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NEPATENKINTŲJŲ TARDYMAI PRADĖTI PRIEŠ TRIS MĖNESIUS
KIŠAMI Į KALĖJIMĄ PROTESTUOJANTIEJI 

PRIEŠ ĮSIVERŽIMĄ Į AFGANISTANĄ

RENGIASI RUOŠTI NAUJĄ 
OLIMPIADĄ

NEW YORK, N.Y. — JAV vy
riausybės pareigūnai ir biznie
riai priėjo įsitikinimo, kad šią 
vasarą teks ruošti naują olim- Į 
piadą laisvame pasaulyje;

Sekretorius Cyrus R. Vance I 
antradienio vakare, pasitaręs 
su atsakingais vyriausybės pa- 
'reigūnais, paskelbė, jog Sovietų 
karo jėgos, privalo išsikraustyti 
iš Afganistano. Jeigu ligi vasa
rio 15 dienos rusai neišeis iš Af
ganistano, tai visas laisvasis pa
saulis,, protestuodamas prieš ru
sų invaziją, Maskvon nevažiuos.

Vieton Maskvos olimpiados 
planuojama suruošti naują olim
piadą. Jau dabar yra visa eilė 
pasiūlymų, bet dažniausiai yra 
minimas Monirealio Ąiiestas, 
kur prieš ketverius metus jšuvo 
suruošta paskutinė oliųipiada ir 
ji sėkmingai praėjo. Dalis pasta
tų dar ir šiandien tebestovi.

Jeigu . būtų paskirta nauja 
vieta, ir ta valstybė neturėtų pa
kankamai lėšų, susiorganizuotų 
komitetas, kuris rūpintųsi visus 
Juos keblumus prašalinti.

A^ėhj^dh»$l.išveža
JAV ŽURNALISTUS

TEHERANAS, Iranas. — Ant-
fadienį Irano “revoliucinė tary
ba” pranešė visiems Amerikos 
žurnalistams, kad iki penktadie
nio vidurnakčio visi jie privalo 
išvažiuoti iš; Irano.' Per nepilnas 
tris dienas Amerikos žurnalistai 
privalo užbaiga visus savo dar
bus, sukrauti“ daiktus iF’^išva- 
žiuoti. Žinių, televizijos it visos 
panašios įstaigos žinioms .per
siųsti privalo;' visą savo darbą 
sustabdyti, daiktus susikrauti ir 
iki penktadienių vidurnakčio iš
kristi arba išvažiuoti iš Irano, 
šis įsakymas negali būti atidė
tas. Irano vyriausybė mano, kad 
Amerikos žurnalistų išsiuntimas 
padės didelei Įtampai atslūgti.

Dabartinės valdžios atstovai 
yra įsitikinę, kad laikraštininkai 
gali pakenkti Irano ir JAV kon
flikto išsprendimui. Irano val
džia leido krašte pasilikti britų, 
prancūzų, italų, šveicarų, rusų 
ir kitiems žurnalistams. Išimtis 
padaryta tiktai JAV žurnalis
tams.

— U.S. News & World Report 
žurnalo žiniomis, JAV ambasa
da Afganistano sostinėje Kabu
lo mieste sudegino bei sunaikino' 
slaptus dokumentus. Kaip žino
ma,', tokie dokumentai pateko į 
revoliucionierių rankas Irano 
sostinėje Teherane.

' — Paneigti gandai, kad į Pa
kistano teritoriją atvyksta gink
luoti afganistaniečiai partizanai, 
■ieškodami medicinos pagailas, 
maisto ir poilsio. Kalnuotose ir 
sunkiai prieinamose pasienio

1 vietose yra apie 3,500 tik vie*
— Amerikos karinė paramai tos gyventojams žinomų takų 

yra laukiama atsispirti galimai'bei praėjimų, kurines nejinano- 
Sovietų jėgai, dabar ; esančiai ma saugoti.
Afganistane. * | — Sausio 25-28 d. Pakistano

— Sustiprintas Afganistano' sostinėje Islamabade įvyks Isla- 
pasienis ir Pakistano karinome-|mo valstybių organizacijos kon- 
nė pasipriešintų, jei Sovietų ar ferencija.— Trečiadienio rytą Hong 

Konge už aukso unciją mokėjo 
net 735 dolerius.

KALENDORĖLIS

Sausio 17: Leonilė, Suspicijus, 
Vilda, Tulevaldė, Dovainas.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:45.

Oras drėgnas; lis.

R. L. BENDRUOMENĖS TARYBOS NARIŲ IR ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS', įvykęs 1979 nu gruodžio 8 d; šaulių namuose, Chi- 
cagoje. Suvažiavimo prezidiumas (iš kairės): Ig. Serapinas, K. čiurinskas, kan. V. Zakarauskas, dr. Z. Danilevičius, dr. VI. 
.Plipplys, E. Mikužiūtė, dr. V. Dargis, A. Repšienė, A. Juškevičius, dr. V. Balčiūnas. Greta: J. Bagdžiiv ir dailininkas M. Šileikis. 
Stovi šie atpažintą-pavardžių asmenys (iš kaires): L; Vaičiūnienė. Danilevičietė, AL Kačinskienė, ? Marma, teis. A. Balčiūnas, 
Z. Juškevičienė, K. Povilaitis, A. Pleškys, inž. A. Zumaras, inž. Ko'žica, Kolbienė, Smilgienė, Smilgvs, Ig. Petrausk?*-, Pocienė, 
Plūsas, Novickis, J. Balčiūnas, šie visi nuotraukoje matomi asmenys yra pasišventę L. B-nės reorganizacinei ■ " i>,i, jie pasisako
prieš: L. B-nės suskaldytojus, L. Bendruomenės politikavimą — ALTos ir VLIKo griovimą; prieš Bendru' >Lenes vedamą ‘’fihų 
statybos politiką. Aiškiai ir tvirtai pesisako už: patriotinę, demokratinę Lietuvių B-nę, vykdančią švie,:m, ir kultūros - /.davinį.PAKISTANAS NĖRA PRIEŠINGAS NAUJIEMS SANTYKIAMS SU MASKVA

TAČIAU TIKISI KARINĖS IR EKONOMINĖS PARAMOS 
Iš JAV IR SĄJUNGININKŲ

• RAWALPINDI. Pakistanas.— afganistaniečių daliniai per- 
Pakistano prezidentas gen. Mo-.žengtų sieną.
hammed Zia ul-Haq antradienį — Apie 435,000 pabėgėlių iš 
turėjo spaudos konferenciją. Jis Afganistano yra Pakistane. Ma- 
pasakojo, kad paskutinėse sa- noYna, kad vykstant kovoms 
vaitėse jis gavo iš Sovietų Sąjun- tarp Sovietų okupacinės kariuo- 
gos pasiūlymų dėl naujų santy-. menės ir partizanų, kovo mėnesį 
kių. Visi pasiūlymai yra svars-Jų skaičius sieks milijoną.
tomi, svarstomas ir kooperavi- j — Jau gaunama karinė para
mas su jais. Jis taip pąt pareis- ma iš Kinijos. Manoma, kad Pa
ke, kad nori taikingai sugyventi kistano tautiniai interesai nėra 
su Sovietų Sąjunga, kurios 85 konflikte su JAV tautiniais in- 
tūkst. kareivių dabar yra kai- teresais.
myniniame Afganistane. Nori 
gerų santykių ir su Indiros Gan
dhi vadovaujama Indijos vy
riausybe.

Konferencijoje išryškėjo šie.
dalykai:

ALTOS POSĖDIS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

valdyba sausio 11d. savo būsti
nėje Chicagoje turėjo savo po
sėdį, kuriame pirmininkavo dr. 
K. Šidlauskas. Vienbalsiai pri-, 
ėmus Gr. Lazausko paruoštą 
ankstyvesnio posėdžio protokolą, 
dr. K. Šidlauskas padarė prane
šimą apie VLIKd seimą, kuria
me ALTai atstovavo jis pats ir 
vicepirm. T. Blinstrubas. Papil
dydamas pranešimą T.- Blinst- 

rubas painformavo apie seimo 
proga įvykusius pasitarimus 
tarp VLIKo ir ALTos vadovy
bių. numatant bendrus veiklos 
planus.

Buvo sudarytos įvairios AL
Tos komisijos specialiems dar
bams. Svarstytas įstojimo į 
Tautos fondą reikalas. Kunigas 
J.- Prunskis painformavo apie 
Chicagoje įvykusius įvairių tau
tų tarpprganizacįnias, pasitari

mus žmogaus teisių ir Madrido i 
konferencijos klausimu, kur da
lyvavo Valstybės departamento 
Europos reikalams skyriaus pa
reigūnas M. McClean. Per jį 
kun. J. Prunskis perteikė pagei
davimus JAV vyriausybei: kad 
būtų įgyvendinta Kongreso re
komendacija Madride iškelti 
Baltijos valstybių klausimą, kad 
būtų ginamos ne vien -atskirų 
žmonių, bet ir valstybių teisės 
ir kad JAV delegacijos sąstate 
būtų ir atstovas, kilęs iš Rytų 
Europos pavergtų tautų.

ALTos posėdyje, be minėtų
jų, dalyvavo dr. J. Valaitis, dr. 
L. Kriaučeliūnas, dr. VI. Šimai
tis, kun. A. Stašys, E. Vilimaitė, 
dr. J. Jerome, K. Radvila, A. 
Jankūnas, J. Lekas, I. Blinstru- 
bienė.

ALTOS POLITINĖ 
KOMISIJA

Su Lietuvos laisvinimu susi
jusioms politiniams klausi
mams, kontaktams su vyriausy
bės įstaigomis, su respublikonų 
ir demokratų pareigūnais, pasi
ruošimams Madrido konferenci
jai sudaryta ALTos politinė ko
misija, kuriai pirmininkaus dr. 
K. Šidlauskas, nariai: P. Bučas, 
St. Balzekas, Jr., A. Jankūnas, 
dr. J. Jerome, Gr. Lazauskas, 
dr. VI. Šimaitis.

V1SUOMENINĖ 
KOMISIJA

Ryšiams su JAV lietuviško
mis politinėmis, visuomeninė
mis, kultūrinėmis ir akademinė
mis organizacijomis ALTa su
darė visuomeninę komisiją: 
pirm. dr. K. Šidlauskas, nariai: 
T. Blinstrubas, dr. L. Kriauče
liūnas, K. Radvila, dr. VI. Šimai
tis, dr. J. Valaitis.

ALTO!. SKYRIŲ 
KOMISIJA

Ryšiams su savo skyriais pa
laikyti ALTa sudarė komisiją 
šitokios sudėties: pirm. T. 
Blinstrubas, nariai: J. Lekas, 
V. Naudžius, K. Radvila, dr. VI. 
Šimaitis.

(ALI’ Informacija)

ŠIAURĖS ATLANTO TAUTOS 
BUS VIENINGOS

NEW YORK, N.Y. — Penkio
lika Šiaurės Atlanto Sąjungos 
valstybių nutarė imtis vieningų 
žygių Sovietų invazijai į Afga
nistaną sustabdyti, šiaurės At
lanto Sąjungos atstovai buvo 
susirinkę posėdžio Briuselyje. 
Jie buvo informuoti apie Sovie
tų įsiveržimą Į Afganistane šeš
tinę, apie Kabulo aerodromo už
ėmimą, prez'.der,.o Amin nužu
dyme ir kitus ' l:tų pr:e.'2r- 

veiksnus.

Europos Bendroji rinka prisi
dės prie prez. Carterio, Kana
dos ir Australijos pareigūnų 
nusistatvino iaikvtis bendru nu- 
tarimų, neparduoti rusams ka
ro medžiagos, ntodemių elektro
nikos mašinų ir ginti Europoje 
įrengtas apsaugas. Nė viena 
šiaurės Atlanto valstybė nepa
dės rusams įsistiprinti Afganis
tane ar kitoje pagrobtoje vals-
tybėje.

— Politiniai stebėtojai tvirti
na ,kad rusai gali pasiųsti savo 
kariuomenės dalinius į Jugosla
viją, kai tik Tito apleis prezi
dentūra. 

C

— Aiškinama, kad Sovietų 
karo jėgų artėjimas prie Irano 
sienos sudarė karo pavojų ir 
išėmė auksą iš biržos.

LONDONAS, Anglija. Prieš 
(tris menesius Sovietų i
į pradėjo lengvai klausinėti rr-
• patenkintuosius Sov:etų va’d'^a 
•Žmogaus leisiu srityje. P~adž'c- 
į je norėjo patirti apie prcteslrs
dėl spaudos laisvės, o vėliau bu
vo klausinėjami žmonės yra~:t - 
rusieji apie reikalą ] ana:k’?.ti 
Slalino-Hiilcrio paklą ir iš
darinius. Policija patyrė, kad 
Pabaltijo kraštuose yra nepa
tenkintų komunistų ir nrc’ų ' u 

Įdarytu paktu ir dabartinės vy- 
jriausybės nenoru baigti to susi- 
Į tarimo pasekmes.
i Vadinamos Tarptautinės Am
nestijos grupė reikalauja, kad 
galimai greičiau būtų baigti

I persekiojimai, keliami <lėl pa- 
(grindinių tarptautinių įstatymų, 
garantuojančių pagrindines žmo
gaus teises, bet Pmsijoje nesi
laikomų.

