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KANADA IŠVIJO TRIS 
.(h ihT\ ŠAIPUSAMERIKOS AVIACIJA SEKA 

ALIEJAUS TANKERIŲ KELIUS
TIE PATYS LAKŪNAI SEKA SOVIETŲ KARO 

JĖGAS IRANO IR PAKISTANO PASIENYJE

WASHINGTON, D.C. — Di
dieji Amerikos karo lėktuvai 
B52 patruliuoja Indijos ir At
lanto vandenynais lankelių ke
lius, kuriais didieji tanklaiviai 
velka gazoliną ir mineralinį alie
jų (naftą) į Vakarus.

Didieji bombonešiai seka ke
lius, kad galėtų pranešti ir pa
stoti kelią bet kuriems karo lai
vams, kurie bandytų sukliudyti 
tanklaivių kelionę į Vakarus ar 
Rytus. Didieji bombonešiai In
dijos vandenyne sutiko Sovietų 
karo laivų būrį, bet nieko jiems 

. nedarė. Jeigu Sovietų laivai ar
ba karlaiviai bandytų pastoti 
kelią tanklaiviams, velkantiems 
degalus į šiaurės ar Pietų Ame
riką, tai sunkieji lėktuvnešiai 
rusų karo* laivams sukliudytų 
vesti naikinimo darbą.

Didieji B-52 yra įrengti ato- 
jninėms bomboms nešti, bet šio- 
PĄs dienomis pradėję patru
liuoti tanklaivių kelius atomi
nių bombų nelurL Jie -turi; pa
prastas galingas bombas^ bet 
Uvorhd bombų tuo farpif jie ne
beturi.

Į SEKA SOVIETŲ KARIUS 
AFGANISTANE

Didieji Amerikos lėktuvai 
B-52, dabojantieji vandenynais 
tanklaivių kelius, taip pat ati
džiai seka Sovietų karo jėgų ju
dėjimą Afganistane. Pirmon ei
lėn jie seka Sovietų tankus ir 
šarvuočius ne tik. Pakistano pa
sienyje, bet ir Irano pasienyje.

Pradžioje Irano užsienio rei
kalų ministeris Gotbzadė paskel
bė, kad Sovietų karo laivai yra 
10 mylių atstumo  j nuo Vakarų 
sienos, bet vėliau, kai Amerikos 
bombonešiai nustatė ScMetų 
tankų ir šarvuotų automobilių 
atstumą nuo pietrytinės Irano 
sienos, tai paskelbė, kad jie esą 
19 mylių atsturnoje nuo Irano 
sienos.

Praeitų metų pavasarį prezi
dentas Carteris pranešė Sovietų 
vyriausybei, kad JAV Irano te
ritoriją skaitd savo gyvybinių 
interesų srityje. Jeigu Sovietų 
karo jėgos įžengtų į Iraną, tai 
vienos valandos laikotarpyje 
Iranan įžengs ir Amerikos ka
reiviai. JAV gins savo gyvybi
nius interesus.

MASKVA KALTINA 
AMERIKIEČIUS

KABULzNS, Afganistanas. — 
Naujai paskirtas Afganistano 
vidaus reikalų ministeris Sajed 
Golabozi pareiškė, kad buvęs Af
ganistano prezidentas Hafizul- 
lah Amin buvo Amerikos ČIA 
agentas. Kai buvo išaiškintas 
prezidento Amino noras dirbti 
kartu su Afganistano musulmo
nais, tai jis buvo sušaudytas 
gruodžio 27 dieną.

Jeigu šios žinios būtų tikslios, 
tai jis buvo sušaudytas, Sovietų 
karo jėgoms okupavus Kabulą. 
Gruodžio 24 dieną Sovietų 
transporto lėktuvai pradėjo leis
tis didžiajame Kabulo aerodro
me. Gruodžio 25 dieną Sovietų 
kariuomenės dalinys užėmė Ka
bulo siunčiamąją radijo stotį ir 
suėmė stotį gynusius Afganista
no kareivius, o gruodžio 26 d. 
rusai užėmė visą Kabulą. Gruo
džio 27 d., kaip skelbia dabar
tinis vidaus- reikalų’ misis t er is. 
jau suašudė prezidentą Aminą, 
būk už jo susitarimą su ČIA ir 
sukilėliais musulmonais nuvers
ti buvusį marksistinį režimą Af
ganistane.

Ameriką pasiekusios žinios 
iki šiol sakė, kad prezidentas H. 
Amin buvo suimtas ir suašudy- 
tas prieš rusų įsiveržimą.

PREZIDENTO INSTRUK
CIJOS AIŠKIOS

NEW YORK, N.Y. — Prezi
dento Carterio' instrukcijos la
bai aiškios visiems JAV parei
gūnams, santykiaujantiems su 
Sovietų Sąjunga ar kitomis 
valstybėmis.

Saugumo taryba pasmerkė 
Sovietų karo jėgų įsiveržimą į 
Afganistaną ir patarė galimai 
greičiau atšaukti iš Afganistaną 
visas Sovietų karo jėgas. Jung
tinių Tautų speciali asamblėja 
104 balsais prieš 18 pasmerkė 
Sovietų karo jėgų įsiveržimą į 
valstybę, JT narę.

WASHINGTON. — Trečiadie
nio vakare prez. Carteris skai
tys Kongresui pranešimą apie 
JAV padėtį. Pirmadienį jis kal
bėjo korespondentams apie kai 
kurias to pranešimo detales. Jis 
pažadėjo Iranui naujus ir abiem 
pusėm naudingus santykius, jei

KALENDORELIS

Sausio 23: Emercija, Tyrūnė, 
Garbenė, žiemis.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:53.

Oras vėjuotas ir šaltas.

Prezidentas Carteris reikalauja perkelti šių metų olimpiadą 
į kitą miestą, jei rusai iki vasario 15 dienos neatšauks 

Sovietų karo jėgų iš Afganistano.

SOVIETAI IR KUBA STIPRINA 
KARINES PAJĖGAS P. JEMENE

PIETŲ JEMENO GEOGRAFINĖ PADĖTIS YRA 
DAUG VERTINGESNĖ Už AFGANISTANO

OTTAWA, Can. — Kanados! 
vyriausybė dviem Sovietų diplo- j 
mulams ir vien; ui ambasados 
š.i er.ui besiveitusiems šnipinė
jimu, įsakė tuojau dingti iš Ka
nados er toriu s tr niekad dau-i 
giau į Kanadą nebegrįžti. Tie 
du dip oin ta. diroo kaip mili- 
larimai atašė am lasadcje ir tre
tysis, šoferis, i»,.xj laisvesnis ir 
daug kur galėjo užeiti. Oficia
liai jie ture o tas pareigas, bet | 
jie vertėsi daug ausia šnipinė
jimu. Jie susiuostė su ameri
kiečiu, turinė u ryšius su įvairio
mis krašto apsaugai darbus dir
bančiomis bendrovėmis. Tas ži
nias rinkdavo, nuveždavo į Ka
nadą ir perduodavo Kanadoje 
dirbusiems diplomatams.

Kanados policija visą šį rei
kalą sekė apie 16 mėnesių, iš
aiškino žinias pardavinėjantį 
amerikietį, jį pagavo ir vėliau 
visus suėmė nusikaltimo' metu. 
Manoma, kad amerikietis diri^ 
kartu su JAV pareigūnai ■>, sie
kiančiais išaiškinti visą šį reika
lą, bet Valstybės departamentas 
šiuo klausimu dar nepasisakė.

Sr ietų ambasadorius Kana- 
do-’ Alexander Jakovlev pareiš
kė, ..kad ^Kaiuuįos r-riausyhės 
"įsakymas So-"’-.. 'hplomatams 
pasišalinti .s Kanados naluri 
nieko ? ndro su Afga’’’aanu. 
Jis ?aip pat paneik. Kanados 
valdžios primeta- šnipinėjimą, i

SOVIETAI TRAUKIA TANKUS 
Į PIETRYTINĮ IRANO PASIENĮ

— SOV. SĄJUNGA TURI ATŠAUKTI SAVO KARIUS 
Iš AFGANISTANO, — SAKO MINISTERIS

TEHERANAS, Iranas. — S 
vielų karo jėgos, įsiveržusios 
Afganistaną, 1______ - . .
kus ir karius į pietrytinį Irano 
pasienį, 
ninkams Irano užsienio reikalų !Afganistanan, JAV padidino ka- 
ministeris Sadeg Gotbzadė. 
Sovietų karo jėgos, esančios Af
ganistane, traukiame 
tinę pasienio dalį. . 
rimtą pavojų Iranui.

Ministeris Gotbzadė pareiškė, 
kad Sovietų karo jėgos privalo 
pasitraukti iš Afganistano teri
torijos. Sovietų valdžia, siųsda 
ma karius į Irano pasienį, laužo 
tarptautinius įstatymus, grobia pareiškė, kad prez. Carterio pa- 
kaimynų žemes ir sudaro pavo- i tvarkymu sulaikomos į Sovietų 
jų ramiai gyvenančioms tau- Sąjungą visos siuntos elektroni- 
toms. Sovietų karių pasirody-jkos dalykų, 
mas Irano pasienyje gali pa
kenkti Irano rinkimams, kurie 
planuojami sausio 25 dieną. Mi
nisteris Gotbzadė pareiškė, kad 
jis pats tuose rinkimuose daly
vauja ir kandidatuoja. Irano gy 
ventojai turės progos pasisaky- sijon. 's Kur tie bombonešiai pa
ti, ar jie pritaria Irano Islamo kip 
konstitucijai, ar jie norės išrink-j nepasakė. Taip pat nesakė, kiek 
ti mulą Chomeini Irano prez! ' 1 
deniu iki gyvos galvos.

Užsienio

■ ■ ; Įi PADIDINO KARINĄ BUDRU-
traukia sivo tau- j MĄ, SUVARŽĖ PREKYBĄ

j WASHINGTON. Rvšium
, i - ..pareiškė iaikras-i- su Raudonosios armijos invazija

rinį budrumą bei žvalgybą ir 
uždraudė paiduo'ti Sovietams 

naudojamų. i į pietrv- dalis kompiuterių, 
Jos sudaro ■ Kama upės automobilių ir sunk-

vežimių gamyboje. Tų dirbtuvių 
gamintais sunkvežimiais buvo 
t r a nsporluojama kariuomenė 
invazijai į Afganistaną. Komer
cijos departamento sekretorius 
Philip M. Klutznick p’rmadienį

Gynybos departamento kalbė
tojas Thomas B. Ross pareiškė, 
kad gr-pei B-52 bombonešių 
jsakytp skristi į Indijos vande- 
nvna <. ’'-rsijos įlanką Sovietų 
jūrų ’if-yno fotografavimo mi-

a Kur nusileido, kalbėtojas

tų bviiioonešių dalyvavo misijo
je. Jie fotografavo Sovietų lai- 

ministeris pareiškė, vyno konvojų iš <S karo ir 16 pa
kari dabartiniu metu Iranas esąs'galbinių laivų.

BEIRUTAS, Libanas (AP).— 
Kai viso' pasaulio dėmesys yra 
nukreiptas į įvykius Irane ir į 
invaziją Afganistanan, šimtai 
Kubos kareivių ir dešimtys So
vietų armijos generolų bei poli
tinių ir karinių ekspertų lėktu
vais buvo pervežami iš įvairių 
bazių Afrikoje į Pietų Jemeną, 
praneša Saudi Arabijos diplo
matiniai šaltiniai.

apie 500 kubiečių ir 2.000 sovie
tinių ekspertų.

— Senatoriaus Kennedy žmo
na pataria savo vyrui nekandi
datuoti. Jis mažai balsų gavo.

KANADOJE J. CLARK 
GALI PRALAIMĖTI

Į Pietų Jemenas, vienintelė ara- 
Ibų respublika, valdoma mark
sistinės valdžios, yra Arabų pu
siasalio gale prie Indijos vande
nyno. Jo geografinė padėtis yra 
ideali kontrdliuoti naftos vers
mes Artimuose Rytuose ir van
dens kelius Persijos įlankoje ir 
Raudonojoje jūroje. Pietų Jeme-

Prezidentas Carteris pranešė)110 geografinė padėtis yra daug
svarbesnė už Afganistano, kurio 
šešėlyje vyksta naftos šaltinių 
apsupimas.

Nors Amerikos žvalgyba apie 
Sovietų ir Kubds karinių dali
nių judėjimą neturi žinių, tačiau

Sovietų vyriausybei ir Maskvos 
olimpiados komitetui, kad JAV 
spo’rtininkai ir sporto mėgėjai 
nedalyvaus Maskvos olimpiado
je, jeigu Sovietų valdžia neat
šauks savo karo jėgų iš Afga
nistano iki šių metų vasario 'sau<]j Arabijos valdžios atstovas 
15 dienos.

Sovietų valdžia, nustebusi to
kiu prezidento pareiškimu, tvir
tina, kad josios atstovai norėtų 
šiuo reikalu susitarti ir tartis su 
prezidentu Carteriu, bet prezi
dentas suliko kalbėtis tiktai vie
nu klausimu — kada Sovietų 
karo jėgos bus atšauktos iš Af
ganistano. Kitais klausimais pre
zidentas nenori kalbėti.

spaudžiamas sovietinio komu
nizmo ir Amerikos imperializ
mo replėmis. Iranui reikia įvesti 
tokią sistemą, kuri bus skirtin
ga, negu minėtų didžiųjų vai

riniuose, turėjo progos pareikšti i tykių yra skelbiamos. Iranas 
savo nuomonę įvairiais vidaus ir turėtų tapti skirtingu pavyzdžiu 
užsienio klausiniais ir laukė bal-j pasauliui, bet lai ne toks leng- 

rezultatu. Prezidentas j vas dalykas.
kad Kanados Carteris, labai užimtas Irano ir | Irano užsienio reikalų minis- 

Įvykiais, neturėjo J terio pareiškimas buvo Irano 
apklausinėji-į radijo perduotas, užrekorduotas 

Londone ir paskelbtas. Tarp kit
ko, buvo pakartota^ iraniečių 
pageidavimas, kad Afganistano 
valstybė privalo būti pačių af
ganistaniečiu administruojama. 
Rusai neturėtų kištis j Afganis
tano reikalus. Jeigu Sovietų 
karo jėgos greitu laika nesi
trauks iš Afganistano, lai Isla
mo' (autos privalės padėti afga- 

mėti, tegavo tiktai 31'< paduotų nislanieėiams išstumti Sovietų 
balsu. Kitose vietose sen. Ken
nedy tikisi geriau p'sircdyl:.

