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JUREVIČIUS IR STATKEVICIUS įSIJUN- , GIA I LIETUVOS HELSINKIO GRUPE PREZ. SADATAS ĮSAKĖ 45 SOVIETŲ DIPLOMATAMS IŠVYKTI IŠ EGIPTO
Iš patikimu šaltinių sužinota, 

kad į Lietuvos Helsinkio Grupę 
įsijungė du nauji nariai, Mečis-

- •_ lovas Jurevičius ir .Algis Statke- 
vičius. ši grupė pastaruoju metu

. buvo praretėjusi: Balys Gajaus
kas ir Viktoras Petkus buvo 
pernai suimti ir nuteisti Į lage
rius, kunigas Karolis Garuckas 
pasimirė š.m. balandžio 5 d., o 
Tomas Venclova emigravo į 
JAV-es. Iš Grupės steigėjų Lie
tuvoje buvo likę Ona Lukauskai- 
tė-Tcškienė ir Eitanas Finkel- 
šteinas, prie kurių praėjusiems

- metams ’ baigiantis prisijungė 
’ kunigas Bronius Laurinavičius.

Paskutinis Grupės dokumentas 
buvo išleistas š.m. sausio mėn.

Mečislovo Jurevičiaus pavar-
■ dė dažnai inininia''Lietuvos Ko- 

talikų Bažnyčios Kronikoje. Jis
- buvo 

29 d. 
tams 
tams
dalj^vavimą pokarinėje laisvės

' kovoje. Amnestuotas 1956 metų, _____________
birželio 29 d., jis dešimt metų j JAV .BIUDŽETAS — 616

. - BILp0^j —

WASHINGTON, D.C. — Pre- 
[zidento Carterio ateinantiems 
: metams paruoštas krašto biudže- 

" m^Tšiluvoje’įvykusias dZmons-l^ siekia> 616 bilijonų dolerių.
- tracijas prieš religinių teisių | ’S

laužymą. Į
Apie Algį Statkevičių, gimusį ’ 

1937 metais, kol kas težinoma, 
kad jis buvo suimtas, prievarta 
uždarytas į psichiatrinę, ir pa
leistas 1970 metais. Jurevičius;

suimtas 1950 m. gegužės 
ir nuteistas 25-iems me- 
lageriuose ir 5-iems me- 
atimtos teisės už aktyvų

SOVIETU AMBASADOJE KAIRO MIESTE LIKS 
PARėlGŪNAl

BUKOVSKIS RAGINA 
PROTESTUOTI PRIEŠ 
TERLECKO AREŠTĄ 

X

Londono dienraštyje Observer 
(18/9/79) buvo išspausdintas 
išsamus Vladimiro Bukovskio 
laiškas apie naujus areštus So
vietų Sąjungoje. Ilgai kalintas 
ir tik neseniai į užsienį išleistas 
rusų žmogaus teisių veikėjas ra
šo, kad “tarp suimtųjų yra ir
lietuvis A. Terleckas, ilgai ir 
garbingai gynęs žmc'guas ir lie
tuvių tautines teises, šio arešto 
priežastis atrodo aiški. Olimpi
niai žaidimai nesiribos lik Mask
va — irklavimo varžybos vyks 
Pabaltijo uoste, Taline. Todėl 
Pabaltijo sritį taip pat reikia iš
valyti... Jei netolimoje ateityje 
Vakaruose nesusiorganizuos pla
tus protesto sąjūdis, /ateinančių 
savaičių bėgyje Maskvoje, Le- 
ningrade, Kijeve ir Pabaltijo! vaz,avM Islamabado konferen- 
respublikose bus dar daugiau ci'a’ rei!<alauja, I 
politinių areštų”, tvirtino Bu- !karoJe8os tu°jau išsikraustytų 
kovskis. (ELTA)

- dirbo Šiauliuose, “Lietuvos aklų- 
. jų draugijos gominių mokymo' 

kombinate. 1975 m. sausio 10 d. j 
iš darbo atleistas. Padėjo suor-j 
ganizūoti 1976 metų rugpiūčioį

i žadėjęs biudžetą mažinti, bet 
nepajėgė to padaryti. Jo paruoš
tas valstybės biudžetas yra di- 

j dėsnis, nors yra sumų, gerokai 
sumažintų.

Infliacija privertė prezidentą 
ir StAtkevičius pT^šė Ma^7^didinti krašto išlaidas- Be to> Pri* 
je pernai rugpjūčio 23 d. pa-!sidėjo ir krašto apsaugos reika- 

■ skelbta pareiškimą, pasmer- j Didžiausią biudžeto dalį mo- 
kiantį‘ Molotovd - Ribbentropo j ka asmenys, uždirbantieji di- 

* paktą.

■ - ! sidėjo ir krašto apsaugos reika-
pasmer-pak Didžiausią biudžeto dalį mo- 

{deles sumas ir mokantieji dide- 
* * * j liūs mokesčius. Dirbančių žmo-

“LAISVĖS RŪMAI” REIKA- Įnill biznierių mokami pinigai 
LAUJA LAISVĖS TERLECKUI!sudaro Pajan™ daugumą.

I Valstybės biudžetas išmoka 
Laisvės, deles sumas pinigų socialinės 

i reikalams. Krašto 
dybos pirmininkas, buvęs New' i apsaugos reikalai paima 24% 
Jersey senatorius Clifford P. ]viso biudžeto pajamų. Federa- 
Case, pasiuntė Brežnevui tele-Į];nės valdžios tarnautojams biu- 
gramą, kurioje reikalaujamaiįfetas paima net 9% visų pa- 
paleisti spalio 30-lapkričio 1 d.jjamų Federalinė valdžia moka 
suimtuosius Antaną Terlecką,; ^5^, v;so biudžeto valstijoms, 
šventiką Glėbą Jakuniną ir Tat-______________
janą Velikanova. “Laisvės Rū-I — Specialistai pranašauja, 
mai” yra nepartinė amerikiečių'^^ §iaurės Kalifornijoje žemė 
organizacija, siekianti “stiprinti į ;r gajį drebėti.

Lapkričio mėn. 9 d.
Rūmų” (Freedom House) vai-1 apdraudos
_ 1 • • • 1 1 ___— 1

Specialistai pranašauja.

laisvąsias visuomenes5’.
“šie asmenys”, rašoma tele

gramoje, “rėmė laisvos kultūri
nės, religinės ir pelitinės išraiš-Į 
kos teisę, šios teisės yra visuoti
nai pripažintos sutartyse, kurias 
pasirašė Sovietų Sąjunga”. Tri
jų suimtųjų “kalinimas už dau
gumai pasaulio žmonių garan-

KAIRAS, Egpitas. — Prezi
dentas Anwar Sadatas pirma
dienį kalbėjo Egipto parlamen
te. Dviejų valandų ir 10 minu
čių kalboje jis palietė daugeli 
politinių klausimų ir pranešė ke
letą drastiškų sprendimų. Pro
testo ženklan už invaziją Afga- 
nistanan drastiškai sumažintas 
Sovietu diplomatų Egipte skai
čius. Iš 52 Sovietu ambasados 
diplomatu Kairo mieste palikta 
tik 7, gi 15 įsakvta apleisti Egip
tą. Įsakymas b’ečia ir apie 200 
Sovietu techniku .^k^^errn, 
dirbančiu Helwan plieno ’’ Ak
lose, Aleksandrijos uosto dirbtu
vėse ir fabrikuose, statytuose 
pagelbstint Sovietams. Sadatas 
pabrėžė, kad tai vra tik dalis 
sankcijų už invaziją.

Kreindamasis į visus mabo- 
meto‘ ixvus kraštus, prez. Sada
mas pališkė, kad jų vadai turėtu 
žinoti, kas tikrumoje yra iu 
drav^^ir kas — priešai. Jei bet 
kuris arabu kraštas Persų Įlan
kos 5* jone būtu grasinamas Tra
no; Sovietų Sąjungos ar kitos pa
šalinės jėgos ir JAV pareikštu 
norą iį ginti, tai Egiptas duotų 
įrengimus. Savo kalboje visus 
besinriešmančius Egipto, ir Iz
raelio taikai arabų vadus jis pa
vadino nykštukais. Jis j u prieš
taravimo neklausys teikdamas 
Amerikai bazes Egipte.

Prez. padalas, kritikuodamas 
arabus, priešingus taikos pastan
goms Altiniuose Rytuose, išsky
rė Saudi Arabiją ir jos karalių 
Chalid bei princą Fahd, pabrėž
damas, kad radikalų užpuoli
mas šventovės Mekoje tikrumo
je buvo r.ukrieptas prriš kara-

naujcKų t baus ir princo valdžią. Jis juos 
sukimas <

kariuomenėn būtų tik tuo at ve- jža:dimą. siek 
ju, jei JAV ir Sovietų Syp.ii 
santykiai pablogėtų ir ar 
karo grėsmė, šiuo alv 
gresas turėtų patvirtinti šauki
mo taisykles.

Australijos premjeras Malcolm 
Eraser pranešė spaudai, kad jo 
vadovaujanti vyriausybė pirma
dienį uždraudė Australijos pirk
liams ir gamintojams pardavi
nėti rutili.

Rutilis yra retas mineralas, 
kurį didžiosios valstybės naudo
ja didelių šovinių kulkoms ga
minti. Jis tinka kulkoms, nes 
pajėgia pasipriešinti karščiui. 
Savo laiku rusai buvo nupirkę 
didesnius rutilio kiekius, kuris 
buvo naudojamas Antrojo Pa- 
saulinio karo metu. Atrodo, kad 

grobus JAV ambasada Telur>r

NAUJOS VILTYS IŠLAIS
VINTI ĮKAITUS TEHERANE

WASHINGTON, D.C. — Vals
tybės sekretorius Cyrus Vance 
pareiškė AP korespondentui, jog 
prez. .Carte.'io administracija 
pasiūlė naujam Irano preziden-

PALESTINOS IR LIBIJOS ATSTOVAI REIKALAUJA
IŠVARYTI RUSŲ KARO JĖGAS Iš AFGANISTANO

ISLAMABAD, Iranas. — Mu-i jai kraustus iš Afganistano.: tui baigti krizę, susidarius
įsulmonų valstybių atstovai, su-!Turi išsikratyti ne tik kariuo

menės dalinai, bet visos rusų ir laikant įkaitais 50 ambasados 
kad Sovietu sudarytos Mmisijos ir ginlčluo-Į tarnautoją. Ryšium su Sovietu

los jėgos. j [grėsme Iranui, JAV žada karinę
Pasipiktinimas Afganistanui, ir ekonominę paramą.

rusai ir dabar ruošiasi karui, 
nes atvykę pirkliai užsakė dide
lius rutilio kiekius.

luotą teisiu išreiškimą” kenkia 
‘-v - 5

TSRS prestižui.

