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JAV SIUS KARIUS ŽIBALO VERSMĖMS
VLIKO ATSIŠAUKIMAS

Mieli lietuviai,

šiandieniniai tarptautiniai įvykiai, iššaukti Sovietų Sąjungos 
Afganistano okupacijos, ir revoliucinė —Sovietų Sąjungos su
kurstyta— anarchija Irane, stipriai sukrėtė laisvąjį pasaulį ir gali 
labai reikšmingai atsiliepti Į Lietuvos laisvės siekimus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, vykdydamas sa
vo įsipareigojimus, skelbia:

1. VLIKas deda visas pastangas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui. Jo paskirtis yra atstovauti Lietuvos valstybės ir lie
tuvių tautos reikalams;

2. VLIKas siekia dirbti artimame ryšyje su Diplomatine tar
nyba, visais patriotiškų tikslų lietuviais ir visomis organizaci
jomis;

3. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis per
duoda ateities kartoms, kad amžinai gintume Lietuvą;

4. VLIKas smerkia Sovietų Sąjungos kėslus Afganistane ir 
kitur, pritardamas JAV ir kitų laisvojo pasaulio valstybių eko
nominiams ir technologiniams boikotams, jungiasi prie šio žygio 
sekančiai:

a) Deda visas pastangas paveikti laisvojo pasaulio valsty
bes, kad jos nedalyvautų olimpiniuose žaidimuose Mask
voje, ir okupuotoje Estijoje 1980 metais, moraliniai pa- 
smerkdamos Sovietų Sąjungą;

b) Apeliuoja į visus laisvojo pasaulio' lietuvius tiesiogiai ir 
per visų kraštų lietuvių organizacijų vadovybes, kad nei 
vienas lietuvis nevažiuotų į okupuotą Lietuvą ir olim
piadą Maskvoje, jei ji ten vyktų, tuo prisidėdami prie

x kitų valstybių moralinio ir ekonominio boikotavimo So
vietų Sąjungds; ,

.... -c) šio:moralinio ir ekonominio boikoto sękmrjngąru.atsięki-
mui, VLIKas kreipiasi į visas lietuvių organizacijų va
dovybes, lietuvišką spaudą ir radiją, prašydamas paremti 
šį VLIKo atsišaukimą.

5. Tautinis solidarumas yra aukščiausia tautinė dorybė. 
Tik visų lietuvių įsijungimas į šią VLIKo akciją duos laukiamų 
vaisių.

Lietuva ir lietuvių tauta šaukiasi kiekvieno lietuvio pagalbos.

VYRIAUIAS LIETUVOS IŠLALSVINIMO 
KOMITETAS
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PREZIDENTO RIMTAS ĮSPĖJIMAS 
KREMLIAUS VALDOVAMS.

VISAME KRAŠTE IR UŽSIENYJE KALBA 
LABAI ŠILTAI KOMENTUOJAMA

ETel Aviv^

Jerusalem^

Eilat

WASHINGTON, D.C. Prez. 
Carterio trečiadienį Kongresui 
pasakyta kalba apie Sovietu k^- 
ro jėgų įsiveržimą į Afganista
ną, apie Amerikos dinlomatų 
pagrobimą Teherane ir pastan
gas pastoti rusams kelią į Per
sijos įlankos naftos (mineralinio 
aliejaus) versmes, buvo labai i 
šiltai Kongreso sutikta. Laimi 
seniai Senatas ir Atstovų Rū
mai taip ilgai ir š:Itai ploio 
Amerikos prezidentui. Smarkiai 
jam plojo vos įžengus į Kongre- 
so didžiąją salę, 20 kartų jo kai 

per- 
jam

ba buvo ilgais plojimais 
traukta, o dar smarkiau 
plojo kalbos pabaigoje.

Prezidento kalbą atidžiai

IZRAELIS GRĄŽINO EGIPTUI 
DU TREČDALIUS SINAJAUS

ATSTOVAI PRITARIA OLIM
PIADOS BOIKOTUI

WASHINGTON, D.C. — At
stovų Rūmų komitetas, apsvars
tęs prezidento Carterio planą 
Maskvos olimpiadai boikotuoti, 
pilniausiai pritaria pręzidento 
Carterio užmojui.

Atstovų Rūmų užsienio? komi
tetas sutinka šių metų olimpi
nius žaidimus perkelti į kitą 
valstybę, ar juos visai nutraukti 
ir šįmet olimpinių žaidimų ne
ruošti, jei Sovietų vyriausybė 
neatšauks savo karo jėgų iš Af
ganistano.

Komiteto pirmininkas Clement 
Zablocki pareiškė įsitikinimą, 
kad komitetas priims šį pasiū
lymą, o vėliau leis visiems At
stovų Rūmams pasisakyti.

— Salvadoro kariuomenė tre
čiadienį apsupo apie 20 tūkstan
čių kairiųjų San Salvador uni
versitete ir juos apšaudė. Akcija 
prasidėjo po jų demonstracijos 
prieš Salvador^ valdžią. Laike 
antradienio demonstracijos žu
vo 22 demonstrantai ir 135 pa
teko į ligonines.

IRANO KOMISIJA 
SKRENDA Į PANAMĄ

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no Islamo taryba, dabar valdan
ti kraštą, paskelbė, kad specia
liai padaryta komisija skrenda 
į Panamą. Ji neri vietoje patirti, 
kokiose sąlygose dabar laikomas 
šachas. Komisija taip pat nori 
ištirti, kokioje padėtyje dabar
tiniu metu laikoma šacho šeima 
bei jo patarėjai. Komisija irgi 
nori tiksliai nustatyti, kokia yra 
dabartinio šacho sveikata.

Nuvykusi komisija bandys ga
lutinai nustatyti, kokiomis sąly
gomis ir kada Panamos valdžia 
sutiktų atiduoti šachą dabartinei 
Teherano' vyriausybei.

Islamo taryba taip pat yra su
sirūpinusi mulos Chomeinio 
sveikata. Paskutinėmis dviem 
savaitėmis jis gyveno savo dva
re Qom miestelyje, bet trečia
dienį jį buvo užklupęs širdies 
priepuolis. Trečiadienio vakare 
jis buvo atvežtas į Teherano li
goninę. širdis šiek tiek aprimo. 
Ghomeini tebėra 79 metų.

KALENDORĖLIS

Sausio 25: Agapė, Ananijus, 
žiedė, Viltenis, Rimgaila.

Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:56.

Snigs, ne taip šaltą.

LABAI TIKSLIAI 
MATUOJA LAIKĄ

LAUREL, Md. Trys jauni 
mokslininkai, norėdami galimai 
tiksliau matuoti laika, John 
Hopkins universitete išmoko lai
ką matuoti vienos sekundės tri
lijono tikslumu. Tiksliai išma
tuoti sekundę nėra toks lengvas 
darbas, bet jie rado būdus išma
tuoti sekundės vieną trilijoninę 
dalį.

Kad gerai suprastumu jie iš
moko tiksliai išmatuoti ne vieną 
šimtinę sekundės dali, ne vieną 
tūkstantinę sekundės dali, ne 
vieną milijoninę sekundės dalį, 
ne vieną bilijonine sekundės da
li, bet vieną trilijoninę. Jie pa
dalino ^kundę į milijoną daliu, 

jo vėliau ją dar padalino i trili
joną x?. " Popieriuje toks se
kundės pądalymas galimas, bet 
kaip jsiv apduoti vieną trilijoni
nę skundės dalelytę — tiesiog 

į neįmanoma.
Lak.J matuoti jie naudoja 

hidrogeno maserį. Tai priemo-

sekė
* užsienio diplomatai ir galingų 
bei neturtingų valstybių vyriau
sybės, atidžiai sekančios svar
besnius užsienio politikos reika-1^ 
lūs. Prezidento kalbą šiltai su
tiko ir sveikino Vakarų Europos 
valstybes, jų spauda ir paprasti 
žmonės.

Ypatingai šiltai prezidente j 
kalba buvo sutikta Didžiojoje j 
Britanjioje, Vokietijoje. Prancū-i _ , " . , , , ,.. . .. . ine, kuri padeda nustatyti sihk>-zijoje, Italijoje, Turkijoje, o dar ......
šilčiau ji sutikta Egipte, Izrae-j 
lyje ir Jordanijoje, kur prila-j 
riama pagrindiniams Amerikos! 
užsienio politikos dėsniams. Sau- 

idi Arabija, Omanas, Kuveitas ir 
,’Į Arabų emiratai džiaugiasi, kad

i prezidentas prižadėjo Persijos; 
(įlankos valstybėms teikti Ame-j 
i rikes karo paramą.,

’ Prezidentas Carteris priminėj 
j Gorkį. Profesorius rusams, kad Amerika yra pasi-Į 

paliko visas savo knygas, doku- 
mentus ir apranga. " •b-t kas bandvs kliud>'ti

niams Amerikos
Ketvirtadieni Sovietų spauda gyvybinis intere: 

Andrei Sacharovą paskelbė išda- naftos vežimas i JAV. • ! J. , . -1 • 4 r ’ :

SAUDI 
ARABIA

mo hidregeno atomo paleidžįa- 
tmą energiją. Tik viena bėda-su 
j tuo išradimu: reikės trejų melų, 
'.kad būtų galima nustatyti, ar 

„ toks laikrodis tiksliai matuoja 
trilijoninę sekundės dalį.

SACHAR0V* APŠAUKĖ 
PARSIDAVĖLIU

MASKVA, Rusija. — Fizikes 
profesorius Andrei Sacharovas 
policijos buvo gatvėje suimtas, 
išbartas ir nuvežtas į policijos 
nuovadą. Vėliau namuose suim
ta jo žmona Elena, i dvi valan
das nuvežta į lą pačią nuovadą, 
o 6 vai. vakaru karišku lėktuvu 
juos išvežė j

LIKĘS SINAJAUS TREČDALIS BUS GRĄŽINTAS 
TIKTAI 1982 METAIS

REFIDIM, Sinajus. — Pasku
tiniai Izraelio kariuomenės da
liniai trečiadienį pasitraukė iš 
trečdalio Sinajaus ir 7,000 kvad
ratinių mylių plotą grąžino Egip
tui pagal pasirašytą taikos su
tartį ir Camp David susitari
mus. Likęs Sinajaus trečdalis 
bus grąžintas 1982 metais.

Sinajus, daugiausia kalnų ir 
dykumų sritis, yra svarbus plo
tas strateginiu atžvilgiu. Jį už
ėmė Izraelio kariuomenė 1967 
metais šešių dienų kare. Už
imant žuvo 2,250 Izraelio karei
vių. Didžiausi šarvuočių mūšiai 
buvo kalnuotoje Sinajaus srity
je prie Gidi ir Mitla tarpeklių 
vienintelių praėjimų į lygumas. 
Jos ir tarpekliai dabar vėl ati
teko egiptiežiams. Oficialus sri
čių grąžinimas bus penktadienį. 
Izraelio kariuomenė jau pasi- 
'traukė už 218 mylių linijos tarp 
EI Arish ir Ras Mohammed. Kol 
perims Egipto kariuomenė, sritį 
dabar patruliuoja specialūs Iz
raelio ir Egipto taikos daliniai, 
taip pat Jungtinių Tautų stebė
tojų ir JAV technikiniai 
netai.

Tipiška Refidim bazės 
kuacija yra charakteringa
Sinajaus evakuacijai. Sumon-

liekame taikingai”. Jų veiduose 
atsispindi baiadės apie kąrą ir 
taiką žodžiai: “Lai tai įvyksta”.

Atsitraukimas padidino drau
giškumą ir pagyvino diplomati
nius santykius tarp Egipto ir Iz
raelio. Kairo mieste Izraelis iš
nuomavo 11 kambarių Nile Hil
ton viešbutyje savo būsimai am
basadai, gi tuo pat tikslu 
liečiu delegacija lankosi

egip-
Jeru-

vie-

PINIGŲ STOKA

Iš senatoriaus Edward 
nedy rinkiminės būstinės ateina 
žinios, kad sekančią savaitę kailtuojami barakai buvo išardyti 
kuriems prezidentinės kampani-Įir išvežti, gi kariški pastatai bei 
jos darbuotojams nebus duoda- įrengimai sugriauti. Kareiviai šį 
mi čekiai dėl pinigų stokos. Iki atsitraukimą ir taikos šventę 
šiol senatorius Kennedy propa- pergyvena skirtingai. Jie prisi- 
gandai surinko 3 milijonus do- mena žuvusius draugus ir gar- 
lerių. Jis ruošiasi kelionei ir ti- bingą pergalę, kartu su liūdesiu 
kiši sukelti milijoną dolerių iki ir nostalgija. Jie abejingai žiūri 
pirminių rinkimų New Hamp- į -didelėmis raidėmis plakatą: 
shlvc valstijoje vasario 28 d. | “Mes .nepasitraukiame. Mas pa*

Ken-
eva- 

visai

N. ZELANDIJA IŠVARĖ 
AMBASADORIŲ

WELLINGTON, N. Zelandija.
Naujosios Zelandijos vyriau

sybė ketvirtadienio rylą Įsakė sinti 
Sovietų ambasadoriui Vsevoto-ssuove 
dui Sofinskiui tuojau išsikraus
tyti iš Naujosios Zelandijos. So
vietu ambasadorius atvažiuoda
mas buvo prižadėjęs nesikišti į 
N. Zelandijos vidaus reikalus, o 
buvo pagautas teikiant pinigus 
vienai politinei partijai.