Vi. us 1 ibi;,-, ./.ai nustebino 
respublikonų partijos daviniai, 

res ambasado-

TORONTO, Ont. — Gana pla-J 
čiai pravestas gyventojų apklau-isavinl° rezultatų, 
sinėjimas rodo, kad Kanados> Carteris, — 
konservatorių partijos vadas, 'Afganistano 
dabartinis premjeras Joe Clark, laiko dalyvauti

muose, bet jo pažiūros buvo ži
nomos iš padalytų svarbių peli
tinių nutarimų Prezidento vie
toje pasirodė viceprezidentas W. 
Mondale ir kiti pareigūnai.

Antradienio rylą suskaičiavus 
balsų daugumą, prez. Jimmy 
Carteris surinko 62% paduotų 
balsų. Tuo tarpu senatorius E. 
Kennedy, kuris tikėjosi čia lai-

— Aiškinama, kad aukso ver
tę sumažino prez. Parterio nu
tarimas siųsti didžiuosius bom
bonešius patruliuoti tanklaivių 
kelius vandenynais.

— Maršalas Tito, netekęs kai
riosios kojos, sėkmingai sveiks
ta. Gerai nusiteikęs, jis priža
dėjo ateityje gydytojų klausyti.

tik 50 Įkaitų bus paleisti, nes 
abiems kraštams yra ta pan 
grėsmė. Jis pareiškė, kad ne vi
sos sankcijos prieš Iraną buvo 
panaudotos ir kad JAV neturi 
priežasties pyktis su Irano tau
ta, jos revoliucija ir su žmo-

pareiškė, kad svetimos karo jė
gos Pietų Jemene sudaro kaimy
nams nemažesnę grėsmę, kaip 
invazija į Afganistaną.

Saudi Arabijos karalius Cha- 
lid įspėjo JAV ir Anglijos vy
riausybes, kad Sovietų tikslas 
— kontroliuoti Persijos įlanką 
ir kitus vandens kelius. Jis sa
vo kariuomenę laiko parengties 
padėtyje, o aviacijai įsakė kas
dien žvalgyf Pietų Jemeno pa
sienį.

P. Jc::ir:.o pr z:uenias Abdel 
F. Ismail praeitais metais pasi
rašė su Sov. Sąjunga 20 metų 
draugiškumo ir bendradarbiavi
mo sutartį. Dabar jo 20,800 vy
rų kariuomenę moko ir tvarko

gali pralaimėti būsimus rinki
mus į parlamentą.

Premjeras Clai'k, praradęs 
parlamente pasitikėjimą, manė, 
kad rinkimai gali sustiprinti jo 
poziciją parlamente. Tačiau da
bar aiškėja, kad krašto gyven
tojų dauguma yra pasiruošusi 
balsuoti už buvusį premjerą, 
liberalų vadą Pierre Trudeau, o 
ne už jauną ir nepatyrusį kon
servatorių vadą Joe ('lark.

Apklausinėtieji 
kad Trudeau galės lengviau iš
spręsti kylančias kraštui ir gy-jTen laimėjo buv 
ventojams problemas, negu Joe rius George Bush. Jis gavo dau 
Clark. Trudeau surado' darbo 
keliems tūkstančiams žmonių, 
tuo tarpu premjeras Clark vie
nu plunksnos nubraukimu atlei
do 6,000 žmonių, juos nustum
damas į bedarbių eiles.

Už Trudeau pasisakė 45 nuoš. 
apklausinėtų žmonių ,o už Joe 
Clark pasisakė tik 22fl.

Pirmadienį Ho’ng Konge 
aukso uncija kainavo Š840, bet 
antradienį jos kaina buvo nu
kritusi iki $752.

Irano užsienio reikalų mirūs- 
terio Gotbzadės pareiškimas 
daugelį nustebino. Jo pareiški
mas skiriasi nuo paties mulo’s 
Chomeini pareiškimų.

Tuo pačiu metu Gotbzadė ap
gailestavo, kad Jungtinių Tautų

.......... i 
yra įsitikini'.

PREZIDENTAS CARTERIS
POPULIARIAUSIAS

DES MOINES, Iowa. — Iowa 
valstijoje įvyko partijų delega
tų rinkimai į planuojamas poli
tines konvencijas. Respublikonai 
rinko savo atstovus į partijos 
suvažiavimą, o demokratai rin
ko savuosius.

Veik visi abiejų partijų kan
didatei dalyvivp partijų pastta-

giau balsų, negu Ronald Rea
gan, John Connally, Howard 
Baker ir kiti.

ikaro jėgas iš Afganistano.
Iranas galėtų padėti afganista- j sekretorius Kurt Waldheim dar 

. niečiams? Jeigu pačiame Afga
nistane musulmonai pradėtų 

.vesti kovą prieš įsiveržusius So
vietų karius, tai galimas daik
tas. kad iraniečiai duotų ginklų 
kovojantiems Afganistano mu

sulmonams.

nepranešė jam paduotų instruk
cijų. Gotbzadė nežinąs, ar sek
retorių sustabdė tarptautinė or
ganizacija ar JAV vyriausybė, 
bet jis lik:’’ neužilgo išgirsti K. 
Waldheimo įu nešimą apie su- 
f""t.l" dsilvkus.

Didieji Amerikds bombonešiai jau kelios dienos tikrina Amerikos tanklaiviu kelius 
Indijos ir Atlanto vandenynais.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVUSIUS

Žodis davatkynui
Ne tas mūsų priešas, kuris Kremliuj’ sėdi 
(jam dirbti nuo seno panūdęs esu), 
0 tas, kuris užmačias mūsų suėda, 
Nepaisant, kad taurus lietuvis būtų.
Tų priešų begalė, skaičius neribotas.
Juos kaunu šantažo ir melo vilyčia; 
0 čia štai begėdis karys Don Kichotas 
Gerai nusiteikęs kikena patyčias.
Aš esu jūs’ skerdžius guvus, išmintingas — 
Jūs esat kaimenė ožkų, avinų.
Nebojęs, kad kartais jums kvapo pristinga, 
Pats kovos gretose atbulas einu.
Tegu nesidžiaugia klika nevidonų, 
Kai atvirkščiai kortas mūsų sumaišo. 
Jiems etiketę prisegsim raudoną 
Nors ir įtartų, kad mes pakvaišom.
0 tiems, kurie pučia prieš vėją balionus, 
Išbursime žiaurų ir klaikų likimą: 
Reikalui ištikus net pats kapelionas 
Tiesiog nuo altoriaus pasiųs prakeikimą.

k

Už tai jam banknotus vėl klosim po kojų. 
Sako, jisai vartus aukštybių atkels!
Man dar vis neaiškus mūsiškis rytojus: 
Greičiausiai kipšiukas į duris pabels.
Kas tik sudūmota, kas tik suplanuota, 
Uoliausiai atliksiu už Kremliaus skatiką. 
Bailiai betūnodams, kaip pelė po šluota, 
Sunaikinsiu viską: ir ALTa ir VLIKa!

Hot Springs Davatkyno Karalius

Kai viskas buvo sutarta, šeimi
ninkė pasakė:

— Aš draudžiu moterims lan
kytis.

— O kaip vyrams?
— Vyrai gali užeiti.
— Gerai, tai nuomoju šį kam

barį savo mergaitei...

Magaryčias

O Marquelie Parko viengun
gis norėjo minkštai išsivirti 
kiaušinius ir aiškino savo sve
čiams: “Verdu, verdu ir vis 
kieti tie kiaušiniai užkerėti”.

• Idėja kvepalų gaminto
jams: pastudijuoti, kaip lietu
viškas šeškas ar amerikoniška 
skunke pagamina tokius stiprius 
ir ilgai išsilaikančius kvepalus.

G Amerikoje iš kukurūzų ga
mins alkoholį, maišys jį su ben
zinu ir darys gazoholį. Lietuvoje 
tai buvo daroma prieš virš 40 
metų. Mišinys geras mašinoms, 
tik kenksmingas vairuotojams, 
kurie išmoksta išskirti spiritą iš 
benzino. ..

Pakelini j tėviškę užklumpa mirtis
(Skirsnelis iš Juozo švaisto knygos PETRAS 

ŠIRV0KAS, 228 psL, kaina $2.75, gaunama Naujienose)
(Tęsinys)

— Na tai tau! Kiekvienam aišku:- kai tik prieisim, 
tuojau pamatysim ar kryžių prie vieškelio, ar koplytėlę 
su šventaisiais, kur nors gražiam medyje...

— Hm... — vaipėsi mirtis.
— Ne, nesakyk — gražus mano kraštas ir įdomus. Tu 

niekur kito tokio nerastum. Aš irgi neradau, nors daug 
kraštų ir žmonių pažinau bekariaudamas... Kad ir saulė, 
sakysim. Kitur ji pragariškai kaitina ir vargina, o ten ne. 
Ten jį maloniai šildo ir gaivina. 0 miškai! Kokie ten 
miškai — vėsūs, sveiki, pilni gyvybės, džaugsmo ir skam
ba, tik skamba... Niekur tiek daug ir tokių įvairių paukš
čių, paukštelių — giedančių, čiulbančių. Koks kvepėjimas 
ir gražumas, kai pievos sužydi! Sustoji ir nežinai — nei 
ko griebtis, nei kas daryti. Apsvaigęs krinti, prisiploji ir 
glamonėji tą mielą žemelę. 0 ežerai, upės — maudais ir 
nesibijai nei plėšriųjų žuvų, nei nuodingų vabalų. Na kur 
aš čia tau dabar viską apsakysiu... ?

Mirtis klausėsi, klausėsi ir tarytum nusileido.
— Galėtumėm pamėginti, tik kad nuobodu bus... 

Ką gi mudu šnekėsim beeidami?
— Žinoma, nekokia čia šneka tokioj draugystėj... 

, Ale palauk — galėsim dainas dainuoti!

LITOGRAFUOS ŽVALIOS 
AKYS...

nuo lovos pusėj. Bėgaū pro tuos 
langelius su išgąsčiu...

Ne veltui lietuviai sako, kad 
baimė turi dideles akis.

Arėjas Vitkauskas

“Didysis Brolis Tave Visur 
Mato”, sako parašas po virš 
metro pločio ūsuoto veido’ pa
veikslu koridoriuje. Tai iš 
(George Orwelle garsiosios kny
gos “1984”. Tai buvo vienas iš 
tų paveikslų, kurie yra taip ,pa- 
daryti, kad. akys seka tave, 
tu pakeiti vietą...

Popiežiaus Leono XIII pa
veikslas ant sienos pas mamos 
senelius, kur vasarai mane ati
duodavo. buvo tokiu paveikslu. 
Nubusdamas lovoj už pečiaus, 
kai nieko nebebuvo namie — 
visi kur nors lauke dirbo, tuoj 
matydavau popiežiaus žvilgsnį: 
“Aha, laidoke — atsikėlei!....”

Su baime perbėgdavau grįčią. 
bet ir Jauke tas žvilgsnis tikrai 
sekė mane pro mažyčius lange-į 
liūs, nors jie buvo visai kitoj gražų su gerais baldais kambarį.

Sovietiški medaliai

Jaunas raudonosios armijos 
karininkas turėjo apsikabinėjęs 
^ug medalių. Viena ponia ba
liuje ji klausė:

— Kokiame kare jūs gavote 
šiuos medalius?

— Tie visi medaliai yra už 
mano nuopelnus komunizmui ir 
jo statybai, — gyrėsi karininkas, 
o ponia jam sakė:

Aš labai atsiprašau: buvau 
pamiršusi, kad jūs ir civilius 
šaudote.

O Cicero miestelio politikie
rius aiškino, kad tarp lenktynių 
arklio ir politikieriaus, kandida
tuojančio į valdišką vietą, yra 
mažas skirtumas: tik arkliui ga
lima duoti injekciją, kad grei
čiau pabėgtų ir laimėtų rungty
nes, o politikieriui tokios injek
cijos nėra.

Kam buvo sunki aritmeti
ka ir kas pamiršo procentus, 
dabar yra proga prisiminti, skai
tant apie infliaciją ir kainų ki
limą.

© Afganistane su rusais at
sitiko pagal lietuvių priežodį: 
Įsileisk velnią į bažnyčią, tai jis 
užilps ant altoriaus.

© Pabaigai bus patogu pasi
skaityti Arėjo Vitkausko nostal
gišką žiemos pradžios eilėraštį 
“Po Baltąja Skraiste”:
Bėga, vai, dienos, kaip amžina srovė, po sutvėrimo išėjo su blogiu. 
Bėga ir dingsta kažkur, — 
Čia ateitis, pažiūrėk — jau senovė, 
Viskas išnyksta visur. ■
Vakar mačiau, rod’s, tik: žemė žydėjoj 
Ir skleidė krūtinėn kvapus, 
šiandien jau—lapai sumindžioti vėjo, i 
Šlama tik mirtį, kapus...
Vakar tik liūdesy styro varguolė 
Lapų netekus šaka —
Šiandien jau krito pirmoji snieguole, 
Slenka taip nuolat po dienai-diena.. .I

Dan Pilotas

i

—Tėve, kas tau šiandien? Tu 
toks susimąstęs, nekalbus —ar 
sergi?

