentą. Indirds Gandhi va- 
vodaujama Kongreso partija 
pravedė į parlamentą 351 atsto
vą. Ji turi absoliučią parlamento 
daugumą ir gali sudaryti tokį 
kabinetą, kuris patiks krašto gy
ventojų daugumai:

Prezidentas Reddy labai nuo
širdžiai ją pasveikino ir patyrė 
josios planus kraštui valdyti.
Prezidentas palinkėjo jai sėk- kalojaus šeima, kad nebūtų Im
inės ir prižadėjo liendradar- 
biauti. Gandhi prižadėjo neker
šyti tiems, kurie persėkiojd ją 
praeitais metais. ■

RUSU PRIMESTAS DIKTATORIUS LIEPIA 
. AMERIKOS. ŽURNALISTAMS IŠVAŽIUOTI

NEW YORK, N.Y. —'Didelė, Trojanox-skis, bet ir kiti 
Jungtinių Tautų narių dauguma į tų diplomatai negalėjo klausyti
pasmerkė Sovietų karių įsiverži- rusams taikomo pasmerkimo už 
mą į Afganistaną ir įsakė So
vietų kariams tuojau išsikraus
tyti iš Afganistano. Sovietų dip
lomatams nepatiko asamblėjoje 
pasakytos kalbds, bet jie nega
lėjo pakęsti balsavimo eigos. 
Sovietų, ambasadorius Troj-a- 
noyskis. išėjo iš salės, kai pra
dėjo skaičiuoti balsavusius prieš 
Sovietų karo jėgų įsiveržimą ir 
įsakymą galimai greičiau pasi
traukti iš Afganistano.

Sovietų diplomatai bandė tei
sinti savo karių įsiveržimą, bet 
niekas Sovietų aiškinimu neti
kėjo. Jeigu Afganistano prezi
dentas H. Amin iš tikrųjų kvie
tė Sovietų karius padėti jam 
suvaldyti musulmonus, tai ku
riam galui rusai nužudė prezi
dentą Amin? Jis buvo nužudv- 
tas prieš karių įsiveržimą j Af
ganistaną. Kuriam galui rusams 
reikėjo nužudyti prez. Amino 
žmoną ir mažus vaikus? Bolše
vikai taip pasielgė su caro Nr

17 milijonų afganistaniečių pa
vergimą.

RUSŲ KAREIVIUS LAIKO. 
KAREIVINĖSE

dininkų. Tą-patį jie darė pilie
tinio karo melu. Panašiai jie eb 
giasi ir Afganistane.

Ne tik ambasadorius Olegas

— Sovietų kariai Afganistane 
vengia lipti į'aukštesnius kal
nus, nes bijo ten šalčio ir kitų

KALENDOReLIS

Susidaro įspūdis, kad Maskvos olimpiada bus suruošta vieniems 
rusams, nes laisvasis' pasaulis suorganizuos savo olimpiadą.

Sausio 16: Priscila, Marcelis, 
Gedonė, Jdvaras, Romantas.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:45.
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tikslių žinių apie įvykius lfane.jspaU(|a apganestauja, kad kiek1 
Į vieną kartą, kai Amerikoje 
įvyksta prezidento rinkimai, vi- 
'suomet nukenčia ndrnialus abie- 
!jų valstybių gyvenimas, kurį vė- 
Įliau pasidaro gana sunku atsla- 
į tvti i normalias vėžes. Sovietų 
(valdžios sluoksniuose dabar la-. 
ibai apgailestaujama, kad su- 
i griauta iki šio meto veikusi de- 
įtentės politika. Pats D was 
apgailestauja, kad prezidentas 
Carters taip lengvai sugriovė 
sunkiai statytą sugyvenimo po
litiką.

Sovietų valdžia susirūpinusi 
dviem dalykais — artėjančia 
Maskvos olimpiada ir užsakytais 
duoni javais. Dabartinė val- 
užids vadovybė bijo, kad šį kar
tą bus Žymiai sunkiau sunor- 
niab*’' t' santykius, nes Kinija 
jau nuėjo kiton pusėn, su Mask
va nenori jokių santykių palai
kyti. įsiveržimas į Afganistaną 
Maskvai gali brangiau kainuoti, 
negu rusai apskaičiavo.

— pareiškė islamo tarybos na-i 
rys ir Irano naftos ministeris

i Ali Akbar Mcinfar.
’ Amerikiečius nustebino Trano 
naftos ininisleric pare;škimas 
šiuos reikalus turėtų tvarkyti 
užsienio reikalų ministeris arba 

‘ vidaus reikalų ministeris. Klau
simas buvo svarstomas “revo
liucinėje taryboje”. Ši tarybų

1 nesilaiko jokių taisyklių. Kas 
' -taryboje vienu ar kitu klausimu j 

pasisako, tą taryba ir Įgaliojai 
pranešti nutarimą.

____ ' Amerikos žurnalistai, veikian- 
malas gali būti priverstas trauk- tieji Teherane ir kitose vietose.

nenorėjo tikėti ministerio Moin- 
iar pranešimu. Jie kreipėsi Į už

sienio reikalų minister}. Pasta- 
Irasis pasakė, kad jie privalo iš- 
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KARMALAS LIEPĖ AME- 
RTRIECJAMS IŠVAŽIUOTI 

- r

ilgai tylėjęs Afganistano pre-1važiuoti greitai, davė jiems 18 
pr*x.itą pir- valandas savo ,daiktams, susi-

------------------------ir išvažiuoti. Irano val
džia nieko jiems nedarys, jeigu 
Į 18 vai. nebeišvažiuos, lx?t turi 
stengtis išvažiuoti lutijau. Kas 
negali išyažjyoti šiandien, tai 

kad privalo; pąsiręngtk ir išvažiuoti 
žurnalistai neduoda rytoj. Kas nepajėgia išvažiuoti 

Afganistano nustatytu laiku, tai privalo viską 
Įvykius ir netiksliai pavaizduoja taip tvarkyti, kad išvažiuotų ne* 
krašto gyventojų nuotaikas. trukus.

Tokius pačius argumentus 
naudojo Sovietų Rusijos komu
nistai, kai jio norėjo parodyti, 
kaip gyvena Rusijos gyventojai. 
Ditkatorius Karmai nenori, kad 
amerikiečiai pranešinėtų ap*e 
Įvykius pačiame Afganistane. 
Kabule žymiai sumažėjo Sovie
tų karių skaičius ir padidėjo po
licininkų skaičius. Kabule dar 
tebestovi užsienio ambasadoriai 
ir konsulai, buvę ten prie pre
zidento Nur larakio valdžios. 
Tuo tarpu Karmalas buvusių 
konsulų neliečia ir nieko jiems 
nesako.

.^identas B. Karmai j
Sovja. Įnia(l-eni isa* Kabule esantiems 

keliems * •• •.etikos žurnalistams 
išvaži’’ ii. Jis naudojo uos pa
čius ‘’argumentus’’ \uriuos naū< 
dojo Irano “re* uiucmio komite-; 
tc’; nariai. Jis tvirtino, 
Amerikos 
tiksliu žinių apie

Sovietu kariams užėmus vi
sus Afganistano svarbesnius 
strateginius punktus, Sovietų ka
riuomenės vadovybė įsakė ka
riams būti kareivinėse. Buvo 
laikotarpis, kai Sovietų kariai 
pripildė Kabulo svarbesnes gat
ves, bet paskutinėmis dviem die
nomis Sovietų karių sostinės 
gatvėse visai nesimato, šis Įsa
kymas galic'ja visame Afganis
tane. Sovietų kariai saugo tik 
strateginius punktus ir jų judė
jimas dabar turės būti ribotas, 
apie Sovietų karių atšaukimą iš 
savo šeimoms dovanų, bet 
jiems uždrausta.

KALBA APIE RUSŲ 
ATŠAUKIMĄ

Diktatorius Babrak Kainrlas 
pareiškė, kad Sovietų karo jė
gos, apvaliusios kraštą nuo “pa
vojingų elementų”, pasitrauks iš 
Afganistano. “Pavojingu ele
mentu” rusams tapo preziden
tas Amin. “pavojingais” buvo 
tie musulmonai, kurie šimtme
čiais gyveno Afganistane ir sa
vo gyvenimą tvarkė pagal senus 
papročius. Prez. Amin vienus 
žudė, su kitais tarėsi. Jis tikėjosi 
rasti bendrą kalbą, bet Sovietų 
vyriausybė panoro Maskvai išti
kimo Karmalo ir paskelbė jį 
prezidentu. Rusai sukėlė pasi
piktinimą visame pasaulyje, to
dėl Babrak Kamialas prašneko 
apie Sovieų karių atšaukimą iš 
Afganistano. Sovietų kariai at
nešė Afganistanui B. Karmalą. 
Rusai gali išeiti, bet Karnialas 
planuoja pasilikti ne tik Kabule, 
bet ir visame Afganistane. Ne 
Kannalaa rusų karius pasiuntė 
į Afganistaną, ne jis rusus at
šauks. Jei rusa’ trauktųsi, Kar

tai

VEDA NĖR'"’ \AR

.1 \LALABAL.Afgani tanas. 
Tipiška situacija yra Jalalabado 
mieste ir apylinkėse. Rusų ka
riuomenė ir jiems ištikimi Af
ganistano armijos daliniai už
ėmė šį partizanų kontroliuoja
mą miestą, esantį prie Khyber 
tarpeklio, už 45 mylių nuo Pa
kistano.

Tačiau rusai miestą kontro
liuoja tik dieną. Naktį jie būna 
kareivinėse ir neišdrįsta išeiti į 
gatves. Kai tik sutemsta, afga
nistaniečiai, apsivynioję galvą ir 
pečius, išeina į gatves bei į lau
kus. Po kurio laiko pasigirsta 
šaudymas iš įvairių rankinių bei 
autdmatinių ginklų.

Afganistaniečių kariuomenė, 
nors atrodo ištikima rusams, ta
čiau nėra jiems patikima kovo
se su partizanais. Jeigu nori su 
jais rimtai kariauti, tai turi pa
tys rusai eiti.

Įsakymas lietė ne tik Ameri
kos laikraštininkus, bet ir Ame 
rikos įstaigas žinioms perduoti. 
Ministeris liepė įstaigas uždary 
ti, priemones likviduoti ir išvįr 
ž’uoti. Įstaigos gali užtrukti il
giau, kol viską likviduos, bet ir 

J jos neprivalo ilgai delsti.

Irano "'revoliucinė taryba" 
Įsakė išsiųsti tiktai amerikie
čius, tuo tarpu britai, prancūzą' 
ir vokiečiai žurnalistai d ir turi 
teisę pasilikti Pane, rinkli žinias 
ir informuoti savo laikraščius. 
Irano vyriausybė ten nepastebė
jo tiek daug netikslumų, kokių 

.buvo ir yra Amerikos spaudoje.
A11 icr i kos a m basa < I o j e d i rbę 

patarėja: ir tarrautojai uždaryti 
ambasados patalpose, bet Ame
rikos laikraštininkai ir žinių 
agentūrų atstovai laisvai vaikš
čiojo ir važinėjo Irano sostinėje 
ir krašte. Jiems buvo uždrausta 

j Įeiti į ambasadą ir pasimatyti su 
Į buvusiais ambasados tarnauto
jais, I>et jie galėjo laisvai infor
muoti apie Įvykius krašte.

Irane sukėlė susirūpinimo So
vietų karo jėgų artėjimas prie 
Irano pasienio. Afganistanan Įsi- 
veržusios Sovietų karo jėgos 
veržėsi į Pakistano pasienį ir 
pietinę Afganistano dalį, bet ne
artojo prie Irano - Afganistano 
sienos. Vieni tvirtinti, kad ru
sams Iranas esą visai nerūpėjęs. 
Irane rusai esą neturėję jokio 
intereso. Jiems esą rūpėjęs Pa
kistano pasienis, j kurį visą lai
kę bego afganistaniečiai. Dabar 
Pakistano pasienis jau kontro
liuojamas. Uždarius Pakistano 
sieną, rusą karo jėgos visu fron- 

’tu artėja prie Irand sienos. Ira-

VILNIUJE SUIMTAS GEOLO
GAS SKUODIS Už PETICIJOS 

PASIRAŠYMĄ ■
Chicago Sun-Times antradie

nio laidoje pranešė, kad Vilniuje 
sulaikytas Vitoldas Skuodis, geo
logas ity Vilniaus universiteto

- . Aprofesores.
JĮ pakaltino revoliucijos kėli

mu dėl to, kad pasirašė po peti
cija, reikalaujančia panaikinti 
1939 m. Stalino-Hitlerio sutarti 
ir išvesti užsienio karo jėgas iš 
Pabaltijo kraštų. Žinią suteikė 
Andrei Sacharovas.

_  Irano naftos gamybos su
mažinimas labiausiai pakenkė 
pačiam Iranui. Kitos valstybės 
užpildo Irano’ trūkumus.

— Afganistano 6.000 kareivių 
atsisakė ’ duoti nelaisvėn 
rusams.

HAROLD BROWN 
Secretary of Defends

Sekretorius Harold Brown 
patarė japonams bjt: akty
vesniems Sovietų ekspan

sijai sustabdvti.

niečiai nežino, ar Sovietu karo 
jėgos prie sienos sustos, ar ver
šis į vidų, kaip tai padarė Afga
nistane.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVUSIUS

Montessori mokykloje
Montessori mokykloje moky

toja aiškino vaikams apie šiau
rės Ameriką ir sakė: '!