Pranešimą apie Sovietų am
basadoriaus išvarymą paskelbė 
pats premjeras Robert Muldoon. 
Kabinetas turėjo įrodymus, kad 
ambasadorius davė pinigų vadi
namai Sdcialistų Vienybės par 
tijai.

— Federalinė aviacijos admi
nistracija nustatė, kad DC-10 
lėktuvų sostai motorams laikyti 
buvo ir yra geri. Netikusi buvo 
motorų ir bendrai lėktuvų prie
žiūra.

—» N. Zelandijos vyriausybė 
veja ląnk ir Sergejų Ziminą.

PRA§Ė LEISTI REGIST
RUOTI JAUNIMĄ

WASHINGTON. D.C. Pre
zidentas Carteris prašė Kongre- 

'ryžusi vartoti karo jėgas, jeigu'Są leisti vyriausybei suregist- 
'’.vvybi-jrnoti karo tarnybai Amerikos 
ims. o j is-25 metų amžiaus jaunimą, 
laisvas- Prezidentas nepasakė, kada 
Kakarų į jjs norėtų jaunimo registraciją 

Europą bei Pietų Amerikos Į pravesti. Pradžia galėtų būti už 
valstybes. Bandymas pagrobsi 'savaitės, o gal ir vėliau, už ko- 
Persijos Įlankos naftos ve smeslkių metų. Prezidentas nėra pag
arba sutrukdyti naftos tanklai-Įrįj^ęs dienos jaunimo rvgislra- 
vių judėjimą Indijos ar Atlanto Į cįįajt bet jis nori turėti Kongre

so sutikimą leisti prezidentui 
šaukti jaunimą. Jeigu rusai at
šauks savo karius iš Afganista- 

lanklaivių j’’-jn0- tada gal ir visai jaunimo 
: neregistruos.
Į Visi pripažįsta, kad karo at-

; ini?re
sns vra

viku, dirbusiu Amerikai. Afga
nistano klausimu prof. Sacharo
vas užima tokią pačią poziciją, 
kokią buvo užėmusi Amerika. 
Jis tvirtino, kad Sovietų karo 
jėgos įsiveržė i Afganistaną, ir 
visai nenorėjo klausyti, kad Af
ganistano prezidentas prašė So
vietų valdžią padėti jam numal-

užsienmi rraujanuius j dėjimu: 
, v:?Jus ( \ muitus.

būk, prof. Sacharovas rusų 
reikalus išdavęs Amerikai, i 
užėmęs tokią pačią poziciją, ko-^suimtus diplomatus ir 
kią užėmė amerikiečiai.

Kalta esanti Sovietų Srj 
o ne Amerika. Rusai gali ruošti 
Sacharovui teismą už krašto iš
davimą.

vandenimis irgi bus laikomasis0
nusistatymu prieš Amerikos gy-j 
vvbinius interesus. Jeigu rusai! * I
bandys pakenkti

tai Amerikos karo iė-Į
j gos bus nukeriptos prieš rusus.!

— Jeigu dabartiniai Iranojveju ncbus galima apsieiti be 
nes j valdovai nukreips smūgius prieš j inobdiZaci jos. bet į pirmuosius

x i—i i ... pm basa- Į ynibsius teks siųsti karius sava-ambasa
dos tarnatuojus. ir jei bent v'<’ Įnorius.

junga, nas nekaltas amerikietis nuken-|nijv*
w. . . . , • T i t _ : ________

— Izraelio kariuomenės vado
vybė atidavė Egipto kariams vie
ną didžiausių Sinajaus sričių. 
Izraelis Sinajaus strateginę dy
kuma išlaikė 12 metu. C *

— Atlanta mieste prasidėjo 
buvusio JAV biudžeto direkto
riaus Bert Lance teismas už ne
legalias pinigų operacijas ban
kuose.

— JAV įsitrauks kovon prieš 
Maskvą Persijos įlankoj, jeigu 
arabai priešinsis rusams.

so atstovai rinki-
- ..mores ruošti

lės, tai Iranas labai smarkiai- 
nukentės. Prezidentas dar ir <la : 
bar reikalauja tų įkaitų besąly
ginio išlaisvinimo.

Prezidentas nesidrovėjo pasa-

in 
•įjos sąrašą.

tų DC 1 lėktuvo nelaimėje pir
miausia lūžo užpakalinis sostas, 

kyti, kad Sovietų Sąjunga prisi- vėliau kiti sostai neatlaikė su- 
gamina daugiau ginklų, negu jai įdariusio naujo įtempimo, 
reikia, o vėliau tais ginklais ir — ---- —
žmonėmis veržiasi j kitus kraš- patyrusios apie prezidento (.ar
tus. Amerika veik kiekviename jerj0- viešą pareiškimą Kongre- 
dešimtmetyje privalėjo pasi-j 
priešinti Sovietu ekspansijai.

Prezidentas pareiškė savo ne-įbendradarbiaui;.
H Prezidentui baigus kalbą

*‘lsui. šiltai prezidento žodžius pri- 
jėmė ir prižadėjo kartu su juo

pasitenkinimą Sovietų karo jė
gų įsiveržimu į Afganistaną. *1isį§veįcarijos ir Londt.no bnžes? 

doleris gerokai pakilo taip grei
tai, kad visus nustebino. Niekas 
nesitikėjo tokio dolerio paki- 
limd.

pabrėžė, kad už ši žygį Sovietų 
karo jėgos smarkiai nukentė- 
siančios. Visos Persijos įlankos 
didesnės ir-mažesnės valstybės.

Londt.no


TFI HWUI H m

Redaguoja Z. JUŠKEVIČIENĖ.
>T ■ — ^Tv.

Raštus slysti: 1616 So. 49 Ct., Cicero, III. Redakcinė komisija: ST. JUŠKĖNAS, A. PLEŠKYS, A. REPŠIENĖ, J. VAIČIŪNAS

JULHS GI ODA

Br. Nainio, buvusio Pasaulio Liet. B-nės 
pirmininko, demagogija Akiračiuose

(Tęsinys iš vakarykščio numerio)

SVEIKINIMAS
sulaičio sveikinimas, skirtas R.L. Bendruomenės tarybos 
sulaičio sveikinimas, kirtas R.L. Bendruomenės tarybos 
narių ir atstovų suvažiavimui, įvykusiam 1979 m. gruo
džio mėn. 8 dieną Šaulių namuose, Chicagoje.

Pagrindinė priežastis, kodėl 
frontininkai iš Bendruomenės 
taip skandalingai šalino iš parei
gų apylinkių valdybas ir jų pir
mininkus buvo ir yra ta, kad šie 
nepakluso jų politiniam dikta
tui: nesutiko vykdyti “tiltų sta
tybos” politikos. O kaip mato
ma, jų darbai liudija, kad jie 
žūtbūtinai siekia vesti tiltų sta
tybos politiką, šiuo pagrindu jie 
dabar savo politinių sėbrų, bend
raminčių akiratininkų talkina
mi, siekia sugriauti ALTą ir 
VLIKą, įsisteigė net ir “nuosa
vą” politinį organą L. B-nės ap
imtyje ir lik priedangai jį pa
vadino visuomeninių reikalų 
skyriumi. Dabar jau imasi poli
tikuoti “iš peties”, beldžiasi .ir 
prie Baltųjų Rūmų durų. Tik 
vienas klausimas: Kaip ilgai?
Okupanto pasiuntinio priėmi, 
mas. koncerto rengimas yra 

aiškus tiltų statybos poli
tikų darbas

Kalbant apie “tiltų statybos” 
politiką, visų pirma tenka išsi 
aiškinti, kas ji yra, kokia jos va
romoji ideologija? Tai yra mo
kytojo St. Barzduko sufanati 
zuotų frontininkų politinė ideo
logija ir ši politika remiasi pa
taikavimu’ ir nuolaidžiavimu 
okupantui. '2

Tai tiekas negali nuneigti, nes 
šių politikierių darbai šitai tvir
tina. Tik šios “tiltų statybos-’ po
litikos pasėkoje atsirado ir pro
komunistine propaganda sutepti 
lituanistinės mokyklos vadovė-; 
liai, pradėtas mokyklos vaikų 
vežimas į pionierių stovyklą 
Praviniškėse, pradėtas studentų 
verbavimas, siuntimas Į Vil
niaus Kapsuko universitetą stu
dijuoti marksizmo-leninizmo po 
lituanistinių studijų priedanga 
ir 1.1.

Kai giliau galvojanti, toliau 
pramatanti išeivijos dalis pra 
dėjo įrrotestuoti, tai tiltų staty
tojai savo darbus kiek sulėtino, 
bet neilgam. Jie tik pakeitė veik
los metodus, kuriuos nuolat kei
čia, kaip ir orkupantas. Patrio
tinė visuomenė susirūpino ir 
griebėsi uždavinio pastoli kelią 
tokiai pragaitšingai politikai ir 
jos vykdytojams. Bei kada ne
turima drausminančių priemo 
nių. tai šie Si. Barzduko politi
kieriai, atsipiūsdami savoj spau
doj, toliau veda šią prookupan- 
tinę politiką.

O kad šie tiltų statybos poli
tikieriai galėtų nevaržomi veik
ti. kalbėti visos išeivijos? vardu: 
belstis j Baltųjų Rūmų duris ir 
derėtis su okupantu, šiuo, o ne 
kitu pagrindu. jie Įsisteigė ir 
nuosavą politini skyrių Lietuvių 
Bendruomenės apimtyje ir la
bai nekaltai ji pavadino Politi
nių reikalų skyriumi.

Kad ALTa yra juridinis šio 
krašto asmuo, kad jį negali pa
keisti jokia kita organizacija, 
ypač larplaulinė, kokia yra L. 
Bendruomenė; kad X LIKas yra 
tautos atstovybė ir kad ji nie
kas negali pakeisti ar jo politi
nes funkcijas vykdyti, lai apie 
šia tiesą jie nė girdėti nenori, 
nežiūrint, kad šį reikalą jiems 
jau daugelį kartu aiškino viso
kio rango teisininkai, ncišski- 
liant nei tarptautinės teisės Ži
novu. Tad kaip galinui su šilais 
ŽP’U-Hienns susikalbėti. Kai jie 
vi h tokie aklatikiai. Jbi tokie 

teikalai vyksta pas mus, kultū
ringus žmones, tai nėra ko ste
bėtis ar šaipytis iš Khomeinio 
ir jo sufanatizuotu iraniečiu.

Ne vienas ir ne vieną kartą 
statė klausimą, kokia yra per 
priežastis, kad fro'ntininkai, al
kūnėmis baksnojant ir per visų 
galvas lipdami, taip veržiasi po
litikuoti. Atsakymas trumpas 
r aiškus: politinis fanatizmas! 

St. Barzdukas, panašiai kaip ir 
mula Khomeini, yra sufanatiza
vęs frontininkus. Metų metai jis 
jiems pūtė ir Įpūtė politinį mi
lą, kad tik frontininkai jaučia 
laiko dvasią, kad tik jie vien? 
sugeba skaityti laiko ženklus ir 
turi pasaulio ir Lietuvos ateities 
politinę viziją. (Sic!) Tai štai 
koks yra frontininkų politinio 
veržimosi variklis, tai štai koks 
didelis yra jų fanatizmas! Rei
kia tik pasiskaityti jų žurnalą 
“Į Laisvę”.

Frontininkų politinę ideologi
ją atpažinus, jų aspiracijas nu
stačius, be to, žinant ir akirati
ninkų politinę kryptį, nesunku 

i surasti ir solisto V. Daunoro 
; koncerto rengėją. Tik neaišku, 
kodėl B. Nainys Akiračiuose 
džiūgaudamas dėl publikos su
keltų ovacijų solistui, taip ir ne
pažymėjo’, nenurodė to koncerto 
faktinojo rengėjo, kas paprastai 
yra-daroma — rengėjas nurodo
mas. Tad tenka spėti, kad šio 
koncerto rengėjai vis dėlto jau
čiasi nepatogiai ir bijo prisiimti 
atsakomybę. Sąžiningi, garbingi 
veikėjai nebijo visuomenei pasi 
rodyti nei scenoje, nei spaudoje

Išimtas ir esminis klausimas:
Kaip ilgai šie “tiltų statybos” 

politikieriai statys tuos savo til 
tus, dublikuos ALTos bei VLIKc 
veiklą ir kenks Lietuvos laisvi- 
ūmo reikalui? Atrodo, kad jau 
nieko kito neliko, kaip tik visa 
šeivijos apimtimi ir visu pajė 
^umu jiems pastoti kelią ir iš 
jrganizacinio gyvenimo juos pa 
šalinti, nes tauta ir pasaulinės 
politikos vairuotojai gali drąsiai 
apkaltinti ne tik klystančius, be- 
ir tylinčius. ..