— Ne. Maiki, nesergu. Vakar 
buvau pas Martišių, truputį 
girstelėjau__ Ale ne tas mane
paveikė, o diskusijos. Ten iški
lo tokių klausimų, kurių aš ne
buvau girdėjęs. Vienas aukštai
tis norėjo žinoti kur dingo tai
ka ir ramybė geros valios žmo
nėms?” Ar dangaus angelų žo
džiai, pasakyti Betliamo ganyk
lose, buvo tik tušti žodžiai? Dis 
kusijose paaiškėjo, kad ramy
bės bei geros valios nebuvo 
prieš Išganytojaus gimimą, nė
ra nė po gimimo. Sutvėrėjas, 
tverdamas pirmuosius žmones, 
panaudojo suterštą molį. Iš tar- 
šalų molyje tųoč-tuojau susi
darė naujo žmogaus kūne pikt- 
šašis, kuris ir pastūmėjo žmogų 
prie blogio. Kiek daugiau ats
paros blogiui galėjo turėti mo
teris, nes ji yra tik kaulas iš 
vyriškio kūno, 6 kaulas buvo 
dar sveikas. Bet ir prie kaulo 
Šėtonas prilindo ir užtepė blo
gį. Taip, Maiki,’ žmogus tuoj

— Nebent dainuoti—
Sutiko ir eina abudu. Paėjėjo kiek,’ Petras vėl sako:
— Labai neišmintinga, kai aš pagalvoju: kodėl mes 

abudu turim vargti? Argi negeriau būtų pakaitom?
— Kaip tai pakaitom?
— Nugi taip: kol tu dainuosi, ta aš tave nešiu, kai tu

— Matyt negalima, Maiki. O j 
gal nėra laiko galvoti apie su-j 
naikinimą. Tik kokį galvosūkį j 
turėj o su t vėrė j as! K i e k vie
nam gyvūnui reikėjo duoti ki
tokį pavidalą ir kitokius vidų-, 
rius. Daleiskim, avinui teko i 
duoti mažą ryklę, nes jis ryja | pabaigsi, tai aš dainuosiu, o tu turėsi mane nešti, 
mažus žolės kąsnelius, o kroko- 
diliui — didelę, kad galėtų pra
ryti gyva aviną su ragais ir vii-. 
nomis. Lydekai reikėjo duoti j 
vienokius dantis, o ešeriui — 
kitokius. Arba, sakysim, į kat
rą varlės galą dėti ilgąsias ko-

Vėl abu susitarė ir eina. Giltinė tuoj sėdo ant ka- 
•eivio kupros.ir dainuoja. Padainavo kelias dainas ir sako:

— Jau aš daugiau nebemoku.
— Na, tai dabar tu mane nešk, o aš dainuosiu.
Užsisėdęs ant giltinės, atsirišo būgnelįUr pradėjo

jas, o kur trumpąsias? Jei būtų,mušti,- pritardamas burnos garsais: Diraimtam. Dir- 
sudėta netaip, kaip yra, varlė ram-tam-tam!” Kartais, užtraukdavo kariškų dainų, pūl- 

Tveriant arklį, Į^e dainuota: t • V • •

i

Nuomininko retorika
Jaunas vyras atėjo nuomoti

noti, lai 
žinoti.

— Ar Sutvėrėjas nenumanė, 
jog taip bus?

— Matyt nenumanė. Maiki- 
Techniški reikalai ne lengva ir 
genijui išnarplioti. Juk reikėjo 
suįjalvoti tokių^ dalykų, kurių 
nebuvo. Sutvėrėjas nežinojo, 
kaip vystysis žmogaus norai ir 
polinkiai, žmogaus, Dievo sut
vėrimas. galėjo būt nusisekęs 
ar nenusisekęs. Juk ir angelus 
jis vienodai tvėrė — trys pul
kai nusisekė, o ketvirtas — ne. 
Nenusisekusius reikėjo padary
ti velniais ir ištremti į pragarą.

— Ai’ tai taip atsirado Šėto
nas, Tėve?

— Taip. Maiki. Pats gražiau
sias archangelas Luči Ferus, su
gedo ir reikėjo tremti į praga
rą. Dabar tas nevidonas kenkia 
Dievo darbams, kaip įmanyda
mas.

— Ar negalima tą biaurybę 
sunaikinti?

šoktų atbula. ’ 
reikėjo duoti tokius pečius ir 
kaklą, kad galėtume užmauti 
pavalkus ir uždėti kamantus, j 
Karvei teko duoti tešmenį ir tą 
daiktą patalpinti geroje vieto
je. Yra tūkstančiai skirtingų | 
paukščių — daug maž apie 8600] 
rūšių. Visi turi kitokias plunks- j 
nas, kitokius snapus, kitaip gy
vena, kitokius kiaušinius deda; 
kitaip čiulba ar kvarkia — vi
sa tai reikėjo apgalvoti ir pri
taikyti- Tvėrimo darbe ne vi
suomet užteko tarti: “Taip bu
vo gerai ir taip tegul stojasi.” 
Dar didesnis galvosūkis buvo 
tveriant vabzdžius. Jų yra daug 
tūkstančių ir kiekvienas turi 
savo gyvenimo būdą, savo pa
pročius ir skirtingas pareigas. 
Juk tas pats tvėrėjas sutvėrė 
jautį ir asilą, blusą ir amebą.

Prisiminus amebą, kilo karš
tos diskusijos. Daugelis nenori 
tikėti jog tai Dievo sutvėrimas. 
Ameba neturi lyties. Gimsta 
atsidalinusi nuo didžiosios ame
bos. kai paauga vėl skyla pusiau 
ir taip dauginasi nepažindama 
gimdymo malonumo nei auk
lėjimo rūpesčių.

— Ameba, Tėve. Ar tai toks 
gyvūns?

— Taip; Maiki -----
vūnas, iš kurio laikui 
išsivystė kiti, truputį 
nės rūšies gyvūnai.

— Labai įdomu, Tėve. Matau, 
kad tu ne bereikalo susimąstęs.

toks gy- 
bėgant 

aukštes-

L i etų u Pavėluota patirtis
— M:eh Aldute! Aš labai no

rėčiau žinoti, ką lu sakytum, jei 
aš tave pabučiuočiau? klau
sė nepatyręs senbernis patyrusią 
senmergę. Senmergė jam at
sakė:

tu tikrai labai nori ži- 
jau seniai galėjai su

O Ar žinot"', kiek doleris su
sitraukė? 1K9X m. doleris buvo 
DOLERIS. 19X0 m. iš to dolerio 
liko tiktai 12 centų. Bet doleric 
vertę galima padidinti iš kito 
galo. Pav., 1X93 m. darbininkas 
per savaitę uždirbdavo nuo- $3 
iki $5. Dabar kai kurie uždirba 
100 dolerių ir dgugicij per die- 
n^’ Ką jūs pasirinktumėte?

KAIMO BOHEMA

Mcs buvome vienuolika, 
o‘ žemė — tik viena, 
kai virkdėme armoniką 
pavasario daina.

Pro girių vėjo gaudesį, 
pro jaujų peludės 
širdis į žemę glaudėsi, 
o akys — j žvaigždes.

Dabar, kai skausmas keliasi, 
įneš grįžtame tenai, 
kur tėviškės kalneliuose 
vis rausta putinai . . .

Mes buvome vienuolika, 
o žemė — tik viena, 
kai virkdėme armoniką 
pavasario daina.

Adoma* P. Jaša*

Už Uralo, už kalnyno 
Saulė teka, teka, oi I 
Mūsų kuopa ir kaimynai 
Garsiai šneka, šneka, oi!

Imsim durklą ir muškietų 
Kovai, žygiui tuoj.
Duosim priešui, kur tik kieta, 
Dūmai, šauksmas oi...

Bėgo priešas, mes laimėjom — 
Skamba, groja, oi!
Jonas, Petras ir Paliejus 
Tapo karžygiai kuopoj.

Mušėm persą, kirtom turkui 
Vis skaudžiai, drąsiai.

Ir lenkų smarkiajam Gurkui 
Įkrėtėm skalsiai.

— Na, kaip tau patinka mano daina?
Giltinė tylėjo, kaip grabo lenta.
— 0 daugeliui patikdavo ir daugelis pamanydavo, 

kad labai linksmas kareivio gyvenimas. Mes, nusižiūrėję 
į linksmus žmones, irgi pralinksmėdavom. Bet dūšioj gi
liai vistiek sopuliai varstė. Oi kentėjom, oi kaip mes daug 
visko iškentėjom.. . Ne iš gero dabar, va, blauzdos pun
ta, sąnariuose visur gėla, dusulys dažnai neduoda atsi
kvėpti. ..
■G- 5

Giltinė vis tylėjo. Dideliais plačiais žingsniais kar
pė ji kelią ir vis nešė Petrą, šis šnekėjo, dramtatavo, dai
navo, kol priėjo kryžių, čia jis plaštaka parkrito po kry
žium ir balsu ėmė šaukti:

“Viešpatie Jėzau! vėl Tave išvydau savo žemėj, sa
vo protėvių šalyje. .. Tu ant kryžiaus, aš po kryžium... 
Abu mudu plaka ir kryžiuoja nedorieji žmonės.

“Gerasis Dieve, mirdamas pasigailėjai Tu latro, iš 
dešinės kabančio, pasigailėk ir manęs, jeigu atėjo jau 
mano mirties valanda. Per Tavo didžią kančią, baisia 
mirtį su latrais ir šviesų prisikėlimą iš numirusių suteik 
man visų nuodėmių atleidimą ir priimk į amžinąjį palai
mintą gyvenimą. Amen*’.

(Bus daugiau)
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KLAIPĖDOS 1923 METAIS PRIE LIETUVOS 
PRIJUNGIMO PAVYKĘS MINĖJIMAS

Sausio 13 i losangeliškiai liai ir paminėti čia esą gyvųjų 
šauliai kartu su Mažosios Lie- tarpe kurie 1923 m. su ginklu 

į vadavo. Toliau pro- 
J gramai vadovavo Marytė San- 

danavičiūtė.

tuvos Bičiulių Draugija suren-i Klaipėdą 
gė 1923 metais buvusio sukili- ‘ gramai \
mo ir Klaipėdos krašto prie 
Lietuvos prijungimo minėjimą.

LŠST Juozo Daumanto šau
lių kuopa vadovavo? ryte vėlia
vų pakėlimo iškilmei parapijos 
mokyklos aikštėje. Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos iškeltos, šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je buvo pamaldos už žuvusius 
Klaipėdą vaduojant ir už miru
sius šaulius.,

Apie~ 12 vai. parapijos sale, 
talpinanti apie 400 su viršum 
publikos, buvo apypilnė. Scena 
dail. A. Petrausko Klaipėdos 
herbu ir dienai tinkamais įra
šais papuošta. Prabilo šaulių 
kuopos pirmininkas Kazys Ka-j išvykęs į Kiniją darbovietės 
ruža šiais žodžiais: ’

“Didžiai gerbiamas kunige 
Prelate, didžiai gerbiamas ge
neralinis Lietuvos konsule su 
ponia, programos dalyviai, mie
lieji susirinkimo svečiai lietu
viai ir lietuvės.

Susirinkome paminėti vieną 
žymiausiąjį Lietuvos istorijos 
įvykį: Klaipėdos krašto prisi
jungimo -prie Lietuvos penkias
dešimt septintąsias metines.

1923 metais sausio 12 dieną 
prasidėjo Klaipėdos atvadavi
mo žygis. Kartu su kariais sa
vanoriais, su Mažosios Lietuvos 
gelbėjimo komitetu, atvadavi
mo žygyje gausiai dalyvavo! 
Lietuvos šaulių Sąjungos na-{ 
riai. Ir dabar mes, Juozo Dau- j buvo apvainikuotas 1923 metų« savo nuomonę bet kuriuo klau- 
manto šaulių kuopa, su Mažo- ’ 
sios Lietuvos Bičiulių Draugija 
surengėme šią sueigą iškilmin
gai paminėti didžiosios reikš
mėm istorinį Klaipėdos krašto 
atvadavimo žygį.

Tąjį dieną mes atnaujiname 
mūsųe tautos istorijos pažinimą 
atitinkamomis paskaitomis ir 
menų”. ♦

Po/ šio pirm. Karužos įvadi
nio Rodžio salėn įneštos šešios 
vėliavos ir sustatytos scenoje. 
Be Amerikos ir Lietuvos vėlia
vų dar su vėliavomis dalyvavo 
šauliai, kariai ramovėnai ir du 
skautu vienetai: Solistas A. Po- 
likaitis sugiedojo Amerikos him 
ną, pagerbti mirusieji sukilė-

Scenon iškviestas Lietuvos 
, generalinis garbės konsulas V. 
Čekanauskas trumpu žodžiu 
sveikino rengėjus ir publiką, 
išreikšdamas viltį, kad publika 
daugiau dėmesio kreips Mažo 
sios Lietuvos istorijai pažinti.

AIGIRDO A. GLAŽĖS .
RAŠTAS :

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos pirmininkas, Prūsų 
lietuvis A. Glažė negalėjo šia
me minėjime dalyvauti. Jis yra 
žymus Amerikos Auto klubo 
pareigūnas ir tarnybos reikalais

ĮIDVyHŲ-D £ IXLLLLja UCLA MV V IV wVJ 

. siųstas turizmo galimybes iš
tirti. Jo paruoštą kalbą perskai
tė vicepirmininkas Vladas Ba
kūnas ir čia ji paduota dienraš
tyje išspausdinti. i

“Brangūs Lietuviai!” — šiais 
žodžiais savo raštą pradeda A. 
Glažė ir tęsia:

“Kaip jau visą eilę metų, Los 
Angelės Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugija viena o šiemet, 
kartu su JUOZO DAUMANTO 
ŠAULIŲ KUOPA, sukvietėme 
Jus istorinio Mažosios Lietuvos 
įvykio — Klaipėdos Krašto pri
jungimo prie Lietuvos paminėji 
mui. Kaip visi žinome tas Klai
dos krašto istorinis posūkis įvy- • 
ko po ryžtingo sukilimo, kuris; visiškai

;•;< :b< ».yv

Vytautas Čekanauskas, Lietuvos generalinis garbės konsulas.

kietijos ir Lenkijos netaip se
nai pasirašyta sutartimi, kuria 
pripažystamos dabartinės Len
kijos sienos — tuo pačiu ati
duodant dalį Mažosios Lietuvos 
Lenkijai, kai tuo tarpu kitą da
li — pačią didžiausią su visa 
Lietuva turi pagrobusi Sovietų 
Rusija.