KALENDORĖLIS

Sausio 30: Ipolitas, Viešgailė, 
žibonė, Manvilis.

Saulė teka 7. leidžiasi 5.-02.

Oras šaltas.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI 
National Security 
Affair* Adviter

Zbigniew Brzezinski išskri
do į Pakistaną pasitarti su 
musulmonų vadais apie ru
sų išvarymą iš Afganistano.

jis Afganistano ir būtų padary
tas galas 12 žmonių grupei, ku-j Sovietų primestos valdžios elge-! 
rios vardu daromi pat/» žiau-! siu yra toks didėlis, kad visi 
Tiausi nusikaltimai.

Suvažiavusiems 36 musulmo
nų valstybių atstovams svar
biausią kalbą pasakė Aga šahi, 
konferencijos sekretorius. Jis 
aiškiai nurodė, kad didžiausius; 
nusikaltimus Afganistane daro, 
42 žmonių partija, kurios vardu 
keičiami prezidentai, kviečiamos 
Sovietų karo jėgos, žudomi žmo
nės, laužomi tarptautiniai įsta
tymai, nekreipiamas dėmesys į 
veikiančias afganistaniečių tei-Į 
sės ir papročius.

Sekretoriaus Aga Šahi kalb° 
tiek paveikė visus suvažiavusius 
atstovus, kad jie vienbalsiai nu
tarė reikalauti visiško Sovietu 
karo jėgii pasitsaukimo iš viso 
Afganistano'. Be 
jais privalo dingti iš Afganistano 
42 Sovietų agentų partija, ku
rios vardu daromi patys žiau
riais! nusikaltimai.

Konferencijoje iškelti Sovietų 
karo jėgų ir policijos agentų 
padaryti nusikaltimai Afganis
tane sukėlė tokį didelį pasipik
tinimą. kad Libijos ir Palestinos 
atstovai, kurių vyriausybės turi 
draugingus santykius su Sovie 
tų Sąjunga, taip pat balsavo už 
rezoliuciją, liepiančią rusams iš
sikraustyti iš Afganistano. Libi
ja gauna karo medžiagos iš So- 
vietų Rusijos, o Sovietų valdžiai 
Libija leido naudotis bazėmis 
Viruržemio jūros pakraštyje ir 
leidžia steigti aviacijos bazes 
Libijos dykumose. Libijos at
stovas niekad nemanė, kad So
vietų valdžia būtų vartojusi to
kias prievartos priemones, ku
rios buvo papasakotos Islama
bado konferencijon suvažiavu
siems atstovams.

Nei Libijos, nei Palestinos at
stovai nemanė, kad Sovietų pa
tarėjai taip žiauriai elgtųsi, kaip 
Afganistano atstovai informavo 
suvažiavusius. Libijos ir Pales
tinos atstovai, pasipiktinę 42 ko
munistų ir Sovietų valdžios 
agentų elgesiu, balsavo už rezo
liuciją, liepiančią Sovietų karo 
jėgoms ir 42 komunistų parti-

’’ tciau naujasis Irano prezi
dentas Ąbolhassan Bani Sadr 
pareiškė Paryži”‘~ Le .'Unde 

i koresponde- i, kad los para- 
' mos Ir»T i>_ nepakanka • ••dkia, 
i kad Amerikos valdž’a prisipa- 

Kita arabu rezoliucija pataria žintą prie nusik' lamu Iranui, 
musulmonams nutraukti bet ko-Į padarytu valdant šachui Rėzai 
kią parama dabartinei Kabulo' Pahlevi. Apie jo išdavimą Ira- 
valdžiai. Parama turi eiti tiems nui nekalbama.
Afganistano gyventojams, kurie 
veda kovą su kraštan įsiveržu
siais rusais kariais ir civiliais. 

Islainabadą pasiekė žinia, kad 
prez. Carterio saugumo reika- 
'ams patarėjas Zbigniew Brze
zinski ir valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Warren Christo- Į 
pher skrenda į Pakistaną. Jie 
tikisi susitikti su Pakistano pre
zidentu Zia ir pasitarti apie pa

to, kartu su rainą, kurią Amerika galėtu su-

[nutarė reikalauti kranstyti ' iš 
Afganistano’ viską, kas yra so
vietiška. nes visa tai yra labai į 
kenksminga afganistaniečiams.

teikti Pakistanui.
Be to, jiedu norėtų išaiškinti, 

kokių konkrečių priemonių im
sis mahometonų pasaulis kovai 
prieš Sovietų kariuomenės vadų 
pastangas pavergti musulmonų 
valstybes. Niekam ne paslaptis, 
kad Afganistaną užėmusios So
vietų karo jėgos planuoja grobti 
Iraną. Pakistaną ir Iraką. .įeinu 
musulmonai yra pasiryžę padėti 
ifganistanieciams apsiginti nuo 
Sovietų invazijos ir Afganistano 
pavergimo, tai jie nori žinoti, 
kokiomis priemonėmis musul
monai savo tikslo siektų.

Konferencija turėjo pasibaig
ti pirmadienio naktį, bet Brze
zinski ir Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas W. Christopher 
norėtų pasimatyti su kai kuriais 
musulminų valstybių atstovais, 
atvykusiais į Islamabados kon
ferencija.

Praeitą šeštadienį susilp- 
Tito sveikata. Jugoslavai 
kad Sovietų kariai neįsi-

nėjo 
bijo, 
veržtų j Jugoslaviją, pasinaudo
dami neaiškia padėtimi.

— Beveik visos Irano naftos i w
versmės uždarytos, nes 
pasiruošusių darbininkų, 
galėtų versmes paleisti, 
galėtų versmes operuoti.

nėra 
kurie

77^ balsų dauguma.
16 metų ekonomistas, 
baigęs Prancūzijoj e,

Prezidntas Bani Sadr buvo 
išrinktas 
Jis yra 
mokslus
buvo finansų m misteriu mulos 
Chomeinio 
prezidentas 

! duoti visas 
vadovvbėn

kabinete. ' Naujasis 
pasiryžęs konsoli- 
Irano jėgas vienon 
ir jokių grupinių

veiksmų, neišskiriant nė studen 
tų, netoleruos. Nebus toleruoja
ma ir Revoliucinė taryba.

NUSKENDO PAKRAŠČIŲ 
SARGYBOS LAIVAS

ST. PETERSBURG, Fla. 
Antradienio rytą nedidelis 
kraščių sargybos laivas Tam
pos įlankoje susidūrė su dideliu 
naftos tanklaiviu. Dalį pakraš
čių sargybos laivo jūrininkų pa
vyko išgelbėt', ne! 
dingo. M. r. ui . .. 
do su smarkiai 
kraščiu sargvbos laivu.

Pakraščių sargybos laivas va
dinosi “Blackthorn”. Jį aptarna
vo 53 jūreiviai. Pavyko’ išgelbėti 
29 jūreivius, bet kiti nuskendo 
kartu su sutrenkto laivo liku
čiais. Manoma, kad Blackthorn 
guli 10 pėdų gilumoje. Antra
dienį jūros dugnan nusileido 
narai, jie nori nustatyti nelai
mės priežastį ir iškelti žuvusių 
lavonus.

Jūreivius išgelbėjo žvejų lai
vai. Nelaimė įvyko, kai “Black
thorn” susikirtų su labai dideliu 
Texaco bendrovės transporto 
laivu “Capricorn”. Nuskendo ir 
tanklaivis, bet jame buvusia 
nafta (mineralinis aliejus) neiš- 
sipylė.

pa-

Premjeras Fraser, prieš iš
skrisdamas Į Washingtona, Lon
doną, Paryžių ir Boną aptarti 
Sovietų intervenciją į Afganista
ną, jis. .padarė kelis žingsnius 
rusų savavaliai suvaržyti.

Sivietų valdžia buvo užsakiusi 
20,000 metriniu lomi rutilio, bet 
jo negaus. Ratilis sudaro bazę 
ii tanui. ? gam in ti; kuris bū t inai 
reikalingas kietcsniam ir palva 
resniam- metalui gaminti. Užsa
kymas ' kainavo apie mill joną 
doleriu.£-A U

GYNYBOS DEPARTAMENTAS 
PRITARIA NAUJOKŲ ŠAUKI
MUI TIK ARTĖJANT KARUI

WASHINGTON, D.C. Gy: 
nybos sekpetorius Harold Brown 
pareiškė korespondentams, kad 
jis pritaria privalomai 
registraciai, bet jų š; kritikavo už atgyventą politini 

utį Washington© 
;cs'ir Maskvos konfrontacijos.
tų 

j u K )ir

Paklaustas ,ar moterys priva
lėtų būti registruojamos ir šau- 

21 įūririnkai} kiamos kariuomenėn, sekreto 
,iic nusk JE-j rius Brown alsakė, kad reikia 

sutrenktu pa-< prisilaikyti lygybės principų.

— Moksld vyrai nustatė, kad 
rūkymas pratęsia nemigą.

NESIDALYS VALDŽIOS 
SU STUDENTAIS

TEHERANAS. Iranas.— Nau
jai išrinktas Irano prezidentas 
pareiškė, kad jis nesirengia da
lytis valdžios su radikaliais Ira
no studentais.

Prezidentas Sadatas įsakė 
45 Sovietų ambasados šni
pams tuojau išsikraustyti 

iš Egipto ir daugiau 
nebegrįžti.

— Jeigu išsirinkome krašto 
prezidentą, tai visus valstybės 
reikalu; snręs prezidentas, o ne 
paskirc- r-. s‘n gyventojų gru-

I pė naujai išrinktas
: < ntas A. Bani Sadr.
Irane susidarė radikalių stu

dentų ^rupč, kuri įsiverpė i 
A m erikvs a m ba sa dą, už** m ė 
svar besn i us a m basados k a m ba - 
rius ir dabar laiko įkaitais .>0 
ambasados tarnautojų. Paaiškė
jo, kad tie studentai buvo komu
nistai. Jie atsisakė klausyti Ira
no valdžios ar paties mulos Cho- 
meini. Jie patys tardė pareigū
nus ir tikrino dokumentus. Jie 
pasikvietė rusus tardytojus.

Susirgus ir mirus Bert 
I^ance tėvui, teisiamas būvy s 
biudžeto direktorius išvyko į lai
dotuves, teismas atidėtas.