Istoriniu žvilgsniu žvelgiant Į 
šį politinį išeivijos reikalą, jis 
atrodo šitaip: tiltų statybos poli
tikieriai įsirašė Į išeivijos isto
riją tik kaip pikto erzelio kėlė
jai, išeivijos skaldytojai ir pa 
taikautojai okupantui. Ir jie pa
sirodė kaip neprityrę, labai nai
vūs politikieriai. Iš tikrųjų, šių 
tiltų statybos politikierių galvo 
j imas, kad jie, maža emigrantu 
išeivių grupelė, galėtų pakreipi 
komunistinės i m p e r i alistinė 
Rusijos planus užkariauti ir vai-

Spaudos darbuotojai-laikraštininkai Reorganizacinės Liet. Bendruomenės Tarybos narių ir at
stovų suvažiavime, Įvykusiame 1979 m. gruodžio mėn. 8 dieną Šaulių namuose, Chicago.

(C. Genučio- nuotrauka)

R.L. Bendruomenės Centro valdybos veikla
Centro valdybos posėdis, pir

masis šiais 1980 metais, įvyko 
sausio 9 d-, Reorganizacinės 
Bendruomenės būstinėje, Dr. 
V. Šimaičio ofice, 29 51 W. 63 
st. (Šiuo adresu gaunami visi 
organizaciniai raštai, laiškai.)

Posėdyje dalyvavo pakanka
mas narių skaičius daryti teisė
tus sprendimus ir nutarimus. 
Šiame posėdyje buvo pasiskirs- 

' tyta pareigomis, kas. jau .pas
kelbta vagose. Posėdyje buvo 
atsidėjus svarstytas tiesioginis 
L. B-nės veiklos reikalas: sags 
tytos veiklos gairės ateičiai. Nu 
tarta, stengtis steigti naujas apy 
linkės, o mažesnėse kolonijose 
pasitenkinti bent įgaliotiniu 

Rengti simpoziumus, skirtus rys 
kinti Reorganizacinės L. Bend
ruomenes idėją.

Išleisti Dr. Z. Danilevičiaus 
paskaitą, jo skaitytą R. L. Ben
druomenės tarybos narių ir ats
tovu - suvažiavime. įvykusiame 
1979 m. gruodžio 8 d., Šaulių 
namuose- Paskaitos tema: Re
organizacinės L. Bendruome
nės vaidmuo dabarties Lietuvos 
laisvinimo veiksnių situacijoje” 
Prie šios paskaitos prijungti ir 
dokumentinę medžiagą: “Lietu
viu Bendruomenės skaldvmas 
ir jos skaldytojai”. Yra net trys 
asmenys, kurie šiam leidiniui 

dyfi pasaulį, yra daugiau ne 
utopija. Todėl fcrika pirini su 
tikti su vis dnž?ria i k "r t n farm 
teiginiu, kad ši “tiltų slriybos’* 
politika ir jos po!it.k:crir: yra 
baisi išeivijos nsl iiraė.

jau yra pasiūlę finansmę para
ma. Vienas detroitiškis bendruo 
menininkas pasiūlęs net ir tūks
tantį dol. Kitas, pažaidė jęs šim
tinę. jau yra ją ir atsiuntęs. 
Tas ir skatina vadovybę šį už
davinį nedelsiant atlikti, šio lei
dinio išleidimo vykdytojais pas
kirti: Z. Juškevičienė ir Ig. Se
rapinas.

Nutarta raginti apylinkes gy
vinti kultūrine verkia: rengti 
kultūrinius minėjimus, ryškinti 
kultūrinio gyveniifib sukaktis, 
rengti vaidinfmus^ steigti dai- 
nos-šokio. meno ansamblius ir 
k t.

Kalbėta apie Toronte, Kana
doje. veikiantį teatro vienetą 
“AITVARAS”, kurio vaidinto
jų daugumą sudaro jaunamas. 
“AITVARUI” vadovauja Aldo
na Dargytė Byszkewicz. ši te
atro grupė, Kanados lietuvių 
visuomenėje yra jau užsireko
mendavusi, kaip rimta sceninė 
pajėga. “AITVARAS” kaip tik 
ir vaidins šį mėnesį Toronte, 
statys trijų veikšn&ų komeaiją: 
Saulėgrąžų sala “parašytą Vy
tauto Alanto, žinome raytojo. 
Yra galimybė šią teatro grupę 
atsikviesti ir į Čhicagą, na, ir 
be didelių finansinių išlaidų, 
nes Kanados valdžia subsidijuo
ja etninių grupių kultūrinę veik 
lą ir jų reprezentaciją užsieny
je. Tad yra prieinamos sąlygos, 
galimybė megzti kultūrinius ry
šius su savo tautiečiais Kanado
je. Nutarta sugestionuoti vienai 
kuriai apylinkei imtis iniciaty
vos ir “AITVARĄ” atsikviesti 

į Chicagą. Paskirta finansinė 
auka Naujienų die n.raščiui 
$200.00

R. L. Bendruomenės naujai 
išrinkti Centro organai pa

siskirstė pareigomis
R-L. B-nės tarybos narių ir at 

stovų suvažiavime, įvykusiame 
1979 metų gruodžio 8 d. šaulių 
namuose, Chicagoje, buvo iš 
rinkti vadovaujamieji organai, 
kurie jau ir pasiskirstė parei
gomis.

R. L. Bendruomenės tarybos 
prezidiumas: kap‘. A. - Juškevi
čius— phm., dr/V. Plioplys — 
vicepirm., kan. Vac. Zakaraus
kas — vicepirm., mokyt. A. Rep
šienė — sekretore, žurn. A. Pieš* 
kys — spaudos reikalams.

R. L. Bendruomenės Centro 
valdyba: dr. Vytautas Daugis — 
pirm.; vicepirmininkais — dr. 
V. Šimaitis, dr. V. Balčiūnas, K. 
Pocius, P. šernas, A. Švitra; 
mokyt. Ig. Serapinas — genera
liniu seku., mokyt. Al. Kačins
kienė — finansų sekr., žurn. Z. 
Juškevičienė — spaudos atstove,. 
R.L.B. Vagų (Naujienų dienraš
tyje) redaktore, mokyt. A. Gs 
balienė — valdytos nare s ecr 
Items reikalams, inž. Ėd. J??i 
nas — valdybos nariu. K. cit 
rinskas, nekilnojamo turto fa 
davėjas — organizaciniams re 
kalams atstovu, mišk. P. šilas i 
teis. VI. Pauža — valdybos nu 
riais.

Kronikos žinios
• Pagerbtas -dr. V. Dargis,

A.A. Elvyra Skopienė, Sibiro 
tremtinio Aleksandro Skopo 
žmona, septynių vaikų motina 
ir 17-kos vaikaičių mdciutė, 
mirė 1980 m. sausio mėn. 5 d. 
Cicero, III. Palaidota- šv. Ka

zimiero Lietuviu kapinėse 
sausio mėn. 7 dieną.

• R.L.B. Centro valdybos pirrrri- 
1 ninkas. Pagerhtuves surengė jo 
J liendraininčiii, idėjo’s draugų bū- 
jrelis. Daktarui V. Dargini buvo 
i palinkėta ir ateityje taip drąsiai 
įžygiuoti pirmyn į frontą prieš 
kolaborantus ir okupanto at
siųstus pasiuntinius išeivijai kir
šinti, erzinti ir ją skaldyti. Jam 
buvo tįeitka ir dovana, meniš
kas tautodailės dirbinėlis. Pager 
bintas Įvyko šių metų pradžioje 
privačiai.

• Fotografai C. Genutis. R.L. 
Bendruometuis narys, buvp stai
ga susirgęs ir gulėjo Šv» Kry
žiaus ligoninėje. Dabar jau yra 
grįžęs ir sveiksta namucfce, prie- 
lėlių ir draugų dažnai lankomas. 
Visi jam linki greitai sustiprėti. 
Sliprėk, mielas Ciprijonai!

___________ - ,

— Vilniaus universiteto 400 
metų sukakties proga Vilniuje 
išleista trijų tomų istorijos kny
ga apie V. universitetą, bei pusė 
istorijos bukoniumstinta.

Š.m. sausio mėn. 5 d. iš gy 
veninio pasitraukė, baigė žemės 
kelionė Elvyra Skopienė. Palai
dota sausio 7 dieną šv. Kazimie
ro Lietuvių kapinėse.

Velionė E. Skopienė buvo 
žmona Sibiro tremtinio Alek* 
sandro Skopo, kuris prieš metus 
laiko per Amerikos ko’nsulatą 
Maskvoje iš komunistų rojaus 
veržte išsiveržė Į laisvę, į Ame
riką. Elvyra Skopienė buvo sep
tynių vaikų motina, turėjo ke
turias dukteris ir tris sūnus. Vie
nas jų — Apolinaras yra Reor
ganizacinės Liet. Bnės Cicero 
apylinkės valdybos narys, spau
dos darbuotojas.

E. Skopienė buvo, pilna to žo
džio prasme,-lietuvių tautos di; 
džiosios tragedijos auka, kitri 
ant savo motiniškų pečių išnešė, 
išjautė savo tautės tragediją, 
liftams okupuojant I>etuvą, El

vyra .dar gaha imtno

Didžiai Gerbiamai
Poniai Antaninai Repšienei
Amerikos -Lietuvių Bendruomenės
Tarybos Prezidiumo Sekretorei
1016 Linden Avenue
Bellwood, Ill. 60104* *

Malonioji Ponia,
Jūsų siųstą pakvietimą dalyvauti JAV (R) LB Tarybos na

rių suvažiavime gavau ir noširdžiai dėkoju. Deja, jau anksčiau 
padaryti Įsipareigojimai man neleidžia dalyvauti nei Tarybos 
posėdyje, nei VLIKo seime, kuris prasideda taip pat gruodžio 
8 d. Baltimorėje ir Į kurį maloniai pakvietė dalyvauti jo pirmi
ninkas dr. Kazys Bobelis.

šia proga noriu palinkėti garbiesiems Tarybos nariams ir vi
siems JAV (R) LB vadovams bei darbuotojams kuo geriausios 
sėkmės sunkiame, bet garbingame ir būtiname bendruomeninia
me darbe.

Dievas telaimina Jūsų pastangas ir teteikia Jums jėgų, ener
gijos ir ištvermės. Svarbiausia, nenusiminkite, nes Jūs dirbate 
teisiųjų darbą:

Visuomet su Jumis gilia pagarba, ,
A. J. Kasnlaitrs

1979.XII.4

Mirė ir palaidota tauri lietuvė, 
' pasišventusi motina

motina, su - penkiais vaikais iš
bėgo į tamsią nežinią. Pakėlė 
daug vargo, daug skurdo, bet 
nepasimetė gyyenimd kelyje: Vi
sus vaikučius išaugino, pagal 
galimybę išmokslino ir jiems vi
siems įsavino stiprius tautinius, 
moralinius principus, šiai Moti
nai ir priklauso visų taurių lie
tuvių didelė tautinė pagarba. 
Elvyra ir buvo lietuvės motinos 
tautinės, moralinės stiprybės bei 
dvasinės didybės pavyzdys. Pri
klausė Balfiii, Liet. Bendruome
nei, gilini pergyvento Lietuvių 
Bendruomenės suskaldymą.

Velionė buvo pašarvota Va- 
saitis-Butkus šermeninėje, Cice
ro. Ątsrsveikinimd kalbas’ pasa
kė dr*. Br. Mofušienė — Ralfo 
vardu (kalba buvo giliai išjaus
ta, tautinės, religinės minties ir 
jautriai pasakyta), mokyt. A. 
Tatiginas atsisveikino L. KfikŠč. 
Demokratų vardu ir jo kalba 
buvo turininga, jautri.

Giliame nuliūdime likot oku
panto kalėjimų ir Sibiro stovyk
lų iškankintas vyras Aleksand
ras, keturios dukterys, kurių 
viena yra likusi Lietuvoje, trys 
išeivijoje, tat: G. Bikulčienė, 
Grinienė, Sof. Palionienė, šių 
dviejų dukterų vaikai. Velionės 
vaikaičiai, tarsi keturi ąžuolai, 
pagarbiai nešė savo močiutės 
karsią, kas Rūdijo, kad motinos- 
močiutės Elvyros tautiniai mo
raliniai principai, jos puoselė
tos tradicijos šeimoje gerbiamos 
ir paveldimos.

Laidotuvėse dalyvavo virš 
šimto žutonių, palydoje važiavo 
keliasdešimt mašinų. Visi daly
viai buvo pakviesti pietų.