Mes čia Amerikoje, turėdami 
laisvas rankas reikšti

sausio 15-tosios laimėjimu. Is-išimu, pirmoje eilėje ta laisve 
torinių įvykių minėjimas, ypa-i turime pasinaudoti protestams 
čiai mus esančius išeivijoje, sti- prieš Mažosios Lietuvos ir iš 
prina kovai mūsų tautos laisvę viso Lietuvos ■ vergovei ir jos 
ir deda pagrindus jaunesniajai ’ rusinimui. Šitokie minėjimai 
mūsų kartai tos kovos būtinu-; mums visiems tebūna netik pri- 
mui ir tęstinumui. į suminimo bet ir sustiprinimo

Jei iki šioliniai Klaipėdos j dienomis tolesnei kovai už mū- 
krašto sukilimo minėjimai tesi- sų tautos ir valstybės laisvę, 
ribojo tik to lokalinio istorinio tiek Didžiojoje, tiek ir Mažojo- 
įvykio apimtimi — tai šiandien je Lietuvoje, 
mes matome reikalo ' tokiuose 
minėjimuose apimti netik vien 
Klaipėdos kraštą — bet visą 
Maža ją Lietuvą. Tas sąlygas 
yra padiktavęs pats laikas, ki- 
tais žodžiais tariant - 'nauja j niuose Mažaja Lietuva neatidė. 
politine santvarką Rytų Euro-. lj()tinai ke]t; \Qs likimą_ Ragi_ 
P°Je būtent, Vakarų Vo- nu j^a2osjos Lietuvos Bičiulių

Esu susirūpinęs netik Klai
pėdos krašto bet ir visos Mažo
sios Lietuvos likimu. Dėlto ra
ginu veikėjus, reprezantuojan- 
čius Lietuvos laisvinimo veiks-

dęs daug rašąs amerikiečių 
laikraščiams laiškų Lietuvos 
laisvės reikalais ir — studentas 
Rimas Paškauskas. Iškilmėje 

i buvusieji Neyerges ir Paškaus- 
I kas pakviesti scenon ir jiems

gen. Konsulas Čekanauskas pri 
segė šaulių jiems skirtus meda
lius.

Sugiedoti Lietuviais esame 
gimę ir Lietuva, tėvynė mūsų 
himnai. Išneštos vėliavos.

Trumpa, sklandi meno pro
gramėlė. Solistė Lucija Mažei
kienė padainavo klaipėdiškių 
žvejų dainą Išbėg, išbėgs iš Rus
nės kaimo, ariją iš Gražinos ope 
ros ir G. Gudauskienės kompo
ziciją — mergaitė ir žvejys.

Raimundas Mickus smuiku 
pagrojo S. Šimkaus kompozici
jas: Kur bakūžė samanota ir 
Plaukia sau laivelis.

Kompozitorė Ona Metrikienė 
dainininkei ir smuikininkui 

pianinu pritarė.
PABAIGA SU KAVUTE

movėnų pirmininkas pulk. Juo
zas Andrius tarė, jog Klaipėdos 
prie Lietuvos prijungimas yra 
vienas iš šviesių istorinių įvy-j 
kių. Linkėjo ir toliau Mažosios 
Lietuvos likimu domėtis ir dėl 
Lietuvos veikti. Jam nebuvę 
lemta sukilime dalyvauti, bet 
turėjęs liūdną’uždavinį po suki
limo surengti Klaipėdą vaduo-
jant nušauto karininko Norei- 
kos laidotuves.

Programą baigiant kuopos 
pirm- K. Karuža padėkojo pub
likai už atsilankymą, kalbėto
jams, menininkams ir visiems 
kitiems prisidėjusiems prie šio 

. minėjimo surengimo. Pakvietė 
publiką pasilikti prie kavos su 
užkandėliais’ ir pasišnekučiuoti.

Sutapo taip, kad tą pačią die
ną 2:30 vai. kitoje miesto daly
je, vienos amerikiečių mokyk
los salėje, buvo Traviatos ope
ros spektaklis, kuriame solistė
mis dainuoja Birutė Dabšienė ir 
Regina Kungienė. Operos cho
re dalyvauja Vita Polikaitytė. 
Nemažai lietuvių pasiruošę ten 

Klaipėdos sukilimo 
paminėjimo rengėjai buvo su
darę programą, jog pakankamai 

norin-

Esu skaitęs ir klausęs kalbų, drąsiai galiu tarti dr. V. Kudir- 
kurias rašydavo ar sakydavo 
ALTos ilgametis pirmininkas I 
Leonardas Šimutis ir PLB-ės 
pirmininkas J. Bačiūnas. Tai 
buvo didelės išminties ir tole
rancijos asmenybės.

Neseniai teko paskaityti jau
nosios kartos frontininkų išug^ 
dyto bendruomenės “vado” 
straipsnį, Draugas Nr. 6 ir 7 
(1980 m.) “Žvilgsnis į VLIKo 
Seimą", kur buvęs ALB nės 
pirm. Juozas Gaila savo ilgame 
straipsnyje šmeižia beveik kiek 
vieną lietuvį bedirbantį ALToj 
ar VLIKe.

Jo straipsnyje neradau daly
kų. kuriuos būtų galima svars
tyti ir spaudoje panagrinėti. Jo 
ištisas straipsnis ištisai persunk
tas cinizmu ir demagogija. Žmo
gus, kuris gali sau leisti sunįe- 
k'nti Reorganizuotą Lietuvių 
Bendruomenę (kodėl ji atsira
do?), ALTos ir VLIKo žmones, 
bei laukti VLIKo sunaikinimo 
ir pražūties, yra negarbingas 
žmogus.

Tokie asmenys nekovoja už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę; jie net negina savo Sibi
re kenčiančiu broliu. Jis su savo 
bendrais tapo “naujų .tiltų” sta 
tytoju!

Kai anksčiau ALTą norėjo 
sugriauti,’ tai p. Šimutis savo 
paskutiniame viešame pasiro
dyme dalyviams taip pasakė: 
“Jei kas išdrys sugriauti ALTą, 
tai aš senas būdamas eisiu jį 
•ginti, nes jis įsteigtas Lietu
vai laisvinti iš ruso okupanto”-

Todėl, “tiltų statytojams”

kos pranašingais žodžiais: — 
Patys sugriūsite bevažinėdami 
per savo darbo “tiltus”.

O. ALTai ir VLIKui linkiu 
sėkmingai vadovauti kovai už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Dieve Jums padėk!

Jonas Žiedas

RAMOVĖNŲ KONFERENCIJA

LKVS *‘Ramovė” Chicagos 
skyriaus metinio narių susirin
kimo, kuris Įvyks 1980'm. sau
sio men. 
ninio

0

S)

9)

10)

27 dieną 12 vai. Jau- 
Centre, 
Darbotvarkė 
Susirinkimo atidarymas, 
Pavergtos Tėvynės prisi
minimas, ---- :
Susirinkimo pirmininko ir 
sekretoriaus kvietimas, 
Praeito susirinkimo proto
kolo skaitymas, 
Centro valdybos bendra- 
raščio Nr. 130 skaitymas, 
Pranešimai:
a) Skyriaus valdybos — 

kol And. Juškevičius. 
Iždininko — kol. Vin
cas Valkavickas. 
Kontrolės komisijos — 
kol. Pranas Žitkus.

Diskusijos.
Naujos skyriaus valdybos 
rinkimai, 
Naujos kontrolės komi
sijos rinkimai, 
Klausimai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarvnias.

b)

J* ėMarimt, A KIBS IN TH1 DARK. Pfkautflfty ir Intymiu Matyki' 
iRtašyjul. paimti Iš gyvenimo. Lengva* affllna gyva kalba, snžial išleisti 
1M p«L Kaina 32 JO.

Dr. Joana B. Kenčivt, HISTORY OF LITHUANIA. Lletavoa Iitarffe 
santrauka aso pat lenąjįj imžfn Iki pokario Metę. Vidutinio formato, ic 
peL, kainuoja 23.00.

Dr. Jmus B. KančhM, VYTAUTAS THI GREAT. Išoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valatybea ir jo* raiTnynę l^orija 
211 paL Kaina 23.00. Kietais viršeliais UM

piniginę perlaidu
tl

ITW kltt Hllfteč Street HL HW3

Draugijos paskirus santūrius 
atbusti ir pagyvinti savo veik
lą. Mes turime veikti! Turime 
kelti balsą, nes tiktai tokiu bū
du užtikrinsime mūsų viltį kad, 
Lietuva niekad nepražus!!! Dė
koju visiems už atsilankymą!!

Algirdas A. Glažė, 
Pirmininkas Mažosios Lietu

vos Bičiulių Draugijos Los An
geles, Kalifornija.

J. ANDRIAUS, H. TUMO 
IR J. GLIAUDOS KALBOS
Į publiką prabilęs karių ra-

3

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS 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 ___
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Prūsų lietuvis, • teisininkas liks laiko po minėjimo 
Hermanas Tumas, scenon išk-| tiems į operą nuvažiuoti, 
viestas, kaip norįs publiką svei
kinti, tarti žodį. Deja, jis pasi
tiesė keletos lapų istorinės pra
kalbos tekstą ir vietoj sveikini
mo išėjo vertingas, bet ilgokas fur būt bijodami operon pavė- 
skaitymas ir kalbėjimas, nanu-iluoti. Taigi, visuose darbuose 
matytas programos prailgini- ] pasitaiko nenumatytų atsitiki

mi}, bet nežiūrint to. reikia pri
pažinti, kad tas Klaipėdos ir 
visų Rytprūsių prisiminimas 
tiek publikos gausumu, tiek ir 
programa gerai pavyko.

Prisimintina čia ir tai, kad 
išvakarėse, sausio 12 d., per 
Kalifornijos Lietuvių Radijo 
Klubo programą iš Inglewood

mas.
Programoje buvo pagrindiniu 

kalbėtoju ar paskaitininku ra
šytojas Jurgis Gliaudą. Kalbė
jo pusvalandį tema: Apie maž- 
lietuvius ir jų nuopelnus puose
lėjant lietuvybę. Suminėta dau
gybė pavardžių, žymiųjų Prū
sų Lietuvos veikėjų. Jų veikla 
įvairiose . mokslo ir meno bei 
raštijos srityse aptarta, nepra
lenkiant nė veiklos politiniame 
kaizeriniame laikotarpyje. Nuš 
viesta germanizacija ir dabar
tinė Mažosios Lietuvos rusifi
kacija.
‘ ŠAULIŲ APDOVANOJIMAI 
IR MENINĖ PROGRAMĖLĖ
Už nuopelnus lietuvybei, kaip 

pirm. Karuža pranešė, esą Šiau
lių žvaigžde ar medaliais apdo
vanoti: Albinas Markevičius; 
George Neyerges, vengrų kil
mės amerikietis, lietuvaitę ve

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE HAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIRNOSB G AL IK. A GAUTI NBPAPRASTAI [DOMIUS GYDYTO

JO. VISUOMBNtS VIIK1JO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ovc^n — MINTYS IR DARBAI, 230 p*L. UečlAnčliM W0B 

metq {vykiu*. JebloMkle Ir Totoraičio ianaa* diena* tr 
rPptalM*. ■ - ---------------------------------—-----

Or. A. J. Ov«»*o — DANTYS, f* pridHOra, rrefltatt ir eroti*
Kietai* vlrteUata, rieto}* M.Ofl dabar tik__________
Klnkitalf rlrieliai* tik --------------------------------------—

Or. A. J. Sv— — AUKŠTA KULTŪRA — flAURO» IMONt*.
KeUonJ* p. Jtaopa iapCdilai. Dabar tik ----- --

1, XX O * * AU a. vr
17W 5*. HAL8TED 8T, CHICAGO, ILL. MfS*

UK

Tačiau, kai prašneko nenuma 
tytas prakalbininkas, progra
mai pailgėjus, dalis publikos 
pradėjo nerimauti, išeidinėti,

stoties plačiai apie Mažąją Lie
tuvą kalbėta. Programą paruo
šė ir per radijo kalbėjo Vladas 
Bakūnas.

J. Klauseikis

Indėno priešai
Kunigas aiškino indėnams, 

kad reikia mylėti savo priešus. 
Indėnų vadas jam atsakė:

— Mes taip ir dardme: mes 
mylime savo didžiausius priešus 
— tabaką, degtinę ir alų.

Id yur node 
stuffed ub?W
Get instant relief wv
With BENZEDREX' W, 

INHALER \
nasal decongestant '

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai______ .... ______ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai___________ ______ $10.00

Čeki reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, IIL, 60608

Pridėti dolerį pašto Išlaidom*.

— NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. Wednaada}*, January 23. 1980
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teginęs sostinės vietas. Sovietų kariai Kabulą užėmė be 
mūšio. Afganistano karo vadai nesipirešino, laukė pre
zidento Amino įsakymo, kurio jau nebuvo gyvų
jų tarpe.