— Vincuk, parodyk* Kur yra 
Amerika, ' *

Kuklios svajonės
Kad tik greičiau sukraut krūvon 
Patį pirmąjį miljoną . . .
Išmausiu kur šalin šilton, 
Čia palikęs seną žmoną.
Statysiu pilį prie vandens. 
Klasikinį duosiu kiemą, 
Takus norvegiško akmens 
Padarysiu į haremą . ..
Ir viską prižiūrėt gražiai 
Pasamdysiu Belsebubą.
Galės gražuolės kaip ežiai 
Šokt su rūbais ir be rūbų.
Sutvarkęs pilį bei takus, 
Nusipirksiu dar permitą, 
Plačiai pabėręs skatikus, 
Pagyventi amžių kitą.

Vincukas nuėjo prie žemėla
pio ir parodė, o mokytoja tęsė 
toliau aplinkos pažinimo pa
moką:

— Dabar, vaikai, sakykite, 
kas rtrado Ameriką"?

Guvus Vincukas, — atsakė 
visa klasė. * * *

Atsargus humoristas
Jaunas humoristas atvyko su 

grupe artistų į mažą miestelį 
gastrolėms. Jis atėjo į vaisių 
krautuvę ir sakė:

— Ar jūs neturite pernoku
sių ar sugedusių pomidorų. Aš 
noriu visus juos nupirkti.

— Mielai tau parduosiu. Sa
kyk ar tu nori pasveikinti tą 
naują humoristą?

— Ne. Aš esu tas jaunas hu
moristas.

Pasikalbėjimas 
Flaiki 
su Tėvu

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis

25. XIL- 78

Tarybinė humoreska
1979 m. gruodžio 8 d. “Vals

tiečių Laikraštis” paskelbė hu
moru pasaldintą P. šipšo laišką:

“Apsilankiau Dusetose, tame 
Zarasų rajono mieste. Tikra ro
mantika!.Vištos, ir tos inteligen
tiškos. Vadovaujamos gaidžių ir 
individualiai vaikštinėja šaligat
viais; .Yra universalinė parduo
tuvė. Užėjau. Nusprendžiau nu
sipirkti tarką. Kapeikas kainuo
ja. Drauge su tarka paduoda, 
ženkliuką. Tokį popierinį. Kurį 
klijuoja į vartotojų kooperaci
jos nario knygelę.

Holy Wood Magaryčios

(Skirsnelis iš Juozo švaisto knygos PETRAS 
ŠIRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose)

Petras užkopė į kalnelį ir paskutinį kartą pažvelgė 
į Azijos miesto mūrus. Jo žvilgsnis ilgėliau austojo prie 
kareivinių, kurios baltavo toliau užmiestyje.

Sustojo Petras ir susimąstei dvidešimt penkeri me
tai lazdų, muštro, katorgiškų žygių čia, tame Sibiro sie
lyje, ir kitur po platųjį pasaulį. Visur su savo Mikalojaus 
miline ir su kareivio apdaru.

Ir dabar tas pats apdaras ir kuprinė už -pečių. Tik 
krūtinės dryžuoti įvairių spalvų kaspinėliai, palaiką 
žalvario medalius. Prie diržo mažas būgnelis pūpso. 
Pirmiau tampė ir mušė didžiulį pulko būgną. Dabar, 
kaipo dovaną, gavo mažąjį. Labai jau prašė atsisvei
kindamas. Paprato ir pamėgo tą ritmišką būgnų triuk
šmą. Jis tiko visur: žygyje darniai palaikė ir lengvino 
kojas; kautynėse kėlė drąsą, šaukiant durtuvų atakon; 
pavojaus metu ar skubiam reikalui esant budriai įspė
davo ir sukeldavo -visą pulką; lauko -teismo "pasmerktie
siems šiurpiai primindavo paskutines jų gyvenimo aki
mirkas.

1 
nepageidauju. Nenoriu būti ko-j 
operuotu. Tada iš mano rankų! 
išplėšia tarką.

— Atsirado, mat, nesąmonin
gas tipelis! - dar meta' parda
vėja.

Žiūriu, toks pažįstamas V. 
Binkauskas matuojasi paltą. Ii | 
pinigus žmogus jau moka. Bet

J — Tėve, tu aną kartą prasi- 
! tarei, kad esama daugiau šven

tų Raštų, negu mūsasis katali
kiškasis. Būk toks geras, supa
žindink mane su tais raštais. Aš 

! nerimsta. Mano galvoje kruta 
lyg vabalas toksai neatlaidus 

iLioras žinoti. Aš buvau įtikintas, 
kad tik- katalikiškasis šventas 
Raštas vra šventas, i kiti raš- 

i lai nei negali būti šventi. Sakyk 
Jinan kas pašventina raštus? Jei 
ąš parašyčiau -‘Tėve mūsų —

ir tam prideda ženkliuką. Iš pra- sav0* ausų nepamatysi. .. 
džių V. Binkauskas spardėsi.}džiu V. Binkauskas
Nenori imti. ' D

Tačiau vis dėlto tą 
moka. Jam reikalai

rublį sū
rini tesni.

—Mokėkite už tarką kapei- LŽieiną be palto gali neištverti, 
kas, sako. — O už ženkliuką 0 man bėda i 
_ rublį. -• galiu išsivirti ir šiaip. Nebūtina

Aš šiaip ir taip. To ženkliuko' tarkuoti.”

PASAKOS GALAS
Džiaugėsi rasos lašelis, 
Kad jame pamatė šaulį' 
Skraidęs pievoje drugelis 

•Džiaugėsi abu — 
Pievoje gražu . . .

Bet atslinko debesėlis, 
Dingo saulė ir šešėlis 
Dingo pasaka visa. 
Liko tik rasa . . .

Toliūnas
24. XII. 78

» LIETUVIŠKA PASAKĖLĖ

-. Motiejus Trainauskas, 92 -me-' 
tų Klevelando gyventojas, žino! 
cfciug lietuviškų pasakų. Ypatin
gai :jis mėgsta sakyti pasakaitę.

du brolius. Pasakaitė pasi- 
zj'mi lietuvių kalbos žodingumu, 
•lįi mums atsiuntė jo duktė Ma
rį a:
*— .Seniai, labai seniai, buvo 

du broliai. Vienas gyveno kai- 
jne, o kitas sodžiuje. Vienas 
laivo kvailas, o kitas nepil- 
r£; proto.
LKarlą vienas pirko šautuvą, 

kitas muškietą. Vienas išėjo 
ifiedžioti, o kitas — palievoti. 
Vjenas nuėjo j mišką, kitas — 
jjjirią. Vienas pamatė kiškį, ki
tas-— zuikį. Vienas į ji šovė ir rusiškai aš jau moku, 
nepataikė, o antras nepatropijo, senukas.

Visa tai dabar jau praeitis. Tolima, išgyventa . ir 
nebepakartojama praeitis. Daug suėdė ji sveikatos, 
drauge nusinešė ir pačius geriausius jaunystės metus... 
Kaip darganotą rudenį vidurnakčio plėšikas. Grau
du, bet nebepataisoma jau.

Valandėlę pastovėjo, pagalvojo Petras ir amžinai 
nusisuko nuo rytų. Jis skubiai.,ėjo į vakarus. Kaip pės
čią buvo atsivarę čion; taip pėsčiomis ir namo pa
leido.

Tą rytmetį saulė tekėjo raudona ir apsiblaususi, 
/ėmė vėjuotą ir gal lietingą rudens pradžios dieną. Bet, 
amo grįžtant, vistiek pavasariu kvepėjo?“ ^f'pątys pa- 
asario jausmai kunkuliavo krūtinėj^-Ž^aujo^/jįėgos ir 
tiprybė iš paskutiniųjų kilo visame" kūne. Kelionė at
rodė lengvai nugalima. Vis dėlto juo tolyn, juo ^žniau 
ilsėjosi ir greičiau vargo.

...Daug dienų jau buvo prastūmęs r^eįonėje, daug 
jų atžymėjo ant savo, gumbuotos pakeleivio lazdųs^-J^t 
vis dar tebemindė svetimą maskolių žemę. f

Vieną dieną apypiečių atsisėdo pavargęs po nie-

Kristų. Jo vardas ir pavardė — 
Kong Foo-ėe. Kas reiškia: po
nas Kong. Nėra įrodymų, kač 
ponas Kong būtų bet ką para, 
šęs. Jo išminties perlai vadina 
mi “pasakymais”, o tie pasaky 
inai surašyti į knygą, kįnieč am 
yra šventi — gyvenimo' kelio re 
dyklė. Ponas Kong gyveno 7.' 
metus ir paliko keletą šimtų iš 
mintingų pasakymų. Apie savi 
jis sako: “Iki 15 metų buvai 
prilenktas- prie studijų; būda, 
mas 30 metų atsitiesiau; ketur 
dešimtais metais dingo mane 
abejonės; penktadešimtais — 
mokėjau suprasti gamtos įstaty
mus; šešiasdešimtais — mane 
ausys klausė manęs; septinde 
šimtais — galėjau patenkinti 
širdies troškimus ir neklai
džiojau.’'

— Tėve, šiuose pasakymuos, 
nematau nieko švento.

• Akimis ir dangų pasieksi, Sveika Marija”, ar mano raštas 
būtu šventas? 
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. — Ne, Maiki. Raštų šventu
mą nusprendžia dvasini-nkija, tai 
yra tam tikra, grupė žymiausių 
kunigų. Tūlais atvejais liaudies 
didelis susidomėjimas raštą pa
daro šventu. Taip atsitiko su 

i na, trenkė į jį ir užmušė. Jis Mozės raštais, su Konfucijaus 
Jbuvp mandagus, atsiprašė ir nuc j pasakymais, su Jobo kantrybės 

to laiko prasidėjo mūsų draugiš-Į bandymais, su Budo rašiniais ir 
! kitais tolygiais raštais. Tu, Mai
ki, norėdamas ąąvo raštus pa
šventinti, privalį, kreiptis į .pa-, 
.garsėjusi kunigėlį.

— Tėve, ar tu manai, kad ku
nigėlis mano raštus šventintų?

— Gal būt šventintų, Maiki. 
Juk vienas šlovingas kunigėlis 
rekomendavo šventinimui por- 
nografišką Stript'yzą. Jei tu į sa
vo raštus įpintumei didelę pa
garbą ir meilė Dievui, gal kas 

r rekomenduotų pašventinimui. 
‘ Bet. Maiki, esu tikras, tu naujo 

šventraščio nesukursi. Kalbėki
me apie esamus^

— Tai pasakok, Tėve.
— Gerai, Maiki. Pradėkime 

nuo Konfucijaus. “Tas vyras gy-1 
' veno šeštame amžiuje prieš-

• — Pasakyk, Agute, kaip tu 
susipažinai su savo antruoju vy
ru? — Labai romantiškose ap
linkybėse. Aš ėjau su savo pir
muoju vyru skersai gatvę, o da-

nedidelė. Bulvių |įjartinįs mano vyras lėkė maši-
džiu salia kelio. Galva kaip akmuo traukė prie žemės, 
akys nesulaikomai merkėsi. Staiga jos prasiplėtė, la-

nes vieno šautuvas buvo lenktas, i kuinas, pagaliau apsivedeme.
t • i• —Prašau duoti* alaus ir deg . 

tinės, kol dąrjneprasidėjo trinks 
mas, — sakb’V taverną įėjęs vy
ras. Išgėręs, jis vėl sako’: - Pra
šau pakartoti, kol dar neprasi
dėjo triukšmas. —Koks triukš
mas? — klausia jį bartenderis. 
—Matai, aš neturiu pinigų!

• skolas pasiuntė į krautuve 
sūnų. - -Ko tau, berniuk, reikia: 
— klausia jį pardavėjas. —Tė

velis liepė nupirkti už 10 centų 
kumpio ir kad suvyniotume! į, 
laikraštį, kuriame y a tęsinys jo 
pradėtos skaityti apysakos, į ku-r 
rią vakar buvo suvyniotas kum-, 
pis.

Gydytojas paeien’o žmona?*: 
sako: Kad būtu galima atlikti 
aiškesnę diagnozę, reikia per- 
sviesti jūsų -vyrą rentgeno spiiri 
dūliais. Nereikalinga, ponas* 
gydytojau. Aš jį jau gerai pa
žįstu ar iš vidaus...

• 'Nūs minę Škol::i 
savo m irs tane.o draugo lovos. 
Staiga vienas pamatė, kad mirš
tančiojo skruostais rieda ašaros 
— Ko verki? paklausė jis 
—Kaip aš neveiksiu! alsakc 
mirštantis škotas. Žiūrėk, kiek 
pinigų teks išmesti karstui pirk-< 
ti ir laidotuvėms...

o '-kito----kreivas.
-Bevaikščiojant, vienas dabai 

sušilo, o kitas iškaito'. Vienas-pa
matė vandenį, o kitas paregėjo- 
ežerą. Vienas nusiėmė drapanas,? 
o kitas nusivilko. Vienas Įbridc 
iki kaklo, o kitas — virš pečių“ 
Vienas nuskendo, o kitas 
gėrė. ..