Prieš kurį laiką Pabaltijo 
valstybėse buvo nuodugniai tar
domi V> veikėjai, drįsusieji pa
rašyti Aukščiausiosios Sovietų 
tarybos pirmininkui laišką, rei
kalaujančią panaikinti Hitlerio 
ir Stalino pasirašytos sutarties 
pasekmes. Vokiečių vyriausybė 
jau seniai panaikino minėtą su- 
sitarirrt^ tuo tarpu Sovietų val
džia kažkokiais sumetimais Hit
lerio ir Stalino pakto naikinti 
nebenori.

Sovietų policija ir vėl buvo 
pradėjusi tardyti popą Dimitri 

‘ Dudko/ kuris protestavo prieš 
Sovietų valdžios pareigūnų da
romas kliūtis tikėjimo laisvei. 
Pirmausią popas Dudko buvo

• apklausinėtas prieš 7 metus, kai 
I pradėjo viešai skelbti kelis pa- 
j grindinius savo tikėjimo dės
nius. Sovietų konstitucija leidžia 
žmonėms tikėti ir netikėti, bet 
praktikoje laisvės tikėti nėra. O 
jeigu kuris dar drįsta pas’pric 
sinti, tai tardymams galo nėra. 
Popas Dudku kelis kartus buvo 
tardomas.

Prieš tris mėnesius pradėti 
apklausinėjimai buvo’ lengvu- 

•ciai, palyginant su tardymais ir 
areštais, pradėtais vesti pasku
tinėmis trim savaitėmis. Sovie
tų valdžia nieko nepaskelbė apie 
Sovietų karo jėgų Įsiveržimą į 
Afganistaną, bet žinia pasklido 
tuojau po švenčių. Gyventojai 
gavo žinią apie įsiveržimą į Af
ganistaną iš užsienio radijo pa
skelbtų pranešimų, iš Jungtiniu 
Tautų Saugumo tarybos debatų 
ir iš visos eilės pranešimų apie 
Sovietų vyriausybės pastangas 
nuslėpti nuo gyventojų didelį 
Sovietų Sąjungos tarptautinį 
nusikaltimą.

Įsiveržimo į Afganistaną me
tu žuvo apie pusantro tūkstan
čio Sovietų kareivių. Afganista
niečiai neturi modernių ginklų, 
bet jie randa būdų prieiti prie 
mažiau atsargių Sovietų karių ir 
dalį jų išžudo. Sovietų karino 
menės vadovybė kare žuvusių 
vyrų lavomis siunčia namo. Pus
antro tūkstančio lavonų pasie
kia visus Sovietų Sąjungos už- 

I kaittpius. s

SIŪLO PAKISTANUI 
NAUJUS GINKLUS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Garteris praeitą savaite 
pasiūlė dabartinei Pakistano 

•vyriausybei paramą, jeigu ji yra 
’pasiruošusi gintis nuo Sovietų 
Ikaro jėgų užpuolimo.
• Prezidentas pasiūlė teikti mo
dernių ginklų už 200 milijonų 
dolerių, o kiti $200 milijonų tir 
retų būti ekonominė parama.

Washingtonui nelabai patin
ka dabartinės vyriausy1 ati
dėliojimai Prezidento’ Zia -pa-

• reiškimai nėra labai aiškūs. 
Susidaro įspūdis, kad diktato-

įrius abejoja, ar jis norės gauti 
ginklų ir ekonominę paramą pa
gal JAV pasiūlymą.

Pakistanui užkrito didelė naš
ta — pusė milijono tremtinių, 
^uspeju^’ą iš Afganistano per
eiti kol Sovietų karo jė
gos sienos neuždarė.

INVAZIJA Į AFGANISTANĄ 
KENKIA SOVIETŲ PRESTIŽUI

WASHINGTON. — Sovietų 
armijos invazija į Afganistaną 
smarkiai pakenkė Sovietams va
dinamo Trečiojo pasaulio vals
tybėse, kurios visuomet palaiky
davo: jų politiką tarptautiniuose 
forumuose. Kartu nukentėjo ir 
kubiečių-bei Fidel Castro pres
tižas. Talžiau tų tautų organiza
cijos pirmininkas F. Castro pa
reiškė, kad jis pilnai pritaria 
Sovietų pozicijai. Ji Sovietai 
apie invaziją nepainformavo, 
nors Kuba laikoma ištikimu są
jungininku.

Iš Eurokomunistų partijos iš
siskyrė Prancūzijos komunistai. 
Jų vadas Georges Mareliais pa
reiškė pilną pritarimą Maskvai, 
nors pries dešimtmetį protesta
vo dėl Sovietų invazijos čeko- 
slovakijon. Ispanų ir italų kom
partijos pasisakė prieš invaziją.

Artimieji patiria, kada ir kur 
žuvo karyz. žinios apie žuvusius 
kelia didelį susirūpinimą visame 
krašte. Prof. Andrei Sacharov 
rado būdą pranešti Tarptautinės 
Amnestijos organizacijai, kad 
paskutiniu metu Sovietų polici
ja suėmė dnioką skaičių disi- 
den'ų. Suim ivį ilgai tardomi,

: nepaleidžiami. Įtakin- 
n’rii nišai disidentai taip pat 

tvirtinu kad krašte labai dide
lis susii įpinimas artėjančiu nau
ju karu Disidentai griežčiausiai 
priešinasi.

Juri Orlov, buvęs Maskvos 
universiteto fizikos profesorius, 
tebesėdi kalėjime. Kalėjime bu* 
vd laikomas ir Anatolijus šča- 
ranskis. bet jis buvo iškeistas, 
išleistas užsienin, ir dabar apsi
gyvenęs JAV.

Suimtus disidentus ir nepa
tenkintus žmones Sovietų val
džia tebelaiko kalėjime ir neruo
šia jiems teismų. l>et n< .šleidžia. 
Matyt, kad valdžia bijo protestų 

’dėl įsiveržimo į Afganistaną.



BALANDŽIAI iŠ ANAPUS
KUN. GEDIMINAS BLYNAS — SOVIETINĖS PROPA

GANDOS SKLEIDĖJAS?

kurių vedami 
laisvajame pa-

metu susidu-

Mūsų spaudoje dažnai kelia
mas klausimas apie keliones į 
pavergta Lietuvą. Tuo klausi 
mu t riz privačiai, tiek viešai 
yra įvairių nuomonių, tačiau ne- 
piieita bendros išvados. Neofi
cialiai visdėlto sutinkame, kad 
būtina palaikyti ryšius su savo 
gaminėmis, jiems padėti mate
rialiai ir juos palaikyti mora
liai. Iš kitos pusės smerktinas 
yra bendradarbiavimas tarp 
grupių ir organizacijų bei ofi 
cialus atstovų lankymasis bet- 
kokia proga, nes tuo pripažįsta
ma okupanto politika ir griau
nami principai, 
mes atsidūrėme 
šaulyje.

Paskutiniuoju
riame su nauja, jau giliau ra
finuota problema, būtent, “sve
čių” kelionėmis pas mus iš 
okupuotos Lietuvos. Tai prasi
dėjo nežymiai prieš eilę metų, 
kai pirmosios “kregždės” lan- 
kėsfSnas gimines. Viskas buvo 
daromariiskretiškai, tyliai. Sve
čiai buvo vežiojami, vaišinami, 
apdovanojami. Apie jų pasisa
kymus ir buvimą buvo vengia
ma kalbėti. Vėliau prasidėjo 
menininkų, dailininkų vizitai, 
kurie kiek sudrumstė mūsų ap
snūdusią padangę. Vieni į jų 
koncertus nėjo iš principo, ne
pasitikėdami jų misijos nekal
tumu. Ypatingai įtartinos gast
rolės buvo tos, kai vyras ir žmo 
na drauge buvo išleisti į laisvą 
pasaulį. Ir repertuaras buvo pa
ruoštas pagroti ant mūsų jaus
minių stygų. Vieno tokio kon
certo metu Klevelande beveik 
visa salė verkė išgirdusi “Kur 
bakūžė samanota”,' nors mūsų 
solistai ją čia dažnokai dainuo
davo, tačiau neišgaųdavo tokių 
graudžių “natų”. Vėliau pradė
jo lankyti. -. inžinieriai, medi
kai,-pagaliau ir... kunigai.

Man ir daugeliui mūsų, kurie 
sekame “Lietuvos Katalikų Baž

nyčios Kroniką”, tokie vizitai į 
visada sukeldavo abejonių. Mū 
sų kunigų lankymasis paverg
toje Lietuvoje, nežiūrint kokiais 
pagrindais, visada man atrodo 
prieštaraujantis betkokiai logi
kai. 1979 m- gruodžio 9 d. Kle- 
velando DMNP parapijos šven
tovėje įvykęs incidentas, o vė
liau dai sustiprintai pakartotas 
katalikių moterų draugijos susi
rinkime tos pačios dienos popie
tėje, verčia giliau pasvarstyti 
mūsų lietuviško vaišingumo ri
bas ir iš esmės panagrinėti mū
sų naivumo priežastis.

Iš Lietuvos svečio teisėmis 
atvykęs kun. Gediminas Blynas, 
lankydamas savo seniai matytus 
artimuosius Klevelande, suge
bėjo išnaudoti parapijos šeimi
ninkų krikščionišką laikyseną 
vizituojančių kunigų atžvilgiu. 
Gavęs progą laikyti sekmadie
nio Mišias, nežiūrint įsakmių 
parapijos vadovybės instrukci-1 
jų pamokslą apriboti dienos 
Evangelijos aiškinimu, prabilo 
į mūsų bendruomenę komunis
tinės propagandos žodžiu, užtik
rindamas, kad visiška tikėjimo 
laisvė esanti Lietuvoje, kad si- 
biriniai išvežimai išgelbėję tau
tos gyvybę, kad neliginis apsnū
dimas esąs pačių Lietuvos kata
likų kaltė ir t.t. Jo prosovieti
nė propaganda nebuvo per
traukta jokiu protesto mostu.

Negana to- Tos pačios dienos 
popietę įvyko Klevelando kata
likių moterų draugijos susirin
kimas, į kurį kun. Blynas buvo 
pakviestas kaip svečias. Ten jis 
dar “geriau” pasirodė, sunie
kindamas bei kaltindamas “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
niką”, kuri esanti melaginga, o 
jos leidėjai užsipelną teismo 
bausmės... Ir niekas • susirinki
mo metu neprotestavo, niekas 
nereplikavo.

“Svečio” tikslas pasiektas. Jo 
misija pavyko. Nėra lietuvių pa-

Tilžės vaizdas ii Panemunės žiūrint

stogės Klevelande, kurioje ne
būtų pasidalinta nuomonėmis, 
ieškant kaltininkų. Sudaryta 
proga asmeninėms sąskaitoms su 
vesti, apkaltinti nekaltus asme
nis, neieškant pačių to inciden
to šaknų. Iš patikimų šaltinių 
patirta, kad “misijonierius” pla- 
nuoja lankytis ir kitose mūsų 
kolonijose...

Ar ne laikas persvarstyti mū
sų bejėgiškumo priežastis? Tie
sa, “svečiai” čia naudojasi to
mis laisvėmis, kurių negali tu
rėti joks mūsiškis, nuvykęs į 
okupuotą Lietuvą, bet taip pat 
tiesa, kad mes savo laisve ne
mokame naudotis: pamirštame, 
kad, šalia laisvės, duodamos 
svečiam, turime protesto lais
vę. Ir tikroji laisvė turi būti 
naudojama, jei norime ^apsigin
ti nuo tų, kurių tikslas yra; mū
sų visuomenės klaidinimas’?bei

griovimas-
Laikaš, kad mūsų . svečiai iš 

okupuotos Lietuvos būtų pri
imami tik kaip individai, kad 
jiems būtų sudarytos . sąlygos 
pamatyti laisvės gyvenimo nuo
taikas. Nustokime vedę juos į 
viešumą. Uždarykime scenų už
dangas ir sakyklas. Mes turime

pakankamai rūpesčių kovoje su 1 
mūsų visuomenės problemo
mis, ir mums tikrai nereikalingi 
žalą nešantys talkininkai iš ša
lies, nežiūrint, kokiu drabužiu,! 
kokio mokslo laipsniu, kokiu ži
nojimu jie būtų prisidengę.

Aurelija Balašaitienė, “T.Ž.” 
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Pirmiausiai čia bus spaudos 
atsiliepimai apie mano parašy
tą “Maža Studija”, kuri tilpo 
“Naujienose” • 93-100/79 metų 
nuomeriuose. Kaip spaudoje pa
sirodė, ji sukėlė nemažą “ermy- 
derj” — trukšmą, kurią vieni 
priėmė tyliai, kiti savo nuomo
nes išreiškė asmeniškai man ra- Į bus toliau, 
šytais laiškais, oJ tretieji atsilie
pė net gana rūsčiai ir su dide
le neapykanta bei pagieža. Tad

matyt pasinaudojo savo teise: 
“Rankraščiai taisomi redakcijos 
nuožiūra”... Po straipsnio ats
pausdinimo dar mėginau taisy
ti, bet kaip tas žemaitėlis. kad 
sako: “Išėjo nei velnias, nei ge
gutė”. Tai nutariau ieškoti 
tos išeities- Bet matysime,

ki- 
kas

gerai nesuprato mano minčių.). — Jūsų Antanas Pesys.
2-rą laišką gavau iš vienoj T\ S- Kadangi Jūsų adreso

- • _ a i . , i j ___rneturiu, tai rašau •‘Naujienoms’,1 
kad persiųstų Jums laišką. 
(Inicialai) A.P.”