I



Dwto RIMAS NERIMAVIMUS

Į Vilnių
Į Vilnių, Kuprioni! Į Vilnių, Jonyne!
Į pavergtą šalį dipukų minia, 
Užpūsti užvakelės vergų kapinyne, 
Laisvėjimo ugnį skandint Nemune!
Į Vilnių Petronį apglėbt, išbučiuoti, 
Gėrėtis katiušom ir vodkos kvapu. 
Už Stalino saulę Paleckiui ačiuoti 
Ir stabtelti maldai ties stribo kapu.
Išbėgom pabūgę čekisto nagano,
Į nežinią sprukom nuo Kremliaus meškos. 
Šiandieną naganas į širdį afgano, — 
Dar kruvinas tyko rytojaus aukos.
Į Vilnių, tautiečiai! Nepyksta Atlantas, 
Nepyksta nei mūsų apsnūdę veiksniai. 
Palaimins kelionę senelis Alantas, 
Kels pergalės puotą raudoni velniai.
Į Vilnių, Kuprioni! Į Vilnių, Jonyne! 
Te budeliai žaidžia jūsiškiais vardais.
O, žinom, sugrįšit, pardavę tėvynę, 
Kaip pardavė Kristų Judošius kadais.

Dainora Garsytė
la gaisrai, tai valdžia žada

■ Nėra duonos, nebus syvų
ginti baldų gamintojus 

1 nedegančias sofas.

Išeivijos spauda patiekė šią 
žinią ir komentarą iš “tarybi
nės” Lietuvos:

“šiek tiek mažiau džiūgavi
mo buvo nuėmus derlių, nes ne
galutiniais duomenimis, jis šį
met dar mažesnis negu pernai, 
o pernai buvo mažesnis negu 
1977 m., kas liečia grūdų prikū- 
limą. Pernai buvo gauta 25 
centneriai iš hektaro, o šįmet 
rugsėjo mėnesio skaičiais — tik 
20. Taigi bendras grūdų der
lius suksis apie du milijonus 
700 tūkst. tonų, nors jau seniai

PAAIŠKINO
Pirkėjas: Bet kaip reikia tą 

dėžutę atidaryti?
Pardavėjas: Paaiškinimas yra 

dėžutėje.
* * #

OKUP. LIETUVOJ
Mokytojas: Pasakyk. Vytuk, 

kodėl mes mylime Sovietų Ru
siją?

Vytukas: Už tai, kad ji mus 
išlaisvino.

Mokytojas: O kodėl mes ne-- 
mylime Amerikos?

Vytukas: Uė tai. kad ji mūsų 
neišlaisvina...

« * *
LAIMĖ

Pamatęs verkiančią mažą se
sutę, broliukas klausia:

— Ko gi tu dabar verki?
— Puoduką sudaužiau.
— Maža bėda. Šukės laimę 

neša.
— O mamytė ar tai žino?

norima pasiekti trijų milijonų 
tonų ribą.

Iš to skaičiaus reiks duoti 
“močiutei”, o kas liks vaikams”?

Mes labai apgailestaujame ir 
užjaučiame New Yorko tiltinin- 
kus, kad jie negaus pačiulpti 
syvų iš kolchozininkų, o priva
lės girti pažangas pagal agitpro 
po dainą, diriguojant P. Petro
niu!:

Čyru vyru kaip iš rago — 
Bus duonutės ir pyrago.
Veidą Lietuvon kraipysim. 
Užpakalį kitiems statysim.

Magiškas žodis

Mažas berniukas krautuvėje 
pribėgo prie mamos ir rodo sau
joj pinigėlį:

i

— Mama, tas geras ponas m ar 
Jave pinigų.

— O ką jam pasakei ?
— Nieko.
•— Tai negražu. Geriau nueik 

pas poną, kol jis dar neįšėjo iš 
krautuvės. Žinai, ką jam reikia 
pasakyti.

Kai berniukas grįžo, motina 
paklausė:

— O ką jam pasakei?
— Tą patį, ką mamytė sa 

kai, kai tėvelis duoda pinigų. 
Ištiesiau antra ranką ir pasa
kiau: daugiaul

* £ ♦

Žinių šaltinis
Iš kur tie mokslininkai ži

no. kada bus saulės užtemimas.’
Jie laikraščiuose pasiskaito.

Maąaryčiui

★

• šįmet yra prakilnieji metai 
ir vasario mėnuo turi 29 dienas. 
Užkietėję senberniai turi būti 
atsargūs, nes pagal seną paprotį 
prakilniaisiais metais mergaitės 
turi teisę pasipiršti...

e Naujoji ekonomija: jei jūs 
turite pinigu ir dabar neperkate 
naujos mašinos, o padedate Į 
bahką, tai po' keleto metų jūs 
turėsite pakankamai pinigų nu
sipirkti vartotą mašiną.

• šiais laikais sunku spręsti 
iš apsirengimo ar tai yra berniu
kas ar mergaitė: per mažai duo 
menų.

• Vienu moteris už nukirstą 
dirbtuvėje rankos nykštį gavo 
šimtą tūkstančių dolerių. Jos 
bendradarbė stebėjosi didele su
ma, kol draugė jai paaiškino: 
■‘Po šiuo nykščiu ji laikė savo 
vyrą”...

• Vyras, parėjęs iš darbo, sa
vo jauną žmonelę klausia:

— Ar vakarienė gatava? į
Žmonelė pasiteisina:

< — Neturėjau laiko. Į
— Tai ką veikei visą dieną? { 
— žiūrėjau televiziją...
• Kadangi nuo cigarečių ky-

• Vulkanas arba Haepestos 
yra ugnies dievaitis. Venera ar
ba Afrodita — meilės deivė, Ju
piterio ir Donės dukra. Minerva 
— išminties’dievaitė, savo dide
le išmintimi prašoka kitas die
vaites. Ji yra Jupiterio ir Mėtos 
dukra. Gera — derliaus dievaitė. 
Jos vardu gaminamas javinis 
valgis. Narcizas (gėlė) legenda 
pavaizduoja meilę. Narcizas 
jaunas berniukas, o Atgarsis — 
mergai!.ė. Pasimelksime jiems 
iš Striptizo.

• Dabar galinu padainuoti:

Sėjau rūtą, sėjau mėtą, 
Sėjau lelijėlę.
Kad užaugtų kitą metą, 
Kad gauč' bernužėlį.

Ir nušalo mano gėlės, 
šaltą rudenėlį,
Labai troškau tyros meilės, 
Mielas bernužėli. ..

Don Pilotas

— Tėve, ar tu pastebėjai, kad 
mūsų žemėje plinta pasiutimo 
liga? Valstybės, buvusios per 
šimtmečius ramids, pasiuto' 
Griauna savo tvarką, savo gyve- 

a jnimo būdą, galabija savo vals
ai i lybės vadus, savo karininkus ir 

{pykstasi su kitomis valstybėmis. 
| Nebėra pagarbos žmogui, nei 
1 savam, nei svetimam. Kas pasi
darė? 

a

j Nežinau, Maiki. Tu pirmas 
tą klausimą keli. Didieji politi
kieriai bei apž\algininkai dar ne
tarė žodžio. Veizint iš tolo ma

itosi, kad sveikieji nugalabytųjų 
nepasigenda. Gal būt net džiau
giasi, kad jų nebėra. Atrodo, kad 
perdaug žmonių buvo, tad nori 
sumažinti. Mažiau bus, mažiau 
duonos reikės. O gal iš tikro bus 
kilusi pasiutimo liga!?

— Aš, Tėve, pradedu bijoti, 
kad ta liga nepersimestų į Ame
riką. Kol pas mus ramu — tik 
Iranas mūsų nuotaiką gadina.

— Ne tik Iranas, Maiki, bet ir 
rusai - ~ ir jie savo žemėje ne
rimsta. Gal jiems duonos nebe-
užtenka, kad eina kitur? Bali 
juos žino...

— Bet Iranas, Tėve, lai tikrai 
pasiuto! Minios žmonių: vyrai, 
moterys ir vaikar renkasi rinko
je, rėkauja, grūmoja kumštimis 
ir šaukia: “Užmušt amerikie
čius! Užmušt Amerikos prezi
dentą!” Juk amerikiečiai ir 
Amerikos prezidentas jiems nie-

KOKS ČIA ŽVĖRIS?
Tėviškės žiburių 4 nr._ jauni

mo puslapyje yra toks. Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos skel
bimas.

“Viva Kungreslotas”!
Ar prisimenate IV Pasaulio 

Lietuvio Jaunimo Kongresą ? Gal 
nebuvo progos ten nuvykti? Gal 
buvote per jauni ar per seni da
lyvauti tame puįkiame renginyje 
Europoje? Jei norite sužinoti 
ką mes tenai išdarinėjom ir nu
tarėm bei susitikti su tais, kurie 
buvo, ateikite į “Viva Kongreslo- 
to” vakaronę sausio 25, penkta
dienį, 7.30 v \., Prisikėlimo’ pa
rapijos Parodų salėje. Turėsite 
progą pamatyti puikių skaidrių 
bei pasilinksminti. Veiks alaus, 
vyno ir kavos baras. Gros pritai
kyta muzika. Visuomenė taip 
pat kviečiama. Ateikite visi ir 
nepamirškite atsivesti savo drau
gus! f KLJS valdyba

Ar čia nebus įtaka, atvežta iš 
okupuotos Lietuvos, kurioje yra 
madoje Vopntorgai ir partor
gai?... 

i •
ATVIRAI KALBANT

< — Sakyk, scuelk kokia yra jū
sų ilgo.ir sveiko gyvenimo' pa
slaptis? — klausė guvus Vincu
kas -seneik Senelis jam atsakė:

Atvirai kalbant, Vincukui, 
as niekuomet eikvojau ener
gijos atsispirti įvairioms pa
gundoms. .. w i 

. ko blogo’ nepadarė. Amerika pir
ko jų naftą (mineralinį aliejų), 
mokėjo gerus dolerius, davė 
kreditan ginklus, kad galėtų at
remti nelauktą rusų puolimą, 
kurie kaip katinai tyko pagrobti 
jų naftos versmes. Keistai atro
do ir tas jų žilabarzdis mula, 
kuris pats nežino iš katro galo 
pradėti valdyti. Ir jų studentai 
pasiuto! Tūkstančiai tų jaunuo
lių naudojosi amerikiečių kilna- 
širdystė, čia išmo'ko rašyti ir 
skaičiuoti, o kai sugrįžo namon, 
pradėjo triukšmą kelti. Kodėl, 
Tėve?