* * «
KALBOS DANGUJE 

IR PRAGARE

pri-

Sėdi senukas Maskvos parke 
mt šuoli ir varto hebrajų -kai-' 
bos gramatiką. Pro šalį eina 
KGB agentas.

— Kas čia per knyga tokio
mis keistomis raidėmis? —klau
sia praeivis.

Pastebėjęs, kad tai Izraelio 
kalba, sako:

— Nemanau, kad tokiame 
amžiuje galėtum išvažiuoti 
raelin.

Galimas dalykas kad 
su teisybė. Bei danguje taip
kalbama hebraiškai, — aiškino 
senukas.

Iš kur Jūs žinote, kad ei 
site į dangų? O jeigu pateksite 
į pragarą?

— Tenai nebus problemos-
atšove

.lū
pai įėjėjo prie

ATVIRAS LAIŠKAS
P. B. Jksas atrašė <dr. J. /Ado

mavičiui lokį ;itvirą Laišką:
Mėgstu gerai -paėsti,
Ir prie kortu jioriu prisėsti, ;
O dėl panelių grožybės
Ir dėl stiklelio saldybės
Niekad neturiu ramybės.
Patarkit. ka> Ąnan daryti.
Kaip savo kūlių išganyti?* *

Sporto laržybose

bai budrios pasidarė. Priešais -stačiai į jį Artėjo iaiy- 
um moteriškė, apsigaubusi balta marška. Pavidalas -.yj- 
ai priartėjo ir sustojo. Tuo metu praūžė šaltas smar- 
resnio vėjo gūsis ir plačiau atsiskleidė baltasis -pavi&i- 

!o uždangalas. Oooo... tai baisi stovėjo bestija. N.o- 
3is? veidas ir apnuogintos kūno dalys buvo šlykščiai

— Taip, Maiki. Visuose poli' 
Kong pasakymuose nėra nieki 
švento, nieko dieviško ar dan 
grško, bet yra išmintis ir tei 
sybė. Dėl to jie tapo šventi. Eu fmėlusios, kaip algai mirkūsio skendruolio. PJaukaį .an- 
popiečiai, • - - -
Foo Če mokymais, ___ ___
jo' pavardę į Konfucijų, o iš jc* 
mokymų sėmėsi sau įkvėpimo 
Jo pasakymai tebėra kartojam 
iki šių laikų. Juose nėra nieke 
dieviško, nieko švento, bet jie. 
šventi. ;

■ — Labai įdomu, Tėve. Kaip, 
tai gali būti, kad raštai be šven-} 
tų žodžių, be dieviškumo, pasi
daro šventais?

, susipažinę su Kong takiai, blakstienos buvo ’baltos baltos, “tarytum ką tifc įš 
mokymais, sulotynim kalkpienio ištrauktos. Biauriai landžiojo ilgas 'liežuvis, 

pajuodavęs nuo mirštamų nuodų.
Petras tuojau suprato, kas čia -per pavidalas^ bet 

jis nenusigando tik žiūrėjo ir budresnis darėsa.,Pavi
dalas prasišiepė, sukaleno ilgais pageltusiais .dantimis- 

Pagaliau -sučiupau.,.. Seniai -tavęs ieškojau, įtik 
vis sugauti negalėjau.

— -Žinoma, kai žmogus -atsidėjęs ko nors 'ieško„ vi
sada sui'anda, taip ir tu. Ale pasakyk, kas iu .esi ir ko 
nori iš manęs? z " z

— Esu tavo mirtis ir tave jau piausiu.
— Kad vieną kartą pjausi, tai -gerai -žinau-; kas už

gimė, tas turi mirti. Ale, pasakyk, -argi t«u ’taip labai 
skubu jau ? -Gal galėtum palūkėti dar?

— Kodėl:? r f’t
Nagi todėl, kad labai mažai pdlnysi iu -Ir kiti.

Štai visas mano turtas ir palikimas, ‘kaip matai. Niekas 
nesidžiaugs ir niekam tu čia labai uepasltai'jiausi, o Jei 
palūkėtum dar, .daug gera .padarytum

— Na? •
— Noriu dar savo kraštą pamatyti ir ten ,nu- 

mirti ...
— O kurgi tasai tavo -kraštas.?
— Ten, vakaruose, kur saulė leidžiasi... Eisim, 

sim ir rasim.

— Aš jau sakiau, Maiki, kad 
žmonių susidomėjimas raštus 
padaro šyentais. Ale tu nori ž'-l 
iKiti -apie budistų šventą Rašte.

— .Gerai, Tėve, klausau.
Maiki, budistų šventas Raš-^ 

tas gražus.'Dalis jo parašyta ei 
lėinrs ir gan gražia kalba. Mąr 
jau nelengva susidėti visus raš-’ 
tus į pakaušį — geriau tu pats. 
'Maiki, -pastudijuok, čia, Juozo 
šmoto namuose, rasi tais klausi
mais literatūros. Vienok, kad 
tavo smalsa neužgestų, papasa
kosiu apie pranašą 
Maiki, prasidėjo iš 
melais prieš Kristų 
mergelės Majos.

Budą. Jis. 
sapno 575 
ir gimė iš

e —Kairę kc'ja taip skauda 
kad negaliu paeiti. — Turbūt 
lai nuo senatvės, bando nu
raminti jo draug is. Kartais 
ir aš taip pagalvoju, bei abi ko
jos yra vienodo amž aus, tai kcP 
dėl dešinioji ncskaudi?

€ Pabaigai siūlau vieningai' 
>ada:nuoti šiuos posmus:

Lietuvio gryčioj žydi aguonos. 
Mano salione auga rugiai.
Turime močiai g'Uu ir duo os. 
Meno kultūra dibar — pinigai.

Kito seklyčioj žydi ra manės. 
Kai kam i langą plyta palaiko, 
žinai, kam rūpi meilė Tėvynės, 
Meilė nežino ribų, nei saiko.

Kai kojas užverti, rusas ateina. 
Tavo “pasogos" — turto ieškoti, 
O tavo broliams tik gulbės daina. 
Bartis ir peštis laikas sustoti. ..

Don Pilotas

. Mažame provincijos mieste
lyje buvo suruoštos qx>rto var
žybos. Į baigmės liniją atbėgo 
pirmuoju uždusęs ilgos distan
cijos bėgikas. Teisėjas jam sa-
K.e:

Tamsta Xiar kartą turės: 
bėgti.

— Kodėl?
Mano chroncmelras yra 

sugedęs...
, * ♦

Geras radinys

— Kodėl tu tĄ-rasl;j briliąn,K 
žiedą nenuneši į pdliciją? — 
Jąusė Marquel e Parko gyven- 
ojas savo draugą senbernį. Sen
bernis atsakė:

— AŠ jo nepiivalau nešti, nes 
ąūt jo yra aJsfri'i parašyta: “Ta- 

■^0 įamžinai'*.. . /
l jAV. f•.«?•:»; •/

Ta mergelė ėjo iš savo mies
to į kitą, eidama pavargo’, atsi
sėdo pailsėti, užmigo ir sapna
vo saldų lyties santykį su baltu 
drambliu. Po to ji pastojo ir lai 
kai atėjus pagimdė berniuką 
vardu Sidarata Gautema. Tasai} 
Gautemas iki pusvaikio amžiaus! 
buvo susimąstęs ir snauduliu-; 
gas. Bet vieną kartą, kada mo
tina Maja iialiavojo su šeima ir 
dievais, Gautema staiga pabudo 
ir gavo trečią vardą. Kuo tada 
jis buvo vadinamas Sidarata! 
Gautema Buda.

Taigi, Maiki. tasai Buda su
kūrė šventraštį ir tikybą, kuri 
dabar turi daugelį milijdnų pa
sekėjų.

— Lul*ai įdomu. Tėve. Ačiū, 
tau už jpamokslėL (

— Daug kraštų vakaruose. Iš ko ,gi aš .pažinsiu, kad 
tu jau tikrai savajam krašte?

y
(Bus daugiau);
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MŪSŲ SPARNAI
.Ir vėl pasirodė Jokūbo Kregž

dės redaguojamas žurnalas 47 
nr. Mūsų sparnai. Į pirmąjį žur
nalo puslapį įdėta dailijiinko 
Adomo Varno fotonuotrauka

nūs ir augustinus Užupyje ir ka 
raliaus patvirtintu sprendimu 
buvo Įsakyta viską grąžinti ti
kriesiems savininkams.)

Surinkimo namuose buvę in
Turinyje: kūn. Povilo Dilio dai, rakandai bei dokumentai

straipsnis — Dvasinės krizės liko sunaikinti arba pagrobti, o
reikalu, Jurgio Jašinsko — Fa taip pat buvo išvogta ir 40.000
natizmas ir tolerancija (tęsi
nys), pasisakant apie V. Liule- 
viėiaus skirtą lituanistinėms mo-

auksinių.Tačiau, baisiausi daly
kai vyko pačiose kapinėse. Kas 
ten dėjosi — galima matyti kai-

kykloms L. Bendruomenės išleis Į 
tą istorijos vadovėlį. Patiekęs 
tilpusius Dirvoje ir kitur, apie 
šį vadovėlį neigiamus pasisa 
kymus, Liulevičius daro tokią 
išvadą: “Ne tik tais iš ankstes
nių Lietuvos istorijos veikalų 
(pav. kolektyvo iš _dr. A. Šapo
kos, dr. J. Jakšto, dr- Z. Ivins
kio, P. Klimo, P. Šležo ir dr. V. 
Sruogienės Lietuvos istorijos va 
dcvėlio) išrankiotais dalykais ir 
V. Liulevičiaus redaguotuose 
Lietuvos istorijos vadovėliuose, 
nieko naujo nepatiekta, bet ir 
tas pačias išrankas, iškraipytai 
bei vienašališkai, mūsų moks
leiviams perteikia.” Tiek pat 
neigiamai pasisako skyriuje apie ! 
“Lietuvių tikyba.” Tą skyrių pa ; 
rašė kun- dr. Jonas Gutauskas.. 
Dėl šio skyriaus netikslumų ši- j 
taip pasisako: “Tarp katalikų ir 
protestantų kova vyko apie 150 
m. Bet čia ji nebuvo tokia aš
triai kruvina, kaip kituose kraš
tuose”

Tuo tarpu lenkų istorikas
prof. Henryk Merczyng, pasirem ir paslėpė pranciškonų vienuo- 
damas anų laikų originaliais lyne, kuriame kunigai išbuvo! koj mQSų atstovas dvasios reika- 
Vilniaus tribunolo aktais, straips iki kol viskas aprimo... Deja, lams n^a įieįstas dalyvauti ly-

I Užgavėnių karnavalas Toronto
Lietuviu namuose
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tinamojo akto dokumente:... 
Nevertą nuo kapų antkapius ir 
akmenis, iškasę prieš kelias de
šimtis metų bei nesenai palai
dotus kūnus ir visiškai juos nu-' 
rengę mušė akmenimis degino 
ant laužų pirštus, nuo kurių ne-1 
galėjo numauti žiedų ir kitas 
kūno dalis, piovė nuo karstų ir 
plėšė sidabrines lentas ir me
džiagas, kuriomis karstai buvo 
išmušti, bei kitokias su miru
siais kūnais palaidotas brange
nybes, ko nedarytų jokia, net 
labiausiai sugyvulėjusi, minia”.

Prie šios iš Vilniaus tribūno-. smegenis, o laisvame pasaulyje 
lo dokumento ištraukos prof- H.. 
Merszing rašo, kad ir anuomet.
katalikų tarpe dar buvo toleran- 
tų:” Kunigai (reformatai), kaip Į 
Mykolas ir Kristupas Trzebic- 
kiai, Taubmanai ir Gasparas To- 
kuckis nuo siuntančios minios 
buvo pasislėpę karstuose. Juos į 
išgelbėjo katalikas Mykolas Pu-Į 
žinąs, kuris, ištraukęs juos iš. 
karstų, su įginkluota vyrų ap-1 
sauga išvedė iš surinkimo ribų!

Lietuvos okupantą garbinančiu 
skiedalu, plauna moksleivių

esant c,i kai kurie . lietuviai is- 
• torikai gardžiuojasi, pateikda
mi šeštadieniniu mokyklų įvai
rių pažiūrų moksleiviams vie
našališkumo pasaldintas istori
nes užkandas.”

Dedamas evangelikų kunigo 
Anso Trakio vyr- skautininkui 
Steponui Kairiui pareiškimas: 
“Mielas Vyriausias Skautinin
ke! Tamsta kvieti .mane būti 
evangelikų dvasios vadovu Lie- 

I tuvos Skautų Brolijoj. Tačiau,

triukšmingi fafnatikai buvo ita-nyje “Keturkartis bažnyčios su
griovimas” pateikia eilę faktų,, kmgesni ir nusikaltėliai vėl li- 
rodančių, kad protestantai, jų I ko nenubausti”.
skaičiuje ir reformatai, buvo gabj 
ir žiauriau persekiojami, negu 
kituose tarpreliginių kovų kraš
tuose.