Prezidentas Carteris, patyręs apie Sovietų karo jė
gų įsiveržimą į Afganistaną, tuojau pašaukė Sovietų 
Sąjungos aukšč'ausios tarybos pirmininką Leonidą 
prežnevą, paklausė jo kokiais sumetimais Sovietų karo 
jėgos veržiasi į Afganistaną. Brežnevas atsakė, kad jo
kio įsiveržimo į Afganistaną nėra, Sovietų karo jėgos 
prezidento prašomos įžygiavo į Afganistaną padėti vy
riausybei numalšinti partizanus, besipriešinančius cen- 
tralinei Afganistano valdžiai. Prezidentas pasakė Brež
nevui, kad jis meluoja, Sovietų agentai nužudė Afgani
stano prezidentą ir veržiasi į silpnesnio kaimyno že
mes. Brežnevas norėjo dar aiškintis, bet jis pasakė So
vietų valdžiai, kad tai neteisybė. Rusai pavergė visą 
Rytų Europą, o dabar stengiasi pagrobati pietų Azijos 
kraštus. Prezidentas priminė, kad Sovietų valdž'a pra
deda naują karą, kurio pagalba ji nori pavergti dar 
daugiau valstybių ir tautų. Amanas FetriKoms rcizazas

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

Afganistanas - didžioji Kremliaus klaida
Afganistanas bene bus pati didžiausioji Sovietų mar

šalų ir Kremliaus valdovų klaida. Kremlius buvo tikras, 
kad Sovietų karo jėgos galės lengvai pavergti visą Af
ganistaną, nes nematė jokios rimtos karo jėgos, kuri 
būtų galėjusi pastoti kelią Sovietų divizijoms. Pačiame 
Afganistane nesutiko jokios rimtesnės karo jėgos, ga
lėjusios pastoti kelią Sovietų karo jėgoms, o Artimuo
se Rytuose ir pačioje Azijoje nebuvo rimtos karo jėgos, 
kuri galėtų būti permesta Į Afganistaną ir pastotų ke
lią Sovietų divizijoms.

Irano operacija taip gerai buvo paruošta, kad So
vietų agentai sugebėjo sunaikinti, bet kokį pasiprieši
nimą pačiame Afganistane. Ten buvo kelios kariuome
nės divizijos, kurtos galėjo ginti svarbesnes strategi
nes vietas, bet jos buvo taip vykusiai izoliuotos ir pa
liktos be vadovybės, kad nei vienas atsakingas karo va
das nepajėgė paruošti net įsakymo pasipriešinti įsiver
žėliams.

Sovietų agentams, veikiant Afganistano kariuo
menės štabe, policijoje ir vyriausybėje, visas gyny
bos aparatas buvo bejėgis. Afganistano policijos vyriau
siu vadu buvo komunistų partijos narys H. Amin, ku
ris, Sovietu policijos specialistų vadovaujamas, paruo
šė perversmą policijos ir patarėjų pagalba. Jis laukė 
iš Maskvos grįžtančio prez. Nur Taraki, o kai atskri
do Į Kabulą, tai pats Amin nulydėjo jį į prezidentūrą, 
sušaukė posėdį, aplausinėjo, kuriais sumetimais buvo- 
nuskridęs į Maskvą, o vėliau ten pat jį nušovė. Tie pa
tys policininkai, pasivadinę “liaudies partijos” atsto

vais, prezidentu “išrinko” Aminą. Netrukus jis paėmė 
visą kariuomenės vadovybę ir davė kiekvienos apy
gardos viršininkui įsakymą klausyti tiktai paties prezi
dento. Ne kariuomenės vado, ne štabo viršininko, bet 
paties prezidento.

Rusų karo jėgos pradėjo veržtis į Kabulo aerodro
mą, kai Afganistanas buvo be prezidento ištisas ketu
rias dienas. Karo vadams įsakymus skelbė štabo virši
ninko vardu siuntė Maskvos karys, liepęs laukti prezi
dento Amino įsakymo. Sovietų karo jėgos dieną ir nak
tį veržėsi Į Kabulo aerodromą, tuojau užimdama stra-

Prezidentas Carteris sukvietęs Saugumo tarybą, 
tuojau pareikalavo atšaukti Sovietų karo jėgas iš Af
ganistano ir leisti 17 milijonų tautai tvarkyti savo val- 
sybės rekalus pagal savo įstatymus ir papročius. Tuo 
pačiu metu sustabdė 17 milijonų metrinių tonų javų 
siuntimą į Soivetų Sąjungą. Prezidentas pasiuntė Kra
što apsaugos sekretorių į Pekiną ir Tokijo, kad galėtų 
aptarti naujai susidariusią tarptautinę padėtį.

Sekretorius Vance kreipėsi į Jungtinių Tautų Sau« 
gurno tarybą, prašydamas pasmerkti Sovietų Sąjungą 
už įsiveržimą į Afganistaną. Uždėjus rusams veto, klau
simas buvo perkeltas į Jungtinių Tautų specialią asam-, 
blėją, kurioje buvo pasmergta Sovietų Sąjunga už įsi
veržimą Į Afganistaną ir pareikalauta tuojau atšaukti 
visas Sovietų karo jėgas.

Prezidentas Carteris Sovietų Sąjungai karo ne
skelbė, bet sekmadienį visiems amerikiečiams pasiren
gusiems vasarą važiuoti i Maskvos olimpiadą, patarė į 
Maskvą nevažiuoti. Visiems sportininkams išėjo in
strukcijos, patariančios nesportuoti • su rusais, kurie, 
įsiverždami į Afganistaną, paneigė visus pagrindinius 
olimpiados principus. Olimpiados komitete esantiems A- 
merikos atstovams Prezidentas Įsakė pirmam posėdyje 
ieškoti naujos vietos tarptautinei olimpiadai, nes joks 
sportininkas neturėtų važiuoti Į Maskvos olimpiadą, 
kada Sovietų karo jėgos pavergė visą Afganistano val
stybę ir jos gyventojus. Prezidentą Carterio pranešimas 
labai sukrėtė Sovietų valdovus. Jie nemanė, kad ruo
šiama Maskvos olimpiada gali būti ruošiama tiktai iš 
rusų pavergtų tautų sportininkų. Maskvai buvo aišku, 
kad Sovietų vadai negalės pasauliui parodyti, kaip mas
kviečiai gyvena, kaip rusai sportuoja ir kokia galinga 
yra sovietinė ateitis.

Be to, praeitą pirmadieni prezidentas Carteris pa
sirašė visą eilę Įsakymų sustabdyti išvežimą Į Sovietų 
Sąjungą tų mašinų, kurios gali būti panaudotos Sovietų 
karo pramonei. Prezidentas leido išvežti tiktai tas ma
šinų dalis, kurias rusai gali naudoti žemės ūkio pra
monei. Kaip Prezidentas sutinka sumokėti Amerikos1 
farmeriams u žjavus išaugintus Sovietų valdžiai, taip 
jis sutinka sumokėti dirbtuvių vedėjams už mašinas, ku-
rias Sovietų valdžia buvo užsakiusi. Visa eilė didelių Jyje nebus taikos. Jos šiandien nėra Afganistane ir ki- 
JAV dirbtuvių turėjo leidimus gaminti mašinas ir par- tose vietose. Jeigu Sovietų maršalai nebus priversti 
duoti jas Sovietų valdžiai, vakar tik leidimai panaikinti, trauktis iš Afganistano tai vėliau jie veršis ir į kitus

Prezidentas Carteris neskelbia Sovietų Sąjungai kraštus.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNUMO KETVIR
TOJO KONGRESO NUTARIMAI

(Tęsinys)

(VIII dalis, nr. 38 “Statuto 
pakeitimas, Sąungos likvidavi
mas”)

Statutas gali būti pakeistas 
2/3 atstovų dauguma jeigu pa
taisą pasiūlo daugiau kaip 12 
atstovų. (Pabrauktoji dalis yrą 
priedas.). | - ,s.A- J į

- PADĖKOS
Dėkojame Gabijos Juozapavi

čiūtės vadovautai PLJ-S valdy
bai už jos darbą ir Sąjungos 
veiklos bei krypties vystymą.

Dėkojame Vytauto Kamanto 
vadovaujamai PLB valdybai už 
moralinę bei finansinę paramą 
IV PLJK ir tikimės, jog šis Kon 
gresas bus paskata platesniems 
ryšiams su Europos lietuviais.

Dėkojame Andriaus Smito va 
dovautam IV PLJK Ruošos ko
mitetui už Kongreso suruošimą 
ir nepailstamą darbą.

Dėkojame išeivijos 
spaudai, rėmėjams bei 
jams, kurių dėmesys
jaunimui įgalina tolimesnę veik 
lą.

lietuvių 
aukoto- 
lietuvių

Sveikiname okupuotos Lie
tuvos jaunimą.

Sveikiname Lietuvos pogrin
džio spaudos leidėjus.

Sveikiname Nepriklausomos 
Lietuvos Diplomatinę tarnybą, 
Pasaulio Bendruomenę ir Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą.

Sveikiname Jungtinių Tautų 
generalinį sekretorių Kurt Wal
dheim ir prašome jį atkreipti 
dėmesį į Pabaltijo reikalus.

Sveikiname Popiežių J. Pau
lių Antrąjį ir dėkoame už lie
tuvių tautai ir Lietuvos tikin
tiesiems parodytą dėmesį.

Sveikiname PLB garbės pir
mininką Stasį Barzduką ir dė
kojame už jo nuolatinę paramą 
lietuvių jaunimui.

Sveixinime kun. Kazimierą 
Pugevičių už jo rūpestį ir dar
bą Lietuvos pogrindžio spaudos 
platinime.

Sveikiname šių kraštų parei
gūnus ir prašome juos kelti 
Lietuvos reikalus savo kraštuo
se ir įvairiuose tarptautiniuose

forumuose: Argentinos, Austra
lijos, Brazilijos, Didžiosios Bri
tanijos, Italijos, Jungt.nių Ame
rikos Valstijų, Kanados, Kolum 
bijos, Prancūzuos, Švedijos, 
Urugvajaus, Vok4.etijo~ i Ver.e- 
zuelos.

PAREIŠKIMAS
Kreipiamės į Sovietų Sąjun

gos komunistų partijos sekre
torių Leonid Brežnev, reikalau
dami baigti Pabaltijo kraštų 
okupaciją ir žmogaus teisių nei
gimą Lietuvoje.

KONGRESO NUTARIMAI
Visi ankstyvesniųjų Kongre

sų nutarimai, kurie priešinasi 
IV PLJK nutarimams, negalio
ja.

1979. VII. 29.
Altenberg, Vakarų Vokietija 

LAIŠKAS LIETUVOS POGRIN 
DŽIO SPAUDOS 

LEIDĖJAMS
J

Mielieji broliai ir seserys,
Mes, Pasaulio lietuvių jauni

mo ketvirtojo kongreso atstovai, 
susirinkę iš trylikos kfaštų 
svarstyti "išeivijos" lietų Vh? "jau
nimo veiklos gairių, sveikina
me jus ir linkime jums ištver
mės. (N(Bus daugiau)

karo, bet pirmadienį paskelbti įsakymai .aiškiai rodo, 
kad Prezidentas yra pasiryžęs priversti Sovietų karo 
jėgas atitraukti ii Afganistano. Plačiau šitą klausimą 
Prezidentas paaiškins Kongresui ir kraštui kalboje, 
kurią rengiasi pasakyti trečiadienį.

Manoma,- kad Prezidentas reikalaus Sovietų val
džią atšaukti visas karo jėgas iš Afganistano. Kol So
vietų valdžia nepajėgs suvaldyti savo maršalų, pasau-

— Ketvirtadienį Kabulo ka
reivinėse ėjo kovos su atvyku
siais rusų kareiviais.

— Pirmadienio rytą aukso un
cija Hong Konge kainavo $820. 
Europos rinkc’se nepasiekė $800.

tose vietose. Jeigu Sovietų maršalai nebus priversti

— Erdvėje astronomai paste
bėjo dideljus duju debesis k”- 
r e gali būti užsilikę nuo di
džiojo medžiagos sprc'gimo, ku
ris davė pradžią dabartinei ga
laktikų sistemai.

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

Priėjus arčiau prie kiekvienos valties jau 
radome po du jūrininkus, kurie iš sąrašo patikri
na visus keleiviuis. Tokių valčių yra 24, abiejuo
se laivo šonuose po 12. Kiekvienoje valtyje telpa 
50 žmonių, todėl visos valtys gali sutalpinti 1,- 
200 keleivių. Bandomasis aliarmas praeina gana 
sklandžiai ir laivo kapitonas dėkoja visiems už 
rimtą reagavimą į šį taip svarbų pratimą.

6 vai. 30 min. prasideda pietūs. Jau ankš
čiau Įžengus į savo kajutę, radom laiškelį, ku
riame buvo nurodyta mūsų stalo numeris. Mes 
gavome stalą Nr. 10, prie kurio sėdėjome tik mudu 
du su žmona. Tuo stalu buvom labai patenkinti. Jis 
buvo beveik viduryje valgomojo,, prie pat kapi
tono stalo. Pirmųjų pietų valgomasis neprisiren
ka pilnas. Matosi keletas tuščių stalų. Matyt, kai 
kuriems laivo siūbavimas atėmė apetitą, jie pasi
liko savo kajutėse. Pietums stalus radome pa
dengtus baltomis staltiesėmis ir apkrautus gra
žiais indais. Pasiūlytas maistas buvo geras ir 
Įvairus. Patarnavimas greitas ir mandagus. Vi
si kelneriai brvo vyrai iš Indonezijos salų. Jie 
neaukšto ūgio, i žibučiai, juodais plaukais. Mums 
patarnavo jaunas studentas, kuris savo krašte 

studijuoja viešbučių bei valgyklų administravi
mą. Šiame laive jis atliko vienų metų praktiką. 
Ją atlikęs, vėl grįš Į Įuniversitetą savo studijoms 
daug ir atrodė, kad jie visi tam darbui labai ge
rai tiko. Visi jie greiti, judrūs, su malonia šyp
sena veiduose. Indonezijos salose uždarbiai la
bai maži, o gyventojų prieauglis didelis, todėl 
nėra ten visiems pakankamai darbo. Į laivus pa
tekti, jie labai nori. Kartais vietą laive jie net 
nusiperka. Bent vienas iš šeimos narių, gavęs 
darbą laive, su papirkimų pagalba, Įspraudžia 
ten ir kitus savo gimines.