— Ee, Maiki, iraniečių tu ne
supaisysi: jie būdami “mokyti” 
pastebėjo, kad šachas pasiima 
sau didesnę porciją šašliko, 
daugiau česnako užkandžiam^ 
na. ir dolerių sau į kišenę su 
pila daugiau, negu mokyčiaus’ 
studentai. Jiems ir kilo pagund 
triukšmauti, Tuo pat metu grį 
žo namon iš tremties jų vyriau
sias mula ir pasinaudojo pro’g~ 
atkeršyti šachui. Kerštas prie 
keršto, veikiai visa šalis pasken- 
do keršte. Taip būna, kada re
voliucija prasideda kerštu. Vei 
kiai Irano studentai apskaičiavo, 
kad valstybės ižde turėtų būt 
bent šimtas bilijonų dolerių, bet 
kai iždą atvožė — dolerių nėra 
do! Suprantama, studentams ki
lo pasiutimas. Pasiuto ir vyriau
sias mula! Žingsnis po žingsnio 
pradėjo ieškoti dolerių, kėsinc's’ 
iškratyti šacho kišenę, bet arr 
neleido, klausė amerikiečių, be 
anie nudavė nesuprantą arabis 
kai! Vėl kreipėsi prie šacho, be 
ans pasisakė užpultas vėžio li
gos ir važiuosiąs į New York:- 
gydytis.

— Ar šachas taip nieko nes 
kęs išvažiavo. Tėve?

— Gal nebebuvo, kam šaky 
Arabai išėjo į gatves! Valdž 
sugriuvo! Spaustuvės ats^ausd 
no didelius žilabardžio muk*7 
plakatus, kuriuos studentai pr: 
kalė ant lazdų ir išdalijo gatvi 
niams revoliucionieriams. Tada 
triukšmas paplito visose Tehe
rano gatvėse. Amerikiečiai ma
žai suprasdami arabišką kalbą, 
nei nežinojo kas ten darosi. Pa
lys arabai nežinojo kas darosi! 
Mergės ir senos moterys’ užsi
dengusios savo veidus, šaukė 
arabiškus žodžius ir grūmojo 
kumštimis. Maži vaikai, vos 
prieš kelias dienas išmokę dėvė
ti kelnaites, jau savo kumštyle 
grūmojo amerikiečiams. Taip 
prasidėjo islamiška revoliucija.

— O ka veikė šachas?
— Jis, Maiki, susipakavo rei

kalingiausius daiktus ir išvažia
vo j užs.enį. Tada žilabarzdis 
mula ir studentai užvaldė Tehe
raną ir uždarė amerikiečius. 
Dabar lasai mula ir studentai 
reikalauja grąžinti šachą ir jiems 
atiduoti Amerikos bankuose pa
dėtus iraniečių dolerius.

— Ar Amerika nusileis, Tėve?
— Ne, Maiki, to nebus, o kaip 

Imis — nežinau. Gal palys ira 
likxiai išsigydęs?

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
(Skirsnelis iš Juozo švaisto knygos PETRAS 

ŠIRVOKAS, 228 psL, kaina $2.75, gaunama Naujienose).
(Tęsinys)

Atsistojo. Šviesiau, lengviau buvo pasidarę akyse. 
Pažvelgė į giltinę. Toji tarytum šypsojosi. Šumane Pet
ras pasikalbėti dar:

— Sakyk, giltinėle, ar negalėtum tu sumažėti kiek?.
— Galėčiau... Na tai kas?
— Ar galėtum pasidaryti, sakysim, tokia maža, kaip 

riešutas?
— žinoma! Aš galiu pavirsti, kokia tik noriu. Aš ga

liu pro mažiausią plyšelį praeiti, jei man reikia.
Petras greit išsitraukė iš už aulo aštrų turkišką pei

lį, kurį buvo užmynęs mūšio lauke, ir pradėjo gręžti sky
lę ąžuolo stuobryje. Paskum pasidarė iš šermukšnio tokį 
kuolelį, kuris atitiko tą skylę.

—Na tai pabandyk, įlįsk į šitą skylutę. Aš pažiūrė
siu, ar tikrai tu teisybę sakai.

Giltinė pakluso ir įlindo. Petras tuoj čiupo akmenį 
ir užkalė kuolelį.

: — Liki sveika dabar! Negreit bepasimatysim!
Petras, susitvarkęs su giltine, linksmas nuėjo į Var

gužius — į gimtąjį savo kaimą.
LAIKAS VISUR DARO SAVO

Kol ėjo, džiugi nuotaika lydėjo jį. Daug planavo, 
rimtai galvojo apie naują laisvesnį gyvenimą. Kai tik 
atėjo, bematant nusiminė ir nustebo. Ir čia tię patys kin
tančio ir viską keičiančio laiko padariniai. Šilo visiškai 
jis nelaukė ir nesitikėjo. Tai buvo ne tiek staigmena, kiek 
žiaurus smūgis. . x '

Visur, kur tik jis ėjo ir stebėjo, matė, kaip nepasto
vus ir kintąs žemės veidas ii- žmonių gyvenimas. Čia ka
ras, revoliucijos, sukilimai. Čia griaunami miestai gais
rai nušluoja ištisus kaimus, čia vėl atstatoma, kuriamasi 
iš naujo. Bet ten — nurimęs svajodavo jis — savajam, 
kampely, kaip užburta mieganti karalaitė sustingo vis
kas ir taip pasiliko, belaukiant jo sugrįžtančio.

Jis savo.,vaizduotėj i^ sąmonėj išsinešė to kampe
lio paskutinę jaunų dienų nuotrauką. Šiltai gąivino<v ją 
savo jausmais, mintimis ir rodėsi, tarytum visą laiką te
bėra ji tokia pat šviežia, neblunkanti. Dabar palygino su 
tikrove... “Viešpatie!” — teko sušukti, ir griebtis už 
galvos. Beveik nieko neberado iš gražiųjų, minėtinų sa
vo jaunystės dienų ir vietų. Visur kyšojo žilstančio pa
kaušio plikė, kaip ir jo paties, kurios, žinoma, nematė 
ir neprisipažino. Visur gelstančio rudens spalvos grasiai 
badė akis, nors iš tikrųjų veržėsi žvalus, žalias pavasa
ris. Sutinkamas jaunimas buvo svetimas ir nepažįsta
mas. Senųjų tarytum matyti veidai, bet kur, kada — ne
beatsiminė. Ir šitie senieji taip pat nebepažino jo arba 
nebenorėųo pažinti. Skubiai nusisukdavo ir neprakal-- 
binę praeidavo pro šalį. “Kodėl?” — skaudžiai pakirs
davo klausimai: “Ar toks jau nekenčiamas, pavojingas 
sencas caro kareivis? Ar bijomasi, kad neprisimestų ne
reikalinga burna šeimoj?”

Surado savo trobikę. Kokia ji pasigailėtina: pakry
pusi, susmukusi, visai besulendanti į žemę. Ant stogo tiek 
želmens, kad karvė per vasarą išsiganytų. Įėjo į vidų. 
Priešiškai sužiuro svetimi žmonės. Nė prisėsti nepasiūlė. 
Tėvai seniai ilsėjosi po velėna. Kuris jų kapas, niekas 
nenurodė, nes niekas nepaženklino nei kryželiu, nei diev- 
medžiu, nei kitu kuriuo žydinčiu kramelių.

Vis dėlto Petras ryžtingai nusistatė ir nuėjo į dvarą. 
Senasai ponas buvo miręs, šeimininkavo jo sūnus Boles- 
ovas. Ereliška nosimi kamerdinieriaus, Pioran Jasnyj, 
rgi neberado. Visi tarnai buvo nauji ir nepažįstami. Jie 
mojau sulaikė Petrą. Prie pono neprileidę, nuvedė pas 
prievaizdą. Tas taip pat naujas pasirodė. Piktai pažvelgė 
ir rūsčiai paklausė:

— Ko čia slankinėji, seni?
— Teisybės'ieškau!

Cha! Cha! Cha! Teisybės... Rasi mažai rykščių 
esi gavęs?

Petras išdidžiai parodė. į savo medalius ir smar
kiau prabilo:

(Bus daugiau)



Klaipėdos Krašto atvadavimo metinės 
sukakties minėjimas Čikagoje

š. m. sausio m. 20 <1. Čika
goje, Gen. T. Daukanto juru 
saulių kuopa, šaulių namuose 
surengė Klaipėdos Krašto at
vadavimo metinės sukakties 
minėjimų ir ta pačia proga Či
kagos lietuviškųjų visuomene 
supažindin > su kuopos nario, 
Broniaus KRIŠTOPAIČIO iš^ 
leista knyga ‘‘Jūrų Keliais”. Ha 
lyvavo per 200 svečių ir šau- 
liij.

Antra valandų po pietų, aka 
demįnė minėjimo dalis buvo 
pradėta Garbės prezidiumo su 
darymu, į kurį, minėjimų ati
darydamas kuopos pirminin
kas E. Vengianskas pakvietė 
Lietuvos Gen. Konsulę p. J. 
Daužvardienę, LŠST p. Mil-

ninko K. Milkovaicio turininga 
paskaita, kurioje prelegentas 
trumpais bruožais aptarė Ma
žosios Lietuvos istorinę raidų, 
Klaipėdos Krašto vaidmenį ne 
iriklausomybės bei okupacijų 

laikais ir Klaipėdos u sto svar 
La, tautine bei tarptautine pra
sme Lietuvai.

Prelegentų dar papildė, po 
lo kalbėjęs Mazosjos Lie Javos 
Dr-jos atstovas p. J. Anysas, iš 
keldamas ir pabrėždamas maž 
lietuvių patriotines nuotaikas 
amžių bėgyje, jų meilę lietu
vių kalbai jr prisirišimų bei iš
tikimybę motulei Lietuvai.

Vienų įdomų epizodų, ro
danti 1923 melu sukilėliu ir 
Klaipėdos krašto vaduotojų A. SVITOMIS ,

kovaitį, LŠST kapel. Tėv. J. 
Borevięių, evang. kun. A. Tra
ki, Lietuvos Kūrėjų Savanorių 
S-gos pirm. pulk. J. švedą, LK- 
Vs "‘’Ramovės” Čikagos sky
riaus pirm, k pi. A. Juškevičių. 
LDK Birutės Dr-jos pirm. p. 
K. Lecnaitiene, LŠST moterų 
vadovę p. S. Cecevičienę, Vy
tauto Didžiojo šaulių Rinkti
nės pirm. V. Išganaitį, Mažo
sios Lietuvos Lietuvių Dr-jos 
atstovų p. J. Anysa ir jūrų ka
pitonų B. Krištopaitį. J. š. V 
Žinkui komanduojant, buvo į 
neštos JAV-bių,Lietuvos, Klai
pėdos Krašto, Lietuvos Kūrėjų 
savanoriu ramovėnu, Vvtauto 
Didžiojo Rinktinės, Gen. T. 
Daukanto ir Cicero Klaipėdos 
jūrų šaulių dalinių vėliavos. 
Tėvynės prisiminimo maldos 
tekstų perskaitė j. š. V. Utara.