Iš minėto prof. H. Merczyng 
rašinio čia pateikiu tik vieną 
ištrauką: “1682 metų užpuoli- 
nąaš, buvo visai netikėtas; jam 
nebuvo jokių išorinių priežaš- 
čiųl "Balandžio mėn. 2 d., aštun
tą-'valandą iš ryto; didelis būrys 
jėzuitų mokinių kartu su minia

gi ai su katalikais vyriausiame 
LSS organe-Pirmijoj, tol evan
gelikų dvasios vadovas negali 

Tiesiog šiurpas nukrečia, skai-1 dalyvauti žemesniuose LSS or- 
neapy-; ganuose’\ Toliau pastebi, kad 

“Katalikų vyr. dvasios vadovo 
pareigas einantis kun. Vaišnys 
S J. maždaug prieš trejetą mė
nesių man siūlė, kad evangeli-

baisi i------
kitaip tikin-

tant, kokia buvo 
kasta ir kerštas 
tiems žmonėms.

Toliau pastebi,
dovėlyje įdėtos tik Pavasarinin

kad tame va-

kų kongreso, Lietuvių katalikių; kaį sudarytų atskirus evangeli- 
moterų kongreso eitynės ir stu-Į kll 
dentų ateitininkų korparacijos'

skautų vienetus. Tačiau, 
evankelikai atsisako katalikų

nuotraukos. Tuo tarpu kitų or- dvasios vadovo siūlytu bū- 
ganizacijų, kaip tai: šaulių, jau- du’skaldyti Lietuvos Skautų
nalietuvių, buvusių V. Didžio- Sąjungą, kurioje katalikai ir

užpuolė kalvinų (reformatų jo universiteto korporacijų jo- evange]jkai broliškai sugyveno
J.) kapines, surinkimo pasta
tus ir pačią bažnyčią. Visa bu
vo -išvogta ir sunaikinta. Baž
nyčia išardyta iki pat pamatų, 
varpai ir kryžiai išvežti (pas
kui juos surado pas pranciško-

I.N visuomeninės veiklos ko-j meninę programs. Parengti pa
mfletas sausio mėn. 9 dieną su- :i 1
šaukė Toronto meninių vienetų 
ir LN pagalbinių organizacijų 
atstovų pasitarimą apsvarstyti 
Užgavėnių parengimą, kuriame 
dalyvavo: B. Abromaitienė, B. 
Bedarfienė, V. Bubelis, L. Dū
da, P. Dovydaitis. J. Dambaras, 
A. Jankaitienė, P. Jankaitienė. 
A. Jucienė, J. Karasirfus, V. 
Kulnys, B. Laučys, B. Romei- 
klenė, T. Stanulis, M. 
J. Varanavičius ir M. 
šių asmenų sudarytas 
nių renginio komitetas 
tar ruošti UŽGAVĖNIŲ KAR
NA VALĄ š. m. vasario mėn.
9 d., šeštadienį, Lietuvių Na
muose. Patvirtinta programa iš 
dviejų dalių.

PIRMOJI DALIS

Slapšys, 
Yčas. Iš 
Užgavė- 

ir nutar-

viljonus ir išpildyti programą 
yra pakviesti: Atžalynas. Ginta- 

Volungė. 
Aitvaras, 
muzikinis 

I.X moterų, jaunimo 
ir vyrų būreliai. Veiks ir J. Bu 
bulienės virtuvė, iš kurios kiek
vienas lankytojas galės pasivai
šinti šiltais užkandžiais. Įėjimas 

laisvas, nereiks aukoti ir bi
lietų pirkti.

ANTROJI DALIS

ras, Vasaros Garsai, 
An Iro ji Jaunystė,
Aras, Stepo Kairio 
vienetas.

siems Duso aišku. Pagaliau jį 
buvo pavadinta šaulių Sąjunga.; 
Ir šios šaulių sujungęs veiklą 
geriausiai mokėjo išdėstyti Vla
das Putvinskis. Taigi paskui pa
sirodė, kad toji šaulių sąjunga 
buvo pasižymėjusi kaip geriau
sia talkininkė Lietuvos kariuo 
menei. A. Kelmutis

REPORTAŽAS Iš ŠLUTO 
RADIJO VALANDĖLĖS

apie V. Vokietijoje Saaro kraš
te gyvenančius lietuvius.

V. Karosas — Tėvą prisime
nant, kur vaizdžiai aprašyti tė
vo ir sūnaus pergyventi įvykiai nu0 3 val iki - va]/vak. veiks 
ir įspūdžiai.

Jokūbas Kregždė. — Mes ir 
brolis Jurgis — pateikiama ži- 
n:ų apie brolio Jurgio ir kitų 
lietuvių ištrėmimus į Sibirą 
1941 m.

Hermanas Pavilionis — Jo- Į 
nas Mizara. Rašome apie buvu
sį kun. Joną Mizarą.

Jonos Kutra — Mykolo De- 
venio pagerbimas.

Aleksandra Vaisiūnienė —
Pavėžėk dėde. Rašo apie vaikys1 \ 
tės ir mokyklinio gyvenimo 
nuotykius.

Arėjas Vitkauskas- — Iš mano 
jaunystės atsiminimų.

Kun. S. Neimanas — Motie
jus Karaša. Pulk. Motiejus Ka- 
raša gimė Biržuose 1895 mėtų 
rugsėjo 10 d., mirė Baltimbrėjė 
1979 m. rugsėjo 2 dieną.

'Kun. Fr. Skėrys —■ Emilis
Skerbedis- Dipl. inž^ Emilis

Karalienės Mortos svetainėje 
ir Karaliaus Mindaugo menėje

meninių vienetų atskiri pavil
jonai, kuriuose lankytojai ras 
skanumynų, užkandžių, silpnų 
ir stiprių gėrimų ir kitų praš
matnumų. Tuo pačiu metu da
lyvaujantieji vienetai išpildys riai.

a) Karaliaus Mindaugo menė
je nuo 7:30 vai. vak. prasidės j 
antroji dalis. 8 vai. scenoje pa
sirodys atskiri meniniai viene
tai, kurie išpildys dainų ir tau
tinių šokių programą. Vyks 
linksmi šckiai. gros geras or
kestras, veiks karštų užkandžių 
ir gėrimų bufetai.

b) Gedimino pilies menėje 
nuo 8 vai. vyks jaunimo? Disco 
šokiai, kuriems gros moderni 
muzika, veiks bufetas.

Įėjimas j antrą dalį tik 4 do
leriai, studentams — 3 dole-

“T

1980 m. sausio (> dieną Šluto 
radijo valandėlėje kalbėjo dak
taras Jučas. Jo specialybė 
odos ligos. Klausimai vienas po 
kito buvo keliami. Ponios tie
siog lenktyniavo su klausimais.

1980 m. sausio 13 d. valan
dėlėje bu\o kalbama apie lietu* 
vių kalbos studijas Illinois uni
versitete. Pokalbyje dalyvavo J. 
Kavaliūnas, ponios J. Baleišie- 
nė, profesorė M. Stankuvienė- 
Saulaitytė. Keliami klausimai 
buvo aktualūs ir įdomūs. Susi
darė įspūdis, kad trūksta stu
dentų ir lėšų. Įdomi programa, 
verta didesnio dėmesio.

Antras klausimas — vienas 
vyriškis klausia, ar Jėzuitų na
muose dar nemokd rusų kal
bos? Pokalbio dalyviai šypsojo
si. Į nerimtą klausimą teko Siu
tui trumpai atsakyti: “Ne”.

Ukrainiečiai labai veiklūs, pa
žangūs savo kultūros puoselėto-- 
jai. Turi ypatingai Kanadoje 
savo katedras net keliuose uni
versitetuose. Tautiečiai pinigais 
remia kultūrinius užmo’jimus. 
Pasimokykime iš jų, vieton 
griauti ALTą ir VLIKą.

Viena moteris prikišo, kad 
mažėja mokinių susidomėjimas 
lietuvių kalba, nes mokoma iš 
prokomunistinio vadovėlio “Ma
no' nameliai brangūs”. Priminė 
piktinančias iliustracijas.

Paskutinę minutę vienas vy
riškis padarė taiklią pastabą: 
“Nedubliuokite politikos, p visą 
dėmesį ir pastangas nukreipkite . 
ir sukoncentruokite į lituanisti
ką ir kultūrinius klausimus”.' 
šlutas pažymėjo, kad čia labai' 
išmintingas pareiškimas ir tuo 
baigėsi programa.

K. Emilis

. Prisimenant Lietuvos kariuomenės kūrimosi 
pradžią ir tos kariuomenės talkininkų 

(šaulių) pirmuosius žingsnius
Kai 1918 metų pabaigoj Lie-' Mūsų jaunajai savanorių ka- 

tuvos žmonėms paaiškėjo?, kad riuomenei buvo nelengva kovoti 
yra susidariusios tokios sąlygos, su visokiais priešais, tad mūsų 
jog jau galima sudaryti nepri- žmonėse iškilo mintis, kad rei- 

I klausomą Lietuvos valstybę, ta- kia šalia kariuomenės sudaryti 
; Ida iškilo klausimas, jog tokiai tinkamus talkininkus, kurie ga- 
' valstybei reikia turėti savo ka- .lėtų visokeriopai padėti mūsų 

riuomenę. Taigi, pirmoje eilėje jaunajai kariudmenei. Dėl tokio 
reikia turėti kariu savanoriu. iškelto klausimo 1919 m. birže- 

Man pačiam teko pamatyti lio mėn.. pradžioj buvo sušauk- 
1918 metų pabaigdj Vilniuje tas Mato šalčiaus iniciatyva bū- 

1 vaikščiojant nedidelį karių. sa- relis žmonių, kurie galėtų ap- 
, ,. . . t, Ti-i-vanoriu būrelį, kuriam vadova- svarstyti ta reikalą. I tokį susi-

° mo mano pažįstamas Kazys rinkimą buvo atvykę šie. asme-
Škirpa; jis labai gerai mokėjo ;nys: T. Ivanauskas, F. Kirša, A. 
ir' kitus asmenis patraukti į sa- J Klimas, B. Kodaitis, M. Mikelke- 
vanoriu kariu eiles. Kai tada, vičius, V. Putvinskis, V. Sidzi- 
man teko susitikti su M. Šleže-j kauskas, B. Skipitis, B. Sruoga, 
.vičiumi, tad jis man pabrėžė, M. šalčius, P. šalčius, A. Žmuid- 
kąd Kazys Škirpa pirmasis įsto- zinavičius, M. žvirėnas, Vienuo- 
jb į karių savanorių eiles ir dar lis-žukauskas.
pasistengė kitus asmenis pa-į Kaip tokią talkininkų organi- 
tr'aukti į savanorių rikiuotes. . zaciją pavadinti — dar ne vi- I ‘ - J f

28 d., mirė V. Vokietijoje 1979.' 
VIII. 16 d.

Dr. Inž. Jurgis Gimbutas — 
Albertas Puskepalis. Albertas 
Puskepalaitis gimė Mažoje lie- 
tuvoje, mirė So Bostone 1979- 
VIII. 17 d.

Kun. P. Dilys

kios nuotarukėlės Baigdamas 
straipsnį daro tokią išvadą: 
“Maskvos okupuotoje Lietuvoje se ar daromas, skilimas, 
esantieji istorikai, jų parašy
tuose mokykliniuose vadovėliu© | teronų veiklos išeivijoje apžval

ga-
J. Kregždė — XXXII Sinodas 

išeivijoje.
Jonas Jurkšaitis — Kodėl? 

šiame straipsnyje aštriai pasi
sako dėl Draugo premijuotos J- 
Kralikausko knygos “Įkaitę Vil
niaus Akmenys”, kurioje nei
giamai parašyta apie protestan
tus ir protestantizmą.

J. Ktr. — Nepamirškime sa
vo paskirties.

Kun. Stasys Neimanas — 
Povilo Jasinskio sukaktis.

Algirdas Palovinskas — Saa
ro krašto lietuvių šventadienis, 
kuriame apsčiai duodama žinių

se ateistiniu šarmu ir dabartinį j
______ __________ - - _ . i

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. l—hii, A KISS IN TH! DARK. Pikmtiifcj ir Intrsfv nootyHr 

kBrašyaal, paimti Ii gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai l£elna 
100 psl. Kaina $2J$0.

Dr. JvacM B. KenČtut, HISTORY OP LITHUANIA. Lietuvos UtoriJe. 
aaatrauki nuo pat aenjąju am£q iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $1.00.

Dr. Joaaas B. Končius, VYTAUTAS TH R GREAT. Ištarimai DLK Vy 
tasto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu loterija 
211 psL Kaina 21.00. Kietais ririeliaii $4.00.

Dauguma Hn knygą yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas finwe įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida,

BMrfk HalrtM Street. CMeere, ffi. MM8

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

— Leonardo šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psL Kieti viršeliai _____________ $5.00

— Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ........   $5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psL Minkšti viršeliai --------------- $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

3

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Lietuvos Nepriklausomybės lai
kais.’’ Pasirodo, jau ir skautuo-

Fr. šlenteris — Lietuviu liu- Atsisveikini^ 
mas su Martynu Kavolių. Mar
tynas Kavolis — kunigas ir tei
sininkas gimė .Gargžduose 1897.. 
XI. 14 d., mirė Chicagoje 1979- 
viii. įo d. ■' y

Dedama nemažai kronikos 
žinių, Arėjo Vitkausko kelataš 
eilėraščių, gausiai iliustruotas,' 
be tikybinių, dedama ir pašau-- 
Tiniai" rašiniai: .’