šiai garbingai lietuvei motinai 
Elvyrai Skopienci, hetdrėjiKiai 
galimybės gy venti ir mirti- savo 
numylėtoje tėvų žemėje, lebiįnie 
šio dulžiųjų žmogaus laisvių 
Lnrim žemė jai lengva,

Z. Jus.
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Kalėdų eglutė Vasario 16 gimnazijoje j IT’S AMAZING!
1979 metų Kūčių ir Kalėdų rijos valdybos pirmininkas tėv. 

eglutės šventė Vasario 16 gim
nazijoje įvyko gruodžio mėn. 
20 d- vakare. Kun. Fr. Skėrys 
šią šventę suorganizavo ir pra
vedė. Tai buvo jubiliejinė jo 
organizuota eglutė — dvide
šimt penktoji iš eilės, sidabrinė.

Visiems susirinkus į gimna
zijos valgyklą, mokiniams, mo
kytojams. gimnazijos likusiam 
personalui ir gimnazijos kura- 
torijos valdybos pirmininkui, 
šventę atidarė kun. Fr. Skėrys, 

kviesdamas visus bendrai su
giedoti giesmę “Tyli naktis, 
šventa naktis”. Po to perskaitė 
gimnazijos katalikų kapelionas 
kun. J. Dėdinas Kalėdų evan
geliją (Luko 2, 1 — 20), o evaji 
gelikų dvasios vadovas kun. j 
Fr. Skėrys perskaitė kalėdinę 
rhaldą ir stalo maldą. Sekė kalė 
dinės* eglutės žvakučių uždegi
mas: šią ceramoniją atliko Va
sario 16 gimnazijos direktorius 
V. Natkevičius, kuratorijos val
dybos pirmininkas tėv. A. Ber
natonis, OFMCap, ir kunigai 
Fr. Skėrys ir J. Dėdinas, žva
kutėms degant, sveikinimo žo
dį gavo gimnazijos direktorius. 
V. Natkevičius kalbėjo apie 
Kūčių ir Kalėdų švenčiu tradi
cijas ir reikšmę- Kūčiose yra 
senų pagoniškų ir krikščioniškų 
papročių. Šiandieną jos yra šei
mos ir meilės šventė. Vasario 
16 gimnazija su savo mokiniais, 
mokytojais ir kitais darbuoto
jais sudaro tam tikra prasme 
irgi vieningą šeimą. Todėl ir 
švenčiamos jos ribose Kūčios ir 
Kalėdos. Po direktoriaus trum
pą žodį tarė gimnazijos kurato-

A. Bernatonis. Jis vius nuošir
džiai pasveikino ir visiems pa
dėkojo už atliktą darbą.

Prasidėjo Kūčios! Visų pir
miausia klasių auklėtojai ir kla 
siu seniūnai priėjo prie direk
toriaus ir kuratorijos valdybos 
pirmininko ir su jais laužė pa
plotėlius. O paskui kiekvienas 
sveikino kiekvieną. Visa salė 
buvo kupina Kalėdų nuotaikos. 
Per metus susidarę nesusiprati
mai ir nesantaikos nebeegzista- > 
vo, meilė ir draugystė užval
džiusi visų širdis! Tokioje nuo
taikoje, kai nebebuvo galima 
rasti nė vieno, kuriam nepalin
kėta laimingų Kalėdų, sėsta 
prie stalų. O jie pilni tralicinių 
lietuviškų Kūčių valgių! Virš 
dvylikos skirtingų patiekalų, 
•r visi pagaminti be mėsos ir be 
pieno! Su pasigardžiavimu val
goma.

Baigus valgyti Kūčias, prasi
dėjo Kalėdų eglutės kultūrinė 
orograma. Mergaičių chorelis iš 
Vokietijos (R. Bertulaikytė, VI 
kt, B. Dirgėlaitė, V kl., L. Ke- 
meraitytė, V kl., L. Kairytė. VI 
kl-, K. Lankytė, VI kl., B. Preu- 
saitė, V kl., ir K. Veršelytė, VII 
kl.) sugriedojo keturias gies-. 
mes: “Veni, veni, Emmanuel”, 
“Tyliąją naktį”, “šventa nak
tis” ir “Ateikit, tikintys”. Eilė
raštį “Užgimimo Gloria” dekla
mavo R. Šlavikas, VIII kl. Ir 
vėl pasirodė mergaičių iš Vo
kietijos chorelis su giesmėm 
“Prie prakartėlės”, “Gul šian
dieną”, “Piemenėliams” ir “Svei 

.kas, Jėzau”. Sekė eilėraštis 
“Rarotų giesmė”, deklamuotas .
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BALZEKAS MOTOR’S
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Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
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ITU BeVfE Halitei 8tr«< Chfcate,

L. Kairytės, VI kl. Po to pasiro
dė mergaitės iš Šiaurės Ameri
kos (K- Mačiūnaitė, VI b kl.,
R. Morkūnaitė, VI b kl., D. Kai
rytė, VI b kl., ir jauna mokyto
ja D. Grybinaitė). giedodamos 
“White Christmas”, “Senas, se- : 
nas seneliukas”, “Drummer 
Boy” ir “Winter Wonderland”. ' 
Neatsiliko ir mokinės iš Pietų 
Amerikos (B. Bacevičiūtė, VIII 
b kl., D. Silickaitė. VIII b kl.,
S. Važgauskaitė, VIII b kl., R. 
Zavadskaitė. VIII b kl., ir S. 
Žutautaitė, VIII b kl.). Jos in
terpret© “O Tannenbaum”. “Um 
novo tempo”, “Sorriso”, “Santa

■ cara” ir “Sinos da capela”. Šven 
, tė artinosi pabaigos visų ben
drai giedama giesme “O džiau
gsminga, išganinga” ir kun. Fr. 
Skėrio tartu užbaigos žodžiu. 
Jis padėkojo visiems prisidėju- 
s’ems prie šventės: programos 
išpildytoj ams, virtuvei, padėju
sioms organizuoti ir visiems ki
tiems, prisidėjusiems prie šven 
tės pasisekimo. Ypač jis dėkojo 
aukotojams, nes tik jųjų duos- 
numo dėka buvo įmanoma šią 
šventę pravesti.

Po trumpos pertraukos Įėjo 
i Kalėdų senis ir visus apdova- 
; no j o saldumynų ir vaisių krep- 
: šiais, neapleisdamas ir savo ei- 
• liuotos poetiškos kalbos su pa- 
j barimais ir pagyrimais.

Dvidešimt penkios Kalėdų eg 
lutės — visas iš eilės be jokios 
išimties suorganizavo kun. Fr. 
Skėrys. Kas iš tolo bent vieną 
kartą stebėjo, kaip tai yra sun
ku, gali įsivaizduoti, kiek ener
gijos kun. Fr. Skėrys yra sky
ręs Vasario 16 gimnazijos mo
kinių kalėdiniam džiaugsmui. 
Jam reikia labai nuoširdžiai dė
koti ir ji prašyti šį didelį darbą 
tęsti.

Bet reikia dėkoti ir duosniems 
aukotojams. Gimnazijos biu
džete Kalėdų eglutei nėra nu
matyta nė mažiausio skatiko! .
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Mūsų tautinės šventės
Lietuvoje vadinamoji Lietu- vadinta 

vos Taryba 1918 m. vasario 16. d. šventė, 
paruošė deklaraciją, kurioje 
buvo pasakyta, kad pamatus i 
Lietuvos valstybei galutinai nu- 
statys Steigiamasis Seimas. Tas 
Steigiamasis seimas buvo iš
rinktas 1920 m. gegužės 15 d. ir 
tą pat dieną Seimas patvirtino 
Lietuvos Tarybos vasario 16 d. 
sprendimą, kuriuo buvo pa
skelbta nepriklausoma Lietuva. 
Taigi tos dienos — vasario 16 
ir gegužės 15 — buvo vyriau
sybės paskelbtos kaipo tautinės 
šventės.

Lietuvoje 1926 m. gruo'džio 
17 d. įvyko perversmas ir val
džią į savo rankas paėmė kito
kių pakraipų asmenys. O 1927 
metais, artėjant gegužės 15 d., 
daugelis žmonių ėmė džiaugs
mingai manyti apie artėjančią 
Gegužes 15 d. tautinę šventę. Ir 
tada esamosios vyriausybės pa
reigūnai viešai paskelbė, lead 
Gegužės 15 d. tautinė šventė nu
keliama j rudenį, rugsėjo 8 d., 
kada bus prisiminta, jog prieš 
500 metų kunigaikštis Vytautas 
Didysis ruošėsi užsidėti kara
liaus vainiką.

Taigi, kitaip sakant, Gegužės 
15 d. šventė buvo panaikinta. 
Būtų buvę daug geriau padary
ta, jei Gegužės 15 d. šventė ne
būtų buvusi panaikinta, o Rug” 
sėjo 8 d. šventė galėjo būti pa-

Viską suaukoja nuoširdūs tau
tiečiai: mokinių ir buvusiųjų 
mokinių tėveliai, visa eilė kitų 
nuolatinių Kalėdų eglutės rė
mėjų ir ypač lietuvių LS kuo
pos Darmstadte, Kaisersltauter 
ne ir labiausiai Schwetzingene. 
Visiems, visiems didelis nuošir
dus lietuviškas ačiū!

Petras Veršelis

VEJA

kaipo trečioji tautinė
A. Kelmutis

LAUKAN SERGEJŲ 
ŽEMINĄ

WELLINGTON, N. Zelandija. 
— Naujosios Zelandijos vyriau
sybė, išvijusi namo Sovietų am
basadorių Vsevolod Sofinskį, ta
me pačiame posėdyje svarstė 
neseniai į Naująją Zelandiją at
siųsto Sovietų žurnalisto Serge
jaus Ziinino bylą.

Išaiškinta, kad jis oficialiai 
atstovauja Maskvoje įsteigtai 
“Sovietinių žinių” agentūrai. Zi
minas turėjd būti minėtos agen
tūros atstovas N. Zelandijoje ir 
turėjęs rinkti žinias Maskvoje 
veikiančiai sovietinei žinių agen
tūrai. Administracijos 
nustatė, kad Ziminas, 
siųsti žinias j Maskvą, 
siuntė N. Zelandijon.

Jau praeitą savaitę N. Zelan
dijos pareigūnai nustatė, kad 
tas pats Ziminas teikė Maskvoje 
gamintas žinias vadinamai So
cialistų vienybės partijai. Jam 
Įsakyta išsikraustyti iš Naujo
sios Zelandijos ateinantį penk
tadienį.

organai 
vietoje 
jis jas

MŪSŲ SPAUDOJE
REORGAI IR PARTORGAI
Draugo 14 nr. Stasys Barzdu

kas savo laiške rašo apie ALTos 
ir LB pasitarimus įr duoda to j 
k į pamoksliuką:

“Tad ko reikėtų bendro darbo j 
atmosferai praskaidrinti? Visų, 
pirma reikėtų Altos ir Bendruo 
menės valdybų pareiškimu, kad 
jos pripažįsta bei vertina vie
na kitos dirbamą darbą ■ 
darbą laiko naudingu, reikalin
gu ir būtinu. Tokios visuome
ninės tolerancijos iškėlimas ir 
pabrėžimas būtų ta sąlyga, ku
rios norime ir laukiame bendra
me darbe.

Antras dalykas, kurio lietu
viškam visuomeniniam 
gyvenimui labai trūksta, būtų 
skaitymasis su vadinamuoju 
pliuralizmu. Toks ir pliuraliz
mas reiškia, kad kiekvienas ga
lime turėti, skelbti ir ginti savo 
nuomonę. Tokia pozityvi nuo
monė gali būti skirtinga, tik jai 
reikštis turime ieškoti kultūrin
gų formų. Todėl būtina atsiri
boti nuo piktos valios ardomų
jų apraiškų, kurios daugiausia 
mūsų gyvenimą nuodija ir 
griauna.”

Kalbant apie gyvenimo nuo
dijimą, joks gyvuliukas tiek 
neužuodijo atmosferos, kiek tai 
padarė Barzdukas. Jis ir tame 
laiške moko kitus kultūringai 
elgtis, bet pats taip nesielgia. 
Jis taip rašo:

“Juk nėra paslaptis, kad at
mosfera pasitarimui yra nepa
lanki, pvz., Rochesterio susita
rimai Bendruomenei yra visiš
kai priimtina bendradarbiavimo

plotmė, o Altos rporgams — 
“savižudybė”. Taigi susirinkti 
vėl bergždžiai ginčytis nebūtų 
nei prasmės, nei naudos’’.

Apie kokius Ahos reorgus, 
su kuriais LB nori susitarti. 
Barzdukas rašo? Tur but jis 
nori tik tartis, bet nesusitarti.

laišką jis taip užbaigia:
V esai atsiliepiu vardu ir tų, 

— šį, kurie, siekdami bendros gero
vės. via mane prašę pasisakyti 
aukščiau minėto pokalbio rei
kalu.