Gavau ir daugiau, tuo reika
lu, laiškų, bet jie nebe tiek reiks 
mingi. Iš p. Antano Pesio gą- 
vęs laišką labai nustebau, nęs

Lietuvoje buvusio advokato, da
bar gyvenančio Kanadoje, kuris 
skamba sekančiai: “Mielas prie- 
teliau, belaukdamas pasirodant 
Jūsų žadėtos antros dalies “Ma
žos Studijos” (Mano pastaba: 
Gal mudvėjų pokalbis nebuvo 
gerai suprastas. Aš tik pažadė
jau atsakyti jeigu, dėl jos kil
tų kokia nepalanki kritika. K. 
Str.) pastebėjau “T. Žiburiuose” 
Nr. 28 š. m- liepos mėn. 12 d., 
tūlo Domo Jurkaus kritiką, Jū
sų straipsnių “Naujienose”.

“T. ž.” skyriuje “Skaitytojai 1 tarpe ir 6 klasių progimnazijos 
pasisako” (9-tas puslapis) jis' moksleivių 1924-tais metais, o 
apkaltina Jus fantazijų gaudy-Į dabar’ netikėtai, po tiek metų, 
mu, o ne tiesos ieškojimu. Anot j ir vėl susitikome, kad ir per 
jo, ta visa Jūsų “Maža Studija”] laiškus. Tai būkime dėkingi 
esanti niekas kitas, kaip mirų- “Naujienoms”, kurios mus su- 
sio išniekinimas.

Kadangi, dėl tos “Mažos Stu- kur mažai kas bebuvo minima, 
dijos” yra jau pasisakę spaudo- j o juk fai istorinis dalykas. Ne- 
je net keli asmenys, ar nebūtų 
verta jiems, kaip nors atsakyti, 
nes tylėjimas yra kaipo pripa
žinimas jų kritikos.

Kas nors iš šalies to padaryti 
negali, nes tai asmeniškai tikį 
Jus liečia, bet jeigu jau susi-

Į komplikuotų reikalas, tai gal 
] tada pasisakys ir daugiau skai- 
] tytojų jūsų naudai”-..

3-čias laiškas gautas irgi iš 
Amerikos, kuris skamba sekan
čiai: “p. K. Strikaitį, Skaityda
mas “Naujienas” kai kada Jū
sų straipsnius Kanados gyve
nimo. Jie būna labai įdomūs, 
dažnai pagražinti jumoru, dėl’

Pesys yra istorinė asmenybė, 
aukštos erudicijos vyras- Bene 
pirmas Mažeikių miesto ir aps
krities šaulių Rinktinės Vadas, 
kuris Mažeikių apskrityje yra 
įkūręs nevieną šaulių būrį, jų

grąžino į tokią tolimą praeitį,

priklausomos Lietuvos kūrimo’- 
si metu jis, Mažeikių mieste ir 
apskrityje, buvo visiems gerai 
žinomas ir pažįstamas.

Dabar, pirmiausiai apgailes
tauju, kad negalėjau išpildyti 
p. A. Pesio laiške = minimo pa
geidavimo, nes susidarė nuosta
biai įdomi kliūtis ar kaip ■ kitaip 
pavadinus-----mažas, /“sfebūk-

Gavęs laišką iš. p. A Pesio su
sirūpinau jam pasiųsti prašo
mas fotografijas,.- " kurios buvo 
aprašytos “Naujienose”.y.Laišką 
parodžiau lietuvių parapijos k-to 

f nariui J. Demereckui ir abu sie
to juos mielai skaitau. j bėjomės, kad atsirado buvęs

“Naujienų” 93-me Nr. Jūs pra! Mažeikių Šaulių Rinktinės va- 
dėjote ilgesnį straipsnį “Maža j das. Abu pasiskaitėme “Naujie- 

kuri ypač man yra nose” (kurias gauna ir- mūsų 
idomi, nes paliečia visą eilę as- parapijos klebonas) ‘rašytą mano 
menų, kuriuos asmeniškai dau-j straipsnį “Maža Stadija”,.'kur 
giau ar mažiau pažinojau. j peržiūrėjomę.iEŽ minimąs^otb- 

Tas grąžina mintimi Į tolimą į grafijas aj^įsteigimą idazeikių 
praeitį; matai vėl prieš akis tuos moksleivių šaulių-būrį, i- -

- (Bus daugiau)

Studija”,

Antras, prabaščeliaus ginkla- 
nešis išlindo kaip yla iš maišo, 
tai Londono egzilinės lenkų vy-

žinoma, kaip žemaitiška patar- riausybės aukso kryžiaus kava- 
lė sake: “Kad ir be kailio liksi, j lįerius Steponas Šetkus gyve- 
visam svietui neįtiksi”. Į nąs St. Catharines. Ont.. kuris

_______ ______________________ X.. T .’ x._

Grcai 
Americ

Dream
Machint

Pirmiausiai mane
Montreaiio Aušros Vartų para-

užsipuolė ?er metų “Neprikl. Lietu
vos” laikraščio nuomerius var

VLKS-gcs Stpijos prabaščelius — tėvas Jo- vargšę
nas KUBILIUS SJ., kuris savo! Catharines skyriaus valdybą 

irpgjkol pagaliau “N. L.” j“krikščionišku atlaidumu” 
viškės Žiburiuose” Nr. 23/79 
met.. “Skaitytojai Pasisako” 
mane prirėmė tiesiog prie sie
nos- Iš visako, tik supratau, kad 
mielas prabščelius bene bus su
sirgęs. pasivadinusio save šven
tuoju. Trano revoliucineriaus mu

redakcija 
atsisakė įvairiausius šmeižtus 
apie Vilniaus vadavimo S-gą 

t talpinti.
Matosi, kad Steponėlis vi

siems kerta, kaip iš-mefistofe
liškos rankovės, nors dažnai ir 
laikraščių redaktoriai, tokiems

los Ajatalia R. Chemeihi liga sufabrikuotiems šmeižtams, pa
šaudyti visus! Tai tokią “baimę” sa^° g«na ir padeda tašką.

nmanca lt the place that is made

Bondt have been helping to make 
hagoy dreams come true for years, 

Now, Bonds mature in less than 
rix years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
lond-a-Month plan where you bunk.

Before you know it, your American

Now 2 Btwfe p<y f *• % taerwt when baU la

Take stock in America.

jis man įvarė, kad net nedrįsau 
iam atsakyti, o tai turėjo būti 
iš eilės. Po tokio “išgąsčio” grie- 
biaus už jo 1-jo ginklanešio Do
mo Jurkaus. Tai žemaitelis, ki
lęs nuo mūsų šventos Kalvari-} 
jos ir nekurį laiką mokinęsis! 
Sedos progimnazijoje, kur arit
metiką dėstė ylakiškis komunis
tėlis Vincas Kopka. Jis, nepri
klausomybės kovų metu pabė
go į Rusiją ir 1973-tais metais 
Maskvoje sušaudytas su kitais i 
iš Lietuvos pabėgusiais komu-j 
nistais. Vėliau D. Jurkus studi ] 
javo Vytauto Didžiojo universi-i 
tete Kaune ir buvo karštas atei-1 
tininkas. Dabar gyvena Kana
doje — Montreaiio mieste. Tad 
ir pagalvojau, kad vyrukas tu
rėjęs tokį “garbingą” progim 
nazijos mokyto ą-auklėtoją ne
blogai išmokęs falsifikuoti špar- 

’galkas-popėrgakus iš kurių vie
ną atradęs už a a. Stp. Kęsgai
los Kenstavičiaus, žmonos Joa
nos, kvartūgo, o be didelio moks 
lo, tokios suklastotos špargal
kos, nesugalvos: ir nesurasi, ži
noma, kad tokius “dokumentus” 
paskelbus spauroje nebereikia 
nė liudininkų, viskas matosi J 
kaip ant delno.

Kaip jau anksčiau minėjau 
D. Jurkui mėgirau atsakyti per 
tuos pačius “T. žiburius” fr la
bai švelnioje 1 rinojc bet jie

Jeigu jau savo parapijiniam 
kampelyje nebeįritenki, tai va? 
giai ir svetimame kieme ką ge 
resnio belaimėsi.

Geriau mesk tuos savo “pa 
arėjus ’ ir grąžink juos į Rau 
7on;ų pradžios mokyklą už
valkti Il-rą skyrių, gal įgaus 
laugiau išminties, nes Ylakiuo
se šluodamas Mikūtos krautu
vėlę, per tris metus, mažai ką 
išmoko. Steponai, vadovaukis 
savo razumu, tuomet ir gautas 
iš lenkų auksinis kryžius bus 
lengviau nešioti, bet apie tai, 
pakalbėsime kitą kartą.

Dabar pacituosiu keletas iš
traukų iš laiškų, kur pasisako
ma, dėl mano “Maža Studija” 
ir apie ją atsiliepimus kitų.

1-mas laiškas gautas iš Ame
rikoje gyvenančio lietuvio, ku
ris pasisako, šitaip: “Tavo straips 
nius visada skaitau su pasigėrė
jimu.“Maža Studija” buvo 
aukšto lygio žmogaus su aukš
tu mokslu. (Ačiū, tai man per
daug garbės K- Str.). Bet manau 
apie žydų išdavinėjimą a. a. 
Kęsgailos, nereikėjo, nors visur 
buvo aiškiai matyti jo kaltę, bet 
jaunystės klaidos... Nors Anta
ną, šarapnickas taisė, bet klebo
nėlio susijaudinimas, dėl liku
sios jaunos našlės nelogiškas, 
vaikiškas ir neteisingas... To
liau smulkmena nededu /Ma
no pastaba: Gal laiško autonus

žmones, tą mielą žemaitišką;
jaunimą, su kuriais teko šiek—! 
tiek bendradarbiauti.

Prisimenu jus ir Jūsų brolį!
Bronių, o su a. a- Antanu, kadan 
gi buvome vienamžiai (vienme
čiai), net gerai sudraugavome. 
Mielas- buvo žmogus.

Jūsų straipsniai yra įdomiai 
parašyti ir paįvairina “Naujie
nas”, už tai Jums labai dėkin
gas.

Jeigu Jūsų neapsunkintų per
daug, labai prašyčiau atsiųsti j viais Lietuvos valstybės žemė- 
man po vieną kopiją fotografijų, j lapis, skirtas lietuviškoms šeL 
kurias minėjote savo straipsny-’ moms, bei jaunimui, geriau pa- 
je — “Naujienose”, už tai būsiu j žinti savo tėvų kraštą. ..
labai dėkingas, o išlaidas grąžin Kadangi išleisto 1956 m. Liet 

Enciklop. leidyklos Lietuvos žė- 
Dėkoju už paminėjimą mano mėlapio laida jau visa išparduot 

ir lin-Įta, tai ši DEVENIŲ KULTCRI- 
kiu asmeniškos laimės ir sek- NIO FONDO paslauga užpildys 
mės Jūsų darbuose. (Pasirašo) atsiradusią spragą. / /

NAUJAS DĘVENIŲ KULTŪ
RINIO FONDO LEIDINYS
Lietuvių enciklopedijų, leidė

jas J. KAPOČIUS šiuo M laiku- 
spausdina,H Bostone, naująjį Lie 
tuvos žemėlapį, kurį/paruošė 
J. ANDRIUS, gi leidžia DEVE- 
NIŲ KULTŪRINIS- FONDAS. 
Tai bus neperdidelis, .bet' gana 
smulkus, trijų spalvų,, su atspaL

siu.

pavardės “Naujienose”

Everyone has chain fever and we’ve 
got the selection and prices to prove it 

All styles...all widths and 
lengths...all great value and all

in 14k gold
40% off

14k Gold Charms — 30% off
14k Gold Earings — 30% off

14k & 18k Religious Medals - 30% off



Vlv Bakūnas

Pastabos iš tolo
Džiaugiuosi, kad kaip spaudos 

ir radijo bendradarbiui, šiemet, 
Klaipėdos sukilimo — sausio 
15 tosios sukakties minėjimo 
proga, pasisekė gauti pareiški
mą — kalbą paties svarbiausio 
Mažosios Lietuvos klausimu au
toriteto prof. Martyno BRAKO, 
kuris yra Mažosios Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio pirminin
kas, nežiūrint jo kitų pareigų j 
kitokiuose komitetuose, sambū i kartų, sukakties proga, tai na
riuose, veiksniuose ir t. t. i daryti per radiją buvo suteikta

Ta, čia spausdinama kalba, I Pr°ga man. , 
pirmiausia buvo paskelbta per 
radiją — Los Angeles lietuviš
kosios radijo valandėlės progra
moje. kurią aš pravedžiau ir dėl 
to dabar savo pastabose “Nau
jienose” — perduodu tekstą ne
tik prof. Martyno Braki kal
bos, bet ir mano įvado tą kal
ba (ir prof. M. Braką) klausy
tojams pristatant, Klaipėdos su
kilimo minėjimo proga — sau
sio 12 d.