Sekė Lietuvos Gen. Konsu- 
lės p. J. Daužvardienės giliai 
prasmingas žodis. Visiems at- 
sisto j u s, s usikau p imu b u vo
prjsiminti Klaipėdos Krašto at 
vadavimo kovose žuvę Mažo
sios Lietuvos sukilėliai kariai 
ir šauliai. Gen. T. . Daukanto 
kuopos vadovių M. Gidienės ir 
G. Kuzmjenės prisegtomis tau 
tinė’mis juostelėmis, buvo pa
gerbti tų kovų gyvieji dalyviai- 
kovotojai J. Tapuljonis, T. Ta
mulis, B. Ambraziejus V. Ta_ 
lat-Kelpša ir A. Urbonas, v

Pagerbus kovotojus, susirin
kusieji išklausė statistiniais da 
viniais pagrįstų LŠST pirmi-

karių nuotaikas bei drausmin
ga jų laikysenų, trumpai ir 
vaizdingai nupasakojo tose ko. 
vose dalyvavęs savanoris kū
rėjas .1. Tamulis.

Kalboms pasibaigus sugie
dojus Lietuvos himnų ir išne
šus vėliavas, buvo užbaigta 
minėjimo akademinė dalis. Se 
kė 10-ties minučių pertrauka.

Po pertraukos vyko antro
sios minėjimo dalies progra
ma — susipažinimas su jūr. 
kap. K. Krištopaičio išleista 
įdomia knyga ""Jūrų Keliais”. 
Kuopos pirm. E. Vengianskui 
tarus įvadinį žodį, knygos turi
nį bendrais bruožais aptarė 
anot autoriaus tos knygos ‘"ar
chitektas'’ ir pagrindinis inspi
ratorius, atlikęs jos visus tech
aiškus paruošimo darbus p.A. 
Lvmantas, alvvkes iš Montrea ‘ 

, lio, Kanada. Daugiau apie Jau-': 
toriaus asmenį, kalbėjo atskri.- 
ties iš Los Angeles, vietos iie-1 
tuvių rdijo programos Vedėjas,! 
spaudos darbutojas ir žurnali
stas p. V. Balkūnas. Porą jdo- ■ 
mių skirsnelių iš knygos pas.; 
kaitė inž., aktorius ir j. š. K,į
Oželis. J

Pabaigoje malonu buvo iš
girsti ir knygos autoriaus jūr. 
kp. B. Krištopaičio žodį; kuris' 
nupasakojo knygos paruošįmo 
bei išleidimo raidą pasidžiau
gė visuomenės rodomu susido
mėjimu knyga ir padėkojo 
Gen. T. Daukanto kuopai už;
paramą bei šios knygos sutik-Į

KNYGOS ANGLŲ KALBA
i, jBMMtoM, A KISS IN TH1 DARK. KkanUitq Ir Iniysto nnotytL 

tRnfraai, paiiatl Ii Kūrenimo. Lengvai rtiliua, gyva kalba, gražiai IžlMzta 
150 pat Kaina 3130.

Dr. Juans B. Rančius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Ktorijss 
santrauka nuo pat aenujq amfiq Iki pokario aaetq. Vidutinio formato, 143 
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Užgavėnių karnavalas Vasario 16-ąją?
Draugas sausio mėn. 4 dienos 

laidoje, atspausdino Chicagoje 
įvyksiančių parengimų kalen
dorių. Toks kalendorius čika- 
giškiems lietuviams yra reika
lingas, kai kiekvieną šeštadienį 
bei sekmadienį čia tiek gausu 
įvairiu parengimų. Tačiau, šį 
kartą /vilgterėjus į tų paskelbtų 
parengimų sąrašą, vienas jų ke
lia nustebėjimą. Būtent, Vasa
rio 16-ją, Jaunimo Centre, ruo
šiamas Užgavėnių karnavalas — 
Mardi Gras. Man rodos, kad 
Vasario 16-ją, ruošti Užgavėnių 
karnavalą yra didelė gėda Chi- 
cagos lietuviams. Juk toji Die
na yra mūsų Didžioji tautinė 
šventė, todėl tą dieną ruošti už-
gavėnių pasilinksminimą, kuris 
nieko bendro neturi su šia šven
te. būtų lyg pasityčiojimas, ar 
jos išniekinimas.

Okupanto policija ir jo šnipai 
pavergtoje Lietuvoje tą dieną 
yra aliarmo stovyje, budi, kad 
ši šventė nebūt kur nors paverg 
tųjų viešai ar privačiai prisimin
ta, nes tai okupantui būtų la
bai nemalonus proveržis. O vis 
tik nepaisant tos baisios pries
paudos, kiek mus pasiekia žinia, 
ten mūsų tautiečiai patriotai tą 
dieną šią Didžiąją mūsų Tautos 
šventę išgyvena visu rimtumu. 
Ar nebūt patriotiškiau, jei Va
sario 16-sios dieną, Chicagoje

tuvių suruošimą. Supažindini
mas su knyga buvo užbaigtas, 
jos autoriui — B. Krištopaičiui 
sugiedojus Ilgiausių metų.

Programai pasibaigus, dau- 
kantėnai visus susirinkusius 
pavaišino sesių skaniai paga
mintais sumuštiniais ir kavute 
su pyragaičiais.

Taįp, š. m. sausio m. 20 d., 
Čikagos šauliai ir lietuviškoji 
visuomenė paminėjo Klaipė
dos Krašto atvadavimo metinę 
sukaktį ir pasitiko Lietuvos 
prekybos laivyno istorijos
knygą.

tie Draugo nepaskelbti Užgavė
nių karnavalo rengėjai, paruoš
tų mūsų jaunimui rimtą akade
minio lyg.’o programą, sakysim, 
kad ir tame pačiame Jaunimo 
Centre. Man atrodo, kad Vasa
rio 16-ją ruošti karnavalą, ku
riame paprastai dominuoja stip 
rus nugėrimas ir įvairios nerim
tos išdaigos šu šios šventės nuo
taika nesiderina. Karanavalo 
rengimas tą dieną, reikštų tos 
šventės suniekinimą, bei soli- 
darizavimą okupantui, kuris sie
kia tą mūsų istorinį faktą iš
braukti iš Lietuvos istorijos-

Tikrai, tokiems rengėjams ne
būt pro šalį, jei Chicagos lietu
viškoji visuomenė pareikštų 
vienokiu ar kitokiu būdu pro
testą. Ypač, turėtų pasireikšti 
mūsų patriotinės organizacios. 
Jų tyla būtų tikrai nedovatinas 
nusikaltimas.

Iš viso keista, kad jau kelinti 
metai Vasario 6-ą, bandoma su
menkinti. Jos paminėjimą su
jungti su kokiu kitu įvykiu. Ko
dėl taip daroma?

Pastaruoju laiku Draugo kul
tūrinio priedo redaktorius k. 
brd. daro užuominą, kad Vasa
rio 16-ją reiktų sujungti su Do
nelaičio 200 metų mirties pami
nėjimu. Mat, jis prieš 200 me
tu, Vasario 18 diena mirė. Ar 
iš tikrųjų, tam būtų pagrindas? 
Juk tokių istorinių įvykių, ku
rie supultų su Vasario 16-j a 
atsirastų ir daugiau. Sakysim, 
kad ir toks, Vasario 16-ją mirė 
mūsų tautos patriarkas dr. J, 
Basanavičius. Bet iš viso, kyla
klausimas, koks yra reikalas 
vienu ar kitu rengimu prideng
ti Vasario 16-sios faktą? Kodėl 
Donelaičio negalima paminėti 
kita proga? O be to, reik atsi
minti, kad Dnelaitis šiandien ir 
okupuotoje Lietuvoje yra ger
biamas,, dėl jo paminėjimo, oku
pantas nepersekioja. Priešin
gai, dėl Vasario 16-sios paminė
jimo, ten gresia kalėjimas ir net

Vg. Sibiras.
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Lietuvių tautiniu š
G. Brelchm^nienės skaitytos 

1979 XL 18 paskaitos santrauka
Primityvaus žmogaus norai 

rbojosi t‘k gyvybės išlaikymu. 
Jis nesuprato gamtos reiškinių 
ir dėsniu. ir tikėjo, kad žmogaus 
likimas priklauso nuo gerųjų ir 
bloguiu dvasių. Įsigyti šių dva
siu malonę ir prielankumą, jis 
bandė savo norus išre kšti ges
tais. garsais, iš kuriu išsivystė 
šokiai. Todėl jie eidami į me
džiokle. ruošdamiesi į karo žy
gį, švęsdami pergalę, visus 
šiuos įvykius atžymėdavo šo- 
k ais, kurie keitėsi su gyveni
mo sąlygomis ir gamtos aplin
ka. Šie šokiai buvo apeiginio 
pobūdžio, kurais žmogus reiš
kė dvasiu garbinimą, o vėliau 
jais išre kšdavo savo džiaugsmą 
ir pasitenkinimą, kurie vėliau 
įgijo ir pramoginį pobūdį.

Šia;s išsivystymo šokiu stadi- 
ias perėjo ir lietuvių tautiniai 
šokiai. Lietuviai senovėje tikėjo 
į įvairias gerąsias ir blogąsias 
dvasias, tekėjo pagoniškiems die
vams, kuriems dėkojo už jų su- 
te'ktas malones: sėkmingas me
džiokles. gerą derlių ir t. t. Iš 
senų, laikų yra mums žinomi der 
liaus nuėmimo šokiai. Pirmieji 
mūsų šokiai buvo paprasti, nesu
dėtingi, sudaryti iš ratelių, lini
jų. Jie buvo palydimi dainų gar
sais, sutartinėmis. Krikščionybei 
plečiantis Lietuvoje, išnyko apei 
ginių šokių prasmė, bet jie išliko 
daugiau kaip lietuviškų papro
čių dalis, lygiai kaip neišnyko 
dainos ir pasakos. Pirmieji ap
rašymai apie šokius atsirado 17 
ir 18 šimtm. 19 šimtm. pradėta 
giliau domėtis tautiniais šokiais 
ir atsirado išsamesnių studijų 
įvairiose Europos valstybėse.

Palyginus mūsų šokius su 
kaimyninių tautų, kaip švedų, 
vokiečių, škotų, randame pana
šumų. Pavyzdžiui, mūsų “Ma-

)kių raidos bruožai
kinui stipriai laikant merginą 
ir sukantis aplinkui nelygios 
lauko aikštelės paviršiuje.