Kas yra tie anoniminiai 
Barzduko draugai? Sekant jo 
Altai prikergtą priedėlį ir var
tojant tos pat kilmės išsireiški
mą. reikėtų juos pavadinti par
torgais.

mūsų£

K. Petrokaitis

Kompozitoriaus komplimentas
Geras kompozitorius Joseph 

Haydn lankė garsią solistę Bil
lington. Pastebėjęs viršuj forte- 
piono pakabintą anglų dailinin
ko Joshua Reynolds pieštą jos 
portretą, kaip ji šv. Cecilijos po
zoje maldingai klausosi angelų 
choro, pastebėjo:

— Paveikslas tikrai gražus, 
tik aš nesutinku su to dailinin
ko nuovoka.

— Ką norėjote tuo pasakyti? 
— klausė solistė.

— Matote, Reynolds'nupiešė, 
kaip tamsta klausaisi angelų 
balso, o jis turėjo nupiešti, kaip 
angelai tamstos balso klausosi!

— Praeitų metų gruodžio pa
baiga Rytprūsiuose buvo balta.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiniiHiiiBiiiiiiū;;

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32

ŠV RAŠTO NAUJASIS* TESTAMENTAS
IR PSALMAI

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.
LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321, 

Oak Lawn, Ill. 60454

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ______ ______  $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS ,

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ...........  $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, UL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

TeL 476-2206
3.

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.$10.00

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

Minkšti viršeliai

Minkyti viršeliai

110.00

115.00

DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI
MAUJIIHOSB GALIA.* GAUTI HBPAPUASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMINtS VBIKtJO IR RAiYTOJO ATSIMIMIMUS
Dr. A. J. 9v*mci _ MINTYS IR DARBAI, 2S9 p«L, UečUoėio* 190B 

metij Įvrfcin*. Jablonakle ir Totoraičio liana* diena* ir ral- 
r+ptaliu. ---------------------------------------------------

Or. A. J. — DANTYS, ja prieUttra, rreikita Ir trr**
Kietai* rliiaUaia, rieto!* *4.00 dabar tik S3.IG
KirJtital* rtrielLd* tik_____________________ —----- ®L®>

Dr. A. J. »«-*-> — AUK3TA KULTŪRA — IIAURŪS iHONtl.
KeUon4* <nrt>pa įrptkiflAl. Dabar tik  3XM

NAUJIENOS,
17W S*. HALSTED 8T^ CHICAGO, ILL. m® B

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čeki reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto Išlaidom*.

$10.00

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, Friday, January 35, 19U0



THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago, IL 60608. Telephone 421-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of January 1, 1980 
Subscription Rates:

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

pusei metų---------- ---------- $22.00
trims menesiams  $15.00 
vienam mėnesiui$ 4.00

Kanadoje:
metam* _ - ,— $45.00
pusei metų$24.00
vienam mėnesiui  $ 5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams_____$45.00
pusei metų $24.00 
trims mėnesiams______ — $12.00
vienam mėnesiui_____ ..__  $5.00

Užsieniuose:
metams _$48.00
pusei metų  $26.00

Kitose JAV vietose:
metams —__ ____ _ $40.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

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

Kongresas ir kraštas pasitiki 
prezidentu Carteriu

Prezidentas Jimmy Carter trečiadienio vakarą pa
sakė Amerikos Kongresui svarbią valstybinę kalbą. Kam 
teko televizijoje sekti prezidento Carterio kalbą, tai iš 
pirmo žvilgsnio matė, kad prezidentas turi pilniausią 
Kongreso pasitikėjimą. Prezidentui labai šiltai plojo ne 
tik Senatas, bet ir Atstovų Rūmai. Neseniai atvažiavu
siems tremtiniams, neturėjusiems progų išklausyti kitų 
prezidentų kalbos Kongresui, pirmą kartą aiškiai matė 
tokį pritarimą kiekvienai svarbesnei minčiai. Prezidento 
kalbos eigą sekusieji ir aplodismentus skaičiavusieji su
skaičiavo, kad Kongreso nariai 20 kartų labai šiltai plojo 
prezidentui. Jeigu dar pridėti plojimus prezidento atvy- 

. kimo ir išėjimo metu, tai pripažįstama, kad nė joks kitas 
prezidentas paskutiniais 30 metų nebuvo taip šiltai su
tiktas.

Prezidentui šiltai pritarė spauda ir didelė krašto gy
ventojų dauguma. Prezidentas, užimdamas griežtą pozi
ciją taikos ardytojos ir naujo karo kėlėjos atžvilgiu, buvo 
visų krašto gyventojų nuomonės. Vienas kitas gal būtų 
norėjęs dar griežtesnės kalbos ir apsaugos žingsnių, bet 
didelė gyventojų dauguma*kartu su prezidentu pasmerkė 
Sovietų karo jėgų įsiveržimą Į Afganistaną ir pritaria 
reikalavimui atšaukti Sovietų karo jėgas iš Afganistano, 
net ir stipresnio susirėmimo atveju.

Prezidento kalbos klausė ne tik krašto gyventojai, 
bet ją labai atidžiai sekė ir užsienis. Prezidento žodžius 
sekė laisvasis pasaulis, bet dar atidžiau jo žodžiai buvo 
sekami ne tik pačioje Rusijoje, bet ir kituose rusų pa
vergtuose kraštuose. Kalbos aišku, klausėsi ir Iranas. 
Irano mula Chomeini, patyręs apie Sovietų tankų atšliau- 
žimą į pietrytinį Irano pasienį, gavo širdies priepuolį ir 
prezidento kalbos metu buvo išvežtas į ligoninę.

Kalbos pradžioje prezidentas Carteris nurodė, kad 
jam, kaip prezidentui, labiausiai rūpėjo Amerikos pilie
čių likimas JAV ambasadoje Teherane. Amerikos pilie
čiai privalėjo būti seniai išleisti, o ambasada atiduota 
Amerikos tarnautojams,, bet Iranas, patekęs į nusikal
tėliu rankas bandė vartoti šantažą, bet JAV šantažui

| nepasidavė ir nepasiduos. Jis pabrėžė, kad Irano valdo
vai neturi jokios nuovokos apie tarptautinę padėtį ir apie 
pačiam tranui gresiantį pavojų.

Dabartiniai valdovai kala į galvą mintį, kad Ame
rika buvusi ir esanti Irano didžiausias presas, tuo tarnu 
jie nežino, kad didžiausias priešas esąs Irano šiaurėje. 
Amerika niekad nebuvo Islamo priešas ir nėra. JAV pa 
dėjo kitoms tautoms išsilaisvinti ir tvarkyti savo kraštą, 
padės ji ir Islamo valstybėms tapti laisvomis.

Antruoju prezidento Carter'o labiausiai rūpimu klau
simu buvo Sovietų karo jėgų įsiveržimas į Afganistaną. 
Afganistano tautos šimtmečius gyveno savo žemėje, ne- 
puldamos savo kaimynų ir netrukdydamos kitiems gy
venti pagal savo papročius. Sovietų karo jėgos, gerai 
ginkluotos, įsiveržė į Afganistaną, užėmė svarbesnius 
strateginius punktus, sukėlė nerimą visame pasaulyje, 
nes Sovietų Sąjunga gali sukelti naują pasaulinį karą.

. Už įsiveržimą į svetimų kraštų nepuolusią tautą 
Sovietų Sąjunga privalo brangiai mokėti. Ji laužo taiką 
ir tarptautinius įstatymus. Sovietų Sąjungą reikia pri
versti trauktis iš Afganistano ir kitų pavergtų tautų. 
Prezidentas Carteris pareiškė, kad jis, pasitaręs su sau
gumo tarybos nariais, jau nubaudė Sovietų Sąjungą, ne-
leisdamas jai pirkti maisto produktų, .elektronikos ma
šinų ir kitų Amerikos gaminių. Be to, prezidentas ėmėsi 
tarptautinio teismo pasmerkti Sovietų tarptautinį sava
valiavimą. Jis priminė, kad kiekvieną dešimtmetį Ame
rikai ir kitoms valstybėms teko rimtai susidurti su So
vietų valdžios užgaidomis primesti savo valią kitoms vals
tybėms. Konfrontacija buvo Berlyne, Kuboje ir kitose 
vietose. Sovietų valdžia karo metu užgrobė didžiausius 
Rytų Europos plotus, o dabar pagrobė Afganistaną. Da
bartiniai Sovietų valdovai išleidžia dideles sumas pinigų 
karo reikalams, o kai turi didelę karo jėgą, tai grobia 
kitus kraštus ir bando primesti jiems savo valią.

Sovietų karo jėgos, užėmusios Afganistaną, yra tik
tai 300 mylių atstumoje nuo Indijos vandenyno, kurio 
vandenimis Amerikos ir kitų pasaulio valstybių trans
porto laivai veža Amerikai ii’ kitoms valstybėms reika
lingą naftą (mineralinį aliejų) ir gazoliną, šie vandens 
keliai privalo būti laisvi, nes' jie yra gyvybiniai Amerikai.

Rusai taip pat artėja prie Persijos įlankos naftos; 
šaltinių, kad galėtų juos pagrobti. Prezidentas pabrėžė, 
kad tie keliai ir naftos šatliniai privalo būti laisvi. Ame
rika yra pasiryžusi Persijos įlanką ir vandens kelius 
ginti. Amerikai jie yra gyvybiniai. Jeigu reikės, tai Ame
rika yra pasiryžusi panaudoti karo jėgą Persjos įlankai 
ir vandens keliams ginti.

Šitas prezidento pareiškimas susilaukė karščiausio ir 
ilgiausio plojimo. Prezidentas aiškiai Maskvai pasakė, 
kad minėtos sritys yra gyvybinės ir jas gins visa savo 
galia. Prezidentas džiaugiasi, kad buvo pasirašyta tai
kos sutartis tarp Egipto ir Izraelio. Tai padės Ameri- 
kai ir taikai.

Prezidentas priminė, kad jo vadovaujama vyriausybė 
pasisakė prieš olimpiadą Maskvoje, jei rusai neatšauks 
savo karo jėgų iš Afganistano iki vasario 15 dienos, už
vedė draugingus santykius su dabartine Kinija, pasiuntė 
komisiją į Pakistaną, kad susitiktų su vietos vyriausybe 
kraštui ginti nuo Sovietų invazijos, ir ėmėsi kitų prie
monių. Prezidentas prašys Kongresą leisti registruoti 
jaunimą karo tarnybai, jeigu būtų reikalas.'

Prezidentas pasitiki ne tik savimi, bet ir krašto pa
jėgumu apsiginti ir ginti gyvybinius krašto reikalus. 
Kalba paliko gerą ir rimtą pasitikėjimo įspūdį. Tai buvo 
pats rimčiausias įspėjimas Kremliaus valdovams.

J. JONAITIS

TA PATI TAKTIKAChicago Tribune, Sausio 17 d- įdėjo amerikiečio seržanto nuotrauką ir straipsnį pavadintą: “Niekas nebespiaudo į jį šiandien”. Tas seržantas pilnoje uniformoje, lėktuvu grįžo iš Vietnamo ir eina linksmas koridoriumi. Netolį ' stovėjo trys hipiai ir vienas iš jų, garsiai atsikosėjęs spiovė link jo. Prieš Vietnamo karą, komunistai ir jų talkininkai čia, amerikoje, priešinosi visomis priemonėmis. Kaip matome, jie buvo taip jšir dę, kad spiovė į iš karo grįžtanti karį.

asmuo dabar daug darbo ir pinigų įdeda, ruošiamai MadridoŽinomas propagandistas, b. kv., Drauge, apie tą asmenį taip rašo: . • .“Atėjo vadai, kurie ne- beparodė nei išminties, nei takto”. .. Čia man prisimena nuotykiai iš pirmosios rusų okupacijos. Partiečiai mums sakydavo, kad jūs nieko nežinot, nes jūs nestudijavot nei Markso, nei Stalino. O aš manau, priešingai, negu b. kv. kad tas asmuo tarėjo išmintį, kad įrodė amerikiečiui dabartinę Lietu-

pakilo, kad Europos ii’ net Hohg Kongo bankuose už aukso unciją temokėjo tiktai $650. Kas mokėjo dieną anksčiau $840 už unciją, tas daug prarado.Doleris pakilo, nes prezidentas Carteris paruošė 300 transporto lėktuvų Amerikos kareiviams iš Vakarų Vokietijos permesti j Persijos įlankos sritis. Šitas planas anksčiau buvo aptartas ir jam pasiruošta. •-— Jugoslavijos prezidentas J. Tito trečiadienį jau laisvai -kalbėjosi su gydytojais, nupjovusiais jam kairiąją koją.
Kiekvienos tautos komunis- vos padėtį. O kas dėl takto, tai tas, pirmiausiai yra t.- komunis-; žinome, kad visada partija skaj tas. tauta ir tautybė, antraeilis jto netektu,-kad jiems pasakoma dalykas.-Jam partijos įsakymas, teisybė į akis, vra pirmoje vietoje. Jo pareiga • “ niekint1’ ir šmeižti visus, kurie ‘ Draugo propagandistas tuo kovoja prieš komunizmą. Taip čiu tonu rašo. Jie yra taip ’’r lietuvių išeiviu tarpe agentai | ruošti, taip išmokinti, surado daug pataikūnų, kuriems -------------------Sėtuvių laisvinimo - veiksniai i yra mirtinas priešas ir juos kiek! viena proęa privalo niekinti ir' šmeižti. Kadangi j’erns prieina- v’a lietuvių katalikiška spauda, tai jiems nereikia spiaudyti gat vėie ant žmonių, dirbančių lais vimmo darbą. Jie tą darbą pui- ’-iai radaro 'spaudoje.Ir čia. išeivijoj, mėnuo prieš Vasario 16 dienos šventę, agita-pos, kurio's atnešė didelį pelną toriai -aus-'© mas’s, žiami