Mūsų gyvenamo laikotarpio 
Lietuvos istorijoje yra daugiau 
tamsių negu šviesių momentų, 
kuriuose mes esame išgyvenę. 
Pagal Vincą Kudirką — sem
damiesi 
minime 
pačius 
įvykius:

— bet ir atvykę iš toliau, kaip 
pavz. kunigas Ansas Trakis iš 
Čikagos- '

Nuo pat 1952 m. jeigu neklys
tu — nebuvo praleista nei viena 
radijo valandėlės programa — 
kurioje nebūtų buvęs tas la
bili šviesūs mūsų istorijoje K lai 
pėdos momentas atatinkamai 
paminėtas. Per tuos 28 metus
— Klaipėdos minėjimą net 20

stiprybę ’ iš praeities, 
daugiausia du tokius, 

šviesiausius istorinius 
pirmasis — 1918 me

tais Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo paskelbimas — tą 
Įvykį minėsime ateinančio vasa
rio mėnesio 17 dieną, gi antrąjį 
—Klaipėdos sukilimo laimėjimą 
1923 m. sausio 15 d., ko pasėko
je ta Mažosios Lietuvos, dalis 
buvo prijungta prie Lietuvos, 
minime dalinai šiandien,, šios va
landėlės programoje ir rytoj — 
parapijos salėje, apie ką dau
giau ir smulkiau, kiek vėliau 
šioje valandėlėje.

Kaip žinote, per eilę metų čia 
veikianti Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugija yra surengusi 
labai sėkmingus to įvykio mi
nėjimus, kuriuose a'pie' Klaipė
dą ir Mažąją Lietuvą išviso yra 
kalbėję netik čia, mūsų koloni
joje gyveną, su Mažosios Lie
tuvos padėtimi gerai susipažinę 
intelektualai, kaip pavz. profe
soriai Kazys Alminas. Jonas Ku- 
prionis, Or. J. Jurkūnas, pulki
ninkas Jonas Andračiūnas, ra
šytojas Juozas Švaistas ir kiti

Balfo sukaktuviniams metams praėjus

M. Šileikis

Kiln.ų tikslų organizacija 
Balfas praėjusiuose metuose at- 
žymėjo savo veiklos 35 metų 
sukaktį. Visos Balfo veiklos ir 
saviem broliam artimo pagal
bos čia neįmanoma išminėti. 
Prisiminkime tik didelę tautos 
dalį, pabėgusią nuo komunisti- 
rro teroro ir dar karui vykstant

Klaipėdos • ir išviso Mažosios 
Lietuvos klausimas šiandien yra 
atsidūręs visai kitoje tarptauti
nės politikos vyksmo plotmėje 
— negu jis buvo anais, laimin
gais mūsų gyvenimo nepriklau
somoje Lietuvoje laikais. Tas, 
Mažosios Lietuvos likimo, klau
simas. besiniaukiant pasaulio 
politiniams horizontams, reika
lauja ypatingo mūsų dėmesio, 
aš šia, minėjimo proga, papra
šiau tuo reikalu pasisakyti Ma
žosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjudž’o pirmininką prof. Mar
tyną BRAKĄ. kuris negalėda
mas pas mus atvykti, nei savo 
kalba užrekorduoti — ją atsiun
tė rašytu žodžiu, kurią aš pers
kaitysiu. Prof. Martynas BRA
KAS yra senos klaipėdiškių lie
tuviu giminės nuo senų laikų 
kovoiusios už lietuvybę Mažo
joje Lietuvoje atstovas, pats, mū 
su laikais daug įvairiose srityse 
ve’kęs Klaipėdoje yra vienas iš 
nedaugelio klaipėdiškių lietuvių 
intelektualų — išaugęs, subren
dęs, išsimokslinęs ir savo pašau-: 
lėžiūroje nusistovėjęs jau mū- Į 
sų — Klaipėdos Lietuvoje—lai-; 
kais. Štai dabar to tauraus klai- dien 
pėdiškio lietuvio patrijoto rašy
tas žodis — šiai radijo valandė
lei, kurį dabar prof. Martyno 
BRAKO varu skaitau:

PROF. M. BRAKAS

“Lietuvos santykių Su Prūsi
ja istorinę raidą per šimtme- ' pietuose, 
čius lėmė du. vienas su kitu na-; 1 
tūraliai susiję veiksniai: sveti- j lir 
mų Prūsijos žemių valdovų ne 
grėsmė Lietuvos valstybei ir 
Prūsijos bei Lietuvos lietuvių 
ilgesys gyventi vienos, 
valstybės sudėtyje.

1923 metų sausio mėnesį vos j

Gėlynuose

atkurtai Lietuvos valstybei ta-, tuvių tautai, akyvaizdžiai būtų ALGIRDAS GLAŽĖ KINIJOJE 
da lenkų-prancūzų intrygų pi-' pademonstruotas naujos galy- 
nama grėsmė buvo pašalinta, tęs Įspūdingas svorį*® toli nu- 
o prūsų lietuviai — kiek jų ta- ’ -3------
da gyventa Klaipėdos krašte;
— tapo Lietuvos valstybės pil- i pantis bauginamus lietuvius iš 
nateislais piliečiais.

Tais dvejais laimėjimais lie
tuviai džiaugtis galėjo, deja, tik 
neilgai.

šiandien Klaipėdos kraštas 
palaidotas Lietuvos valstybės 
fmiuvėsiuose, ant kuriu įkurta 
Tarybinė Lietuva lietuviui su
rusinti. O Prūsu Lietuvos Pie
tuose, ant vokiškų Rytprūsių 
griuvėsių, rusų pastatyta naują 
tvirtovė, gresianti Lietuvai iš 
Kaliningrado, kaip savo laiku, 

{.nuolatine agresija iš dar ir šian- 
vokiečių

keltas į plač’os nišų^nper  i jos 
vakarus saulėleidžio link ir su-

atsidūrusią Vakaruose. Į čia at
vykus jau patiems teko matyti 
Balfo rūpestį ir atliekamus dar
bus re kalingiems pagalbos.

Balfo rūpesčiai ir darbai dar 
’r dabar nesibaigia, nes nema
žėja ir savų brolių reikalingų 
pašalpos skaičius. Ypač paverg
toj tėvynėj, Sibiro vergijoje, 
komunistiniuose kalėjimuose ir 
be globos paliktu jų šeimų. Be 
to, kaip nors išsprukę ir čia, 
vakaruose, vienas kitas atsiran
da. Balfas ir jiems, bent pra
džiai. suteikia paramą.

Kaip matome iš spaudos, kur 
tik yra lietuvių, šios kilnios or- 

j ganizacijos 35 metų veiklos su- 
Į kaktis visur buvo atatinkamai 

oaminėta. Ypatingai Chicaga, 
kur ir lietuvių bene daugiausia 
yra. š’ą sukaktį gražiai atžymė
jo. Vasarą buvo surengta links
ma gegužinė, o gruodžio 9 d. 
iš Cleveland© pakviestas Čiur
lionio ansamblis davė puikų kon 
certą. Tai buvo dvasinis pokilis.

Didelėj Chicagos lietuvių ko
lonijoj ir Balfo darbuotojų at
siranda gražus būrelis. Ilgame-’ . 
tis apskrities pirmininkas yra 
Valerijonas Šimkus, su visa ei
le nuoširdžių bendradarbių, kaip i 
Jonas Jasaitis, Vaitkevičius, Ma 
ckevičius, Džirvonas, Zilskai, 
Beleišytė, Al. Daukuvienė, An
driukaitis, Čepaitis ir daugelis 
kitų. Be to, prisimintini Balfo 
globėjai. Dabar jau ne pirmi 
metai Balfo Vajų globoja Mid
land Taupymo ir Skolinimo, 
b-ės preąidentas Frank Zogas. 
Balfo piniginio vajaus aukų rin
kime dalyvauja virš šimto rin
kėjų. Globėjai be savo aukos, 
vajui prasidedant ir jam pasi
baigus, aukų rinkėjus ir kitus 
talkininkus visada pavaišina. 
Ta proga Balfo apskrities vado
vybė padaro išsamius praneši
mus. Pasisako ir skyrių valdy
bos.

Glaže jau keliolika metų kėliau 
ja po pasauli, turi didelį paty
rimą turizmo propagandos sri 
tyje ir dėlto nestebėtina, kad ir 
Kiirion jis buvo pasiųstas pir
masis.

Alg. Glažę, vykstantį Kinijon 
per Japoniją, Tokyo pasitiko Ki
rf jos valdžios atstovas (turiz
mo reikalams), kuris painfor
mavo apie kelionę po Kmiją. 
Kinieč;?i valdininkai, kalbą ang 
liškai, lydės Alg. Glažę jo ke
lionėje po Kiniją ir teiks jam 
reikiamų informacijų — kokių 

į tik Alg. Glažė ras reikalo gauti. 
Grįždamas iš Kinijos Alg. Gla
žė porai dienų “atsikvėpti” sta
btels HONG Konge, kur jau ke
lis kartus yra lankęsis ir ten 
jaučiasi visai patogiai.

Būčiau neteisus nepaminėjęs, 
kad Alg. Glažė, kaip lietuvis, 
dalyvauja ir lietuviškame gyve
nime — ijis jau daug metų yra 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau 
gijos pirmininkas Los Angeles. 
Kaip gerą draugą — palydėjau 
Algį į lėktuvą tolimon ir meži- 
nomon kelionė Kinijon, kuria 
proga gavau jo pažadą, kad kai 
grįž — duos man išsamų pasi
kalbėjimą spaudai apie tai ką 
Kinijoje matė ir girdėjo. Mano 
pažadas “Naujienų” kaityta
jam. ..

Losangelietis Algirdas GLA
ŽĖ, Pietinės Kalifornijos Au
tomobilių Klubo aukštas parei
gūnas (regionai supervior) tu
rizmo reikalams, šiomis dieno
mis išvyko (tarnybos reikalais) 
Kinijon, kur susipažins su te- 
nykšliomis turizmo sąlygomis. 
Jis ten išbus ilgesnį laiką, lan
kys kai kurias provincijas, bus 
daugelyje miestų ir kurortų, 
studijuos visa tai kas turistui 
būtų įdomu Kinijoje matyti ir 
girdėti. Kinija Amerikos turis- . 
tui dabar atsidaro kaip naujas 
pasaulis ir manoma, kad santy
kiams galutinai nusistovėjus — 
Kinijon vyks labai daug ameri
kiečių turistų.

Alg. Glažė Kinijoje susipa
žins su viešbučių stoviu (pavz. 
ar yra šiltas — šaltas vanduo, 
kambarių švara, jų kainos ir t. 
t.), susisiekimo sistema, maistu, 
turistams lankytinomis vieto
mis, suvenyrų krautuvėmis, 
žmonių nuotaikomis ir t. t. ir t. 
t. Grįžęs — Alg. Glažė surašys 
savo įspūdžius ir vertinimą ata
tinkamame raporte, kurį peržiū 
rėš Klubo vadovybė, padarys 
savo išvadas ir rekomendacijas, 
kurios paskui bus spausdinamos 
turizmo literatūroje —? pasklei
džiamoje po visą pasaulį. Alg.

visų pusių.
Nebeliko lietuviams nei vals

tybės, nei jos militarinių bei po
litiniu apsigynimo priemonių. 
Padėtis ypatingai rimta dar ir 
dėlto, kad sovietinės genocidi
nės politikos tiesioginiu taiki
niu yra tautinis lietuvio sąmo
ningumas, kad, be jo, Lietuvos 
beliktų tik geografinė sąvoka.

’ ... V' . % !

Kokios, tokioje lemtingoje pa
dėtyje, yra lietuvio - kovos prie 
monės? VYDŪNAS kadaise ra
šė:”... lietuvių tautos gyveni
mo būklė, padarė, kad (lietu
vis) ištisais amžiais turėjo gin
ti savo savingumą. Todėl jam 
liko rūpintis vien tuo, kas žmo
gaus kultūros yra svarbiausia, 
būtent — vidiniu žmogaus gy
venimu ir jo taurumu”.
Prof. Martynas BRAKAS savo 
kalbą baigia tokiais labai reikš

mingais žodžiais:
“Tegul “Kaliningrado Oblas- 
to” įkūrimas būna iššūkis į vi
sų taurių lietuvių žūtbūtinę 
idėjinę rezistenciją prieš me
džiaginę rusų pergalę, kad lie
tuvių tautą neištiktų senųjų 
prūsų likimas”.' y' '• ; ■’
Tiek prof. Martynas BRAKAS

— šia-proga.

tebevogsiančių 
kryžuočių pilių.

Puoselėti broliško 
’ mo romantiką sausio 
į nėjimais, kaip tai buvo daroma, 
į šiandien kasžin ar bėra pras- 
j mes: Nemuno šiaurėje prūsų 
I lietuvių beliko tik saujelytė o 

, turbūt, jų nebeliko 
net nei vieno. Gi grėsmė iš Ka- 

1 liningrado šiandie vėl nemažes-
— kaip kadaise iš Karaliau

čiaus.
Rusiškas “Kaliningradskaja 

wvnq Oblast” vardas naujai tvirtovei oci v k/o ■
j parinktas ne vien tam, kad sa

vo svetimumu simpolizuotų kraš 
i to istorinės raidos lūžio radika- 

.—— lumą, bet ir tam, kad visam pa
sauliui, o ypač kaimyninei lie-

apsijungi-
15-tos mi-

* * *
BIRUTĖ GALDIKAITĖ 

INDONEZIJOJE

Visai atsitiktinai Los Angeles 
aerodrome palydint Alg. Glažę 
Kini j on — pastebėjau i lėktuvą 
einančią Birutė Galdikaitę ir 
spėjome pasikeisti vos pora žo
džių: vyksta atgal Indonezijon, 
kur jau eilę metų dirba moks
linį darbą tyrinėdama orangu
tangų gyvenimo būdą. Dabar 
Birutė ten, džiunglių stovyk
loje, vėl išbus vienerius metus 
su savo “mokiniais”, kuriuos 
moko “kalbėti” judesiais.