L’etuviu tautiniai šokiai yra 
laisvi, žaismingi, paprastų judė
siu. nereikalaujantys ypatingų 
nasiruošimų. Daugelis jų yra 
lyrinio pobūdžio, kuriuose reiš
kiasi švelnumas, viliojimas, su 
arte j imas,, skyrybos. Yra įvairių 
šokiu tinkamų vaikams, jauni
mui ir senimui, kurie surišti su 
tautin’ais papročiais. Mūsų šo
kiuose nėra pykčio, pagiežos, 
keršto ar neapykantos. Šokiai 
daugumoje grupiniai Muzika 
vra lėta, primenanti ramią gam 
tą. ošiančius miškus ir tyliai per 
lygumas plaukiančias upes. Aps 
kritai, mūsų ri-utiniar šokiai 
pasižymi didingumu, iškilmin
gumu *r kutūcingumu, kuriuos 
praturtina puošnūs drabužiai:

Atgavus T ietuvai nepriklau
somybę. tik antrame dešimtme
tyje susicomėta lietuviu liaudies 
menu, rainomis ir šokiais. 1930 
m. bu/o įkurta Lietuvių Tauto
sakos Komisija, kuri padeda
ma mokytojų, mokinių, rinko 
kaimuose pasakas, dainas ir šo
kius, ir sudarė tautosakos archy 
va, kurio medžiagą ir dabar 
naudoja okupuotos Lietuvos 
tautinių šokių puoselėtojai. Me
todiškas šokių mokymas pradė
tas 1936 m., išleidus Kūno Kul
tūros Rūmams fizinio auklėji
mo mokytojų pirmąją laidą. 
Pradėtos rengti pavasarininkų, 
ateitininkų, jaunalietuvių ir ki
tų organizacijų šventės, kurių 
meninėse programose pasirody
davo ir tautinių šokių mišrios 
grupės- Vytauto D. Universite
to studentų tautinių šokių gru
pė 1936 m. dalyvavo tarptauti
niame festivalyje, Londone, 
Anglijoje su dideliu pasisekimu 
ir pirmą kartą anglų laikraščiai 
pasipuošė lietuvaičių nuotrau

tūno” figūrų galima užtikti vo
kiečių, airių šokiuose. Švedai 
turi panašų šokį į mūsų “Ože
lį”. 19 šimtm. pradžiojo Lietu
voje paplito polkos šokis, atė
jęs iš vakarų Europos. Polka tu
rėjo daug įtakos visų tautų šo
kiams. Daugelio tautų šokiuose 
polkos įtakoje judesiai buvo 
sukoncentruoti į kojų judesius. 
Lietuvių tautiniuose šokiuose 
polkos judesiai reiškėsi į lais
vus kojų ir kūno judesius, vai-

kom i n spal v i n guose t au t i n 11 tose 
drabužiuose. 1938 m. šimtas 
porų jaunalietuvių šokėjų daly
vavo Čekoslovakijos S a k alų 
šventėje, Prahoje, supažindin
dami svetimtaučius su mūsų šo 
kiais.

Prie tautimų šokiu išpopulia
rinimo L'etuvoje prisidėjo mu
ziko šve^o suorganizuotas 1940 
m. V'lniuje liaudies dainų ir 
šokiu ansamblis, kurl»4kupaci- 
jbs meta;s ruošė koncertus Lie
tuvos miestuose ir miegeliuose. 
Tautinių šokių mokyme Vil
niaus ir Vytauto D. universite
tuose pasižymėjo lektorė Mari
ja Baronaitė, kuri atkūrė daug 
liaudies šokių. Nežiūrint sun
kių okupacijos sąlygų, tautiniai 
šokiai sugrįžo į kaimus nauja 
išgrąžinta forma per sudarytus 
dainų ir šokiu meninius ansam
blius, kurie aplankė visą Lietu
vą.

Prieš II D. karą JAV išeivijo
je veikė chorai, vyko koncertai, 
bet senieji išeiviai mažai žino
jo apie mūsų tautinius šokius. 
1939 m. vasarą Lietuvos Švieti
mo Ministerija pasiuntė M. Ba
ronaitę į JAV, kuri Čikagos, 
Bostono ir kitose didesnėse lie
tuvių kolonijose paruošė moky
tojų ir suorganizavo tautinių šo
kių grupes. Susidomėjimas bu
vo didelis, atsirado daugiau šo
kių grupių ir mokytojų, kurie ir 
dabar sėkmingai darbuojasi iš
eivių kolonijose, pav. Bielajus, 
Ivaškevičienė ir kiti.

Tremtiniai V. Vokietijoje, DP 
stovyklose suorganizavo dainų 
ir tautinių šokių ansamblius, 
kaip “Čiurlionio”, Dainavos”, 
“Tėvynės Garsų”, kurie buvo 
aukšto lygio, davę koncertų ne 
tik saviems, bet ir svetimtau
čiams. Jie persikėlė į užjūrius 
ir tęsė savo veiklą svetimuose 
kraštuose, ruošdami dainų ir 
tautinių šokių šventes, ir daly-
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Australijai nereikia mokytis
Australijos premjeras Malcolm Fraser, pastebėjęs 

kai kurias darbiečių daromas stambias politines 
klaidas, ėmėsi priemonių tų klaidų išvengti. Liberalų 
vadas Frazer pirmiausia pats pastudijavo darbiečių va
do Gough Whitlam padarytas klaidas, o vėliau ir ki
tiems aiškino, kad šitas kelias laisvai Australijai nenau
dingas, kad jis eina prieš veikiančius įstatymus ir kad 
laužo pagrindines žmonių ir tautų teises.

Darbiečių vadas Whitlam, visai nežinodamas so
vietinio komunizmo ir neturėdamas progos iš pagrindų 
Sovietų, valdžios ■' pastudijuoti, paklausė pasitikėjimo 
neveria) “intelektualo”, kuris ’ jam pasiūlė pripažinti 
Lietuvos Latvijos .ir Estijos prijungimą prie Sov. Są
jungos. Jis net’ nepaskaitė britų darbiečių surinktų ži
nių apie Sovietų valdžios susitarimą su Hitleriu pasida
lyti tas Pabaltijos valstybes, pasidalyti Lietuvą ir leisti 
naciams veržtis į Austriją ir Balkanus. Vokiečiai panai
kino Hitlerio' susitarimą su Stalinu, bet Sovietų valdžia 
laikosi tų sutarčių ir turi prijungtas Pabaltijos valsty
bes prie Sovietų Sąjungos. Britai šio prijungimo nepri
pažino, bet Gough Whitlam pripažįsta.

Premjeras Frazer—pamatė tarptautinės politikos 
nežinančio Whitlam padarytą klaidą ir parlamente 
griežtai pasipriešino. Whitlam, turėdamas balsų dau
gumą, laimėjo parlamente, bet liberatų vadas šį klausi
mą iškėlė rinkimuose. Jis važinėjo po kraštą ir patarė 
krašto gyventojams šį Whitlamo nežinėlio žingsnį pa
naikinti. Jis nurodė, kaip rusai okupavo Lietuvą, kaip
ten pravedė ‘rinkimus” į “liaudies seimą”, kaip vėliau b 
rusų atvežtas Lietuvos komunistų partijos sekretorius *r specialioji asmbleja pasmerkė Sovietų karo jėgų įsi- 
pasiūlė priskirti Lietuvą prie ’Sovietų imperijos. veržimą Į Afganistaną, Australijos atstovai Jungtinėse

panaikino ankstesnį Australijos parlamento nutarimą 
pripažinti Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos.

Didelė Australijos lietuvių dauguma buvo dėkinga 
Frazeriui. Tada džiaugėsi ir premjeras Frazeris, pa
traukęs lietuvius savo pusėn. Australija buvo pirmoji 
valstybė, pripažinusi Lietuvos įjungimą į Sovietų Są
jungą. pirmoji tą pripažinimą atšaukė. Didokas skai
čius lietuvių premjerą informavo apie komunistų pa- 
darytą žalą Lietuvai ir skriaudą Lietuvos gyventojams. 
Premjeras Farzer dar ir šiandien atsimena padarytas 
skriaudas lietuvių tautai ir valstybei. Frazer komunis
tus gerai pažino, o Australijos lietuvių dauguma užmJr 
šo, ką rusai lietuviams padarė. Jie net užmiršo, ką jie 
Australijos liberalams pasakojo. Australijos lietuvių 
dauguma, įsikūrusi turtingame krašte, pradėjo ben
dradarbiauti su okupanto agentais. Jie nešė pinigus at
vykusiam rusų pasiųstam Noreikai, kvietė į namus at
vykusius' kultūrininkus”, išnešė iš salių lietuvškas 
vėliavas, kai atvažiavę dainininkai to reikalavo. Pastogė 
tapo bendradarbiautojų organas, dešimtimis jie skren
da į Vilnių, bendrauja su okupanto paskirtais pareigū
nais, ir Naujienas skaito "gyvenimo žingsnių nepalai
kančiu” laikraščiu. Apie Amerikos Lietuvių Tarybą jie 
užmiršo, o VLIKo jie nepažįsta. Jie žino tiktai Kaman- 
to vadovaujamą Bendruomenę, kuri Australijoje, kaip 
ir Vokietijoje, glaudžiai bendradarbiauja su okupanto 
atstovais. Iš visų lietuvių, pirmiausia iš bėgusių iš Eu
ropos, tiktai vienas netiki bendradarbiavimui su oku
pantu, bet ir jis, nenorėdamas kitų savo tautiečių įtikin
ti, atsiskyrė nuo lietuvių ir australiečius įtikinėjo kad 
bendradarbiauti su rusais nerėkia.

Lietuviais stebisi ir premjeras Frazer. Jis negali 
suprasti, kaip lietuviai, £aip smarkiai padėję jam lai. 
mėti rinkimus, atšaukti Whitlamo pripažinimą, o šian
dien patys tiesia ranką okupantui ir maitinasi jų “kul
tūra” ir “kultūriniais” mainais. Premjeras Fraser ne
supratęs lietuvių, paprašė ištirti, kas privertė lietuvius 
taip greitai keisti savo nuomonę okupanto atžvlgiu ir 
ištirti tokio politinio pasikeitimo priežastis. Jis nori 
aišk.nti, ar kartais svetimos jėgos nepaveikė lietuvių ir i dams. Pasireiškus Bendruome- 
įtakingesnių jų vadų. Jam rūpi patirti, kas lietuvį kovo- nei, kaip srovinei organizacijai, 
toją už gimtinio asvo krašto laisvę padarė atšalėliu, ra- amerikiečiai lietuviai, kurie,jau 
m'ai žinias stebinančiu ir tiesiančiu ranką lietuvių tautos 
priešams.