Argi reikia stebėtis kad ir papa-

— Ronald Reagan, nepatenkintas savo pasirodymu Iowa valstijos rinkimuc'se,'yra pasiry- žęsz kreipti . daugiau dėmesio į savo rinkiminę kampaniją ir nepasiduoti pirmaujančiam G. Bush. John Connally jau ne toks optimistas kaip pirmiau.— Vesti pirmieji apklausinėjimai rodo, kad Chicagos gyven-
SPEKULIANTAI PRAKIŠO dauguma remia prezidento

kolcf- viena $840.
Carterio poziciją Maskvos olim piados reikalu.DAUG PINIGŲHONG KONGAS?- Britų nija. — Praeitą savaitę aukso uncija kainavo netNiekad už auksą šitokios sumos niekas nemokėjo. Auksas buvo labai brangus visuose Hong Kongo bankuose. Buvo dvi die-

— Sausio 1G diena G skaitė paskaitą ap:e re’ - - - stabdyti Kinijos ir A~.; v s kalbas rrieš Soviet” Apie rusų užpuolimą no jis nieko neprasitarė.paleisti į darbą. Drauge,i visiems spekuliantams. Kas pir- 16 dieną pasirodė veda- ko auksą ir jį tuojau pardavi- kuriame niekinami, šmei nėjo, tas uždirbo milžiniškas su- laisvinimo veiksnių dar- mas. Buvo tokių, kurie už aukso asmenys, kurie tam dar- unciją mokėjo $750, o sekančios bui vadovauja. Argi gali oku- dienos rytą jie tą unciją parda- panto pataikūnas gerbti tą as- vė už $840. Ta uncija jie vieną menį, kurio pastangomis Bei- vieną uždirbo veik $100. Jeigu grado konferencijoj, rusų ats- jie būtų auksą laikę, tai būtų tovui buvo pasakyta, kad jūs praradę šimtą dolerių.jėga okupavote Lietuvą. Ir tas' Trečiadienio rytą doleris tiek

— Strasburgan atvykęs itrii’ komunistų vadas E Be-’H’vr’cr prašneko apie “pasaulio' s” degimą”. Jis įspėjo apie atominio karo pavojų. ' .
' 1 ----  —— ti— Prancūzų policija stebisi, kad naskutiniais mėnesiais korsikiečiai nebešaukia apie s^Ios autonomiją. Jie gali ruoštis perversmui.

J. KUČINSKAS.
NAUJI METAI ATLANTE(Tęsinys)

Įvažiuojam į baltųjų gyvenamus rajonus. 
Čia jau vaizdas visiškai kitas. Gatvės plačios, 
tikri bulvarai, namai dideli, gražūs, daug me
džių, krūmų ir gėlių. Baltieji ia labai gerai įsi
kūrę. Jie turi tarnus, kurių atlyginimai nėra di
deli. Iš jų gyvenviečių matosi gražūs vaizdai į 
jūrą ir visą apylinkę. Aplinkui esančius tuščius 
žemės plotus, supirkinėja Hollywood© žvaigž
dės Amerikos pensininkai ir įvairūs biznieriai 
bei spekuliantai. Tik nežinia, kaip ilgai jie ta 
nuosavybe naudosis. Ar neatsitiks čia kaip Ku
boj? Juk ir ten amerikiečiai daug savo nuosavy
bių prarado ir turėjo kuo greičiausia išsi
nešdinti.

Sustojam prie moderniškai įrengto keltuvo, 
kuris kelia turistus į Isabel de Torres kalno vir
šūnę. Pažvelgus aukštyn, tuojaus krenta į akis 
didžiule prisikėlusio Kristaus statula. Kristus 
ištiesęs rankas laimina miestą ir visą pasaulį. 
Statula naktį gražiai apšviesta- ir sudaro labai 
didinga vrizdą, o kartu ir rimtą bei pagarbią 
nuotaiką.

Išlipus iš autobuso, prie keltuvo patalpos, 
mus ir vėl pasitinka 3 muzikantai, kurie su būg

nu, armonika ir kažkokia birbyne groja mums 
sutikimo maršą. Mažas vaikas ir vėl šoka savo 
šokį. Ir vėl padėta dėžutė pinigams įmesti. Bū
riai vaikų ir vėl mus užpuola siūlydami savo pre
kes. Ir taip jie visur mus lydi, kur tik mes pa
sirodom.

Keltas užkelia mus į kalno viršūnę. Ji yra 
gana plati ir joje padarytas įdomus turistinis 
parkas. Pirmiausia krenta į akis iš gėlių padary
tas užrašas: “sveikiname svečius”. Žvelgiam 
nuo kalno žemyn. Ten tolumoje matosi pakalnėj 
išsitiesęs miestas, už jo beribis Atlantas, o dar 
toliau kaž kur vandenyne mirguliuoja vaivoryk
štė, pasipuošusi gražiomis spalvomis. Vaikščio
jam po parką. Gražūs takai, baseinai, fontanai, 
daugybė įvairiaspalvių gėlių. Viskas labai sko
ningai įrengta. Gidas didžiuojasi tuo parku ir 
džiaugiasi, kad jo šalis visose srityse daro dide
lį progresą. Jis net pranašauja, kad visa ši sala 
būsianti tokia graži, kaip šis parkas. Jis dėkin
gas amerikiečiams, kurie šią salą išgelbėjo nuo 
komunizmo ir dabar stipriai ją renra ekonomiš
kai. Amerikos bendrovės vykdo didžiules staty
bas, nemažai pinigų čia investuodamos. Greitai 
esą būsiąs pabaigtas statyti modernus oro uos
tas, kuriame patys didžiausi pasaulio lėktuvai 
galėsią nusileisti. Taip pat statoma daugybė ko
telių turistams. Netrukus būsiąs užbaigtas di
džiulis beisbolo stadijonas. Salos gyventojai mėg

sta beisbolą ir tikisi, kad kuri nors Amerikos 
aukštosios lygos beisbolo komanda šią vietą pa
sirinks savo žiemos treniruotėms, tuo pačiu ir 
pagyvins visą sportinį salos gyvenimą. Bendrai 
mūsų gidas turi dideles viltis krašto progresui. 
Jis mano, kad turizmas greitu laiku padidės 
dvigybai ir kraštas daug naudos iš jo turėsiąs. 
Jis nesigailįs gerų žodžių Amerikos biznieriams, 
kurie finansuoja didžiules statybas. Jis taip pat 
gerbiąs ir Amerikos turistus, kurie esą pakan
kamai mandagūs ir gerai supranta Respublikos 
pastangas. Tik artimam ryšy su Amerika, jis 
mato savo krašto ateitį. Nežinia koks didelis 
skaičius žmonių šioj saloj garbina Ameriką. Vi
si tie plantacijų darbininkai ir skurdžiai, kurie 
gyvena getuose, turbūt turi kitokią nuomonę, 
Jų tarpe yra nemaža tokių, kurie tik sąjungoj su 
Castro mato savo išganymą. Tačiau mažai pa
gelbės jiems ir Castro. Jis visiškai nualino savo 
kraštą ir dabar jau tiesia ranką į Ameriką, kad 
Ši išgelbėtų jo salą nuo skurdo. Gerai, kad Ame
rika jb ištiestos rankos dar nepriima.

Ant kalno viršūnės yra restoranas su dovanų 
krautuvėle. Populiariau§įą§ saloj, gėrimas, 
alus ir dideli jo kiekiai saloj yrw ^gertsmą'. .Stai
ga užeina debesys, bet khlno viršūnės jie nepa
siekia. Jie pasilieka daug žemiau ir uždengia 
vaizdą į miestą ir vandenyną. Ant kalno viršū
nės vis švietė saulė. Už parko ribų, tuščiuose plo

tuose statomi prabangūs namai virš 300,000 do-
. Nusileidę žemyn, važiuojam apžiūrėti San 

Felipe forto, kuris buvo įsteigtas salos apsaugai 
nuo jūros plėšikų. Fortas dabar atnaujintas ir 
naudojamas kaip turizmo atrakcija. Viduje yra 
muziejus kur išstatyta įvairaus tipo patrankos, 
su pagalbinėmis jų dalimis, šoviniai, parako sta
tinės, įvairūs kabliai, seni šautuvai, kardai, kan
kinimo įrankiai ir kt. Yra įrengta teismo salė 
Juan Pablo Duarte atminimui, kuris čia buvo nu
teistas ir ištremtas. Juan Pablo Duarte nugalėjo 
stiprią Haiti kariuomenę ir 1844 m. paskelbė ne
priklausomą Dominikonų Respubliką. Jis dabar 
yra laikomas pačiu žymiausiu jų herojum. Forte 
yra angos, pro kurias kišdavo pagautus jūros plė
šikus, o antroj angos pusėj stovįs budelis su kardu 
nukirsdavo jiems galvas. Viršuj lubose yra ne
maža skylė, pro kurią nusikaltėlius tiesiog įme* 
davo į kalėjimo celę. Forto apžiūrėjimas nuteikia 
labai slegiančiai, čia pamatai, kaip žiauriai iR*'” 
nai kolonistai kankindavo savo priešus ir kaip cu 
jais susidorodavo.

(Bus daugiau f
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIME
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Viešpats suteikia savo jna/ouę, o naktį randasi 
manyje jam giesmė ir malda” — PsaV 42:8.Kiti malonės vardai yra mielaširdystė, palankumas ir pasigailėjimas. Todėl žmogus, gavęs Dievo malonę, draugias! ir šlovina meilės ir gailestingumo Dievą. Tokio žmogaus širdyje gy

vena ramybė ir atilsis. Skaitome, kad Danielius miegojo liūtų urve geriau negu Darijus karališkuose rūmuose. Dievo pranašas sako:” “Kas seka teisybę ir gailestingumą, randa gyvenimą, teisybę ir garbę.” Ir vėl: “Velyk geras vardas kaip daug turtų. Vertesnė už auksą ir sidabrą malonė.” Neabejotina, kad pranašas turėjo mintyje Dievo malonę, jo pasigailėjimą ir jo palan-
• 8V. RASTO TYRINĖTOJAI

J. Muzikant, 1S5 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

■

v n

r

jau ‘lakti’ Gubernijos bravoro | nepagalvojome, kad ir lietuviš- geriausią alų. Galėjau iki so-i koji gramatika, ir hektografas ties kvėpuoti tyru laukų oru. | buvo baustini dalykai, ir kad į Kai iš Gubernijos į miestą buvo, tą reikalą yra angažuojamas ir geri du kilometrai, kas rytas I mano šeimininkas. Lingvevi- punktualiai dvidešimt minučių j č us, atvykdamas Gubemijon, po aštuntos prie mūsų buto pri- važ uodavo vežikas Sakalaus- kis, bravoro oro visuomet linksmai nuteiktas, ir gerai nupenėtas šyvis kaip bematant pristatydavo mudu su Gliatmanų Ju- 1 uku, mano mokiniu, į Šiaulių miesto prekyvietę, iš kur jau oėsti pasiekdavome gimnaziją. Pamokoms pasibaigus, tas pats Sakalauskis jau mūsų laukdavo toje pačioje vietoje ties daktaro Birutavičiaus butu. Ko geresnio galėjau sau norėti?NELAUKTOS PASEKMĖS

Mažeika S/ Evans

aKU*RRUA IR MOTERŲ LIGOJ 
GINEKOLOGtNt CHIRURGIJA

6449 S®. Pulaski Rd. (Crawford 
Bodiesi Building) Tol. LU 5-6445 
Priima ligonius pagal susitarimo.

Stepono Kairio atsiminimai

ML PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Weakest*r Community klinikos 
Medicinos direktorius

S. Monheim Rdw Westchester, Ik 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai 
TeL: 562-2727 arba 562-2723

TE1-------BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strwt 
Valandos pagal susitarta*.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina akla. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’*

Vai agai susitartas. Jždarvta treč

DR.LEONAS SEIBUTT:
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST <3rd STREET