Adresas — Mūsų sparnai.
5718 So Rockwell St. Chicago, 

III. 60629 Stasys Juškėnas

— Vyriausybė pataria žrųb- 
nėms pasiruošti brangiau mokėr 
ti už gazoliną ir kitus degalūs.

— Tunisas sutinka skelbti 
maisto embargo Iranui, kad jo 
valdžia būtų priversta, išleisti 
suimtuosius JAV piliečius.

>10.00
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JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

TeL 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTAI ,®ŲPTT’>

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAEYTOJO ATSIMINIMOM
Dr A. J. — MINTYS IR DARBAI, 2» peL, lMi«l

n»etq Ivy-Mua. J»blon«klc ir Totoraičio Jaunai dfetu 
rtptoliaE- ------- --------------------------------------------- ------ —

or. A. J. <»»••« — DANTYS, h prieHflra, sveikai ir grožis
Kietais virtallala, vietojo S4.00 dabar tik---------------
■JnkEtals rlriellala tik________________________ -

Dr. A. J. — AURiTA KULTŪRA — 21AURO* tMC*RK
EeUonJo Rnropo IspOdtUl Dabar tik

3.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.___ 110.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai 110.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai________________ _ 115.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Si 
Chicago, HL, 60608

Pridėti dolerj palto' lilaldoįruL
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vo specialioj asamblėjoj, bet nekalbėjo, savo nuomonės, 
nepareiškė. Kinija, pav., didelė, galinga valstybė. Sau
gumo tarybos posėdyje jos atstovas labai griežtai pas
merkė Sovietų karo jėgų įsiveržimą į Afganistaną, bet 
specialioje asamblėjoje Kinijos atstovas nekalbėjo ir 
neklausė. Kinijos atstovas savo nuomonę pareiškęs 
Saugumo taryboje, visai atsisakė kalbėti specialioje 
asamblėjoje. Jam atrodė, kad tai yra bereikalingas bur-

As of January 1, 1960 
Subscription Rates:

Chicago $45.00 per year, $24 00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Oienra&io kaineei

Chicago] e ir priemiesčiuose:
metams_____ ___
pusei metų ..........
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

pusei metų______
trims menesiams .. 
vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams - 
pusei metų ____
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metams .........._

pusei metų _______

$22.00, .$15ooInos aušinimas.
$ 4.00.

$45.00
$24.00
$ 5.00

$48.00
$28.00

’ metams
* atnfjnu

$45.00
$24.00
$12.00
$5,00

$40.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608, Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu-

B vii. ryto Ud 5 rah vakaro. ieitadiexrLili — Ud 11 <xl

104 valstybių atstovai, kalbėję Jungtinių Tautų 
asamblėjoj, labai griežtai pasmerkė Sovietų Sąjungą ir 
reikalavo, kad rusai tuojau atšauktų savo karo jėgas iš 
Afganistano. Daugel’o valstybių atstovai, gana dažnai 
klausę Sovietų atstovų kalbų, šį kartą pasmerkė Sovie
tų vyriausybę, pasiuntusią tokias dideles ir taip stipriai 
ginkluotas jėgas j niekam nepavojingą Afganistaną. 
Tokių griežtų pareiškimų Sovietų valdžia niekad ne
girdėjusi. Griežčiausius žodžius prieš Sovietų karo jė
gų įsiveržimą pareiškė arabų valstybės, kurios nemanė, 
kad Sovietų valdžio pavergs dar vieną arabų 
valstybę.

Sovietų valdžia siųsdama moderniąsias jėgas j Af
ganistaną, sulaužė visas tarptautines sutartis, kuriomis 
buvo pasižadėjusi gerbti kitų valstybių suverenumą ir 
pagrindines žmogaus teises. Sovietų valdžia pasiuntė 
karo jėgas Į valstybę, kuri nesudarė jokio pavojaus kai
mynams, nepaskelbė karo ir nesirengė varžtis į sveti
mas žemes. Afganistanas nebuvo linkęs sudaryti jokios 
Islamo sąjungos, kurta, pasiremdamas Korano dės
niais, būtų bandęs kitomis arabų valstybėms ar kitoms 
tautoms būtų primesti savo įsitikinimus ar siūlomą sa
vo tvarką. Buvo atstovų, kurie priminė rusams, kokiu 
apgaulingu būdu jie nužudė Afganistano prezidentą 

(komunistą Fr. Amin, o vėliau pradėjo invaziją, kai nebu
vo kam įsakyti pasipriešinti. Sovietų kariai dėjosi prez. 
Amino draugais, o vėliau jį nužudė, kad galėtų leng
viau okupuoti strategines vietas. ■ '' ‘ >

* > - ■-it

Už. Sovietų įsiveržimą į Afganistaną pasisakė tik
tai Sovietų valdžios atstovas, kitų sukomunistintų kraštų 
atstovai ir rusų pavergto Afganistano atstovas.

Sovietų ambasadorius O. Trojanovskis jaučiasi lai
mėjęs, bet jis nesijaučia, laimingas. Jungtinės Tautos 
negali imtis karo priemonių prieš Sovietų Sąjungos ka
ro jėgas, įsiveržusias į Afganistaną, bet Jungtinių Tau
tų nariai gali imtis priemonių preš Sovietų valdžios įsi
veržimą. Prezidentas Carteris uždraudė JAV pirkliams 
parduoti Amerikoje užaugintus ir rusams labai reika
lingus javus, šiandien Sovietų Sąjunga nejaučia mais
to stokos,bet specialistai apskaičiavo,kad už trijų ar ketu- 
rių mėnesių rusai- pajus duonos ir mėsos stoką. Rusus 
labai nustebino Kanados ir Australijos valstybių nuta
rimas neparduoti Sovietų Sąjungai javų, kol nebus ati
trauktos Sovietų karo jėgos iš Afganistano. Dar juos 
labiau, nugąsdino Amerikos uostų darbininkų nutari-

Rusai privalo kraustytis iš Afganistano
Jungtinių Tautų speciali asamblėja, tris dienas 

svarsčiusi Sovietų karo jėgų įsiveržimą į Afganistaną, 
nutarė įsakyti visoms svetimoms jėgoms galimai grei
čiau išsikraustyti iš Afganistano.

Jungtinėms Tautoms priklauso 152 valstybės. Ten 
priklauso Sovietų Sąjunga, JAV, Didžioji Britanija ir 
visa eilė nepriklausomų, savo reikalus besitvarkančių 
didelių ir mažų valstybių. Jungtinėms Tautoms pri
klauso demokratiškai-besitvarkanti--Vakarų Voiketija,, 
bet jai taip pat priklauso Ir:komunistų valdoma Rytų 
Vokietia, uždraudusi 'politinėms partioms veikti ir lais
vai aptarti Vokietijos .tvarkymo reikalus. ‘Jungtinėms 
Tautoms priklauso 900 milijonų tauta komnistų val- 
damo Kinija, Amėrika, su jos valdomomis smulkiomis 
salomis, turi virš 220 mil.

Praeitą savaitę Afganistano likimą svarstė Jung
tinių Tautų Saugumo taryba, susidedanti iš 15 narių. 
Saugumo taryboje visos valstybės turi vieną balsą, iš
skyrus Sovietų Sąjungą, Ameriką, Kiniją, Didžiąją Bri
taniją. ir Prancūziją. Šios penkios valstybės turi teisę 
paskelbti veto, kuris panaikina Saugumo tarybos dau
gumos nutarimą. Kada didelė dauguma Saugumo tary
bos narių pasmerkė Sovietų Sąjungą už įsiveržimą į 
Afganistaną ir įsakė Sovietų karo jėgoms tuojau išsi
kraustyti, tai Sovietų atstovas paskelbė veto, tuo pa- 
haikindamos Saugumo tarybos nuosprendį, įsakantį So
vietams pasitraukti iš Afganistano.

Saugumo tarybos svarstytas, bet neišspręstas klau- mas nepakrauti Sovietų transporto laivų jokiame Ame- 
Simas tuojau buvo perkeltas į Jungtinių Tautų specia- rikos uosto.
lią asamblėja, kurioje visi Jungtinių Tautų nariai turi Brežnevui ir kitiems Sovietų vadams didelio rupes- 
Įeisę pareikšti savo nuomonę apie Sovietų karo jėgų įsi- čio sukėlė ruošiamos Maskvos Olimpiados boikotavi- 
yeržimą į Afganistaną. • .mas. Prezidentas Carteris tiktai užsiminė apie reikalą
Z Ne visos Jungtinių Tautų valstybės atsiuntė savo boikotuoti Maskvos Olimpiadą, bet konkrečių žingsnių 
Atstovus Į specialią J. T. asamblėją. Vienos neturėjo pi- dar nesiėmė. Tuo tarpu sekretoriaus Vance pavaduoto- 
įiigų kelionei, kitos negali pasiųsti atstovų į New Yor-pas Warren Cristopher, nuvykęs į Londoną tariasi apie 
ką specialion asamblėjon, o trečios neskaitė klausimą, tos Olimpiados baikotą, jeigu rasai nepasiskubins ati- 
lokiu svarbiu, kad reikėtų važiuoti ir asamblėjoj daly-1 traukti Sovietų karo jėgas iš Afganistano.
wauti. Iš 152 Jungtinių Tautų tautų narių, tiktai 122 at- Pasirodo, kad Europa yra pasiryžusi boikotuoti 
jstovai pareiškė savo nuomonę apie Sovietų karo jėgų Maskvos Olimpiadą. Mintis nėra svetima ir Pietų 
įsiveržimą į Afganistaną. Buvo ir tokių, kurie dalyva- Amerikai.

Brežnevui ir kitiems Sovietų vadams didelio rūpes-

Pasirodo, kad Europa y i-a- pasiryžusi boikotuoti
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Kūrio Kultūros Rūmai Kaurre

(Tęsinys)
Vienas svarbiausių būdų pri 

sidėti prie Lietuvos išlaisvini
mo ir išeivijos gyvybinių inte
resų išsaugojimo yra jungtis į 
gyvenamo krašto politinį gyve 
nimą. Raginame jaunimų jung 
tis į gyvenamojo krašto politi
nę veiklą ir remti visus pajė
gius kandidatus, kurie geriau
siai gins krašto interesus, ša
lia to, raginame jaunimą atsi
žvelgti į Lietuvos laisvinimo 
klausimą, kai jis darys spren
dimą kurį kandidatą remti- 
Taipgi raginame kraštų LJS.rei 
kalanti,. kad- gyvenam ’̂ kraštų 
valdžios remtų to krašto lietu
vių kultūrinę ir visuomeninę 
veiklą.

JAUNIMO RYŠIAI SU 
KITOMIS POLITINĖMIS 

ORGANIZACIJOMIS
Matydami Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės pajėgumą Įvai
riose srityse, raginame PLB 
steigti politinę komisiją, su 
kuria PLJS būtų pilnai įparei
gota artimai bendradarbiauti.

Pareikšdami panašų pasitikę 
jimą ir įvertindami Lietuvos

diplomatinės tarnybos svarbų 
darbą, reiškiame jai solidaru
mą ir ją moraliniai remiame 
bei skatiname PJS valdybą su 
ja užmegzti glaudžius ryšius.

Siūlome PJS politinės veik
los komisijai palaikyti infor
macinius ryšius su VJKu bei 
kitais politiniais vienetais.

VISUOMENINĖ SRITIS 
TAUTA

Tauta nėra vien biologiniais 
reiškiniais ar kilme pagrįsta 
sąvoka. Tautą taipgi jungia 
kultūra, istorija*. įsitikinimai, 
tradicijos, kalba, žemė ir bend
ri pergyvenimai. Tačiau nei- 
vienas iš šių elementų nėra le
miantis. Asmeniškas žmogaus 
apsisprendimas nulemia, ar jis 
yra tautos dalis ar ne. Tie, ku
rie yra pasisavinę tautos verty
bes ir laiko save lietuviais, yra 
lietuvių tautos dalis.

šie elementai tebejungia iš 
eiviją, nors ji yra atskirta nuo 
tautos Lietuvoje. Kurdama sa
vo Hetuvišką bendruomenę, iš 
eivija jįj neatsisakė — anaip 
tol, juos puoselėa. Išlaikydami 
•kalbą, tautinį būdą, kultūrą bei

Ar Sovietų karo jėgos buvo siunčiamos į Afganis
taną naujiems žemės plotams pagrobti ir 17 milijonų 
žmonių pavergti, tuo tarpu dar nežinia. Galimas daik
tas, kad rusai, užimdami Afganistaną, taikė apsupti ir 
pavergti visą Iraną, o gal užimti Pakistaną^ kad galėtų 
pasiekti neužšalamus Indijos vandenyno uostus. Jeigu 
visas laisvasis pasaulis pasipriešintų rusų įsiveržimui į 
Afganistaną,tai šiandien Maskvai turėtų būti aišku, kad 
karo Jėgų įsiveržimas į Iraną ir Pakistaną reikštų ka
rą. Atrodo, kad Sovietų valdžia dar nėra pasiruošusi 
naujam pasauliniam karui. Sovietų karo jėgos gausios 
ir galingos, bet tai dar nereiškia, kad jos gali būti ga
lingesnės už laisvojo pasaulio valstybes. Rusai gali įsi
veržti Į Afganistaną ,bet jie neturi duonos. Kol. JAV 
sutiko parduoti rusams duoną ir mėsą, tai jie galėjo 
siųsti kovon dideles armijas, bet be duonos jie nepa
jėgs to padaryti.

tikėjimą, išeiviai sudaro sąmo
ningą lietuvių tautos dalį.