Australijos lietuviai rusų skriaudas užmiršo, 
premjeras Frazer Sovietų valdžios metodų ir tikslų 
užmiršo. J's žinojo, kaip Sovietų valdžia, susitarusi 
Hitleriu, pavergė Lietuvą ir įjungė savo imperijon. 
Jam tap pat aišku, kad jaunesni Sovietų valdovai nau
dojasi tai^ pačiais metodą's ir tikslais,, kuriais naudo
josi Stalinas. Jam buvo aišku, kad Sovietų karo jėgos 
pavergė Afganistaną tais pačiais sumetimais, kuriais 
buvo pavergta Lietuva. Australijos valdžia pasmerkė 
Sovietų karo jėgų įsiveržimą į Afganistaną.

Prezidentui Carteriui pasiūlius Saugumo taryba

AL Šileikis — Žiema. (Čiurlionio galerijos nuosavybė)
K. BARTKUS

NUĖJO NE TUO KELIU
VLIKAS — LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KŪRĖJAS(Tęsinys)Bet toks vienos srovės įsivyravimas Bendruomenės organuose nulėmė jos ateitį Amerikos lietuvių visuomenėje. Įsistiprinus Lietuvių Bendruomenėje vienai frontininkų srovei, ji pasidarė sroviška ir nepriim-• t;na anksčiau Amerikoje gyve- s~ nusiems išeiviams bei jų va-

bet
ne
su

paimti į savo rankas normalia tvarka, frontininkai jose abiejose tą pačią dieną įvykdė revoliucijas, dalyvaujant aukščiau- siems LB pareigūnams. Į Cicero atvyko JAV LB valdybos , pirmininkas, kuris su apygardos pirmininku sušaukė apylinkės dalies su svečiais susirin kimą. Klebonui tokiam susirinkimui nedavus parapijos salės, jam buvo išsinuomota salė amerikiečių mokykloje. ?Marouttę Parko apylinkės susirinkimą atidarius ir pakvietus pirmininką, prasidėjo triukš mas. Nebuvo leista jame vykdyti pasiūlytos darbotvarkės. Nebuvo leista nei valdybai, nei ’■evizijos kom;s\įai padaryti jų metinius pranešimus. Valdybos nariai iš viso negavo balso, o. kalbėjo visi, kas norėjo pasmerk

iš oradž'os Bendruomenei palankumo nerodė, vėliau nuo jos visškai nusigręžė.SKILIMASVisus LB o’-f’anus frontininkams suėmus į savo rankas, ne ju žmonės dar vadovavo didžiau sioms LB apylinkėms — Čikagos Marcraette Parko ir Cicero. Toms abiems apylinkėms- vado-' ti valdybą. Kalbas sekė triukš- vavo tautininkų krypties veikė- mas. Susirinkime dalyvavo PLB jai- Negalėdami tu apylinkių valdybos pirmininkas. Prašo-
pasiūlė priskirti Lietuvą prie ’Sovietų imperijos. veržimą Į Afganistaną, Australijos atstovai Jungtinėse 

Malcolm Fraser patraukė savo pusėn daugumą lie- Tautose turėjo premjero instrukcijas, ką turi paša- 
tuvių, atvykusių į Australiją ir įsikūrusių įvairiuose pra-' kaip pasmerkti Sovietų karo jėgų įsiveržimą į 
monės centruose. Lietuviams patiko liberalo Fraser po- ’ Afgnistaną. Kai buvo pasiūlyta nevykti į Maskvos olim- 
zicija. Jis kvietė visus lietuvius tapusiais Australijos 
piliečiais, balsuoti už Frazerį ir reikalauti panaikinti 
Whitlamo pripažinimą. Didelė australiečių dauguma 
balsavo už liberalus ir Frazer tapo Australijos premje
ru. Daugelis lietuvių tremtinių balsavo už liberalus, o 
kai liberalai laimėjo rinkimus, tai premjeras Frazer

nasaulyje, kur .galima prisikasti šio metalo. Rusams jis 
kamuoja apie milijoną dolerių. $770,000 rusai turėjo su
mokėti australiečiams, o virš 200,000 jiems reikia su
mokėti u? pakrovimą ir išvežimą. Premjeras Fraser, 
nieko nelaukdamas^ uždraudė rusams pirkti šį metalą 
Australijoje.

Šiomis dienomis premjeras Fraser išskrenda Į Wa- 
shingtoną. Londoną ir Boną, kad galėtų aptarti prie
mones, kuriomis gali priversti rusus greič'au išsikrau
styti iš Afganistano ir kitų rusų pavergtų kraštų. Jis

Jis tariasi su premjerais,

mas kai kurių susirinkimo da
lyvių savo autoritetu atstatyti 
susirinkimo tvarką, jrs nere
agavo, riaušių nesulaikė ir pats 
pas ūlė pare’kšti nepasitikėjimą revizijos komisijai, tuo laužy-1 damas statutą.Negaudami žodžio, valdybos ; nariai išėjo iš susirinkimo, kuris tada išrinkb kitą valdybą.Bet ta p tose apylinkėse iš- naujas valdyk'1'- nusi- | kračius senos’omie " ’ -e- |pasibaigė- Seposie- - ’ybos | buvo išrinktos te-sė‘ai. ir jas į anksčiau išrinkę apyl nkių nariai buvo labai pasip’ktinę to- į kia;s “perversmais’’, pasiliko su senom s valdybomis. Taip abiejose vietovėse atsirado po dvi -| apylinkes. Tokiu apylinkių suskaldymu pasipiktinimas persidavė ir į kitų apylinkių narius, f Tas skilimas yra daug gilesnis, negu tik lygiagrečių apylinkių S atsiradimas. Daug žmonių, ypač | intelektualų, nors ir neprisidė- - jo prie atskeltųjų apylinkių ir - taip atsiradusios Reorganizuo- ’ tos Lietuvių Bendruomenės, ta- j čiau smerkdami tokį dirbtinį, partiniais pagrindais pagrįstą skaldymą, iš LB pasitraukė ir | laukia, kad ji susitvarkytų. Nepasitenkinimas tokiu keliu nu- | ėjusio LB yra didelis. Ji prarado visuomenės dalies teigia- I mą jos vertinimą ir pasitikėji- ? mą jos jos vadais. Dviejų Bendruomenių buvimas yra laikomas visuomeniniu ir tautiniu | blogiu ir laukiama jo. pašalini- | mo. Tačiau per keletą metų reikalai nė kiek nepasuko ta | kryptimi. LB. vadai nesugebėjo jai taip vadovauti, kad tokių | skilimų būtų išvengta. Bet jie, ^atrodo, ne tik'jų nevengė, o net ir prie jų įvykdymo prisidėjo, "■'kilųnui įvykūš, jie nieko kita nepadarė, kaip tik skubiai šaukė apygardų suvažiavimus, kuriuose iškeikė ir pasmerkė “ats- ’rilėlius”. Tik išrasta daug plūs- tažodž ų jiems šunięk’nri. ta- | čiau apie to visuomenės skilimo užlyginimą jau visiškai nekalbama ir labai vengiama jį prisiminti, gal net ir tokią min- | tį prileisti.Tautinė atsakomybė reikalau- ' ja, kad ta klaida būtų atitaisyta. (Bus daugiau

p-'adą, Australijos vyriausybė ir sportininkai atsisakė
vykti į Maskvą.

Premjeras Fraser dar daugiau paadrė. Sovietų
pirkliai užsakė 20,000 metrinių tonų ratilio. Tai labai, *en važiuoja ne tuščiomis.
kietas metalas, kuris karo metu būtinai reikalingas kie- kaip bendromis jėgomis suvaldyti Sovietų ekspansiją.
toms kulkoms gaminti. Australija yra vienintelė vieta Jis žino priemones, kuriomis rusus teks suvaldyti.

— Kad Sovietų karo p^-egos ne’sivėrž'ų i Vakaru F" c~ kaip įsiveržė į Afganistaną, isos valstybės nutarė padidinri savo kareivių skaič'u :- d'rni" g’’n’ių— JAV-bėse kiekvienas gyventojas vidutiniškai per metus suvalgo 12 svaru žuvie'-, r Japonijoje — daugiau negu 80 svarų.
J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE(Tęsinys)
Jo griežtoje diktatūroje kraštas ekonomiš

kai kilo. Buvo įvesta moderni žemės ūkio technika 
su traktoriais ir įvairiomis mašinomis. Pagerino 
gyvulių veislę ir jų ūkį žymiai išplėtė. Pagerino 
cukraus pramonę, išplėtė geležies ir bauksito ka
syklas. Prekyba su užsieniu padidėjo beveik dvi
dešimt kartų. Mokyklų tinklą išplėtė ir jų skai
čių padidino tris kartus. Krašto sveikatos apsau
ga paaugo 250%.

Nežiūrint progreso krašte, užsienis labai ne
mėgo jo diktatūros. Net ir Amerikos Valstybių 
Organizacija jo režimą pasmerkė ir davė jam fa
šisto vardą. Katalikų bažnyčia jo režimą smerkė 
net iš sakyklų. Tas pasmerkimas nedaug įtakos 
turėjo krašte, nes diktatorius turėjo daug šali
ninkų, kurie suorganizuodavo didžiules demonst
racijas, palaikančias jo režimą.

1961 m. gegužės mėn. 30 d. naktį diktatorius 
Truiillo buvo nušautas, kai jis grįžo iš savo mei
lužės namų. Pasaulis nustebo išgirdęs netikėtą ži
nią, o krašte prasidėjo brazdėjimas. Visa Trujillo 
giminė buvo iš remta, o laikinu prezidentu fapo 
L Balaguer, buvusio diktatoriaus geras draugas.

Tačiau greitai jis ir visa jo taryba kariuomenės 
buvo nuversti ir 1962 metais buvo paskelbti nauji 
rinkimai, Amerikos Valstybių Organizacijos pri
žiūrimi. Rinkimai buvo demokratiški ir juos lai
mėjo Juan Bosch. Tačiau ir jo valdymas nebuvo 
sėkmingas. Kairiosios grupės pakėlė galvas, pra
sidėjo įvairios agitacijos bei žmonių kiršinimas, 
išbujojo nesąžiningumas ir infliacija. 1963 metais 

ikariuomenė ir vėl įvykdė pei’versmą ir preziden
tas Bosch turėjo apleisti kraštą.

Žmonės pradėjo baimintis, kad ir vėl negrįžtų 
diktatūros laikai. Gi komunistai, remiami Castro, 
pasijuto gana stiprūs ir tikėjosi, jog dabar atėjo 
laikas jiems įsigalėti krašte. Ir 1965 m. balandžio 
mėn. 24 dieną prasidėjo kruvinas ir žiaurus pilie
tinis karas. Po keturių dienų JAV prezidentas L. 
Johnson iškėlė JAV marinus į Santo Domingo 
miestą, prisidengdamas Amerikos piliečių apsau
ga. Tais pat metais gegužės mėn. 6 d. Amerikos 
Valstybių Organizacija sudarė tarpamerikinį kor
pusą iš JAV, Brazilijos ir kitų penkių Amerikos 
valstybių kariuomenės ir prisiuntė į kraštą. Pilie
tinis karas vis dar vyko ir pareikalavo daug aukų, 
o Santo Domingo miestas būvi beveik sugriautas.