Balfe nėra jokių susiskaldy
mų ir bereikalingų ginčų. Visus 
jungia pagalbos vargstančiam, 
broliui idėja. P. Venclova.

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYKI

? Ąf A*.

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS^
/TV

/■OEReK'

rftM knygų gan 
piniginę perlaida.

Dr. Jimsm B. Kenčiu*, H ĮSTOK T OF LITHUANIA. Lietjrrof Sitorije. 
antranki, nuo. pat aenulu inti&j Iki pokario Metę. Vidutinio formato, 142 
piL, kainuoja 0.00. . <

Dr. Jmkm B, Kenčia*, VYTAUTAS THI GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
211 pcL Kaina SS.OO. Kietai* rirfeliiii 94.06,

KNYGOS ANGLŲ KALBA
i, f—hm, A KISS IN THI DARK, PikaatifinĮ Ir intymto Mviyfcfc 

ipniyal, paimti Ii syrenlmo. Lengvas stiliui, gyra kalbi. sra£al Išleist
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$6.00
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NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai 

Tel. 476-2206

17» HAL8TKD 8T^ CHICAGO, ILL. tmi
.... ... ■■ . ..................... ... ~ Į, ■ I I. .................. J ......- Į ■—■II

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, Thursday, January 17, 1980

ITM Mtt Kalstei StrwL Ckfcrr- ffi. WWf

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

— 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 -----
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

Idyurnode 
stuffed ub?^
Get instant relief
With BENZEDREX' W

INHALER
i urime po kelias 

RETAS KNYGAS

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

• BVPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOSE GALIAX GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO 

JO. VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gv*»*i — MINTYS IR DARBA!, 2W p*L, UeSiočlu* WOE 

meto I^tUu*. J»blotMiklc ir Totoraičio iannn dienu h

Or. A. J. — DANTYS, Ji priejiftr*, mttiti Ir frott*
Kietai* rlrieliala, vietoj* >4.00 dabar tik ---------------
Minutei* rlribeliai* tik___________________ ____

Or. A. J. »«*•* — AUKŠTA KULTŪRA — tlAURŪl IMONSk
XrilooJa r* Rnropa ĮapOdtiaL Dabar tik

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVI LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.__________$10.00

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

Minkšti viršeliai

A. Ambroses CHICAGOS LIETI
Minkšti viršeliai

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl
Minkšti viršeliai___

Čeki reikia išrašyti:

110.00

ISTORIJA.
115.00

110.00

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėti doleri p vi to lilaidom*.
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As of January 1, 1980 
Subscription Rotos:

Chicago $45.00 per year, $24-00 per
six months, $12.00 per 3 months. In Kanadni-- 
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

trims menesiams « 
vienam mėnesiui —,

Nu« sausi* pirmos dienos 
OlonreUio kainos

Chicago]e ir priemiesčiuose:
metanu ...------ ---
pusei metų
trims mėnesiams
vienam mėnesiui

metams ________

metanu------ ----
pusei metų 
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams 
pusei metų

$45.00 
524.00 
$12.00 
$5.00

$40.00

lyvavimas lietuviškoje vcikJPr 
je yra ypatingai skaudus ir ža
lingas. Skatiname Jaunimo są
jungą ieškoti veiklos būdų ir 
formų jaunas šeimas priartinti 
prie lietuviškos veiklos, orga
nizuojant talkų auklėjimo pro
blemoms spręsti, organizuojant 
šeinių stovyklas ir panašiai.

Suprasdami jaunų t.vų sun- .. 
kų uždavinį, auklėjant vaikus 
gyvenamojo krašto įtakoje, 
prašome PLJS valdybų, pasi
naudojant jaunais lietuviais 
profesknalais, išleisti lietuviš
ko tautinio sųmoningumo auk- 
Tjimo vadovėlį, tinkantį da 
kartiniams laikams.

Vis gausėja tautiškai mišr 
šeimos, ši tautos dal s dažnai 
perima tautos vertybes ir n 
turėtų būti šalinama iš lietuvi 
ko gyvenimo. Turime rasti vie
tų tautiškai mišrių šeimų na
riams mūsų veikloje. Siekda
mi įjungti mišrias šeimas į iie-^ 
tuviškų gyvenimą, prašome-’" 
kraštų LJS dėti visas pastan- 
gas įprasminti ir palaipsniui 
pagyvinti šių šeimų daly vari- 
mą savo veikloje, atsižvelgiant 
į jų norus ir interesus. Siūlo
ma aktyviau ieškoti tokių šei
nių ir suteikti joms informaci
ją apie lietuvišką gyvenimą.

LIETUVIŲ SP?; ‘

, Jįdįyijps lietuvių spaudos p..s 
kirtis yra būti pavergtos, tau
tos laisvu balsu ir visą išeiviją 
jungiančiu elementu.

Skatiname lietuviškos spau
dos bendradarbius siekti taūti1 
nės vienybės, informuojant" ir 
auklėjant lietuviškąją" višuome 
uę bei vertinant, iįdėjas ir"'įvy
kius; Mums rūpi, kad išeivijos 
spauda puoselėtų lietuvių kal
bą ir vadovautųsi spaudos lais
vės principais, objektvriai ir 
kritiškai svarstydama lietuvių 
išeivijos bei Lietuvos reikalus.

Pripažindami ir vertindami 
lietuviškos spaudos reikšmę iš
eivių visuomenei, pageičaūja- 
nie, kad joje būtų vengiama 
to, kas trukdo išeivijos tikslų 
įgyvendinimą. Objektyvumo, 
tolerancijos bei žinių apie Lie
tuvą stoka ir panašūs neigiami 
reiškiniai atbaido lietuvių jau
nimą nuo išeivijos spaudos. Ta 
čiau išeivių jaunimas mažai 
domisi lietuvių spauda ir dėl 
per silpno lietuvių kalbos .mo
kėjimo, nenoro savo darbu pri- 

' sidėti prie jos tobulinimo ir abe 
jingumo spausdintu žodžiu.
Todėl siūlome PLJS valdybai 

rūpintis jaunimo leidiniu, ku
riame būtų spausdinami straip
sniai apie lietuvių jaunimo 
problemas bei interesus.

(Bus daugiau)

«,aTf-.«

Šileikis Potvynio madona

tams. Netrukus policijos vadas Amin likvidavo prezi
dentą Tarakį ir pats pasiskelbė krašto prezidentu.

Sovietų agentai, pertvarkiusieji krašto policiją, 
įsakė Aminui pakviesti Sovietų karo jėgas kraštui ad
ministruoti, o kai jis suabejojo tokio įsakymo praktiš
kumu, rusų agentai likvidavo “prezidentą” Amin ir vi
są jo šeimą. Kraštas keturias dienas buvo be preziden-

7^“^ to, bet iš prezidentūros valdė rusai patarėjai, nutylė- 
$15’00' darni apie prezidento nužudymą, Sovietų karo jėgų pa- 
5 4 00 kvietimą ir parvežimą “viceprezidento” Babono Kar- 

malo iš Čekoslovakijos ir paskyrimą jo prezidento pa
reigoms. Kraštan veržėsi rusai pagal “prezidento” pra
šymą, o kariuomenė, policija ir visuomenė nieko neda
rė, nes niekas jiems neįsakinėjo.

Sovietų agentai 6 metus dirbo, kol užmezgė pažin
tis ir paruošė dirvą perversmui, valdovų išna'kinimui 
ir 17 milijonų žmonių pavergimui. Kada darbas buvo 
paruoštas ir į atsakingas vietas pasodinti reikalingi 
žmonės, perversmą suruošti buvo nesunku. Dar leng
viau rusams buvo įsiveržti į krašto vidų, užimti Kabu
lo aerodromą, radijo stotį ir prezidentūrą.

Reikalai pasitaisė, kai miegojęs pasaulis patyrė 
apie naują Sovietų valdžios žygį savo žemei padidinti ir 
galybei sustiprinti.

Prezidentas Carteris ne tik Brežnevą melagiu iš
vadino, bet ėmėsi žygių, kurie jam yra galimi, sustab
dyti naujų- tautų pavergimą ir ramiai gyvenusių žmo
nių prijungimą prie Sovietų Sąjungos.

Amerika buvo informuota apie Sovietų karo jėgų 
koncentravimą Afganistano pasienyje, bet nemanė,, 
kad Sovietų Sąjunga taip jau begėdiškai laužys tarp
tautinius įstatymus ir įs;verš į taikiai gyvenančių mo
dernių ginklų neturinčią valstybę. Prezidentas Carte-, 
ris karo neskelbė, bet ėmėsi priemonių Sovietų ekspan
sijai apvaldyti. Jis kreipėsi į Jungtinių Tautų Saugumo 
tarybą. Tuose posėdžiuose buvo nurodyti visi tarp
tautiniai įstatymai, kuriuos Sovietų valdžia sulaužė. 
Dešimt Saugumo tarybos narių pasmerkė Sovietų val
džią ir įsakė tuojau atšaukti savo karo jėgas iš Afgani
stano. Rusai naudojo veto teisę, bet pasmerkimo nesu
laikė. Klausimas buvo perkeltas į specialią Jungtinių 
Tautų asamblėją, bet ir ten Sovietų valdžios elgesys bu
vo pasmerktas. Didelė dauguma reikalavo, kad Sovietų 
karo jėgos būtų atšauktos iš Afganistano.

Prezidentas Carteris šiais veiksmais nesitenkino. 
Jis uždraudė rusams parduoti jau ■ užpirktus javus, 
elektronnies mašinas, rusų kariuomenės sunkvežimiams 
užsakytus “starterius” ir visą eilę kitų rusams būtinų 
mašinų.

Antradienio vakare sekretorius. Cyrus Vance, pasi
taręs su Saugumo Tarybos nariais, visam pasauliui ir 
Sovietų valdžiai pranešė, kad Sovietų Sąjunga privalo

$45.00
$24.00
$ 5.00

$48.00
$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
IL §0608- TeleL 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raitinė atdara tttdiet, Išikyrui aetanadieiihi*. im 
9 v*L lyto iki 6 vii nkarc. MtadiecUla — Iki 11 ▼*!

Spaudžia Maskvą
Sovietų maršalams, pasiryžusiems pavergti visą 

pasaulį, labai lengvai. pavyko, galima sakyti visai be 
mūšio, užimti visą Afganistaną. Pirmieji Sovietų lėktu
vai įsiveržė į Afganitaną gruodžio 24 dieną, Sausio l3 
dieną rusų atvežtas “prezidentas” Babonas Karmai jau 
paskelbė apie galimybę atšaukti Sovietų karo jėgas i; 
Afganistano.

Pastebėjęs kokį baisų nepasitenkinimą sukėlė So
vietų divizijų įsiveržimas į Afganistaną, Karmai palei
do antį apie Sovietų karo jėgų atšaukimą iš Kabulo i 
kitų strateginių vietų.' Prieš Sovietų karo jėgų įsiver
žimą ^Afganistaną, Kabule ir kitose vietose veikė S' 
vietų agentai, ruošiantiėji dirvą krašto pavergimui. Af 
ganistaną pasiekusieji Sovietų agentai nėjo prie Afga
nistano darbininkų, ar agrarų.. Komunistams įsitvir
tinti Rusijoje buvo: reikalingos Petrogrado organizuo
tos darbininkų tarybas,bet per kitus užkariavimus komu
nistai darbininkais jau. nesiremia. Rusams rūpėjo ka
riai ir galią turintieji turtuoliai-

Iranui pavergti Sovietų agentai naudojo tikybinin- 
ką Chomeinį, o Afgansitanui pavergti rusų agentai pri
ėjo jprie kariuomenės štabo-viršininko.- Rusai -jį- panau
dojo perversmui padarytį.