Pasklidusi po įvairius kraš
tus, išeivija yra neišvengiamai 
į taigoj anų dominuojnčioš gy
venamojo krašto aplinkos. Jo
je augąs jaunimas yra įvairiai 
paveikiamas. Tai priklauso 
nuo asmens tautinio sąmonin
gumo laipsnio. Natūrali gyve- 
namoo krašto asimiliacija daž 
nai jaunuolį atitraukia nuo lie
tuviškumo, kurio vertybės, ne
beatitinka asmeniškiems po
reikiams. Jaunimas yra skati
namas apgalvotai rinktis tas 
įtakas, kurios prisidėtų prie 
lietuvybės išlaikys 
asmenybės ugdyme

Lietuvių išeivija, /&: 
praleidusi gyvenamųjų kraš.ų 
'kultūrų įtakoje, jaučia kai ku
rių lietuvių tautą jungiančių 
elementų silpnėjimą. Aišk' au 
šiai nykstantis elementas yra 
ietuvių kalba. Lietuvių kalbės 
išlaikymas bei puoselėjimas 
vra vienas iš svarbiausių ir es
minių išeivijos uždavinių. Kal
ia, kuri yra nepamainomas 
rankis tautos vertybėms, su- 
irasti ir savintis, įgalina pilną 
įsmens dalyvavimą tautos gy
venime. Lietuvių kalba Įgalina 
esminius ryšius tarp tautiečių 
- tai išsibarsčiusios išeivijos 

vieny toj a, tai tiltas tarp išeivi
jos ir okupuotos,Lietuvos.

Tuo pačiu gyvenamojo kraš
to Sąlygos verčia visjidaugiau 
naudotis to krašto kalha lietu
vių jaunimo veikloje. Tai bū
tina, . stengiantis kuo daugiau 
jaunimo įjungti į lietuvišką gy
venimą. Tačiau gyvenamojo 
krašto kalbos vartojimas netu
rėtų būti įvedamas lietuvių 
kalbos sąskaita.

Skatiname gyvenamojo kraš
to kalbą naudoti kaip priemo
nę pritraukti lietuviškai nekal
bančius jaunuolius ir dėtį pas
tangas- grąžinti lietuvių kalbos 
vartojimą. Tikime, 'kad per dvi 
kalbiškumą išeivijai atsiveria, 
dvi kultūros, praturtinančios 
asmenybę ir praplečiančios jos 
akiratį.

(Bus daugiau)

-Ltn. PETRAS BIRŽYS *

■Karininkas Antanas Juozapavičius r-
» (Ištrauka iš biografijos)
e 1. NUO KŪDIKYSTĖS IKI SUGRĮŽ-
Z TANT Į VILNIŲ
" (Tęsinys)
Z 20 — XII — 18 m. Sudiev, Vilnius! sudiev, 
Lietuvos sostine! Greit nebepasimatysime. Gal ir 
daug prisieis nukentėti, daug ašarų ir kraujo pa
matyti... Gal tu lietuvių pardavikų nelaisvėn pa
kliūsi ir vėl būsi prie ko nors priskirtas. Būk ra
mus! Neilgam. Išvaduos Tave Lietuvos Sūnūs! 
Šiandien Priemier — Ministeris prof. Voldema
ras, Finansų Ministeris p. Jasčenko ir aš apleido- 
-me Vilnių ir išvažiavom Berlynan. 8 vai. ryto sė
dome traukinin. 10 vai. ryto apleidome stotį. Trau 
kinys buvo taip prikimštas žmonių, kaip rusuose 
-laike demobilizacijos. Jame, kaip tada rusų trau
kiniuose išdaužyti langai, nuo kanapų nuardytos 
apdengtys...

Kuo arčiau artinomės prie vokiečių sienos, 
tuo dailgiau ir daugiau vagonuos skverbėsi karei
vių. Buvo taip ankšta, kaip silkių bačkoje...

21 — XII — 18 m. 3 vai. po pietų šiandieną 
atvykome Berlynan. Traukinys susivėlavo 8 vai. 
Stotyje mus turėjo sutikti p. Haase ir mūsų ats
tovas Berlyne kun. Purickis. Iš priežasties pasi

vėlavimo traukinio nei vienas, nei antras stotyje 
mūsų nesutiko. Mes persikraustėm į viešbutį “Cbn 
tinental”...

Viešbutyje užėmėm 3 kambarius ir salioną.
Neužilgo atvažiavo mūsų atstovas kun. Pu

rickis.
22 — XII — 18 m. Iš ryto atsilankė Woehrle

— vokiečių kareivis. Jisai pasisakė esąs rašytojas 
ir Lietuvos mylėtojas. Save skaitąs socialdemokra 
tu ir buvęs Vilniuje “Soldatenreto pirmininku. 
Man ypatiškai jisai rodės pavojingas tipas, su ku
riuo reikėtų būti labai ir labai atsargiam. Aš ji 
įtariau, kaipo vokiečių agentą — šnipą.. . Nema
nau, kad jisai būtų Lietuvai naudingas. Premier
— Ministeris jam šiek tiek pasitiki.

Šiandien atvyko Berlynan Smetona, Klimas 
ir Lastauskas. Viliniuje ypatingų permainų dar 
neįvyko. Vokiečiams pasitikėti, kad jie sulaikys 
bolševikus, einančius pirmyn, nėra vilties... Vo
kiečių proletariatas eina išvien su rasų bolševi
kais ir, galima spėti, kad neužilgo vokiečiai ir 
rasai sudarys bendrą frontą prieš Antantą. Sa
kau, spėlioti, nes Vokietijoj yra gaivalų, griežtai 
tam protestuojančių ir dėl tos priežasties vokie
čiai neįsileidžia Berlynan Trockio.

Kaip daugel bendro revoliucijoje: Vokiečių 
kariuomenė dabar toje pat stadijoje, kokioje buvo 
Rusijos kariuomenė Kerenskio laikais.Gerai atsi

menu tą laiką; man teko būti Petrograde ir ma
tyti, kaip rusų kriuomenė pardavinėjo “Nevos 
prosp.” saulėžolius, saldainius, pypkes. Tas pats 
ir Berlyne. “Unter den Linden’’ kareiviai parda
vinėja saldainius, pypkes; giriasi, kaip išdaužę 
vagono langus, per Juos į 1 klasės kupė, vijo iš ten 
karininkus... Tie kulturtraegeriai “tokie pat, kaip 
ir rusų Ivanovai, Petrovai... Revoliucijos psicho
logija visiems bendra”.

Karininkas Juozapavičius sugrižo iš Vokieti
jos, kaip tik tuo laiku, kada Vilniuje organizavo
si I-as pėst pulkas.

Tame pulke atsižvelgiant į Rusijos vėjais at
pūstą elektrizuotą revoliucinę upę, buvo kai ku
rių nesutikimų, nemalonių įvykių, susirinkimų, 
mitingų...

Tam pulkui persikėlus į Alytų, Apsaugos šta
bas pasiuntė kar. Juozapavičių į pulką, pulko va
do padėjėju. , '

Karininkai štabe, lydėdami Juozapavičių, 
juokavo: ' ' .

— Gerai! Tu esi tenai labai reikalingas, 
kaip vaistininkas. I-mąm pulkui vaistai reikalin
gi...” ;

I-mo pėst pulko vadai, susidėjusių aplinky
bių dėliai nuolat mainėsi. Karin. Juozapavičius, 
būdamas oficialiai to-pulko vado padėjėju, fakti- 
nai ėjo pulko vado pareigas,, nes išvykstantis va-

-J-.-... , ' ■ 4 — NJ

das pulko reikalais mažai tesirūpino, o naujai at
vykęs ūmai reikalų neperprasdavo.

Tai buvo 1919 m. sausio m. pabaigoj ir vasa
rio m. pradžioj Tą syk Alytuje dar buvo vokiečių 

, kariuomenės. Jie ironiškai, stačiai juokdamiesi, 
Į išniekindami žiūrėjo į besikuriantį lietuvių pul
ką. Mūsų savanoriai labai skyrėsi nuo vokiečių. 

-Vokiečiai apsiginklavę, apsišarvavę, vienoda uni-, 
forma apsitaisę, — tikri kariai. Mūsiį gi savano
riai — kaimo berneliai, su sermėgėlėmis, burnu- 

I sėliais, klumpėmis, kiti su šiaudinėm’s skrbėlė 
mis ir aprūdijusiais, visokios rašės bz"’ 
šautuvais.

t

Fizinė vokiečių karių jėga, kariškp'- m 
,mas nesulyginamai didesnis, kaip I-mo pėst pu'- 
ko žmonių. Bet už tai kita, dvasios jėga, pas Tetų 
vius tąsyk buvo begaliniai didelė. Vokiečiai <ri 

j tos dvasios Ūda lyg visai neturėjo. Ištvirkintu 
nežiną žiaurumo rybų, jausdami besiartinančią 

(valandą, kada jiems reikės Lietuvą apleisti, vo
kiečiai sauvaliavo, vogė nlėšė, kankino ir skriau
dė Alytaus miešto ir apylinkės gyventojus.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

lUJiENOS, CHICAGO, 8, ill. Wcr|mxd:*y, J-nuarv 16, 1980



Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

ryškėjo ir mano 
su troliais bei se- 
ir jie man tebebu- 
Kiekvienas mūsų,

iv. KASTO IYRINEIOja.
J. Migi fone 125 Van Pelt Avenue, SUttu i^iauu, A. Y. 1U303

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAA1SKINIM
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Geaū naudoiatės laiku, nes dienos yra. piktos”. Ejez- j .16.

Kai Itttne vertėjai išverčia šituos žodžius “atpirkdami lai- 
’> laikas jau nebėra mūsų, šio gyvenimo rūpesčiai ir

įeikalai, -pasauliniai įpročiai ir mūsų nupuolusio kūno geismai, 
yra palinkę sunaudoti visą mūsų laiką šio gyvenamo reikalams. 
Pasišventęs žmogus turi rūpintis dang’škais, didžiojo Karal.aus, 
reikalais, dttes turime surasti laiką -skaitymui ir tyrinėjimui, at
siminimui-ir dėkojimui Dievui už geradarystes. Turime rasti šiek 
tiek laiko skelbimui gerųjų žinių kitiems. Jei pasiduodame pa- 
satftio gundymams, tai visiškai neturės me laiko Viešpaties rei
kalams. Turime pasirodyti išmintingais, gerai naudojančiais lal- 
ką,,o nepasiduodančiais pasaulio vilionėms ir apgaudinėj.mu*.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 Sa. Pulaski -Rd. (Craofuid 
Mertkal Building) T»L LU 5-6444

Stepono Kairio atsiminimai

374-8004

OR. PALL V. DARGIS 
\ gydytojas ir chirurgas 
V WeeMmtfr CMUwnity EMnrkos 

M<d*cinot rfirekrorius
K Manheim WastchettBr, IL. 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomig ir

■ ,t«l4 542-2727 arba 562-2728

, i į t T1L — ai 3-5SW

OIL'A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBt AKIŲ LIGOS
.3907 WMt 103rd Strwt 

VaJaado* ^agal raatarim*.