(Tęsinys)Niekas iš gimnazijos nebuvo pašalintas. Pasilikau ir aš, tik nustodamas ‘vyresniojo’ vietos-, Pati, .istorija’ plačiai pagarsėjo, I ir apie ją pradėjo rašyti Peterburgo rusų spauda, vieni laikraščių mus puldami, kiti užsto- - darni. Įvykis buvo pažymėtas ir ir slaptoje lietuvių'tuometinėje spaudoje — ‘Varpe’ ir ‘Tėvynės Sarge’. 1897 metų ‘Varpo’ 6-ame numery V. Kudirka rašė: štai rugsėjo I d., t. y. į kelintą mėnesį pasirodžius augščiausiam manifestui, Šiaulių gimnazijoj varo mokinius melstis rusiškai, prieš ikoną. Mokiniai, remdamiesi manifestu, nors jiems dar nebuvo praneštas, pasipriešino (ir šiuo atveju lietuviai). Kilo triukšmas, apšauktas maištu; pareikalauta policija, sunaudoti vietiniai pedagoginiai įrankiai, palydėti keiksmu, niekinimu katalikų tikėjimo ir jų bažnyčios galvos’. Ar katalikų tikėji-’ mas bei jų galva buvo ir šiąja proga niekinami, aš neatsime- i nu; bet Vincas Kudirka, rašy- ■ damas, turbūt, geriau už mane

talkininkavo man darbe. Iš karto darbas sekėsi, ir atspausdintųjų puslapių skaičius vis au- ęo. Bet augo ir sunkumų. Kaskart nuvalomas hektografas vis plonėjo ir darėsi duobėtas. Reikėjo naujo. P. Gliatmano iš karto nepadariau mūsų reikalo dalyviu, ir vis dažniau kilo klausimas, ar padoru taip šeimininkauti svetimoje pastogėje, kai los savininkas mūsų reikalui tegalėjo būti neutralus. Nebuvo smagu slėptis. Pagaliau, kai pas- kaitydavome jau pagamintus puslapius ir prisimindavome, kiek jų dar lieka, darbui galo nesimatė. Tik po kurio laiko supratome, kad buvome užsimoję virš savo pajėgumo, ir, išvarę apie 40 puslapių, kapituliavome.

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel737-8601

. ketvirtd. tti—7 tAl Tit. , . 
Qfiao tolota 776'UO 

R«sidonci]oo 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

tendra praktika, spec. MOTERŲ llpe- 
OflMa 2652 WEST SYta FifZJR- 

T< PR S-T22S
OFISO VAiat pint. antruL trečiao 
b peikt. S-4 ir S-8 vaL nk. SUtadi- 
liaia 2-4 vaL popiet Ir Mtr

ORTHOPEDas-?ROTEZISTa 
Aprauti - PTotosoi. Med. bau 
tūžti. Sonetai* poaaiba loįoas* 
(Arch Support*) k t t

U5C West 63rd Sta Cblcaoo. III. 4A4r
Tolof.i PRoapoct 8-5884

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

' PERKRAUSTYMAI

Laidomai — Pilna opdrovda 
TEMA KAINA

T*L WA 5-MW

Apdnvtfti
H Įvairių atstumu 
ANTANAS VILIMAS

DENTURE WEARERS
’A major e 

' 1 advancement

CUSHION GRIP 
denture adhesive 

one application holds 
comfortably up to 4 days

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMU ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Turbūt, nei mus baudusi vyresnybė, nei mes patys, įvykio dalyviai, nenumatėme, kad gim j naziją sukrėtusi ‘istorija’ paveiks mus nelauktu būdu. Vis- dėlto taip atsitiko. Bene įvykio dieną, kai tik grįžome iš gimnazijos' namo, buvo mestas šūkis: vyrai, dabar ta’D savęs kalbėsime lietuviškai! Tas, iš augš- to’ mestas šūkis mažiukų tarpe, kiek atsimenu, nesukėlė entuziazmo, - juoba kad nevisiems mūsų bendrabučio mokiniams lietuvių kalba buvo ju tėvų kal- b”. Kas kita buvo su vyresniaisiais. Netrukus, bet man jau gy venant Gubernijoje, susikūrė vyresniųjų kuopelė, iš karto oasiskyrusi kuklų uždavinį, — mokytis lietuvių kalbos ir skaityti lietuviškus raštus. Mūsų ęarbei reikia pasakyti, kad augš tai nesišovėme ir žinojome, kad lietuvių kalbos reikaluose buvome neprausti ‘barbarai’: kiekvienas mūsų- kalbėjome taip, kaip mus mamos buvo išmokiusios. taigi tarmiškai, o lietu- v’škai rašyti visai nemokėjome.į Prie tos mūsų kuopelės priklau- k'ek atsimenu, Ladas Lau- beveik visa’ išėjau iš mokyklos i riĮansris. Povilas Brazaitis. My- prež-ūros. Turėjau didelį, erd- ’ tola* Lingvevičius, bene Povi- vų kambarį; gardžiai ir sočiai Į Kazeliūnas ir aš. Bet kaip valgiau. Jei tik norėjau, gale-Į mokysimės kalbos?Nebeatsimenu, kuriuo būdu buvo gautas K. Jauniaus gramatikos hektografuotas egzem- plirius, — storoka knyga, ir sutarta jį multiplikuoti, kad pagamintume bent 30 egz. Iš didelio entuziazmo pervertinome savo pajėgumą ir neįvertinome sąlygų. Buvome jau tiek išši- prusinę, kad pasigaminome hek- to.grafą ir nedelsdami pradėjome M Lingvecvčius, kaip tu- Lietuviu Žagarės klubo metinis na- 
° „ . r 1 rįu susirinkimas įvyks sekmadieni,qs gražią rašyseną, lapas po saūsj0 27 d., 1 vai. popiet. Anelės sa: lapo perašinėjo, o aš turėjau Įėję, 4500 S Jalman Avenue. Nariai

i -p j kvočiami atsi^an^'v^1 varnv-spausdinti, nes patogesnės tam raportus.
vietos kaip Gubernija, nebuvo kad jau laikas užmokėti klubo duok-

L T>^. r> 1Y r- i -r»-i r> i m UOIČPCgalima surasti. Iš karto, rodos,

reikalą žinojo. aKuidiki( —ėn,a:c soVPo kurio laiko mokiniams ofi- rial’ai buvo praneštas caro manifestas ir tai, kad ateity mal- or eš pamokas bus kalbama kiekvienos tikybinės grupės atskirai ir taip, kaip kiekvienos tikyba nustato. Mūsų laimėjimo jausmą bandė sudrumsti švietimo m nisterio papeikimas vi- ~rems tiems, kas per molebną buvo iš salės išėjęs. Tavo reika- ]as. pone minister!!N ebea ts1* menu ki en omenduojamas, iš karto gavau pasiūlymą mokyti E. Gliatmano, Gubernijos bravoro aludario vaikus, pas jį ir gyvenant. Pasiūlymu labai apsidžiaugiau, ir, kai gimnazija nedarė man kliūčių gyventi už miesto, tuo- pas Gliatmanus ir persikė-Su Gliatmanų šeima labai ai susigyvenau ir pasijutau nu. Už gimnazijos sienų1

reko-

Bet šiaipjau nekapituliavome. ‘Litvomanų’ puolimai dažnėjo ir Šiauliuose. Kad tie puolimai mūsų gimnazistu lietuvių, tiesiogiai ir nekliudė, bet užgaulios kalbos apie lietuvius savaime ats1’ mušdavo ir į musų ausis, i Nenorėjome ir negalėjome bū- •. ti neutralūs. Vienkart pažadintas tautinis jausmas, nuoširdus ir jautrus, mus įpareigojo būti nekompromisiniais lietuvybės kovotojais ir savo, mokinių tarpe, ir platesnėje visuomenėje, kur bebūtume puolami. Bet yra lietuviškas reikalas ir kaip reikia ginti?(Bus daugiau)tasjis
—w Sovietų žvalgybos laivas atplaukė į Persijos įlanką ir apsistojo HoVmuzo sąsiauryje. Omano aviacijos malūnsparnis skraidė virš laivo ir leido korespondentams pamatyti tą 6,450 tonų laivą su daugybe antenų.'

SUSIRINKIMŲ

rių susirinkimas įvyks sekmadienį,

— Jeigu kilių karas tarp Rusijos ir JAV Persijos įlankoje, vokiečiai bandytų nustatyti silpnąsias Rusijos vietas.

— Didelė Amerikos sportininkų dauguma p-asisakė už Maskvos olimpiados boikotą.

kviečiami atsilankyti, išgirsti valdy- 
Primenama visiems,

les. Po susirinkimo bus vaišės.
Rožė Didžgatvis, rast.

A.

VYTAUTAS VAITONIS

(Minimum $500)Pnssbwk Savings.

ANNA SABONAITIS(Pagal tėvus šivickaitė)
Gyv. Marquette Parke, Chicagoje. Anksčiau gyv. Bridgeporta.

Mirė 1980 nu sausio 22 d. 7 vai. vak., sulaukusi 86 fnetū amž aus.5^ 
Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apsk. Amerikoje išgyveno 61 metus. ęj1

Paliko nuliūdę: duktė Helen Jaksys, žentas Albert, sūnus John^Ž 
Sabonaitis, marti Marie ir kiti giminės draugai ir pažįstami. Lietuvoje^ 
liko sesuo Salomėja šivickaitė. Velionė buvo žmona mirusio John.

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus-Girėno postui Nr. 271 — 
Moterų vienetui.

Kūnas pašarvotas Petkaus - Marquette koplyčioje, 2533 West 
71st, Street, Chicago.

šeštadienį, sausio 26 d, 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios i Sv. 
P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. Anna Sabonaitis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti ja^ paskutinį pa
tarnavimą bei atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka —
Duktė, sūnus, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

Nuo

1914 metu

Midland savings tpitr- 
nauja taupymo ..amu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi 
ateityje.

Sakaitė* noriausios 
iki $40,000

1657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455 
TeL 598-9400

ii MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
404d ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

Phone 254-4470

Gvv. Marquette Parke, ChicauojeMirė m. sausio’ 23 d. 9:30 \al. ryto, sulaukęs 59 metu amžiaus (i’ines Lietuvoje. Amerikoje ;šgyvero 16 m.Paliko nuuūdę: žmona f.vdia, paarti tėvus Bertulis, švogerka Marta- Gečas, jos vyras Uiginas, dvi dukterėčios Zita Noreiką, j< s vyras Petras su šelmi, ir Elena Tlimilton. jos vyras Thomas su šeima, sūnėnas Emil Hollander su še’ma ir kiti iminės, draugai bei pažįstami. Vokietijoje liko švoger's Augustas Bertulis su šrima. Tc’ronto, Kanadoje, liko krikšto sūnus Ričardas Linkūnaitis su šeima.Priklausė Illinois Lietuvių Prekybos Kūmams.Kūnas pašarvotas Petkaus*Marque((e koplyčioje, 2533 West 71st Stn et, Chicago?šeštadienį, sausio 26 d., 10 vai. ryto bus lydimas iš koplyčias į šv. P. Marijos G:in ino parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.Visi a.a. Vvlauto Vaitonio gimines, draugai ir pažįstami nuoširdžiu kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinf palarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka

ŽMONA. (tlMINFkS.Laidotuvių direktorius Oonald A. Petkus. Tel. 176-2315.

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:

Chicago
Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 
AsociacijosPHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401BUTKUS - VASAIUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003— PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 -1139STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill», HI. 974-4416P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel YArds 7-1911

,^■1 — i i i i X

SOPHIE BARČUS
RADIJO ifIMOt VALANDOJ
Vk*. IJ WOPA,

14« WL A. M.
Lietuvię kalb»: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ‘ri | 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
r«l. ryto.

Vedėja Aldona D&ukus
Talal.i 4-1413

' 7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629
> ■ ---------------------------------------
— NAUJIENOS, CHICAGO. 8, ILL. Frid

Powerful anti-itch 
drag you can buy 
wittout anRx!

• * . • * . •

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 
creme for 
itching. BiCOZENE

v, »anti ? r5 7 v 1

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

♦

TURIME

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.



Sl.TJTO RADIJO VALANDĖLĖS IŠDAIGOS
19X0 m. sausio 20 <L buv< 

kalbama su Antro kaimo prie 
vaizdu Al, Titu Antanaičiu. Sat 
so 19 dieną buvo dešimtoj 
premjera.

Antro kaimo steigėjai: J. Sta 
kauskas, K. Alinsiąs, Cinką, Ve 
zys. T. Antanaitis tl'rba suvin 
10 mvtų. Spektaklių davė vir 
HM), gastrolėse apie 50. Puhlik; 
mėgsta lengvą žanrą, satyrą 
l>arė tris plokšteles: “Pas dak 
tarą**, “Aukščiausia taryba po 
sėilžiauja” ir ’‘Aplink mus'*. Pa 
minėta frontininkai, reorgani 
zuota bendruomenė, tiltų staty 
tojai, bendradarbiautojai. Publi
ka kvatoja.

Škicų tekstus parašo T. Anta 
naitis, K. Alminas, L. Dovydai 
tis, Lansbergis ir kiti.