Štabo viršininkas, išžudęs buvusią vyriausybę ir įta- 
kingesnius valstybės narius bei jų šeimas, kraštui val
dyti jis pakvietė komunistų partijos narį Non Tarakį pre atšaukti savo karo jėgas iš Afganistano. Jeigu Sovietų 
zidento pareigoms. Jis buvo pamokytas, tarnavo Afga
nistano ambasadoje JAV-bėse, pramoko anglų kalbos, 
susipažino su papročiais, kuriuos norėjo panaudoti Af
ganistanui pertvarkyti. Iš Washingtono grįžęs Tarakis 
nustebo tokioms didelėms pareigoms ir būsimam dide
liam darbui. Kad darbas būtų lengvesnis, štabo virši
ninkas patarė Tarakiui policijos vadu paimti buvusį mo- Prancūziją, Vokietiją ir Italiją, pranešė Washing- 
kytoją Fezidalijų Amin, taip pat buvusį komunistą. Pa- tonui, kad visos didžiosios valstybės yra pasirengusios 
starasis viešai pasikvietė šešis rusų specialistus Afga- į boikotuoti ruošiamą Sovietų Olimpiadą Maskvoje. Šiuo 
nistano policijai pertvarkyti. Tie šeši patarėjai ne tik' reikalu keliami įvairūs pasiūlymai, bet laisvasis pasau- 
Kabulo policiją pertvarkė, bet ir valdyti padėjo. Pir-1 lis, įskaitant arabus, Indiją, Japoniją, Pacifiko salas, 
nion eilėn policija likvidavo buvusį štabo viršininką, pa- Australiją, Kiniją, Zelandiją ir kitas valstybes, kurios 
dariusį perversmą ir atidavusį valdžią dviem komunis- reikalauja atšaukti karo jėgas iš Afganistano.

valdžia iki vasario 1 dienos neatšauks Sovietų karo jė
gų iš Afganistano, tai visas pasaulis boikotuos Mask
vos rengiamą Olimpiadą.

Paaiškėjo, kad sekretorius Vance veikė ne vienas. 
Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Warren Christo
pher, praėjusią savaitę aplankęs Didžiąją Britoniją,

Ltn. PETRAS BIRŽYS

Karininkas Antanas Juozapavičius
(Ištrauka iš biografijos)

1. NUO KŪDIKYSTĖS IKI SUGRĮŽ
TANT Į VILNIŲ

(Tęsinys)

Taip elgėsi visi vokiečiai, pradedant nuo ei
linio kareivio baigiant jų viršininkais — karinin
kais. Jie nepaisė vietos administracijos, milicijos 
ir kariuomenės prašymų ir perspėjimų. Juokėsi, 
tyčiojosi, kai ąteidavo pas vokiečių brigados va
dą gyventojai skųstis dėl jų karių plėšimų, vagys
čių ar kitų šunybių.

III. KARININKO JUOZAPAVIČIAUS 
TAKTIKA

(Pirmas ginkluotas lietuvių susirėmimas su 
vokiečiais Alytuje)

1919 m. vasario m. 8 d. 1 lietuvių pėst. pulko 
Štaban atvykę keletas miesto gyventojų, vėliau ir 
milicijos atstovas, pranešė, kad vokiečiai plėšia 
krautuves ir gyventojus. Pranešę prašė pagal
bos. Karininkas Juozapavičius kaip pulko vadas, 
davė įsakymą išsiųsti į miestą sustiprintus patru
lius. Bevaikščiodami patruliai po miestą vienoj 
krautuvėje išgirdo riksmą. Įėję į vidų rado 3 vo- 
Lieč’us kareivius, plėšiančius krautuvę. Vokie
čiai savininką žydą, prispyrę prie sienos, durtu

vus atstatę, reikalavo krautuvės kasos. Krautu
vėje prekės išverstos, išdraskytos. Vokiečių kiše
nės ir užančiai pilni įvairių krautuvėje prisiplėš
tų prekių. Tai buvo 12 — 13 vai.

Patruliai, nieko nelaukdami suareštavo olė- 
šikus ir nuvarė juos pulko stovyklon, kur jie buvo 
pasodinti, karin. Juozapavičiaus įsakymu, pulko 
daboklėm

Apie įvykį pulko vadas įsakė tuojau pranešti 
vokiečių brigados vadui ir prašyti atsiųsti priė
mėjus nusikaltėlius pargabenti.

Iki vakaro iš vokiečių jokių žinių nebuvo. 
Suimtieji sėdėjo pulko daboklėje.

Apie 18 vai. vokiečiai su kulkosvaidžiais ap
supo Pionierių kareivines, kuriose formavosi I- 
mo pėst pulko I-mas batalionas.

Vokiečiai šio bataliono vadui įteikė ultimatu
mą : tuojau paleisti iš daboklės 3 suimtuosius vo
kiečius. Neišpildžius gi visas batalionas bus nu
ginkluotas ir išsklaidytas. x

Bataliono vadas į vokiečių ultimatumą paaiš
kino, kad 3 vokiečiai, plėšikai pulko vado areštuo
ti ir tik jo įsakymu gali būti paleisti, kad pulko 
daboklė yra 2 bataliono stovyklos rajone Saratovo 
kareivinėse ir kai vokiečių ultimatumo — reika
lavimų jis negali išpildyti.

Tada vokiečiai, I-mą batalioną apleidė, puo
lė II-rą batalioną, kur buvo karin. Juozapavičius 
su savo štabu.

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KETVIR 
TOJO KONGRESO NUTARIMAI

megzti ryšius su lieuviškai ne
kalbančiu lietuvių kilmės jau
nimu ir įtraukti jį į savo veik
lų. Tačiau reikia nepasiduota 
gyvenamojo krašto kalbos įta- 

i lietuvių

(Tęsinys)
LIETUVIŲ KALBA

Daug lietuvių kilmės jauni
mo nekalba lietuviškai ir jam 
yra ypač sunku užmegzti ry- kai. Svarbu plačiau 
siūs su kitų kraštų lietuvių kil- kalbą naudoti.
mes jaunimu. Dėl lietuvių kal
bos nemokėjimo tokio jaunimo 
nepasiekia informacijos lietu
vių kalba.

Švietimas yra vien'as būdas 
šiam trūkumui šalinti, tačiau 
jis nėra pakankamai išvysty
tas. Todėl prašome PLB švie
timo tarybą atkreipti stipru 
dėmesį į lietuvių kalbos moky
mo priemones ir mokytojus. 
Prašome Tarybą paskelbti ži
nias apie stipendijas ar kitokią 
piniginę paramą, skiriamą lie
tuvių kalbos studentams.

Kraštų LJS valdybos ragina
mos ieškoti naujų būdų už-

ŠEIMA
Šeima yra esminė bendruo

menės dalis. Tautos ateitis pri
klauso nuo šeimos ir bendruo
menės santykiavimo. Šeimoje 
formuojami dvasiniai pagrin
dai ir kultūrinės vertybės, ku
rios puoselėja bendruomenę.

Labai didelę reikšmę turi 
pradinis šeimos vystymosi lai
kotarpis, kuriame didelės pas
tangos yra dedamos į materiali 
nės ateities užtikrinimų.~T>až- 
nai šiuo metu, šeimos atitolsta 
nuo lietuviškos bendruomeni
nės veiklos. Jaunų šeimų neda-

Brežnevas, patyręs apie prez. Carterio užsiminimą 
levykti į Maskvos Olimpijadą,. labai piktai, . nusijuokė. 
Prez. Carteris to nepajėgs padaryti, nes. šimtai kamba
rių jau užsakyti' dar nebaigtuose statyti.-nakvynės na
muose. Tai būtų didelė apgavystė;

Brežnevas, matyti, užmiršo, kad didžiausią apgavy
stę padarė jis pats,. Pasižadėjus respektuoti nepriklauso
mai savo reikalus tvarkančias tautas ir valstybes, rei
kia palikti ramybėje. Jis privalo žinoti, kad negalima 
vergų darbo naudoti ginklams gaminti, o vėliau vergti 
kitas tautas ir išnaudoti valstybes, žmonija šimtus me
tų. kovoja prieš šitokį elgesį. Rusai turės pasitraukti 
ne tik iš Afganistano, bet ir iš pavergtų Pabaltijo val
stybių.

Nors vokiečiai telefono ryšį po įvykių I-ma- 
me batai, pertraukė ir jau pulko štabas su I-muo- 
ju batalionu susikalbėti negalėjo, tačiau kar. 

j Juozapavičius iš šalies gavęs pranešimą apie įvy- 
*kį tikėdamas, kad tas pats gali pasikartoti pas 
jį,’nusprendė vokiečius sutikti ginkluota jėga.

Vokiečiai su 4 kulkosvaidžiais kareiviais ir 
3 karininkais, perėję Nemuno 'tiltą, ramiai keliu 

' žygiavo Saratovo kareivinių link, ir tik pasiekus 
upės pakriaušę, pries lygumą, ties kareivinėmis 

i buvo suplenuota pastatyti tinkamose vietose kul
kosvaidžiai, išsipilti į grandinę ir vykti “statyti 

I ultimatumus”.
Vienas tų trijų vokiečių karininkų buvo me

dikas. Jisai, kaip vėliau paaiškėjo, ir vedė puoli
mo akciją.

Netrukus prieš tai karin. Juozapavičius įsa
kė visam batalionui ir pavaduotojų mokyklai (Pa
vaduotojų mokykla — dabar mokoma kuopa) išsi
pilti kovos tvarkoje, grandinėn ir išsiskirstyti 

- taip, kad vokiečius lyg maišan uždarius, šaudant 
gi kad būtų kryžiška ugnis.

Ir iš tikro: vokiečiai, kiek prisiartinę prie 
kareivinių, pasijuto netikėtai iš visų pusių ap
supti. Ant jų durtuvų pasirodė baltos skepetaitės, 
čia juos bematant nuginklavo. Atimta amunici
ja, ginklai arkliai. Vokiečių karininkai pareikala
vo nuvesti pas pulko vadą.

Kai juos atvedė pulko štaban, karin. Juoza
pavičius, pamatęs 3 vokiečių karininkus, nesisvei-

kindamas su jais ir neprašydamas prisėsti, rūs
čiai, bet taktingai, paklausė: ,

Ko gi Tamstos čionai į mūsų kareivines atvy
kote? — -- ’

Klausė lietuviškai, nors susikalbėti su jais ir 
vokiškai pats galėjo. Vertikas aiškino vokiečiams 
kar. Juozapavičiaus kalbą. Vokiečiai atsakė:

— Esame parlamentieriai, prieš mūsų nugink 
lavimr: reikalaujame, patenkinimo: a) paleisti 
mūsų areštuotus vokiečius, b) sugrąžinti viską, 
ka$ atimta mus nuginkluojant ir c) sugrąžinti 
mums laisvę ir garbę.

Karin. Juozapavičius vokiečiams atsakė:
Nuo kurio tai laiko, išauklėti senose 

gose tradicijose, karininkai, užsimiršę, ka<. pai- 
lamenteriai niekad niekur ginkluoti nesiveržia? 
Nejaugi jaunai Lietuvos kariuomenei teks mokyti 
vokiečius parlamentarizmo dėsnių? Nejaugi vo
kiečiai kar ai; tuo labiau karininka, juos užmir
šo? Areštuotus vokiečių plėšikus jūs visada galė
jot gauti nors ir per vieną atsiųstą paš mane su 
tinkamais įgaliojimais, karį, be gikluotos inter
vencijos. Anie jų areštą buvo pranešta vokiečių 
brigados vadui

Įsidrąsinęs vokiečių karininkas (medikas) at
sakė, būk jiems visai neįdomu, ką pulko vadas 
pranešiąs jų vadovybei. Jie esą įgalioti vietos 
“Soldatenrate” ir reikalauja areštuotus paleisti * ■ ~ »

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINU
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Laimingai, kuris padarė Viešpatį savo 
pasitikėjimo dalyku”. — Psa. 40: 4.

Jei mes paliekame pasaulį ir pasidarome Viešpaties žmonė
mis, pilnu tikėjimu priimame jo patarimus, pasišvenčiame ir pa
sižadame vykdyti Viešpaties valią, tai galime tikėtis pavelaėti 
visa, ką jis pažadėjo- Tuokart mes galime sakyti: "Nebejokiu 
pikta, nes tu esi su manim, tavo lazda ir tavo ramstis padtą 
sins mane.” Tokią bus nuolatiniais Dievo atstovais ir pasaulio 
laimintojais Tūkstantmetiniame amžiuje. Ta.gi, pasinaudokime 
visomis tikėjimo ir ištikimumo pamokomis, žinodami kad toks 
elgesys patinka Dievui, ir kad tokiems p inai pasišvemusierr.s 
Kristaus pasekėjams bus duotas pažadėtasis atlyginimas dan
guje. “Taip bus jums gausiai parūpintas įėjimas į amžinąją mū
sų Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus'karalystę.”

*V. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikam, 196 Van Pelt Avenue, Sta.eu l>x«uu, a. i. ivasuo

DR. K. G. BALUKAS 
mkUIERMA IR MOT KR U LIGOJ 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

4449 So. PulMki Rd. (Crawford 
Mocfical Building) Tai. L U 5-644« 
?riiaa ligonius pagal susitari m.

Jai neatsiliepia, skambinti 374-8004
..-r —»-----------------------------------------except Sunday.

DR. PAUL V. DARGIS 
CYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Woctahastor Community ktinikoa 
Medicinos dirokrorius

4.931 S. Manheim Rd. Wostchootor, IL.
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir 

kas antrg šeštadieni 8—3 vai 
Tol.: 562-2727 arba 562-2723

TEI____BE 3-5SS3

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal auniarima.