DJL FRANK PLECKAS
OPTeMWRlSTAS

KALBA UžTTUVISKAI 
Wli W T1*Td. 737^5149 

-Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
^contact lenses’*

-INKSTŲ, PŪSLtS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WeSTSSrd STREET

: Ofiso 
Reti<fend|os telefu <41-5545

DR VYT* TAURAS 
GYDYTOJAS 1R ^FRURGAS 

Undra -praHta, spec. MOTERŲ life-, 
orini west Mi marr

OFISO iVAL.-: -pirwL. antrad.. trečiid 
Ir penkt. 2-4 ir S-3 vai. vik. SOtadlr 
niaij 2-4 vaL popiet ir kito laiku

j Savo kalbą P. Bugailiškis,
I tartum numatydamas artėjant 

. Į skaudžius mūsų tautai įvykius,
* V ' į baigia įspėjamu šauksmu:

Savo gyvenimo uždavinį ir nybės. Stasys Bukauskas mirė ‘Mums būtina persiauklėti, vi-
pateisinimą S. Lukauskis ma- 1925 gegužės mėn. 22 dieną. Jo sais būdais skatinant ir propa-
tė nepailstamoje, kasdien vyk- , krmą ženklma kuklius parašas: ' guojant visuomeniškumą, darbš-
domoj tarnyboje savo žmonėms, ‘Feci quot potui, — feciunt me- ‘ tuma ir didesnį pasiruošimą ku
ša va jam kraštui, pagaliau sava- ; lįora paten tęs’ (Dariau, ką ga

lėjau,.— tepadaro daugiau pa
jėgūs). '

Feliksas Bugailiškis, daugelio 
roe+ų Lukauskio bendradarbis 
teismuose ir visuomeniniame 
darbe , pastaraisiais nepriklau
somybės Lietuvos metais 'Vii-

jam miestui, ir čia buvo S- Lu- 
kauskio lietuvybės esmė, pažy
mėta humanišku prie kiekvieno 
reikalo priėjimu. 'S. Lukauskiui 
nebuvo lemta ilgiau pagyventi 
nepriklausomosios Lietuvos są
lygose. Iš daug ko atrodė, kad 
jis už kitokią Lietuvą kovojo niaus Teismo Apygardos pirmi- 
ir kitokios laukė, kaip ją matė, ninkar, jau 1934 m. balandžio 
darant pirmuosius valstybinio; pradžioje kalbėdamas Lukaus-1 
kūrimosi žingsnius. Ir dėl to iš kio suorganizuotos Kalinių Glo- 
Šiaulių neskubėjo. Nestatė savo 
kandidatūros nė į vieną rinktų
jų seimų ir nerodė jokio noro 
betkuriam postui užimti val
džios aparate. Pasiliko Šiauliams 
ištikimas, kol buvo gyvas. Ir 
jeigu Šiaulių miestas mūsų ne
priklausomaisiais metais mokė
jo parodyti daugiau už kitus ini ' 
ciatyvos ir sugebėjimo savo rei
kalams tvarkyti, savo teises gin Į 
damas, mokėdavo pavadžiu lai- Į 
kyti ir uoliausius vadistinio re- i 
žimo apskrities viršininkus, per Ogiausia neišsilavinusi, idėjiškai 
savo rinktųjų organų veiklą auk : 
Įėjo miesto gyventojuose demo
kratinės bendruomenės pilie-: 
čius, tai tame visame tbuvo S. 
Lukauskio dklelis indėlis-

-Praėjo daug metų, bet S. Lu
kauskio moralinis asmuo tebė
ra vis dar gyvas ne tik šiaulie
čių atminty, kaip kūryb ško, mo ' 
kėjusio save visą aukoti sava
jai viešuomenei žmogaus žadi
nantis pavyzdys. Tai gali pa
siekti tik ryškios, savyje vienin
gos ir socialiai kūrybiškos asme j

bos Draugijos dešimtmečio mi
nėj'me, kartu prisimindamas ir 
ios steigėją, rado reikalą pada
ryti tokį sugretinimą tarp tų 
velionies laikų inteligentų ir 
jau brendusiųjų nepriklausomo 
sios Lietuvos sąlygose:

‘Kai š:ų dienų jaunoji karta, 
be didelio vargo ir pastangų iš
kilus1* gyvenimo paviršiun, ne
pasižymi nei ypatingu darbštu- 
ru. rei ištverme ir. pasišventi 
mu tam ar k^tam darbui ir dau-

nenu Ltovėjusi, taigi ir-nepa
stovi savo ideologijos atveju, 
tai,-atbulai, senorios* kartos vi 
suomen*niuksi,- gyvenimo, ko
vos ir nepalaužiamos veiklos už 
grūdinti, yra organiškai suaugę 
su savo idėjomis ir .pac b’ek? 
iems išt’kimi iki galo. Dėl to 
;,ie buvo rimti ir ištvermingi ko 
voxcia; dėl^avo tautos, savo krąš. 
to t ei Jų.:, buvo tikri gyvenimo 
kū ėjai. Tekio darbuotojo, tipą 
mums kaip tik rodo skaisčios at
minties Stasys Lukauskis*.

rybiškam darbui, nes mes jau 
gyvename didelę visuomeninę 
krizę’. Tą šauksmą, kuriam ve
lionis Stasys Lukauskis būtų 
pritaręs su visu jam būdingu 
entuzianzmu, pravartu ir dabar 
kartoti- *

KRYŽKELĖJE

mas namo atostogų. Vėl |sijun- 
ri^u i įprastąją aplinką, bet ir 
vėl dar aiškiau kaip praeitąją 
/ isara pajutau, kad su ta aplin
ka nebevisai sutampu. Atsirado 
naujas, anksčiau man nežino- . 
mas jausmas, kad tėvų pastogė
je esu svečias. Kad ir labai sa- 

as, vistiek svečias. Manyje jau 
buvo tai, kas gyveno savu gy
venimu ir kitokiu, kaip visi ma
no namiškiai. Tas išsiskyrimo 
pajautimas 
santykiuose 
serimis, kad 
vo ari mi-
^t**ndo, jau galvojome apie sa
vąjį gyvenimo kelią. <

Kiek kita;p buvo su tėvais. Jį 
Motinai aš vis dar tebebuvau ■ 
Stepukas, kad ir dikčiai paau
gęs. Tėvas, berods, atidžiai ste
bėjo manyje vykusius pasikei
timus ir domėjosi jais visų pir- , 
ma vienu atveju, — ar neiškryps 
tu iš man numatyto kelio? Tė- 
vu gyvenimo idealas ir mano 
likimas atrodė iš karto visai su- - 
siję, — turėjau būti kunigas. - 
Bet juo tolyn, tuo man darėsi . 
vis sunkiau. Pagrindinė tam 
priežastis buvo, kad mano pir
mykštis religinis pasaulis, ne- J 
kalbant apie tikybinį, buvo griu 
vėsiuose, ir tik pamažu krista
lizavosi naujas, nežiūrint į vi
sas mano pastangas, su pirmuo- 

‘ ju nesiderinęs. Naujos mintys 
' ir iš dalies*net nauji idealai pie

šė man naują pasaulį, kuriame - 
klebonijai nebuvo vietos. Tur
būt. ir mano tėvas jau buvo ką 
pastebėjęs, ir jam darėsi persun 
ku išlaikyti man duotąjį žodį, 
kad baigčiau gimnaziją. Šios

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

:605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Septynias klases baigęs gim
nazistas yra -jau nebetkas. Be 
augdamas ir pats nepamatai, 
kaip iš .vaiko virtai jaunuoliu. 
Bendrais, kontūrais susiformavo 
būdas, į kurį vėlesnis gyveni- nan0 atostogos mano ateičiai'-
mas nevisuomSt įrašys naujų į>uvo lemiamos- Iniciatyvą pa- 
bruožų. Jieokodamas atsakymo cj^jaį išaiškinti pasiėmė dėvas.

Atostogoms einant į ‘galą, <vie 1 
ną popietį tėvas .pasišaukė ma- ; 
ne kamaraitėm Buvome dviese. .i 
Pasijutau, turbūt, kaip Izao-; 
kas, Abraomo rišamas, kad būtų j 
paaukotas Jehovai. Laikas -sus
tojo man bėgęs. .Ant stalo su
dėstyti mano skalbiniai valizon 
krauti.

— Matau, ruošies važiuoti, — 
tarė tėvas nevisai tvirtu balsu.

-(Bus daugiau)

PETKUS
TĖVAS LR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
į gyvenimo, skaitytųjų knygų, 
vykusiųjų pasikalbėjimų paža
dintus, klausimus ir juos sau vie 
nu ar kitu būdū atsakydamas, 
nė nepasijunti,- kaip jie neišdil
domai sąmonėje susiklosto, su
siderina ir virsta tavo pažiūra. 
tho daugiau tokių klausimų 
būsi sau ‘išsiaiškinę^’, juo aiš
kesnes formas įgauna tavo pa
žiūru visuma,' tavo pasaulėžiū
ra. Jaučiamas pažiūrose spragas 
bandai užkaišiort savu galvojimu 
savu -protu, ir savo ‘aš’ pajauti-, 
mas darosi vis ryškesnis. Prade-* 
di save vertinti ir pradedi rei
kalauti, ‘Kad ir kiti tave vertin
tu. Pačioje mokykloje santykiai 
tarp mokytojų ir mokinių įgau
na naują pobūdį.

Berods, ir aš taip jaučiau, bai
gęs septintą atostogų. Vėl įsijun-

SUSIRINKIMŲ 
PR A NEŠIMAI

Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
saus o 16 d., 1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje. 4500 So. Talman Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir jau laikas 
užsimokėti nario duokles. Bus ir vai
šės. Rožė Didžgalvisz.rast.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

AMBuLANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE -MIESTO 

-DALYSE.

Chicagoe 

lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LIT-UANJCA AVE.

\

i

i■ t .

C.L.R.P. VALDYBA ir NARIAI

. Si. Eetersbmg, Eis. .33710
LAST VIAA t# SO KXOQt- 
AGC CHILDQEN MTWUH 
TH» AG«S O* J ANP l4> 
WES?1 K1U.ID tv MOTOR

dukterį SOFIJĄ PALIONIENĘ, Cicero Lietuvių Res
publikonų Partijos valdybos nare, ir jos šeimą nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi

BUTKUS - YASAITIS
14’46 So. 50th Avė., Ciceru, BĮ,

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ŪL 974-4416

A.A. ELVYRAI SKOPIENEI mirus, PETRAS BIELIŪNAS J
4348 -So. -CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette J-3572 .

The Ace Of Club Sandwiches

GEORGE F. RUDMINAS
19 89, LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138 -3L13S 1

P. J. RIDIKAS
J 3354 So. HALSTED STREET

Tel.: YArds 7-3401 į

T-eL: OLympic 2-1003

.^■•>43

TeL YArds 7-1911

Progr»m«

18

-NAUJIENOS,XHKAGO, VILU- \\ cdnesdnĄ. .knuaiA KvlŪSO

SOPHH BAUCUS 
tADIJO 1IIMOS VALANDO*

V»d4|*-A'ldon4 Dtukb* 
Tetefū NSmUck 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
•CHICAGO, 1LL. 60629

moving
Apdr»t»«t«* pėt4tnu*rynie» 

1i įvairiu •*&<*¥. 
ANTANAS VILIMAS

Tai. S74-MW «*• 276-5994 T49f kl|. A. M

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vąk. Šeštadieniais rL 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 9—9:30 vai. vakaro.

Visos laidos ii W0PA rtoO* ?| 
bantfa 1490 AM.

St. Petersbuig, Fla.. .12:30 val. p.p.x 
u WT1S stoties IIIO—aM bano

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60621

Telef. 778-5374

6
12

For each sandwich, spread 
dressing; top with ham slice, 2 tomato slices, 1/4 cup
cabbage, second slice of toast, 2 summer sausage slices, 
green pepper ring, cheese food slice and third slice of toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with pick/ 
6 sandwiches

cups shredded cabbage 
summer sausage slices 
green pepper rings 
Kraft jalapeno pepper 

singles pasteurized 
process cheese food 

one slice of toast with salad

cup Miracle Whip 
salad dressing 

w^hite bread slices, 
toasted 

ham slices 
tomato slices

Psst . . . looking for a good sandwich tip? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, “The Bread 
Spread,” on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage and 
jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them Fiesta Stack-Ups. a sur^ bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
1-V2

12
6 
6

.dažai 5pac*ali n—lh» JCMmn

.Pffawit 4-5OM

FLOKIDA

Prostatos, inkstų jr slapumo

i»®?K1tftUSTYMAf

MOVING 
Mldimli — Pilna apdraudė 
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VLIKO SEIMO REZOLIUCIJOS
1979 m. gruodžio 8 9 dienomis Baltimorėje VLIKo Seimas 

priėmė šias rezoliucijas:

5. VLIKo Seimas savo sesijo* 
je atkreipė dėmesį į būtiną rei- ( 
kalą išlaikyti, remti ir stiprinti 
Lietuvos Diplomatinę Tarnybą, j 

Seimas įpareigoja VLIKo Vai-

1. Vyriausiojo Lietuvos Išlais- 
. vinimo Komiteto SEIMAS, iš

klausęs VLIKo Valdybos, Tary
bos, kviestųjų pranešėjų ir Sei
mo atstovų pasisakymus, pažy
mi, kad laisvės kovą reikia dar, dybą visomis priemonėmis rū- 
stinriau ir paveikiau išvystyti.

Todėl VLIKo Seimas ragina .pasiuntinybių ir konsulatų iš
rišo pasaulio lietuvius veikliai 
dalyvauti savo gyvenamo kraš
to visuomeninėje bei politinėje 
veikloje, ir pačioje šalies admi
nistracijoje, ir tuo būdu įmano
mai platesnėje plotmėje pa-į Valdybos, ir Pasaulio Lietuvių 
remti Lietuvos laisvės bylą, ir Bendruomenės Valdybos, ir ra- 
žmogaus bei tautos teisių gy- gina VLIKo ir PLB Valdybas 
nybą.

2. Artėjant konferencijai, vi- šiam nesusipratimui išlyginti, 
su kraštų lietuvių, ir baltiecių 
bendrai, pagrindiniai veiksniai Maskvoje iškeltu reikalavimu 
turėtų suderintomis pastango- ? panaikinti Molotovo-Ribbentro- 
mis išnaudoti progas, kad Lie- Į po dalybų padarinius, VLIKo 
tuvos, ir Pabaltijo šalių bendrai,! Seimas ragina VVLIKo Valdy- 
laisvės byla, o taip pat žmo
gaus ir tautų teisės, būtų iškel
tos tame tarptautiniame foru
me.

3. VLIKo Seimas skatina VLI
Ko Valdybą ir Tarybą siekti 
lietuviškos visuomenės plates
nės talkos ir suderintų' veiks
mų, sąlygas sudarant dažnes- 
niais veiksnių ir vadovybių pa
sitarimais.