Kasytojo Mero Striptizo jis iš 
tisai nėra perskaitęs, bet jis Įžiū 
rėjos ir ši tą teigiamą, kaip teo
logas kun. V. Bagdonavičius. 
Ateity bandys perskaityti visą. 
Patiektam klausimui buvęs toks 
atsakymas.

Kita klausytoja prikišo Drau
gui, kad B. Kv. straipsnyje esą 
‘"Altas kiša kepurę”. Kas mus 
išgelbėjo nuo trėmimo, jeigu 
ne ALTa? Draugas esą puolęs 
ir dr. Bobelį, ir VLIKą.

Iš paklausėjų buvo įvairių pa
tarimų ir net kontroversinių 
klausinių.

Siužete — forma satyra, lie
čia gyvenimo aktualijas.

T. Antanaitis rašęs Metmeny
se, Akiračiuose, studijų metu 
dirbęs ir Naujienose. Dabar ne
mėgstąs Naujienų dėl kartais 
pasireiškiančio užgaulumo, šlu-

padaro, bei
poreikius tos
kos, kuri mėgsta satyrą, sąmo-1
i ils ir pasišaipymą iš dienos ak-1 
liialiiu... K. Emilis

Operos reikalu

Namai, Ž«m« — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žam4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRĄ

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-77-T

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

SU 
visais moderniais įrengi-

as jam atkerta, kad Antras kai- 
įas užgaulesnis ir nei kartais 

)erdaug kandus.
Buvo ii daugiau įvairių klau

simų. T. Antanaitis beveik no- 
*iai atsakinėjo.

Planuoja ateity Išleisti plokš 
teię ir net knygą.

Antro kaimo vaidyba tęsiasi Į 
16 metu. Aktoriai po truputį! 
keičiasi. Vaidintojų buvo virš į 
penkiasdešimt.

Keikia manyti, kad Antras! 
c biznio iš to ne
kartais patenkina 

jaunesnės publi-

— Čikagietė dailininkė Austė 
Pečiūraitė po sėkmingos savo 
piešinių parodos Nancy Lurie 
galerijoje Čikagoje dabar atida-! 
rė savo parodą garsioje Hamil
ton galerijoje New Yorke, 20 W. 
57th Street. Paroda tęsis iki va
sario 2 dienos.

— Beverly Shores Lietuvių 
Klubas, sveikindamas Naujie
nas švenčių proga, paskyrė 
spaudos paramai $25 auką ir ją— Irena ir Ben J. Norbut iš j -

Marquette Parko prisimindami { atsiuntė per klubo pirmininką 
pagerbdami mirusį lietuviškos i Dėkui valdybai ir
spaudos rėmėją — a. a. Antna« v^s^ems.to klubo nariams. i 
Namejūną, paskutiniu metu gy-j _ Aug. Pocius is Rockfordo 
venusį Kenoshoje, atsiuntė Nau tarp taip rašo: ‘‘Linkiu 
j ienoms $20 auką- Jie reiškia ]^uo geriausios sėkmės kovoje 

dukrai ir J Lietuvos laisvę ir ištvermės 
žentui Don Yocom, gyv. Wau- veikloje prieš visokiausius ben- 
kegan, III.

užuojautą velionio

dradarbiautojus, tiltų statyto
jus ir žarijų žarstytojus sveti-

Ugametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į LietuviĮstaigą:

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

Telef. 312 238-9787
- Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvą, trauki-niij laivų kelio

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 43 - 60 dienų.

į patriotines jėgas abejose gele- 
j žinės uždangos bei nepraeina

mos sienos pusėse. Jau atsira
do ir pas mus panašių, nes iš 
didelio rašto išeina iš krašto. 
Naujienų paramai siunčiu $10 
čekį”. Dėkui už laišką ir už au-

— Ponia. Ona. Simonaitis iš 
Cicero, pratęsdama prenumera
tą, atsiuntė $5 auką. Dėkui.

— Adelė ir Jonas Papeliuckai, 
St. Petersburg. Fla., savo šven
tinius sveikinimus ir gerus lin
kėjimus Naujienų darbuotojams 
ir bendrabarbiams už jų gerą 
kovą dėl Lietuvos nepriklauso- 

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- ! mybes ir dėl jos žmonių lais
vės. Dėkui už ankstybą prenu
meratos pratęsimą ir už $30 au-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 1

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas!ka- Ta’P Pat dėkui Floridos tau-

k > C't 1 — —. —1 — —____ _____ __ • • • • 4-1 1 ii TI’re'T 11C T O YYN "N Qinl O—savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

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

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

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______________________ __ _____________________

Gerbiamieji!
Nelaukdamas paraginimo *ir 

nenJ.ėdamas sudaryti Jums be
reikalingų išlaidų, iš ankšto pri- 
siunčiu Naujienų d’enraščio pre
numeratą $L"> už 1980 metus.

Linkiu Jums ir toliau įvirtai 
‘stovėti kovoje už teisybės žodį 
i ir nepabūgti dūkstanė:ų tamsių j
jėgų. Teisybė visada laimi, o 
mūsų kova dėl pavergtos tautos 
turi būti lęs’ama nors ir sun
kiose sąlygose.

Ap. Skapas 
Cicero, Illinois

Chicagos lietuvių opera daro 
repeticijas ir rengiasi šiais me
tais pastatyti dvi operas: Carl 
Orff “Camina Burana” ir Leon- 
cavelio “Pajacai”. Kaip yra pa
reiškęs Valdybos pirmininkas 
Vytautas Raažius, šių operų 
pastatymui, dėl didelės inflia
cijos, išlaidoms padengti, rei
kės būtinai surasti 25.000 dol. 
macenatų. Operos valdyba da-j 
ro renginius, balius, loterijas. | 
Renginių pajamos mažina ope-j 
ros pastatymo išlaidas, bet ope-1 
ros • pastytimo išlaidų nepaden-j 
gia.

Tenka gėrėtis mūsų-operos 
choristais, kurie į savaitę du 
kartu renkasi repeticijoms, ne- 

| gaudami jokio atlyginimo.
Kompozitoriaus C. Orlf ope-| 

ra bus statoma pirmą kartą. Jos | 
premiers įvyko 1937 m. Vokie-1 
tijoje, Frankfurte a. M. Įvade 

Jaunimo] vertėja apie šią operą šitaip ra
šo: “Iš šimtmečių miglų prisi-

Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
Daužvardžio Fondo valdyba 
vasario 2 d. Martinique restora
ne, 250 W. 94th Pl., Evergreen 
Pk., ruošia Spaudos balių. Lie
tuviškoji visuomenė kviečiama 

r dalyvauti ir vietas ar stalus re
zervuoti iki sausio 30 d. Rever- [ 
vacijas priima: Vaznelių pre
kyba, 2501 West 71st Street, į 
tel. 471-1424 ir kun. A. Saulai-j 
tis, Jaunimo centras, 5620 So. 
Claremont Ave., tel. 778-7500.
— Vasario 16 gimnazijai rem

ti komitetas Chicagoje kviečia 
sausio 27 d. 12 vai.
centro 106 kambaryje gimnazi
jos mokinių tėvų, rėmėjų ir pri- kėlę viduramžių jaunuoliai ir 
jaučiančių visuotinį susirinki-1 skaistaveidės jų merginos nebe
iną- Programoje komiteto pen- j nueina nuo pasaulio scenų”.

' Šia opera kiekvienas atsilankęs 
tikrai žavėsis.

L1ETUVIŠKAS RESTORANAS
namu ir
mais Marauette Parko centre. Leng
vos 
nis,

pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

---------------------------- ---------
Notary Public

Insurance, Income Tax
Į 2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878: i

839-1781 arba 839'5568.

Gausus namų pasiiinkimaa 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS \ 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

tiečiui, užsisakiusiam Naujie
nas vieneriems metams, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti. 
Malonu pastebėti, kad J- Pape- 
liučka, gyvendamas Čikagoje, 
turėjo gražų namą ir jo sktype 
išaugindavo daržovių, kuriomis 
aprūpindavo savo draugus.

— Dėkui
Sudbury, Ont., už ankstybą pre 
numerates pratęsimą, už ta pro
ga prisiųstus gerus linkėjimus 
ir $10 auką.

Juozui Martišiui.

kerių metų veiklos trumpa ap
žvalga, gimnazijos vadovybės 
pranešimas, buvusių mokinių 
atsiliepimai, komiteto rinkimai 
ir klausimai bei sumanymai. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti.

— Bilietai į iš Pietų Amerikos 
atvykstančių tautinių šokių gru
pės “Ąžuolyno” ir vokalinio vie
neto “žibučių” koncertą gauna
mi Vaznelių — Gifts Interna
tional parduotuvėje, 2501 West 
71 st St. Bilietų kaina $6, $5 ir! 
$4. Koncertai įvyks vasario 23 Į 
ir 24 dienomis Jaunimo centre.}

3 SPECIALI 20% NUOLAT 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
:eželiai, žiedai, gintariniai karo 
iai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

I

T]

t

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

Chicago-based, excellent pay package.
(312) 226-7828

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENt

2608 Weat 69th St, ChlcMto, III. 60629 9 TeL WA 5-TMi 
Didelis paxirinkimrs geros rūAie? įvairių prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69fh St, Chicxgo, HL 60629. — TeL WA &-27S7

r

.vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tai. REpublic 7-1941

i i

Chicagos operos valdyba ti-1 
kiši, kad ją mecenatai palaikys ] 
ir neleis operai bristi į skolas. |

Chicagos operos Valdybą su- j 
daro: Pirm. Vytautas Kadžius. 
Vicepirm. Vaclovas Momkus, 
Irena Navickaitė ir Jurgis Vo- 
džiūnas, sekr. Rūta Graužinie- 
nė, ižd. Algirdas Putrius ir na
rė Gailė Mačiulytė.

Sėkmės operai!
Stasys Juskėnas

Miami, Florida
Vasario 16-osios minėjimas
Prieš 30 metų Miami susipra

tę lietuviai pirmą kartą čia mi
nėjo Lietuvos valstybės atsta
tymo sukaktį. Tada ir išryškė
jo tikrieji savo kraštą mylį se- [ 
nosios kartos ateiviai — tauti
niai apsisprendę savos valsty
bės rėmėjai. Suklaidintųjų gru
pė galutinai nuėjo svetimos 
minties skleidimo keliu. Tada 
jau prasidėjo ir darnūs Vasario 
16 minėjimai.

Miami L. A. P. klubui pasis
tačius namus, patalpų klausi
mas lengvai išsirišo. Altos ren
giami Vasario 16 minėjimai vi
sada būdavo surišami su pietv 
paruošimu minėjimo dalyviams 

šiais metais Vasario 16 minė 
j imas bus pradėtas vasario 1( 
dieną lietuviškomis pamaldomis 
Šv. Petro ir Povilo kat. bažny 
čioj, Miami, 900 S. W. 26 Rd 
antrą val.45 min. p. p. Mišias 
atnašaus ir pamokslą pasakys 
kun- Dr. W. Andriuška.

Vasario 17 dieną minėjimas 
prasidės antrą vai. p. P- Mia 
mi L. A. P. Klube, 3655 N. W 
34 str.

Apie minėjimo reikšmę, šios 
nepaprastos pasaulinės padė
ties metu, kalbės iškilusis jau 
nosios kartos vi su omen ink a; 
Vytautas Semaška.

Meninę programą 
plačiai besireiškiančios sesery 
dainininkės-Regina ir Kritin: 
Butkūnaitės iš Detroit’o. Save 
dainoms pritars pačios gitaro 
mis.

išpildys

Kritini

P. Šilas

aozo šmotelio Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Graži, lengvai skaitoma ii 
domi 250 puslapių knyga su. 
rauta autoriau? troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
kirsnelių mėgėjai, prašomi at 
•ykti ir knygą pasiimti. Nitui 
gyvenantieji prašomi užsisa-

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629.
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■ M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY

. TESTAMENTAI 
padėti teisininko Prano šulo 
laruošta, — teisėjo Alphons, 
Wells peržiūrėta. ‘‘Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomi* 
ormomis.

Knyga su formomis gauna 
ua Naujienų administracijoje 
739 South Halsted St., Chica 

?o, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

— Koplyčioje teisėjo Douglas 
itsisveikinimo metu ašarojo tik
ai advokatė Cathleen Do'uglas, 
eisėjo našlė.

— Iš Maskvos grįžusieji ame- 
•ikiečiai nežino apie įtemptus 
rusų ir amerikiečių santykius, 
les ten spaudoje beveik nieko 
įpie tai nerašoma.

Helps Shrink 
Swelling Of - 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
nours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

F. Zapolis, Agent 
3208'/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654 L

^State Farm Fire and Casually Company,

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. 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 6 3 rd Street

Chicago, HI. 60629

HELP WANTED — MALE 
Otrbininkv 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

EXPER. WAITRESS WANTED
FULL TIME — A.M. SHIFT

3236 S. Halsted St
Tel. 326-2724

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
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