DEL FRANK PLECKAS
" OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

.2611 W n St. TeL 732414S
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

“contact lenses’*
VaL afiM mstariiua. Uždaryta treč

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET - 
VaL antrad. 1—4 popiet,

Oftao 776 "'EEO 
Rtzidtndloc toMu 4U-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

tendra praMfim, wee. MOTERŲ Ilges 
Ofiaaa 2«Q WMT SYta lYMET 

Tel. PR 1-1323
OFISO VALU Pinu aštnd.. tročiaa

MC*1 raltarim*.

p Šileikis, o. p.
OBTBOFDAmVOTXZISTA.. 

a Aparatai - Pratęsti. Med. bar 
Mf : iatsi. Speciali pagarba 

sfAreft Bapgatv) ir t t
ir 6—8. MNrftenitii B—J 

2UA WW 6M SL, CNa**. UL 60629 
Tefef.: PReapact 1-5004
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MOVING
Laidianai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. HliNAi 
Tai. WA 5-M63

Put Soup In Your Menu
■ ■ ---- - by Martha Logan—__ _ Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal

pos klubo metinis narių susirinkimas 
vyks sekmadienį, saus'o 20 d.. 12 vai. t 
pietų laike Anelės salėje, 4500 So. | 
Caiman Ave. Nariai prašomi atsilan-; 
kyti. Išgirsite komisijos raportus. At- j 
mink’te, kad jau laikas užsimokėti 
duokles. Bus ir ’ ar^^.

Rožė D'džgalvis, rast.

JOHN DSLNIKIS
A hearty soup makes a welcome dinner on a nippy day. 

Add a tray of relishes, garlic-parsley-buttered crusty bread and 
baked apples and you have a well-balanced, nutritious meal 
that is easy to prepare.

Depending upon your life style and casing the handy pack
aged homemade soup starter, the soup can be simmered on the 
range or in a slow electric cooker. For quick preparation, cook 
it in the pressure cooker. For a little extra zing, add a half cup 
jf red wine.

Beef Vegetable Soup 
Yield: 2 quarts soup

1 package Beef Vegetable • 1 pound beef stew meat 
Homemade Soup Starter 8 cups water

Three Ways To Cook
Top of range: Brown the beef well. Add the water. Add tM 

stock and vegetables. Bring to a boil. Cover and reduce the 
heat to a simmer. Cook for 90 minutes.

Slow cooker: Brown beef. Ccįnbine beef with slock and 
vegetables and water in slow cooker. Cook on HIGH for 6 
hours or on LOW for 12 hours.

Pressure cooker: Brown meat in a 4 to 6 quart pressure 
cooker. Add 7 cups water. Stir in stock and vegetables. Close 
cover and position pressure regulator for 15 pounds pressure. 
Cook slowly for 30 minutes after^regxdator begins to operate. 
Remove from heat and place codker under running water to 
reduce pressure. I

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

♦o kad nebetikėjau tuo, kuo 
k^in kunigas turėjau tikėti. Ne
galėjau ■ eiti ’ kunigo pareigų, 
joms eiti pagrindo netekęs- Ar 
salėjo seminarija man tikėjimą 
"’•ąžinti? Buvau tikras, kad ne. 
Kuo tuomet galėjau pateisinti 
štormą seminarijon, iš pat pra-

— Trio, tė'e, po dviejų savai-
mokslas. j

- i

Patylėjo ir jau sujaudintu bal 
su vėl tarė:

— Ar nebus gana to mokslo? 
Baidei septynias; tavo draugai 
'įvažiavo seminarijon su keturio 
mi^ ir jau greit bus šventinami.

Man žodžiai įstrigo gerklėje. | džių užsimaudamas kaukę? Prieš 
Sustyrau^ Po kojų netekau že
mės; kambarėlio aplinka kaž
kaip 'šnyko; ištuštėjusio j e erd
vėje beb’ko tėvas, tiksliau ta
riant, jo duotasis klausimas- Už 
griuvo kaip kalnas ir prislėgė. 
Atsakymas, kurį nekartą buvau 
sau kartojęs, įstrigo gerklėje) ^kinčiam žmogui tai būtų pers- 
Gerai žinojau, ką tas atsakymas 
^ėvui reiškė, ir buvo nepake- 
'iamai sunku. Susikaupiau ir 
pasiryžau.

— Tė-e, aš nenoriu važiuoti 
^ę^inrcijon.

Dabar mano atsakymas pri
trenkė tėvą. 
dųsTu balsu

— Dėl ko? 
Ir v’sdėlto

Tai buvo pirmą kartą pasaky- - 
tą, ką tėvas savyje nešiojo kaip 
n’ek^m nepatikimą jo gyveni
mo paslaptį, je;gu jį teisingai 
supratau. Darnioje mūsų šeimo- 

^kas vaiku nepastebėjome, 
kad tėvo ir motinos santykiai 
bet kada būtų buvę apsiniaukę 
;r šaHumu padvelkę j mus, vai
kus, tiek visuomet jautrius šei- 

‘o-uf.
Ką aš galėjau pasakyti prieš 

igvedžioi mus? Nieko, vi
siškai n;eko. Kunigo idealas jam 
buvo tiek kilnus, kad prie jo 
m‘'n n'eko daugiau nederėjo 
'•'riteri. Ap;e šeimyninį gyveni
mą aš-tuomet negalvojau, ir ki- 

n^otvvu eilėje jis dar nie- 
nesvėrė. Bet negalėjau 

eiti ir prieš save patį. Mediniais 
:odž a^'s staiga išdšiūvusioje bur 
*^o'e įtariau:

— Tėte, negaliu būti kunigu-
Tėvo veidas sustingo suakme

nėjusiais .bruožais; kiek patylė- 
n iau kietu, įsakančiu balsu 

tarė:
— Gerai. Ryt iš ryto kelsis su 

visais, duosiu tau apsiauti na
gines kaip visi ir eisi arti. Pa
žiūrėsi, kaip lengva uždirbti duo 
ną.

sAve aš neturėjau reikalo aiš
kintis. Bet kaip tai galėjau pa
aiškinti tėvui, kai pirmutinis 
'"ano pasisakymas, kad nebeti
kiu taip, kaip esu tikėjęs, vers 
iį padaryti vienintelę išvadą, 
kad apskritai nebetikiu. Giliai 

kaudus ir neužtarnautas smū- 
<^s iš savo vaiko, į kurį sudėjo 
metais svajotas viltis ir iš da
lies savo gyven'mo pateisinimą.

— Nenoriu--būti kunigu, kad 
rinkčiau pirrgą, kad. to pinigo 
lauktų iš manęs artimieji, — 
bandžiau aiškintis,'—. Manęs 
žavi mūsų -kunigai ir kaip jie 
kumgauja. Būti bet kunigu aš 
nenoriu, -o ar galėčiau būti ge- 
-zos kunigas, — ar aš galiu pa
sakyti? -

Ą.Š nebeatsimenu, ką daugiau 
tėvui kalbėjau. Norėjau save pa 
teisinti tėvui suprantamu būdu 
> kartu norėjau, kad mano at
sakymas eiti seminarijon ne
būtu jam tiek skaudus. Mano 
pastangos buvo gana beviltiškos.

Manęs paklausęs tėvas, ra
mus ir nuoširdus bandė mane 
įtikinėti.

— Ir man ne kunigas, jei, 
^mogų pasitikdamas, visų pirma 
žiūri, ką jis jam rankoje nešasi- 
Ir man teko girdėti, kaip gimi
nės draskosi dėl kunigo palikto 
Uurti. Ne tam kunigas, kad tur
gus krautų. Tr tau nėra reikalo 
°D;e saviškius galvoti. Palieku 
t;ek, kad nė vienam tavo brolių 
nereikės eiti svietan šunų lody
ti, jei nebus ‘durni’ ir neišsipus- 
4ės. Mergaites aš pats aprūpin
au, tegu tik joms Dievas pade
da. Mudviejų su motina dienos 
nėra jau ilgos, ir mums nieko 
nereikia, — Į kapus nesineš:me.

Tėvas patylėjo ir, kiek palin
kęs galvą, du.^esniu balsu tarė:

— Ženybos nevisuomet atneša 
’aimę.-.

(Bus daugiau)

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ 
RINKTINĖS VEIKLA

šių metų sausio 13 d. šaulių 
namuose įvyko Vytauto Didžio
ko šauliu rinktinės valdybos po
sėdis. Priimta 7 nauji nariai, 
apsvarstyta daug einamųjų rei
kalų ir numatyta keli kultūri
niai ir pramoginiai parengimai.

Vasario 17 d. šauliai organi
zuotai . autobusais vyks į Rock- 
fordą. Ten bus rockfordiečių 
svečiai ir prisidės prie- iškilmin
go Vasario 16 pammėjūno. No- 
^ntieji vykti prašomi registruo 
Lis pas rinktinės moterų vadovę 
oonią Cecevičienę, Tel. 523-4526.

Visuotinis metinis narių susi
rinkimas Įvyks vasario 3 d. 2 
v. pp. šaulių namuose. Be kitų 
svarbių reikalų, susirinkime bus 
renkama nauja 
ba.

Rinktinė gali 
iau praėjusių
Tarp kitų, buvo gražiai paminė
ta sidabrinė oraganizacijos iš
eivijoje gyvenimo sukaktis, su
rengtos bendros kūčios, o me
tams baigiantis, surengtas šau
nus Naujų metų sutikimas... j

Iš praeitų metų piniginio der
liaus paskirta spaudai, Lituanis 
tinėms mokykloms, radio pro- • 
gramams, šalpai ir kitiems lie- j 
tuvių kultūriniams bei visuo
meniniams reikalams 3,969 do
leriai. P. Venciova

rinktinės valdy

pasidžiaugti ir 
metų darbais.

SUSIRINKIMŲ

Gyt enn Rridscporto apylinkėje, Chicago, IB.
Mirė 1980 ni. sausio 15 d., sulaukės 91 melu amžiaus.
G inęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 75 metus.
Pakko nuliūdę: draugai ir pažįstami.
Priklausė Amerikos Legiono Dariaus-Girėno |>ostui 

nr. 271.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3351 So. 

Halsted St., Chicago.
Penktadienį sausio' IX d., 10 valandą ryto bus lydimas 

į Liet ivių Tautines kapines.
Visi a.a. John Deln’k o giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
pasku'.nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka —
DRACGAI ir PAŽĮSTAME

I aidoluvių direktorius Pov lasJ. Ridikas. Tel. Y A 7-1911.

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
• h J 1410 So. 50th Ave., Cicero
♦ Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

*
TUR1ME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO

DALYSE.

NARIAI:
Chicago
Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių
Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: TArd> 7-3401

j BUTKUS - VASALUS

1446 So. 50th Ave^ Cicero, UI. TeL: OLympic 2-1002

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

f GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-113S

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, HL 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7*1911

SOPHIE BARČUS
RADIJO iriMOf VALANDOS

Vl»« eragnme, WOFA.

1446 kIL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
'*1 ryto.

Vadafa Aldona Daukus
Talat.t HWnlock MI11

715Y So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

t- .i, ■ . ... .

£ “Lietuvos Aidai’ 
m -KAZt BRAZDtKbMYTt

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

Visos laidos 11 WOPA. rtottaa 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Ha., 12:30 vai. p.p. 
u WTIS stovės 1110—aM baru>

2646 W. 71>t Street
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

Pro>r»mei y>46{>

- NAUJIENOS, CHICAGO, 8, h^irv f?.



ĮDOMI IR VERTINGA KNYGA
Ne.^eniai knygų rinkoje pasi

rodė Nepr. petuvos jūrų ka 
p’tono Br. Krištopaičio atsimi
nimų knyga, pavadinta “Jūrų 
Keliais”. Knyga apima 240 pus 
lapių, spausdinta ant labai ge
ro popieriaus, iliustruota, gra 
/Jais k.etais viršeliais, 17 x 23 
cm formato. Išleista paties au
toriaus lėšomis, su gausių me
cenatų ir garbės prenumerato
rių finansine pagalba.

?i labai įdomiai ir lengvai ’ 
skaitomu st lium parašyta kny
ga. nušv’ečianti Nepr. Lietuvos 
prekybinio laivyno istoriją nuo 
pačios užuomazgos iki tragiškos 
pabaigos, kartu yra ir didelės 
svarbos dokumentas. Knyga, 
berods, jau dviem atvejais bu
vo recenzuota Naujienose, tad 
smulkiau nenagrinėsiu. Tarp 
autonaus suminėtų daugybės 
duomenų ir faktų, įspūdžių ir 
linksmų bei liūdnų atsiminimų 
detalių, mano dėmesį atkreipė 
175 psl. aprašytas kad ir toks 
įvykėlis. Cituoju:

u.. .mūsų laivynas, Lietuvai 
dar suvereninei valstybei esant, 
turėjo nemalonių patyrimų su 
sovietu enkavedistais. Pvz. F. 
Marcinkus, laivo “Šiauliai’’ ka
pitonas, papasakojo, kaip jam 
atplaukus į Leningradą, ji pa
sišaukė NKVD į savo įstaigą ir 
padavė jam visos jo šeimos 
ir giminės kartotekas. Jose bu
vo pažymėta, kad jo giminė 
esanti tautiniai 'ir patriotiniai 
nusistačiusi. Jau tuomet būti 
patriotu, mylėti savo tėvynę ir 
dirbti jos labui ne pagal bolše-1

vikų “receptus”, buvo nusikal
timas. Užtat kpt. Marcinkui en-; 
kavedistai nedelsiant pasiūlė t 
“atpirkti“ savo paties ir savo 
giminių “paklaidas”. Iš jo bu
vo reikalaujama pasirašyti an
ketą, kad. svarbiam reikalui at
siradus. dirbs “didžiosios darbi
ninkų tėvynės” labui.