4. Seimas prašo VLIKo Val
dybą ir Tarybą sudaryti pilnes
nį ir platesnį veiklos planą, sie
kiant visuotinesnio tarptautinė
je plotmėje Lietuvos interesų 
atstovavimo ir jos bylos gyni
mo.

pint's Lietuvos diplomatinių

laikymu, ir kviečia lietuvių vi
suomenę šias pastangas remti.

6. VLIKo Seimas su dideliu 
susirūpinimu žiūri į neseniai iš
kilusį incidentą tarp VLIKo

imtis visų galimų priemonių

7. Sąryšyje su 45 baltiecių

lia Gueeitienė. švente įvyks lie
pos 5 ir 6 d. Čikagos Internatio
nal affiteatre.

1980 m. sausio 27 d. 3 vai ' 
p.p. Downers Grove. Ill.. Com-' 
munity Highschool, North Hig- J 
hschool, 4436 Main St., Įvyks ‘ 
koncertas, kuriame dtlyvaus < 
gerai žinomas sol. Algirdas Bra- • 
zis — baritonas, Will'am V. O r 
Malley — pianistas ir Frank | 
J. Salvato — trimitininkas. Bi| { 
lietus galima įsigyti prie Įėjimo 1 
ir Hendricks Music Co., 4936 
Main St., Downers Grove, Ill 
Taip pat galima skambinti 43( 
— 1199 ir 985— 1512. Bilietu 
kaina yra $7.50 ir $5.00, pensi 
n inkams ir studentas $3.50. Kor

Namai, Žemi — Pardavlimri 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MENESLNIA1S IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UL Tel Virginia 7-774'

rėš lietuviams, taip vaišingai 
priėmus VLIKo Seimą.

11. VLIKo Seimas dėkoja 
VLIKo Valdybos pirmininkui 
dr. Kaziui • Bobeliui ir Valdy
bos nariams, ir Lietuvių Žmo
gaus Teisių Komisijos pirminin
kui dr. ’ Domui Krivickui už 
kruopščius parengiamuosius dar 
bus Madrido Konferencijai.

Rezoliucijų Komisija
bą ir Baltiecių Pasaulinę San
talką tą reikalavimą paskleisti j 
po visą pasaulį.

8. VLIKo Seimas atkreipė dė- ■ 
mesį į Sovietų Sąjungos įvyk
dytą Mažosios Lietuvos genoci
dą, ir Įpareigoja VLIKo Valdy
bą šį nusikalstamąjį faktą kel-: 
ti pasaulio viešosios opinijos!
forume. I

9. VLIKo Seimas pritaria į 
VLIKo Valdybos suderintoms j

. j j A -r • x ! porto apylinkes, paremusiems

—Dėkui Antaninai ir Antanui 
i Vilimams, perkraustymo ben- 
■ drovės savininkams iš Bridge-

pastangoms, perduodant Lietu
vos žmonių reikalavimus valsty
bių vyriausybėms ir visuome
nėms.

10. VLIKo Seimas labai nuo- 
I širdžiai dėkoja visiems Baltimo-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą;

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

==“" Telef. 312 238-9787

Naujienas $40 auka. Taip pat 
dėkui jų sūnui Antanui Jr., da
bar tvarkančiam visus per
kraustymo reikalus.

— Halina Jakubėnaite — Di
lienė iš Marquette Parko, Liet. 
Ev. Reformatų parapijos vei
kėja, pratęsdama prenumera-l 
tą, savo sveikinimus ir gerus

1
i
i
j linkėjimus atlydėjo $12 auka. 

Dėkui.

I — Kazys čiurinskas iš St. 
John, Ind.. suorganizavo para-

® Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio-1 ma Naujienoms Indianos valsti
jų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- - onVntmu
me^ keliom^^draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Icnštus; sudarydamas aukotojų sa 
°--J’ -•-« -...................................... teikiame infer- rašą. Aukojo: K. čiurinskas

j $56, O. Jasienė iš Crown Point 
$10, A. špokas iš Merilville^ 
S5, V. Kaltūnas iš East Chicago 
$30, B. Turkevičius iš East Chi
cago $20, A. Urba iš Munster 
$15, K. Pocius iš Beverly Sho-

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietu- 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienu.GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

Už DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

res $19, R. LB East Chicago j cerįas rengiamas tikslu paremti 
skyrius $25. Ta proga Juozas Kultūros Centro statybą Chica-

I Navikas iš Hobart užsisakė Nau 
i jienas vieneriems .metams. Dė
kui visiems aukotojams. Ypa
tingai dėkojam K. Čiurinskui, 
suorganizavusiam paramą ir su
radusiam naują skaitytoją.

— Dėkui J. Samaičiui iš Mar
quette Parko už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir už au
ką. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas pusei metų, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti.

— Southwest Realty tan/bos 
pirmasis šių metų susirinkimas 
bus sausio 17 vidudienį Rick’s 
restorane, prie 55-tos ir Har
lem. Linda Brown iš Crawford 
Savings kalbės apie paskolas. 
Susirinkimą praves organizaci
jos pirm. Juozas Bacevičius.

— Dr. Gailius Skrinskas is! 
Toronto, sėkmingai baigė medi
cinos studijas. Pagrindinė spe
cialybė — vidaus ligos ir chi
rurgija.

gos pietvakariuose.
— Čikagos šauliai vasario Ii 

autobusais važiuoja į Rockfordc 
padėti iškilmingai atšvęsti Va
sario 16-tos minėjimą. Norin
tieji dalyvauti šioje išvykoje 
prašomi registruotis pas Mote
rų pirm. S. Cecevičienę, tel. 
523-4526. Autobusas išvažiuos 
9 vai. ryto nuo Šaulių namų.

— SLA 14-osios kuopos val- 
dybcm Klevėlande išrinkta:

Juozas Stempužis — pirm., 
Nora Braziulienė — vicepirm.. 
Vacys Venclovas — ižd., Povi
las Šukys — iždo globėju dr- 
Danielius Degėsys — sveikatos 
kvotėju, Bronius Bernotas — 
protokolų sekr.

— Lietuvos Aidų radijo ya*!j 
i landa, 1490 banga, dabar transĮj 
luojama nauju, pakeistu laiku į 
būtent: nuo pinnad. iki penk-j 
tad. 9:00 — 9:30 vai. vakaro ] 
Vedėja Kazytė Brazdžionytč j 
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BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir visais moderniais įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng- 

pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
reta proga.

VOS 
; ths,

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
!951 W. 63rd St. TeL 436-7878,

839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $106 pusmečiui automobilio* 

Liability apdraudimas pensininkams
- Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

Gausus namų pasirinkimai
- pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

vairi apdrauda —INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

Trečiadieniais socialiniais rei-
— Rima Reklaitienė pakvies- kalais į klausimus atsakinėja 

ta VI Tautinių šokių šventės teis. Pranas šulas; Lietuviu 
Registracijos komisijos pirmi- j koplyčios vardu kalba Vyt. Ci- 
ninke. Bilietų — Genė Rimkie-| bas; Katalikų kroną patiekia 

kun. dr. Prauskis, chemijos p? 
skaitąs perduoda eftem. d r 
kun. dr. Prunskis; chemijos pa 
Prunskis. Apžvelgia lietuvių 
kultūrinį bej visuom. gyveni
mą ir pasaulio įvykius Balys 
Brazdžionis ir kt. Žinias iš St 
Petersburgo, Fla., perduoda K 
Kleiva. Stotis WTIS-1110 KC 

LF šią radijo valandą ma
žiau parėmė, o kitas kažkodė' 
favorizuoja, būtent, nesenia' 
LF paaukojo “Margučio 
jui $250, Barkus šeimos radi 
jui $175, ‘Lietuvos Aidų 
jui tik $25.

— Tauragės klubo metinis na
rių susirinkimas įvyks sausic 
27 d., sekmadienį, 1 vai. popiet 
Šaulių Namuose, 2417 W. 43rč 
St. Nariai prašomi atsinešti mo 
kesčių knygutes. Susirinkimą4 
įvyks, nežiūrint . atsilankiusiu 
narių skaičiaus. Po susirinkime 
bus vaišės. Valdyba

— PLB Kultūrinės Talkis ko 
misijos pastangomis į šiaurė4 
Ameriką atvyksta iš Montevidee 
Urugvajaus tautinių šokių grup4’ 
“Ąžuolynas”, susidedantis iš 2” 
asmenų, ir vokalinis vienetą: 
“žibutės” — 10 asmenų iš Bue 

I nos Aires, Argentinos. “Ąžuoly 
nui” vadovauja dr. Alfredas Sta 
neričius, “Žibutėms” — dr. Jo 
nas Simanauskas. Jungtinis me 
ninis vienetas koncertuos čika 
'?oje vasario 22-23 dienomi: 
Jaunimo centre. Koncerto meti 
scenos apšvietimo techniškai: 
darbais rūpinsis Audra ir Pan 
fius Aleknai.

— Marquette Parko parapijo 
bažnyčioje per švenčių laikotar 
pį surinkta $19,400 auka. Bu 
gera parama užlaikyti bažnyčią 
mokyklą, seselių namą, klebo 

I liją ir padaryti reikalingus pa 
, gerinimus, skelbia parapijo 
j biuletenis sausio 13-20 d. Prie: 
| kelias savaites |>er Popiežiui pa 
I landą rinkliavą gauta $1,500 
! jkeibė biuletenis. K. P.

nė, Salės tvarkymo — Anato
lius Milunas, Loterijos — Ed
vardas Lapas, Leidinio redakto
rium — Jonas Baris, Leidinio 
iliustratore — dail.. Ada Korsa
kaite Sutkuvienė, Pirmosios pa
galbos — dr. Algis Glaveckas, 
Šventės banketo — Jūra Jakai
tienė, šventės baliaus — Sofija 
Džiugieriė, Šokėjų susipažinimo 
vakaro — Leonas Radvila ir Da

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

NURSING ASSISTANTS
Jeeded in a Christian nursing home. 

Certified Training Program.
To begin January 28th.
FRIENDSHIP VILLAGE

350 W. Schaumburg Rd., Schaum
burg, 111. Phone 884-5005

radi
<ELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60652. TeL YA 7-5980

į ± MARUA NOREIKIENt 1

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas j 2608 West 69th st, Chicago, m. 60629 • TeL wa 5-2787 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati' 
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

9 Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardas ___________________ _____ __ ____________
Adresas _________________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_
yra naujas skaitytojas. Priede______dol.
Pavardė ir vardas______________________
Adresas ___________________________ ...___

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė:

KINI radi 
(p.f.)

kuris

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.

Pavardė ir vardas___ —------------- ---------- ---------------- ----------
A dr esą s . _____——---------------------- ------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adresas ________________________________________________

Didelis patrinkimas geros rūšies įvairių prekiju
MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA b-2737

I OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-based, excellent pay package.

(312) 226-7828

Immediate full time permanent job (Openings for people 
with some previous work experience to fill various 

clerical jobs in our downtown office. 
No typing- Pleasant office conditions.

Hours: 7:00 A.M. to 3:15 P.M.
Gdod starting pay with increases. Many paid 

Company Benefits and Profit Sharing.
Call 977-3747 or apply in person:

W. H. KAPLINSKI

G.R.I. CORPORATION
65 E. South Water St., Chicago, Ill. 60601 

(1 block north of Lake St) 
An Equal Opportunity Employer

INSURANCE CLAIMS 
ADJUSTER

Experienced Group 
Major Medical

CALL MR. CALLAS
738-6162

CERAMIST
DOCTOR’S DENTAL. LAB. 

PROGRESSIVE CLEAN 
PLEASANT ATMOSPHERE. 

Work closely w/ Doctor. 
Excel. Salary & Benefits 

w/ Advancement.
Call Mary, 478-5520

EXPANDING BUSINESS I
In Chicago Area.

I High income potential. No ex-
i i oerience needed. Full or part 

• time. Call for appointment:

— Pakistano prezidentas Zū 
sakė ir toliau laikyti kalėjime 
nužudyto politiko Bhutto šeimą

_ Rusų įsiveržimas į Afga 
nistaną suartino Kanadą ir JAV

676-2645

į — Meksikos inžinieriai pata
rė savo krašto prezidentui pa
pešti JAV inžinieriams uždengti 
lankoj besiveržiančią naftą.

Helps Shrink 
S welling Of* 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica- 
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 

' itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H® No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

M. i I M K U S —

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

šymai irkitoki blankai. 1

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208/2 W. 95th Si 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-5163 
2649 West 63rd Street 

Chicago, IH. 60629

— šių metų sausio men. 20 d. 
11 vai. 45 min. priešpiet, šv. 
Mergelės Gimimo lietuvių para
pijos salėje šaukiamas Regist
ruotos Lietuvių Bendruomenės 
Marquette Parko apylinkės me-, 
tinis susirinkimas. Bus renkama 
valdyba ir kontrolės komisija. 
Kviečiami atsilankyti iki šiolei 
užsiregistravusieji nariai, taip 
■>at norintieji Įstoti ir visi kiti, 
norį susipažinti su Reorganiza- 
oijcžs tikslais ir darbais. Valdy
bos sudarytoji nominacijų ko
misija jau pradėjo kalbinti na- 
rius-kandidatus ateinančiai val
dybai. Jūsų —

Marquette Parko Apylin
kės Valdyba

FIGHT HEART DISEASE

GIVE

$ _ naujienos, CHICAGO, a, ill. Wednesday, January 16, 1980
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