8 vai. 30 min. Įvyksta susipažinimo vakaras. 
Visi keleiviai susirenka į salę ir, susėdę Į minkš
tus fotelius, dalijasi dienos Įspūdžiais. Kai kas 
tuojaus užsisako kokteilius ar kitokius gėrimus. 
Ii' bare ir visoje salėje patarnautojai yra judrūs 
indonezijiečiai. Netrukus pasirodo laivo paren
gimų vadovas, jaunas, linksmas vyrukas, kilęs iš 
Anglijos, dabar gyvenąs Bocco Raton, Floridoje. 
Jis trumpai nusako būsimą kelionės programą ir 
pristato savo štabą. O jis yra nemažas. Jo žinioje 
yra 2 orkestrai. Vienas pilipiniečių iš 6 asmenų, 
kitas lenkų iš 3 asmenų. Pilipiniečiai groja di
džioje salėje, o lenkai — mažesnėje salėje, kur 
jaunimas šoka disco. Parengimų vadovas dar tu
ri du asistentus, iš kurių vienas yra jo paties jau
nutė, simpatinga, gražuolė žmona, o kitas jau
nas vyras, labai panašus į filmų artistą. Taip 

pat jo žinioje yra 3 kunigai — katalikų, protes- 
tanų ir žydų. Jam priklauso du ekskursijų or
ganizatoriai, šokių vadovė, vaikų programų su
darinėtoja, knygyno vedėja, lošimo r.amų admi
nistratoriai, sporto vadovė ir pagaliau skalbyk
los vedėja.

Susipažinę su parengimų vadovų štabu, pra- 
Į dedame patys keleiviai susipažinti. Pasisveiki- 
nam su arčiausia sėdinčiais ir pasisakome savo 
kelionės planus. Po to pristatomi keleiviai iš ki
tų pasaulio kraštų: Kanados, Anglijos, Vokieti
jos, Olandijos, Danijos. Nejučiomis prabėga apie 
porą valandų besiklausant jauno vyro kalbos, ku
ri nuolatos paįvairinama anekdotais bei įvairiais 
nuotykiais iš laivo gyvenimo. Daug visiems gar
daus juoko sukėlė skrybėlių pasikeitimas, kurį 
pradėjo 30 vyrų, o ant galo paliko tik vienas lai
mėjęs šampano bonką.

Priartėjo vėlyva naktis ir reikėjo skirstytis 
poilsiui. Nors laivas vis dar siūbavo, bet miego
jom neblogai.

Išaušo gruodžio mėn. 30 d. rytas. Paryčiu vė
jas kiek sumažėjo ir jūra lyg ir aprimo. Tempe
ratūra pasiekė 80 laip& F. Pusryčiams jau be
veik visi keleviai susirinko. - Aprimusi jūra, visų 
savijautą pataisė ir visi ligoniai jau atsikėlė. 
Pusryčiai buvo geri ir įvairūs. Prieš pusryčius 
kas norėjo galėjo pasimankštinti, patyrusiam 
sportininkui vadovaujant.

10 vai. klausomės pranešimo apie turizmą. 
Ekskursijų vadovas paaiškina, kas kiekvienoj sa
loj yra įdomesnio ir kokios išvykos iš laivo yra 
organizuojamos. Taip pat supažindiną su salų gy
ventojų papročiais bei salų įstatymais, kad, kar
tais juos peržengęs, neturėtum nemalonumų.

11 vai. pras'deda šokių pamokos. Jomis daug 
kas domisi, ypač disco šokiu. Šokti mok1 ‘ ' ' n. 
seni ir net vaikai. Šokiams vadovavo j?u" '-ra. 
Žiūrovams daug juoko sukeldavo nelauk
kėjo pasisukimas ar net'kęs jo šuolis.

12 vai. 30 min. prasideda priešpiečiai Juos 
valgom valgykloj. Kartais užeinam į kafeteriją. 
Daug kas mėgdavo joje valgyti. Ten greičiau ga
lima pavalgyti ir valgių pasirinkimas daug ge
resnis.

Kiekvieną rytą prie savo kajutės durų jau 
rasdavom padėtą tęs dienos programą ir žinių 
b uletenį su vietinėmis bei pasaulinėmis žiniomis. 
Taigi, nprs ir vandenyną skrosdami, puikiai 
orientavomės, kas dedasi krašte ir pasauly.

Tolumoje matosi žerpė. Tąi Kuba. Deja, jos 
negalim aplankyti. Taip pat ir mūsų laivas per 
daug priartėtj prie jos negali. Didelę gėda Arne- 
rikai, kad savo pašonėje leido Įcigalė*i tam šašui, 
kuris uždarė visus kelius į tą gražią salą.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui .

JHRWsW - *
*Viešpatfet mylimasis gyvens prie jo su pasitikėjimu 

(saugiai). — 5 Moz. 33 12.

Viešpaties globoje ir apsaugoje pasiliks tik tie, kurie pilnai 
pasitiki juo. Viešpaties pažadas yra, “Tau bus atsilyginta sulig 
tavo tikėjimu.” Mūsų širdyse turi būti noras artintis pas Dievą, 
nes tuo mes parodome, kad alkstame ir trokštame teisybės, nes 
tik tokie bus pasirengę priimti pasotinantį dangiškąjį sielos pe
ną- Apaštalas Povilas sako: “Mes žinome, kad viskas išeina į 
gera mylintiems Dievą,” nes tokius pats Tėvas myli ir todėl jie 
yra jo galybe sąrgimi ir saugiai gyvena jo globoje ir jiems skir
toje slėpynėje.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Murikant, 185 Van Pelt Avenue, Staten Island. V. 1U3U3

DR. K. G. BATUKAS 
*kU«R|JA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINt CHIRURGIJA

4449 S*. Pulaski Rd. (Crawfcrd 
Medical Building) TsL LU 5-6448 
Pnima ligonius pagal susitarimą-

Jei neatsiliepia, skambinti 376*8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Wa*mhaatar Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim Rd., W ast choate r, IL
VALANDOS: 3 8 darbo dienomis ir

Tel.: 542-2727 irbe 542-2728

TEI-------BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 Wecf 103rd StrMt 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL agal susitarimą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PūSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 83rd STREET 

\Val. antrad. 1—4 popiet.

I Oftte telOf.s 776'830 
Rrtidane»|oa teteEr #43-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spac. MOTERŲ llgee.
Ofiaaa 2452 WEST 5Wu SYROET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.. antrai, trečiai

mail 2-4 vai popiet ir Htu liixu 
nuturimą.

OHTHOPEDas-PROTEZTSTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali Mfaiba koĮaaa*. 
fArth Supporta) ir t L

Ziid VtHt ata BK ckleaga. i/l.
Talaf.t PRaapact 4-5M4

DRa G K. BOBELIS
Prostatos, inkstų it šlapumo 

takų thirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

’E RK KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

tema Kaina 
lt iERtNAS 
T*L WA 5-SOW 

l ____________ ___________________

MOVING
Apdrauatai 

U jviirių aHtumu. 
ANTANAI VILIMAS 

Tel. 37^1 Stt art* 37W994 
t --------------------- ——-—s

DENTURE WEARERS
A major * 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

LOKYS SLENKA I VAKARUS
Aprašyti šiandieniniai įvykiai 

prieš 2,500 metų Šv. Rašte, ati
dengia žmonijai “istoriją į prie
kį” Paskutinėmis U. S- News 
ir World Report žiniomis, apie 
100 tūkstančių rusų reguliarios 
kariuomenės yra Afganistano 
teritorijoje. Kovos vyksta tarp 
gerai ginkluotų rusų ir tarp pa- * 
siryžusių išstumti rusus Afganų 
partizanų.

Politikai mano, kad Rusijai 
greit bus per maža savos alyvos; 
todėl jie artinasi prie alyvos j 
šaltinių, kad nereiktų mokėti 
už apie 3 milijonus statinių kas
dien perkamos alyvos. Arba bi
jo, kad artimųjų Rytų muzul- 
monų sąjūdis neuždegtų Rusi
jos teritorijoje esančių 50 mili
jonų nuzulmonų, gyvenančių 
Irano, Afganistano ir Kinijos 
pasieniuose. Bijo, kad šie nesu
kiltų prieš Rusijos valdžią. O 
gal, būtų Rusijos noras prieiti 
žemynu prie Arabijos jūros, kad 
kontroliuoti alyvos važmos ke
lius ir pasigrobti Saudi Arabi
jos alyvos šaltinius? Ko rusai 
specifiniai siekia, niekas ištik- 
rųj’ų nežino, bet visi žinome, 
kad nori užvaldyti visą pasau
li.

Yra faktas, kad Rusija šian
dien nieko nebijo. Net karinė
mis priemonėmis nebijo didinti 
savo žemes. Nevien tik Rusijos 
karinis sustiprėjimas yra mato
mas Vidurio Rytuose, bet ir 
daugiau jau įvykusių tautose 
pasikeitimų tame pasaulio kraš
te veda mus arčiau prie Šv. 
Rašto profetinės tiesos.

Iranas sukilo prieš šachą, ji 
mandagiai išstumdamas iš savo 
krašto. Amerikai draugiška vals 
tybė patapo priešu, ragindama 
kitas alyvos šalis neparduoti 
Amerikai alyvos; rezultate iš
keltos kainos stumia kraštą ; 
didesnę infb’aciia. Kodėl? A> 
todėl k^d Amerika buvo tarpi
ninkė t^ro Izraelio ir Egipto 
po 30 metu kovu taikos sudary
mui? Ir beve’k v’si arabu kraš
tai, nekęsdami Tzrcebo ir jo rė 
tnėjų, tam tikru atveju, juos 
baudžia iškeldami kainas? Ne
žinau, tačiau diena iš dienos 
pasaulio akys nukreiptos į Pa
lestinos že^e. kuri yra taip 
tampriai surišta su D^evo šv. 
Rašte surašytomis pranašystė
mis.

Nemažiau kain nrinš 40 
tų, jei kas ners būtu paminėjęs 
kad Ruriia puls izraelitus, iš to
kio žmogaus gal būtų buvę pa
sijuokta, nes tuomet dar ’š vi
so IzraeUo valstybės nebuvo eg 
žistencijoje. o t^ip pat ir Rusi
ja dar nebuvo laikoma galin
giausia pasaulyje valstybe. Dar 
tik 1962 metais, rusai gabenę 
raketas į Kubą, Amerikos karo 
laivams pastojus kelią, sugrįžo 
su savo raketom’s 
š’anąien
kariškai ^ebiio nei 
nei Raudonosios Kenijos- Netik Į 
kad įsistiprinę Kuboje — prie Į 
Amerikos p^krančių, bet pa
naudojo ir Kubos kareivius pa
versti Angola komunistine vals-: *• f
tybe. Tokio p?,t likimo sušilau- į 
kė ir Et’op ia. Užimti Afganis- į 

gerai'

namo. Bet 
n ta;p nėra. Rusija 

Amerikos

♦anvH savo
g nkluota karuorrenę.

Daugeli sugrįžusių 
Palestinos žemę, iš viso

žydų 1
pašau >

lio kraštų, 1948 metais pasis
kelbė nepriklausoma valstybe. 
Per 32 nepriklausomybės me
tus, dirbtinai drėkinamas smė
lis sužaliavo. Iškilo miestai. Iš- 
k;lo pramonė. Geriausi pasau
lyje citrininiai vaisiai ekspor
tuojami į užsieni. Mirties jūros 
mineraliniai turtai, išdirbta der
linga Palestinos žemė ir aplin
kinių kraštų alyvos šaltiniai — 
visa tai, vilioja rusus. Kas gali 
sukliudyti rusams visų j’iems 
taip reikalingų gėrybių siekti? 
Jei ne dabar, tai labai artimo
je ateityje tas įvyks, ir ne tik 
fodėl kad Rusija kariškai yra 
oatapusi galingiausia valstybe, 
bet ir todėl.. kad Dievas per 
nranašą Ezekielį jo vardo kny-. 
^os 38 ir 30 skyriuje tai smul- j 
kiai prieš šimtmečius yra apra-; 
šęs. 

I
Ta -d^ena greitai artėja, kada vakarus, ateis į Palestinos že- 

Rusija su savo satelitais užims 
Izraelio žemę: “Tu pakilsi prieš 
mano tautą Izraelį kaip debe- 

kad apdenstumei žemę. Tu 
nasirodysi paskučiausiose die
nose. ir aš atvesiu tave ant sa-i 
vo šakes, kad tautos pažintų 
mane, kai aš būsiu pasirodęs ta- 

šventas jų akyse, o Goge!
“ir”... Taip ateina gausinga ir , 
ralinga tautai,i ją panašios ne-j 
buvo nuo pradžios ir po jos ne
bus nėr kartu kartas...” (Joe-
Vo 2:1-27) Tada Dievas nubaus* gja prisipildyti. Scena baigiama 
mi^u tautą, sunaikindamas di-;
'’eiius iu ska/čius: “Aš pašauk
iu visuose savo kalnuose prieš 
ų kalaviją, sako Viešpats Die- 
-»ąs: kiekvienas kalavijas bus 
įgręžtas orieš jo brolį. Aš tei
siu jį maru, krauju, smarkiu 
i;e+umi ir labai didele kruša; 
ugnimi ir siera aš lysių ant 
m-..? fEzek. 38: 21. 21)

A" iš likrnriu šv. Rašte 
R’t'1 kad ta gausinga ir 
m fautm kuri afe;s kaip 

h’g debes s

sija. “. .Prieš Magogo šalį . a— 
“Magogo” vardas rišasi su Ru
sija. Naujojo Testamento lai
kais, žymus žydų istorikas, F. 
Josephus, atpažino “Magogo” 
šalį kaip scythus, gyvenančius, 
šiaurėje prie Juodosios ir Kas
pijos jūrų, vadinamais Roch, I 
Mosokho ir Tubalio vardais. I

Pradžioje 38 skyriaus skaito
me kad,...- “buvo suteiktas 
(Ezekieliui) Viešpaties žodis ir 
pasakyta: Žmogaus sūnau, at-* 
gręžk savo veidą prieš Gogą, 
prieš Magogo šalį, prieš vyriau
sią Mosokho ir Tubalio kuni- 
galkst...” ir toliau nurodoma į) 
Gogą, kaipo visos invazinės ka
riuomenės vadą, kuris yra taip 
pat ir Magogo šalies valdovas. 
Tas žmonių įvairiai interpre
tuojama, tačiau skaitydami to
liau Šv. Rašto paaiškinimą ta
me pačiame 38 skyriuje, ran
dame kad Gogas tai vyriausias 
Mosokho ir Tubalio kunigaikš
tis. Ne atsitiktinai Mosokho 
vardas skamba kaip “Moskva” 
— Rusijos sostinė ir Tubalis 
kaip “Tobolsk”. Tai miestas, 
kuris randasi rytinėje Rusijos 
dalyje.