Kpt. Marcinkui atsisakius tai 
padaryt , jis buvo perspėtas, 
kad tokiu atveju jis daugiau iš 
NKVD įstaigos nebeišeisiąs.

1 Kai laive bus pasigendama ka
pitono. laivo įgulai ir atstovybei 
bus pranešta, kad jis, greičiau
siai girtas būdamas, 
įkrito į vandenį ir

kur nors 
nuskendo

— Amerikos Lietuvių Bend-> 
ruomenė (r) paskyrė Naujie-

savo rafi-

lą 
rė 
šė

vą ir su visa šeima pasitraukė 
į vakarus.” (Citata baigta).

Stebėtinai įžūlus sovietinės noms dvejų šhntų ($200) dole- 
žvalgybos pasielgimas ir tarp- i riu auką ir ją Įteikė per Aldoną^ 
avantiūras leistis tais laikais, 
kos taisyklių laužymas! Ir visa 
tai įvyko dar Nepriklausomy
bės laikais, L’etuvai esant gera 
ir taikia Sovietų Rusijos kaimy
ne! Jei rusai rizikavb 
avantiūras leistis tais 
tai galim įsivaizduoti,

titute, Loyolos universitete, tei
sės mokslus baigė Lewis uni-

I versitete, dabar verčiasi priva- 
č a praktika ir moko Joliet ko?

j Jegiioj, gerai kalba lietuviškai. 
Linkime savo tautiečiui geros

, sėkmės.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
VYRU BŪRELIO NAUJOJI į 

VALDYBA š. m. sausio m. 6 J - 
d. turėjo posėdi ir pasiskirstė 
pareigomis; V. Bubelis — pir
mininkas, Z. Rėvas — vicepir
mininkas, L. Dūda — sekreto- 
-ius, V. Kazlauskas — kasinin
kas, H. Chvedukas — kultūri
nių reikalų vadovas ir A. Bor- 
chertas — ligon'ų lankymas. 
Revizijos komis’ją sudaro: K. 
Daunys, M. Račys ir V. Gražu
lis.

Kačinskienę bei redakt. Zuzaną 
Juškevilienę. Dėkui valdybai iri 
visiems tos bendruomenės na-j 
riams.

Namai, Žami — Partavlrmrt 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS J:

t

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kėdzie Ave. — 778-2233

— Alg. Glažė išrinktas Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugi
jos Los Angeles skyriaus pirmi
ninku, Vladas Bakūnas ir Liu
cija Mažeikienė — vicepirm., 
Vytautas Glažė — ižd., Bronė 
Skirienė — sekr. Į Revizijos ko
misiją išrinkti: Kazys Januta, 
Alfonsas Giedraitis ir Vladas 
šimoliūnas.

— Dėkui mokyt. Liudai Gus-. 
tainytei-DubJuškienei, LB (r) 
Cicero apylinkės valdybos na-Į 
rei ir visuomenės veikėjai, už j 
ankstybą prenumeratos pratęsil 
mą ir už įteiktą $5 auką.

— Ponia S. Pdlekas iš Brigh-J 
ton Parko visuomet geru žo
džiu ir auka paremia Naujie
nas. Dėkui už ankstybą prenu
meratos pratęsimą ir už įteiktą 
$10 auką. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui už palaiky
mą Naujienų ir jų platinimo

Ištisą parą NKVD 
nuotais metodais laužė kapitono 
atsparumą. Nenugalimas noras 
vėl išvysti laisvąjį pasaulį, mie- 

tėviškę ir mylimuosius pada- 
savo: trečią dieną jis pasira- 
pateiktą anketą.
Ištrūkęs iš NKVD nagų ir

sugrįžęs į laivą, kpt. Marcinkus 
nusprendė ateityje daugiau ne-} gali išdarinėti su mūsų 
beįžengti į Stalino sukurtąjį 
“rojų”. Vos tik atplaukęs į 
Klaipėdą, jis tiek valdžios pa
reigūnams, tiek ir mums tuojau 
papasakojo, į Klaipėdą, jis tiek j reiškiu gilią padėką jos auto- 
valdžios pareigūnams, tiek ir j riui. Visiems rekomenduoju ją 
mums tuojau papasakojo, kaip} įsigyti ir perskaityti. Knyga 
jį Leningrade NKVD išprievar-j gaunama pas platintojus ir pas 
tavo. Po to jis Lietuvos Baltijos! patį autorių Br. Krištopaitį, ad- 

pranešė, kad ateityje resu: 3639 W. 55 Plare, Chica
go, Ill 60629. Kaina 10 dol., už 
prisiuntimą paštu primokama 
85 et.

Spaudoje teko pastebėti, kad 
šios vertingos knygos pristaty
mą visuomenei rengia gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopa 
šaulių namuose, sekmadienį, 
sausio 20 d., 2 vai. p.p. Ten bus 
minimos ir Klaipėdos krašto at
vadavimo 57-sios metinės. i>

E. J. j ta nebuvo pakelta, bet jo mo- 
 1 kėjimai buvo užskaityti be jo> 

kių pretenzijų, dargi dėkojant 
už ankstybą pratęsimą, šiomis 
dieriimis jis vėl lankėsi Naujie
nose, sumokėjo skirtumą ir dari

į tokias 
laikais, 

ką jie 
dabarti

niais pavieniais ir grupiniais 
ekskursantais į pavergtą tėvynę. 

Knygą perskaičiau su malo
numu ir dėmesiu, ir šia proga

Lloydui 
daugiau nebeplauksiąs į sovie
tini uostą. Kai vėliau sovietai 
užplūdo mūsų kraštą, kpt'. Mar
cinkus, gerai žinodamas kas jo 
laukia, paliko vadovaujamą lai-

— LšST pirmininkas K. Mil- 
kovaitis š. m. sausio mėn. 20 d. 
Šaulių namuose, Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos ren
giamo Klaipėdos Krašto atvada
vimo sukakties , minėjimo' aka
deminėje dalyje skaitys tai die 
nai pritaikintą paskaitą ir bus 
pagerbti atvadavimo kovose žu-

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir visais moderniais įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng
vos pirkimo sąlygos, labai geras 
nis,-reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

biz-

ELECTROS IRFNGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chlcagos miesto leidimą.
■ Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman' Avė. 
Tel. 927-3559

vajaus, užsisakant jas trečda-j7? gyvi tų kovų dalyviai — 
i* _• _x__ T * . j. • _____• Y* .Iro 1*1 O i noHv/nnniliui metų. Jis tai laiko susipaži
nimu, todėl pavardė prašęs 
neskelbti.

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
951 W. 63rd St. Tel. 436-7878;

839-1784 arba 839-5568.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 &. Western Ave^ Chicago, III. 60643 

Telef. 312 238-9787

I 
i

1

— S. Batūra iš Čikagos pieti
nės apylinkės yra reto sąžinis- 
gumo Naujienų rėmėjas. Prieš 
Kalėdas jis pratęsė tris prenu
meratas ir įteikė stambesnę au
ką. Tada Naujienų prenumera-

® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvą, traukinių, lairų kelio-1 
nią (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- w 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; j 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer* | 
macijas visais kelionių reikalais. * Sh

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 
B anksto — prieš 43 - 60 dienų.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Už DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas

— Ponia Zuzana Neura., žie
mos mėnesius praleidžianti 

Long Beach, Cal., tapo Naujie
nų prenumeratore. Būdama Či
kagoje, ji jas pirkdavo krautu
vėse. bei laikraščių kioskuose, 
mėgsta kultūringus Maikio su 

j Tėvu pokalbius ir kitus straips
nius bei žinias be propagandos 
ir vienšališkumo. Jas jai užsa-~ • v • JLJL V -Ld • v du jcxjl uz>uu.

Savo asmeniška demeSĮ, g’erai SU jomis SLlSipa*iįė trečdaliui metu Kazys Nas- 
zmti ir jas užsisakyti, _ .

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką!

tonas iš Gage Parko. Dėkui jam 
už vizitą, prenumeratą ir už 
įteiktą $5 auką.

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

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• 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 ______________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

* Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas________________________________________
Adresas_________________________________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas_______________________________________
Adresas____________________________________________________

J kariai, šauliai’ ir partizanai.

• SPECIALI 20% NUOLA1 
OA PRISTAČIUS ŠĮ SKELB’ 

. VIĄ. Auksiniai ir sidabriniai n 
■.eželiai, žiedai, gintariniai karo 
tiai, auskarai ir kiti papuošala’ į 
PERKAME sidabrines ir auks;J les monetas bei pašto ženklu 

| kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

• Tel. 247-5081 (Pr.)

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

IUDRAITIS REALTY

vairi apdrauda —INSURANCE 
U JTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0690.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6*th Street 
Tel. REpublic 7-1941

— Horoscopes or Astrologicr 
Tarot Card Readings. Saturday 

_ 11 to 5 no appointment neces
įteikė $14 auką.5 Dėkui už vizi-hary ELINOR JAKŠTO, 17 N 
tą, už nuoširdumą ir už auką.|3TATE st;, Rm. 1717. Mes kai

— J. Mikelaitis iš Brighton 
Parko apsigyveno Woodridge, 
Ill. K. Serepeka iš Pilzėn apy
linkės apsigyveno Marquette 
Parke.

— Adv: John b. Petrulis, A. Gustaičio knygutės 
Frankfort, Ill., kandidatuoja 
Vili County prokuroro parei
goms. Jį remia demokratai. 
Adv. J. B. Petralis, 35 m., gimė 
Lietuvoje, augo Marquette Par
ke, lankė St. Rita mokyklą, stu
dijavo New Yorko Finansų ins-

bame lietuviškai. 782-3777 o 
925-8392. Professional Membe- 
American Federation of Astro 
lo’gers. (Pr.)

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ave; I 
Chicago, HE 60632. Tel. YA 7-59WK

ELP WANTED — MALE-FEMALE 
teikis Darbininkę Ir Darbininkiy

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
į MARIJA NORE

1 2608 Wert 69th St, Chicago, HL 6062S • Tel WA 5-278'. 
J Didelis paririnkirnas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. — Tel WA 5-27J7

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.
Good 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, Bl. 60601 

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

• šiandien Naujienoms pasiun
čiau mano parašytų knygučių 

LIETUVA — EUROPOS NU
GALĖTOJA. Istorinis veikalą' 
šu 80 iliustracijų. Tuo vardv 
yra pagamintas garsinis filmas 
rodytas įvairiose lietuvių kolo 
nįjose JAV-ėse, Kanadoje, Bra 
zilijoje, Argentinoje, Urugvajų 
je, Australijoje ir kt., visur di 
džiausiu pasisekimu. Viršelis 
dail. prof. A. Varno. Kaina US? 
2.50 — 5 egz.

ALGIS TRAKYS IR TAKSIU 
KAS ŠLE1VYS, II dalis UŽPUO 
LA BITĖS. Lietuviško piešto fil 

_ mo-kartūno tekstos su dail. Vyt 
| Stasiūnaičio iliustracijomis. Ro 

Idyta įvairiose valstybėse didelh 
pasisekimu. Kaina $2 — 5 egz 

; 200.000.000 and LITHUANIA 
II laida. Anglų kalba. Trump: 
lietuvių tautos apžvalga, su Lie 
tuvos geografine padėtimi Euro 
poje ir lietuvių kalbas medžiu 
Duota spaudos ir vadovaujančii 

~ asmenų pasisakymų apie to 
vertingos knygutės pirmą laida 4 Labai naudingas leidinėlis savie j siems ir svetimiesiems, Kaini J US$1.50 — 5 egz.{

Knygas galima gauti pas Alg 
f Gustaitį:
S Alg. Gustaitis
f 7946 West 4th Street
t T^os Angeles, CA 90018

— Indianos valstijoje tęsia 
mas teismas pries Ford Moto 
kompaniją už jos apsileidim; 
gaminant nesaugius Pinto auto 
mobilius. Susidūrus, gazolin< 
tankas užsidega ir sukelia mir 
tiną pavojų automašina važiuo 
jantiems.

|

rI

I

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
In Chicago Area.

High income potential. No ex
perience needed. Full or part 
time. Call for appointment:

676-2645

Hot Springs, Ark.
Vietinis ALTos skyrius š. m. 

asario 9 d. 2 vai .popiet YMCA
- alėje, 500 Quapaw, rengia Lie- 
uves nepriklausomybės atstaty- 
io paskelbimo 62-ųjų metų su
kakties minėjimą su nauja įdo- 
nia menine programa, kurią at- 
ks Lapinskų šeima iš Chicagos.

Visus Hot Springs ir apylin- 
:ės lietuvius maloniai kviečiame 

minėjimą apsilankyti ir pasi
gėrėti menine programa.

Valdyba

M. ŠIMKUS
Notary Publie

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeI._254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 į/į W. 95th St 
Everg. Park, UI.
60642, - 424-8654

— šiaurės Atlanto Sąjungos 
zalstybės Briuselyje nutarė pa- 
iirudšti gynybai, jeigu kiltų ka- 
•as dėl Afganistano.

tnn «ur«

State Farm Fire and Casualty Company

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, Ill. 60629

— šių metų sausio mėn. 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 
pat norintieji Įstoti ir visi kiti, 
norį susipažinti su Reorganiza- 
cijds 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 HEAPT DISEASE

— naujienos, CHICAGO, 8, ILL. Thursday, January 17, 1980