To pačio skyriaus 5 ir 6 eilu
tėse skaitome, kad Rusijos są
jungininkai bus: dabartinis Ira
nas (Persija), tam tikri arabų 
kraštai (Put ir Etiopija), dalis 
vokiečių tautos apsigyvenę prie 
Dunojaus ir Reino uniu vadi
nami dar “cimerianais” (Come- 
ras), Armėnai — gyveną Kau
kaze 
“daug 
(Taip 
va?)

Ezekielio pranašystė lengvai i 
suprantama, kad Rusijos Lo-į 
kys su savo sąjungininkais “pas i 
kurinėse dienose” slinkdamas į

(Togormos namai) ir 
tautų yra su tavim.” 

pat ir pavergtoji Lietu-

mę- Įvykiai aprašyti šv. Rašte 
apie Gogo tikslus ir metodus, 
taip tiksliai atitinka komunis
tinės Rusijos imperialistinams 
siekiams, jog negali būti jokios 
abejonės, kad tai komunistinė 
Rusija, pavergusi aprt čekų, 
vengrų, lenkų, rytų vokiečių, 
kambodiečių, korėjiečių, kubie
čių ir lietuvių, latvių bei estaų 
tautas, ateis užgrobti ir Vidu
rio Rytų tautas su jų turtais.

Tuščios galvosūkio vietos bai-

nuro- 
galin- 
audra 

izraelio že-
Pažvelkime

i šia pranašo Ezekielio 
?8: 1-6; ištrauką: “Man buvo 
'’vteik'as Viešpaties žodis ir pa
sakyta: žmogaus sūnau, atgręžk 
-nVO vp'da prieš Gogą, prieš 

šalį, prieš vyriausią 
A'ro-rkh^ ir Tubalio kunigaikš- 
‘i panašauk anie jį ir sakyk 
:~m. V’ešoats Dievas sako taip: 
Štai aš einu prieš tave. Goge, 

vvri^us’as Mosokho ir Tuba- 
i:o kvn’gaikšti. Aš vaikysiu ta
ve aplmkui ir pažabosiu tave; 
*>š išvesiu tave ir visą tavo ka- 
iuomenę. žergus ir raitelius, 

v^sus apsišarvavusius, didelę 
^augybę, apsiginklavusius jie- 
^mu. skvdu ir kalaviju. Persai, 
Ėtiopieciai ir Libiečiai su jais, 
Visi su skydais ir šalmais; Go- 
meras ir visi jo būriai, Togor- 
rbos namai, šiaurės šlaitai, visa 
ju jėga ir daug tautų yra su ta
vim/’ Jei ?v. Rašte minima 
Kryptis yra šiaurė, pietūs, rytai 
ir vakarai, tai re škia nuo Jeru
zalės miesto į šiaurę, pietus, ry
tus arba vakarus. Sv. Rašte že
myno centru yra visuomet lai
koma Palestinos žemė. Tiesi li
nija išvesta iš Jeruzalės miesto 
i šiaurės polių, siekia Maskvos

Straipsnelyje suminėti: 
šiaurės šlaitai”.“Togor- 

rros namai.”, parodo jog į šiau
rę nuo Palestinos randasi Ru-

ruošti, beveik visi veikėjai sa
vose vietose, betrūksta galuti
nio žingsnio ir toliau 38 sky
riuje skaitome; “Viešpats Die
vas sako taip, taigi tu esi tas, 
apie kurį aš esu kalbėjęs seno
se dienose per savo tarnus Iz
raelio pranašūs, kurie pranaša
vo anų laikų dienose, kad aš 
atvesiu tave ant jų. Ir tą dieną. 
Gogo atėjimo dieną, prieš Iz
raelio šalį, sako Viešpats Die
vas, atsitiks, kad mano užside
gimas ir fnano narsas pakils: 
savo 
nyje 
bus 
man
^an^aus paukščiai, lauk žvėrys, les 
ir slankiotojai, kurie juda že- Į 
mėje, ir visi ž^nės. kurie yra- 
žemės p-vršiu e* kalnai busi 
nugriauti, virs tvoros ir visi mū-. 
”ai sugrius ant žemės. Aš pa-i
šauksiu visuose savo kainuose “Pidu Atėnais’, nes jame yra 
prieš jį kalaviją, sako Vieš- daug m J .slo ir kultūros insti- 
pats D evas: k’ekvieno kalavi- lucijų.

uolume, sav rūstybės ug- 
aš tai sakau: ries tą dieną 
didėlis sukrėtimas prieš 
veidą sudrebės jūrs žuvys.

jas bus atgręžtas prieš jo brolį. 
Aš teisiu jį maru, krruju, smar
ku lietumi ir labai cidele kru- 
sa; ugnimi ir siera aš lys.u ant 
io kariuomenės ir ant daugelio 
tautų, kurios yra su juo. Aš pa- 
s *odys*u didis ir šventas ir pa
sidarysiu žinomas daugelio tau
tu akyse, ir j e žinos, kad aš 
Viešpats.” Toliau 39:8 skaito
me* “Tuomet išeis gyventojai iš 
Izraelio miestų, padegs ir sude- 
'nns irklus ir degins juos ug- 
n’mi 7 metus ir laidos numiru
sius per 7 mėnesius.”

A'- su los Rusijos kariuomenė 
Afganistane? Ar palikę savo 
pastatytą vadą Karmai Kabule, 
Pritrauks didesnę dalį kariuo
menės. mes to nežinome. Bet 
žinome, kad Dievas, kuris pra
matė istoriją į priekį, sako: 
‘Dangus ir žemė praeis, bet ma 
no žodžiai nepraeis.” Mato 24: 
35; Lokys slenka į vakarus!

Vytautas Cibas

MALDA, KURIOS DIEVAS 
IŠKLAUSO...

Kada žmogus gali būti tikras, 
kad Dievas tikrai išklauso jo 
maldos?

Kviečiame visus pasiklausyti 
atsakymo per “Gerąją Naujie
ną Lietuviams” radijo banga 
1490 AM per “Lietuves Aidus”.

Penktadienį 4:23 vai. popiet 
per Sophie Barčus radijo pro
gramą išgirsite: “Kodėl?”

Parašykite mums, pareikalau
damas knygelės “Pragaro’ kori
doriais”. Prisiusime dovanai. 
Lithuanian Ministries, P.O. Box 
321, Oak La\vii, Ill. 60454.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tei. 737-8600
TeL 737-8601

Laidotuvių Direktoriai

I EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SKaitytojų Balsai
Mieli Naujieniečiai!

Jau praėjo visos šventės su 
gražiu oru, bet Trijų Karalių 
diena, atrodo, pradeda žiemos 
sezoną, nes jau pradeda šalti ir 
snigti. Bet žiūriu* kad ir mūsų 
prenumeratos laikas baigiasi, 
todėl nieko nelaukdami išpirko- į 
me 50 dolerių, piniginę perlaidą 
ir siunčiame Jums, kad nerėi- j. 
ketų manęs įspėti dėl sulaiky- f 
mo prenumeratos.

Be Naujienų būtų labai nuo
bodūs vakarai, nors paštas jas ■ 
atneša tik kas antra ar trečia 
diena. Gal 1980 metais susitvar
kys ir atneš kasdien.

Mudu su žmonele labai dien
raščio laukiame, nes teisingas 
lietuviškas žodis, yra malonu 
skaityti. Tad pasiimkite už me
tinę prenumeratą* o likutis tegul 
bus šiokia tokia parama laik*' 
rašč ui. Mes visi turėtume pa
remti teisingo žodžio laikraštį, 
kad neužsidarytų. Tik Naujie
nos parašo ir parodo Maskvos 
padlaižių b'ogus darbus ir lai- 
žymą Komsoniolams batų.

Linkime jums visiems sveika- 
ir ištvermės.

Kazys ir Stasė Ulevičiai
Ovsfal Lake. Illinois

J

uhvi’.ie miestas Tennes- ji 
i* ' *Ls’.iioie vra vsdinamas (

-YLEKSAS MIKLOVAS
Metus Lietuvoje. PalaidotasVMirė prieš pat Naujus

Tauragės Naumiesčio kapinėse.
/ m rikirc liūdėti liko sesuo Zuzana, jos vyras Juo* 
l'fartas ir jų šeima. Kanadoje — sesuo Domicėlė, 
vyras Pranas Valinėms, taip pat brolis Motiejus ir 
giminės, draugai bei pažįstami.

zas 
jos 
kiti

Ilsėkis ramybėje.
Nuliūdę: brolis, seserys, švegeriai.

s
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 

PATARNAVIMAS

TURIME

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1135

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*4410

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO IflMOS VALANDO?

preeramę* i| WQFA

14H ML 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 
*al. ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Wa HtwtUck 4441$

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

V— ■ II U ■ II I LI1I.11J1II <
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Powerful a____
dragyuucanlįor 
witftc^rtahRk!

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed The medically proven 

SV“ EKM
5 — NAUJIENOS, CHICAGO, ft, ILL. Wctlnc;d-jy. January Ifi-So



I lietuvių veikimą dirstelėjus
13 d, Al. B. vedamajame “Nau
jumu ieškojimas, pasilenk.ni* 
mas ir pažanga** siūloma įvai
rių pakaitų ALTos ir VLIKo1

Lietuvių Bendruomenė buvo 
sukurta kultūriniams ir švieti 
ino reikalams. Tą darbą ji dirbo 
per 15 metų. Per tą laiką ne
buvo jokio nesusipratimo ir dar- į vienetams. Tea rašoma, kad tie 

liet toks pasiūlymai, nepaisant jų kon- 
retiškmno ir gyvenimiškumo, 

pradėjo j susilaukia priekaištų, bet reikia 
y‘i, kad laikui bėgant bus į

bus vyko sklandžiai. 
<larbo sklandumas nepatiko Lie 
tuvos (įkupanlui, 
sprausti i mūsų tarpą savo agen i 
tus ir siųsti lakštingalas. Oku- atkreiptas į juos dėmesys dėl * 
pantas tai padarė, pastebėjos J tėvynės laiio. Kitoj vietoj rašo-1 
kad visokiais šmeižtais jis mū- ma: 
su veikios negali sugriauti.

Ieškodamas kilo kelįo, jis in-jauniems 
filtravo savo 
kurstyti, kad 
ALTą, rengti 
minėjimus ir 
sau, kad tuo susilpninus ALTos’gas išliktų 
veikla. IJB frontininkams tokia*rvti, i 
mintis patiko ir jie tą darbą, tik laiko ne. 

vietą jaunesniesiems, kurie ne
būtinai norės į VLIKą ateiti per 
nieko jam nereiškiančias par
tijas.” Antanas Marma

ar nepatinka, se-; 
nosioir.s partijoms išmirstant ir 

jų nebesupranlant ir 
agentus ir ėmė Inebevertinsni, kaip nors turės 
reikia sugriauti j būti pertvarkyta ir VLIKo są- 
Vasario l(:-osics i ranga. J .s reikalingas ir svar-j 
pinigus pasiimti j bus, bet kad toks ir veiksniin-

i, reikės ka nors da- 
nes viską galima nugalėti, 

Vyresni?ji užleis
pradėjo vykdyti; tada ir atsira
do bendradarbiautojų bei tiltų 
statytoju. Jie taip persistengė, 
kad net LB suskaldė. Dabar 
okupantas jau patenkintas, nes 
jam pavyko tarp lietuviu sukel
ti didesnę nesantaiką, pradėti 
gaisrą, kuris daug ką naikinda
mas, dar ir dabar tebedega. 
Frontininkai nori visose veikimo 
srityse tik palys vieni viešpa
tauti.

Jie jau turi savo rankose li
tuanistines mokyklas ir, bend
rai, jaunimą nukreipia savo pa
geidaujama linkme; net ir j va
dovėlius prikaišiojo rusus gar
binančių paveikslėlių. Atrodo, 
kad ir Lietuvių Fondo nuošim
čiai eina LB naudai. Jaunimą 
mokyklose taip išauklėjo, kad ji 
nustatė prieš ALTą ir VLIKą.

“Draugo” 1979 m. gruodžio

M. GECIONISAR YRA AGENTŲ IŠEIVIŲ TARPE?— Bilietai į iš Pietų Amerikos 
atvykstančių tautinių šokit) gru-j 
pės “Ąžuolyno” ir vokalinio vie- ' 
neto ‘‘Žibučių” koncertą gauna
mi Vaznelių — Gifts Interna
tional parduotuvėje, 2501 West „ 
71st St. Bilietų kaina $6, $5 ir! ir net apšmeižti. Taliau apskri- 

ir j tai tą klausimą reikia atsakyti

Tai painus ir nelengvas klau
simas. Neatsargiais prileidimais 
galime kitus neteisingai įtarti

$4. Koncertai Įvyks vasa. 22 
23 dienoinis Jaunimo centre. teigiamai: jų yra- Atrodo, ne

daug bet yra. Mikuckis, Mor-
. , - , . į kus ir Alseika nebuvo paskuti-— JAV vyriausybe turės pa-J

skirti kelis milijonus dolerių Į 
socialinės apdraudos fondus, nes 
nedarbas reikalauja pašalpos.

3 Net 22 milijonai amerikie
čių renka pašto' ženklus.

nieji. Juos atšaukus, jų vieto
je paskyrė kitus. Jei Washing
ton© ambasadoje Sovietai laiko 
tarnautojus lietuvių išeivių rei
kalams, tai, be abejo, jie turi 
darbo, .turi ir pagelbininkų išei-

visuomenininkus, svarbesnių or 
ganizacijų veikėjus ir ypatingai 
prieš ALTą ir VLIKą, kuriui 
bolševikai labiausiai nemėgsta. 
Juo svarbesnį kas dirba visuo
meninį darbą, juo daugiau jis 
gali laukti sunkumų.

Iš tokio žmonių kiršinimo ga
lima kartais atpažinti ir men
kesnio rango agentus. Akštesnio

Namai, 2am4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ir tiesiogiai juos kaip puldami, 
niekad nenugalės. Tie laisvini- • 
mo veiksniai yra taip ilgai vei
kę ir turi tokį didelį vjsuome- 
menės pasitikėjimą, kad atvirais 
jų užsipuolimais niekas nelai
mės, nieko nepasieks. Todėl
jems griauti okupantas papras-: ------------ -----------------—
tai griebiasi įvairių manevrų, j Ž^ate fo'r'sale
Ua i > t it* a - • CO < i C rUKzuot bandės sukelti tiesioginę 
akciją VLIKui ir ALTai sunai
kinti, okupantas naudoja manev 
ra: juos kritikuojant įtaigojama 
mintis, kad reikia tuos laisvini
mo veiksnius pakeisti, ar kai ką 

j riuos jų veikėjus suniekinti, at 
l griebiamasi kitokių būdų tų ins 
į tituciju jtakai sumažinti, žmoi- 
j nių pasitikėjimui pakirsti. Dal- 
bar kaip tik matome tokį maj- 
nevrą: šaukiama kalbose ir pys 
kinami ilgi straipsniai, kad 
VLIKas ir ALTa paseno ir kad 
iuos reikia pakeisti. Ypač jau 
daug metų atmosfera perpildyr 
ta siūlymais, kad laisvinimo 
veiklą reikia perleisti jaunimui, 
kad ir reikia laisvinimo veiks
nius. ir jų veiklą atjauninti. Ly£ 
ir pagal planą, visur ir jau 
čiamas tas pat motyvas: dirbai 
čiųjų pasenimas ir jauniesiems 
jų darbe perdavimas.

j
Tai gudri bolševikų machina* j 

cija. Jie gerai žino, kad, sunai[ j 
kinus dabar veikiančias, kelias^ j 
dešimt metų dirbusias, didelį 
visuomenės pasitikėjimą turini 
čias ir bolševikų įtakai taip ne^ 
prieinamas institucijas, naują 
tokių pat laisvinimo veiksniu

Keiniu įaugo ageniub- /iKsieyno ]au niekas nesukurs; ju vietoje 
rango agentai taip lengvai ne- j pastatyti jauni> Lietuvos net nė 
išsiduoda. Mikuckis ir Alseikai mato —J _____ į

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

FETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, IIL • Tel. Virginia 7-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • 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
vos 
nis,

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga.

ŠDIAITIS REALTY

biz-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 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 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643 

“ Telef. 312 238-9787
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvą, traukitiIt; laivą kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikinmę infer-} 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relaia rezervuoti vietas 
B anksto — prieš 43-60 dienų.GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

Čikagoje vienas žurnalistas 
Į dažnai parašo kai ką apie agen- 
l'tus. Jei rašo, tai, matyti, jam 
Į tas reikalas nėra svetimas. Tik- 
' tai nereikia tikėti taip, kaip ra

šo, o reikia suprasti, kodėl rošo.
Agentų klausimas yra labai 

painus ir labai jautrus. Painus 
jis yra dėl to, kad agentai gali 
būti parinkti labai gudrūs ir 
išsispecializavę savo srityje, ga
li kitus mulkinti ir įtraukti į 
savo pinkles. Jautrus jis yra dėl 
to, kad čia labai lengva suklys
ti, neteisingai kitus įtarti ir sa
vo įtarimais kitus skriausti.

Priešo agentų veikla yra la
bai žalinga. Jie seka kiekvieną 
lietuviu veikimą, juos šnipinė-

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- Į ja ir iš savo darbų duoda apys- 
CIAMOS TREČDALI METŲ! It* 1 t. 1v *1 " * * i.. . i. I

- Į Lietuvą, bolševikai grasinimais
Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas! privertė daugelį žmonių pasira- 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-! šyti pasižadėjimus sekti tam tik

ilgą laiką tarp lietuvių gyveno 
ir gal būt niekam net įtarimo 
nesukėlė.

Bet ne visi tokiose pareigose: 
moka taip laikytis. Kiti savo 
“darbu” lengviau išsiduoda. Ka-

matę ir politiniame darbe nepai j 
tyrę žmonės, dėl Lietuvos jailj
taip nepasiaukos ir dėl jos taip I 
visą amžių nekovos.

Visi turėtų suprasti, kad tik-! 
ri patriotai negali kovoti prieq 
laisvinimo veiksnius ir jų ve-j

Gausus namą pasirinkimą* 
pietvakariuose

.... . .J vvuxumao XX J LX VC

da kur įvairiais prasimanymas ■ damą laisvinimo kova. Jei k J 
ir piktais perdėjimais puolami | prieš juos kovoja, tei gali būtv|
lietuviai visuomenininkai ir, 
ypač, kada tokie išpuoliai nu
krypsta prieš VLIKo ir ALTos 
žmones, reikia gerai pasižiūrė
ti, kas kuo kvepia ir iš kur kva
pas ateina. Sovietinių agentų 
svarbiausias darbas ir svarbiau
sias jiems įpareigojimas yra nu 
tildyti tuos, kurie rūpinasi Lie
tuva, kurie dirba dėl jos išlais- ; 
vinimo. Gal būt nieko bolševi
kai taip nesiekia, kaip VLIKo ir 
ALTos laidotuvių; nieko kita . 
jie lietuvių tarpe taip nelaukia, • 
kaip VLIKo ir ALTos žmonių j davikigką darba^ ilgus metuf 
išmirimo. Todėl, kur tik mato-l neatpažintL
me žmones savo kalbomis, ras- If išeivijoje yra žinomų bu. 
tais, skleidžiamais gandais, ri -vusių Lietuvos saugumo tamav 
šmeižtais prie to prisidedančius,įtojų;kurie buvo palikti dirbt5

dėl kurių nors šių prižasčių: dėH 
nesusipratimo, dėl didelio asj 
menisko ar partiško egoizmo. | 
dėl tėvynės meilės stokos ir* 
(ir tai reikia kartais prileis
ti) dėl kai kam įsipareigojimo.

Ramiame gyvenime retai to
kių dalykų tepasitaiko, nors nuo 
to jokia valstybė visiškai neap 
sisaugo. Neapsisaugojo nuo ju 
ir Lietuva. Nors labai nedaug

BUDRAITIS REALTY
.vairi andrauda —INSURANCE 
UITŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

Tel. 767-0600.

CHICAGA ATLEIDO 
3,000 MOKYTOJŲ

CHICAGO, Hl. — Antradienį 
"hieagos mokyklų vadovybė iš- 
nokėjo algas 28,000 mokytojų, 
■.urie jau trečią kartą per pas- 
arąsias 40 dienų negavo laiku 
•avo savaitinės algos. Mokyklų

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Te!. REpublic 7-1941

J" ’

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus ,

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. j 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

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

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

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

rus žmones ir jiems periodiškai, 
nustatytais laikotarpiais raštu 
pranešinėti apie juos: ką jie kur 
kalba, ką veikia, kur lankosi ir 
t. t. Išeivijoje tur būt daugiau
sia šnipinėjama priešbolševiki- 
nė ir Lietuvos laisvinimo veik
la.

Greta šnipinėjimo, svarbiau
sias agentų darbas yra žmonių 
kiršinimas. Per savo agentus 
bolševikai kiršina žmones prieš 
lietuvius patriotus, veiklesnius

su jais susidarant’, jau reikia 
atsargumo ir budrumo jiems 
suprasti.

Tiek veikėjų, tiek ir laisvini
mo organizacijų bei institucijų 
puolimai paprastai nebūna at
viri ir tiesioginiai. VLIKo ir 
A T.Tos veikėjai nepuolami tie
siogiai, o griebiamasi netiesiogi
nių bei aplinkinių būdų jiems 
kompromituoti, juos visuomenė 
j e izoliuoti, sumažinti joje jų 
įtaką. ALTos ir VLIKo, atvirai

i

bet, kaip vėliau paaiškėjo, buve į administracija imasi visų prie- 
ir svarbiose 'vietose dirbančiu | nonių išlaidoms mažinti, bet 
žmonių, kurie kartu dirbo ir iš I isi yra įsitikinę, jog tai nėra 

f oks lengvas dalykas. Jau atlei- 
į lo iš darbo 3,000 mokytojų, bet 
’ eks atleisti dar didesni jų skai-
• ių. Be to', administracija 
į iždarė 34 mokyklas ir 45 
i rvklų namus. Parinktos tos 
j :yklos, km- vaikų skaičius 
i našiausias, ir tokios vietos,
• >;alima vaikus siųsti į artimiau- 
| ias mokyklas.

jau 
me
mo- 
yra 
kur

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 OWNER-OPERATORS
9 Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardas _____________________________________
Adresas ______________________________________

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas________ ____________
Adresas____________________________

kuris
SIUNTINIAI Į LIETUVA

MARIJA NOREIKIENt

2608 Wat 6 Sth St, Chicago, IH. 6062S * TeL WA 5-2787

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

9 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____________________________________________________

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th SL, ChicAffo, Ill 60629. — TeL WA 5-27J7

—-V-

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

rt*rt ****

State Farm Fire and Casualty Company

ir bolševikiniame saugume — 
NKVD. Tai rodo, kad jie grei
čiausiai buvo to užsitarnavę dar 
prieš okupaciją.

Kitą galimų agentų kategori
ją galima išskirti iš tų žmonių
kurie pirmosios okupacijos me-: 
tu buvo bolševikų suimti ir net
rukus paleisti. Kadangi bolše
vikai veltui suimtųjų nepaleis
davo, tai suprantama, kad jif 
būdavo priversti pasižadėti ki 
tus sekti. Jie turi priemoniv 
žmonėms priversti jiems dirbt 
ir ilgai juos savo tarnyboje iš 
laikyti, neleisdami jiems atsip; 
laiduoti nuo iš jų išgautų pasi 
žadėjimų. Kitus gi privertė pa 
sirjašyti šiaip įvairiais būdai' 
gąsdindami bei šantažuodanr 
Stipresnio charakterio ir su di 
dėsniu žmogiškosios atsakomy 
bės pajutimu žmonės nepildė to 
kių pasižadėjimų, išsisukinėja 
ir, pasitraukę į užsienį, nepasi 
davė gąsdinami.

Kaip, enkavedistams iš Lie 
tuvos pabėgus, paaiškėjo, ji< 
buvo privertę daug žmonių te 
kius pasižadėjimus pasirašyti 
Dėl to gali kai kam kilti suges 
tija, kad išeivių tarpe dažnais ji 
yra buvęs užverbuotas. Tok 
prileidimas ar spėliojimas netu

* ri pagrindo. Be rimto pagrinde 
niekas neturėjo apie kitus da 
ryti kurių nors prielaidų ar spė

* lioti, ar savo įtarimus kitiem 
pasakoti. Tokiais spėliojimai 
bei įtarimais galima kitus nete

* singai ir skaudžiai apkaltintu
Bet tokius neteisingus įtarinė I ;

t jimus kursto tikrieji priešo age: į v0 vana. 
tai, kad kitu«, lengvai patikin į —----
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nu-; — Gydytojai specialistai
■ ■tatė, kad elektra mažomis do- 
ėmis naudinga įvairioms li
goms gydyti.

pius žmones klaidindami, patys 
ižsimaskuotų. Į šnipų bei agen
tų darbą įeina skleidimas įtari- 
nų prieš patriotinių oraganiza- 
:ijų veikėjus ir šiaip iškilesnius 
imones- Kartais priešo agentais 
įšaukiamos net ištisos patrio- 
inių organizasijų narių grupės, 
reliant visuomenėje jiems ne
pasitikėjimą, nors tokie neįti- 

j rimi gandai lengvai išduda juos
■' -.kleidžiančius tikruosius agen- 
" us.

Agentų veiklą tarp žmonių 
š dalies galima atpažinti iš sun
kiai pateisinamų išsišokimų 
mes lietuvius veikėjus, iš jų 
pastovaus vengimo pasisakyti 
iries Lietuvos okupantą, iš jų 
keliamų intrygų visuomeninia
me gyvenime, iš destruktyvių 
jasisakymų prieš patriotines or
ganizacijas ir ypač prieš laisvi- 

I limo veiksnius bei jų veikėjus. 
I Linkime kitus sukiršinti, destru 

ctyvios reakcijos kitų visuome- 
[ linės veiklos atžvilgiu gali bū- 
| į viena iš aiškesnių žymių, kad 
| hnogus kai ką daro jau ne sa-

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. 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, UI. 60629

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Structural Steel Shop Detailers. 
Overtime, free insurance, hospi

talization and vacation.
Call 922-6310

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

SECRETARY
Experienced person wanted for 
typing, bookkeeping, payroll and 
purchasing. Northside location. 

Benefits.

472-1260

• 1978 m. buvo perdirbta 2.3 
milijono tonų seno popieriaus. 
360,000 tonų perdirbto popie
riaus buvo eksportuoja. 120,000 
tonų buvo perdirbta į namų izo
liaciją.