Tų pačių metų i-ugpiūčio mėnesį tvarka buvo 
kiek atstatyta ir H. Garcia perėmė laikinojo pre
zidento postą. 1966 metais įvyko rinkimai, kuriuos 
stebėjo net aštuoniolikos valstybių atstovai. Pre
zidentu buvo išrinktas J. Balaguer. Jo pastangų

dėka, žmonių karštos nuotaikos kiek 
mažu prasidėjo- atstotamasis darbas ir pilietinio 
karo padarytų žaizdų gydymas. Tauta greitai pri
prato prie naujo prezidento ir jis buvo perrinktas 
dar kelis kartus. Amerika teikė stiprią finansinę 
paramą ir kraštas pradėjo atsigauti.

Žmonių nuotaikos pasitaisė ir jie su viltimi 
pradėjo žiūrėti į ateitį. Dabar krašte vyksta di
deli atstatymo darbai, finansuojami Amerikos 
firmų. Mūsų gidas nesigailėjo gerų žodžių Ame
rikai. Nežinia, ar daug respublikos gyventojų taip 
galvoja kaip jis. Visiškai neaišku, kaip galvoja 
milijonai tos biednuomenės, kuri savo viltis buvo 
sudėjusi į Castro. Jie dabar tyli, bet, atėjus tin
kamam momentui, ar ir vėl neparodys savo ašt
rių dantų?

Dominikonų Respublikos valdymo sistema 
yra panaši į JAV. Vyriausias vykdomosios val
džios organas yra prezidentas, tautos renkamas 
keturiems metams. įstatymų leidžiamasis orga- 

Įnas yra Senatas, susidedąs iš 27 senatorių ir 
91 kongresmano. Taip pat yra Vyriausiasis teis 
mas iš 9 teisėjų.

Krašte yra keletas partijų, iš kurių populia
riausia yra Reformistų partija, ne taip gausi yra 
Demokratų partija ir pagaliau Revoliucinė par
tija, kuri yra komunistų infiltruota.

Dominikonų Respublika užima šiaurės ir pie

atvėso, pa- tų rytinę Hispaniola salos dalį, o šiaurės vakari-
nėj daly yra įsikūrusi Haiti valstybė. Dominikonų 
Respublika ap.’ma 18,816 kvadratinių mylių plotą, 
kuriame gyvena 414 milijono gyventojų. Šalis yra 
kalnuota, su derlingais slėniais ir lygumomis, kur 
randamos gražios farmos ir pelningos cukrinių 
nendrių plantacijos. Pi*ie okeano yra šimtai my
lių puikiausių paplūdimių, prie kurių išaugo mo- 

' dernios vasarvietės. Turtingiausias yra Cibao slė
nis, kuriame yra įsikūrę pačios produktingiausios 
farmos. Čia yra geros ganyklos, todėl gyvulių bei 
pieno ūkis pasiekė gana aukšto produktingumo. 
Tuo slėniu teka Yaque del Norte upė, kuri yra 
gana vandeninga, todėl farmų drėkinimas dide
lių problemų nesudaro.

Netoli Haiti sienos yra didžiausias salos eže
ras Lago Enriquillo. Jis yra 30 mylių ilgio ir 10 
mylių pločio. Ežeras yra 150 pėdų žemiau jūros 
lygio, todėl labai druskingas ir gausesnė augme
nija bei gyvūnija negali jame augti. O vis dėl to, 
čia galima atrasti daugybę krokodilų ir tūkstan
čius rausvų flamingo. Ežere yra sala, iš kurios 

I indėnų vadas Enriquillo užpuldinėdavo ispanų 
.kolonistus. ’

(Bus daugiau i
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NAUJAS DANGUS IR NAUJA ŽEMĖ
Izaijo 65:17,18 mes skaitome: "Štai aš sutveriu naują dangų I 

ir naują žemę. Jūs džiaugsitės ir linksminsitės per amžius tais, i 
kunuos aš sutveiiu”. šitoje vietoje pranašas nekalba apie aukš- * 
čiausį dangų, kuriame yra Dievo sostas, kaip parašyta Iza. 66:1: 
“Dangus mano sostas, žemė gi mano pakojis“. Psal. 102:26,27 
skaitome: “Tu, Viešpatie, pradžioje įkūrei žemę, dangus tavo 
rankų darbas. Jie pražus, jie visi pasens kaip apdaras ir tu per
mainysi juos, tu gi pasilieki”. Čia kalbama apie padanges arba 
orą, kuriame dabar viešpatauja “oro kunigaikštis” šėtonas ir jo 
piktieji angelai. Žemė gi reiškia visuomeninę tvarką. Apie tą sim
boliškąjį dangų ir žemę kalba izaijas 5:16: “Dangus sut.rps kaip 
dūmai ir žemė susidėvės kaip drabužis”. Dar skaitome 2 Petio 
3:12.13: “Dangus sudegintas pragaiš ir elementai ugnies karštyje 
sutirps. Bet mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, ku
riuose gyvena teisybė”.

$V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N. Y. 10303
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI I

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Laidotuvių Direktoriai
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Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

DR. K. G. BALUKAS
AK.U3ERIJA IR MOTERŲ LIGO3 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

4449 So. Pulotki Rd. (Crawford 
Modical Building) Tat. LU 5^444 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos di roki ori ui

i938 S. Manboim Rd., Westchostor, Ii. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas- antra šeštadieni 8—3 vai.
Tol.: 562-2727 arta 562-272S

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 W«tf 103rd Str**t 

Valandos pagal susitarim*.

DR FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
n 261$ W 71 St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

“contact lenses’*
VaL acai rosi tarimą. Jždarvta treč

ir

DR.LEONAS SEIBUTIF 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET ' 
Vai. antrad. 1—4 popiet

Ofiso tolofa 774'UO 
R*xidonei]os tolof.: M5-554J

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika. «pac- MOTERŲ Ilge* 
2651 WEST STROP T

Tel. PR 3-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. tračiao 
Ir penkt 2-4 ir S-8 vai. »sk. 8fcJt*dI» 
niai, 2-4 va) popiet ’•<»-

pagal raaitarima.

ORTHOPKD As-PROTEZISTA S 
Aparatai - Protezai. Ifed. ban
dažai. Speciali pa*aiba tOleaaa. 
<ArHi Supports) ir t t

PALAIDOJUS VYTAUTĄ VAITONI
♦ Ir v
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LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
RAIDOS BRUOŽAI

liau-
Pietinėje Danien gatvėje buvo nusipirkęs dviejų aukštų mūrinį namą. Apatinį aukštą buvo šnuom avęs tavernai. Reikalai k.ek pasunkėjo, kai į Vakarus prad'jo slinkti juodžiai. Turėjo ūm i parduoti.7ytautas Vaitonis buvo geras .. .v—‘langas darbininkas. Jis g-i-ėjo pasitaisyki mažesnius mašinų sutrikimus. Buvcf švarus, va-k-ngas, laiku atvykdavo i du*bą. Lalai gražiai sugyvenosi Vaitonį paginusieji žino ad Vaitonis buvo geras lie ūgipg-s, da.hšius ir žmonėmis gražiai su-

Atkelta iš 3 ps.vaudami tarptautiniuose festivaliuose- Kanadoje lietuvių kolonijose susiorganizavus para- p.^oms, tuojau pradėta organizuoti chorai ir tautinių šokių grupės. Hamiltone mokytojos G. Breichmanienės 1950 m. buvo suorganizuotas “Gyvataras”, vėliau Toronte “Atžalynas”, “Gintaras” ir kitose kolonijose mažesni vienetai. Šie ansambliai labai prisidėjo prie lietuvių vardo išpopuliarinimo Kanadoje ir lietuviškos sąmonės sustiprinimo jaunojoje kartoje.

išlaikyti savo originaliojedies formoje ir išraiškoje.
(LINi)

prezidento parei-
i

GAIDAS- DAIMID
SENIAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SEN. KENNEDY ŽIAURIAI 
KALTINO PREZ. CARTER} ’WASHINGTON, D.C. — Senatorius Edward Kennedy pralaimėjo Iowa demokratų pirminius rinkimus, bet jis vis dar nori tapti demokratų partijos kandidatugoms. Sen. Kennedy buvo pakviestas į Valstybės departamentą, kur jis buvo informuo- as apie prez. Carterio’ vedamas jautrias derybas JAV ambasados Teherane įkaitams išlaisvinti, bet nepajėgė išsiderėti jų laisvės. Manyta, kad senatorius Kennedy šių klausinių nelies, kol aina pas’Tarimai.Pirmadienio vakarą, sakytoje kalboje sen. Kennedy labiausiai Į kaitino prezidentą dėl įvykių Irane ir Afganistane. Jeigu prezidentas būtų buvęs energingas- i nis, tai jis būtų įkaitus jau sėliai išlaisvinęs, bet prezidentas Carteris nesiryžta. Kennedy taip oat tvirtino, kad prez. Carteris 1 yra atsakingas ir už Afganista- j no Įvykius. To krašto reikalai , pablogėjo prieš porą metų, kai | buvo padarytas perversmas, nu-ji šautas tenykštis prezidentas ir!I kiti valstybės pareigūnai. Sena-1 j torius Kennedy mano, kad jau :| tuo motu prez. Carteris turėjo | įsivelti į Afganistano’ įvykius. į

—------------------------— Afganistane Sovietų ka- j riuomnės vadovybė uždraudė | kariams, įskaitant ir karininkus, | bendrauti su vietos gyventojais, j

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Šiuo metu okupuotoje Lietuvoje veik a įvairus liaudies dainų ir tau tirpų šokių ansambliai, kuriems pagrindą davė liaudies muzikos atkūrėjas Jonas Švedas ir tautinių, šokių mokytojas Juozas Lingys. J. Švedas surinko nemaža lietuvių muzikos folkloro, prisidėjo prie liaudies muzikos instrumentų populiarinimo ir tobulinimo, atkūrė liaudies muziką, nesužalojęs jos pagrindinių motyvų. Juozas Lingys, pagrindus gavęs nepriklau- sohoje Lietuvoje, išryškėjo nuo 1946 m. kaip Taudies šokių vadovas ir atkūrėjas, tačiau nuėjęs skirtingu keliu, nes jis mūsų tautinius šokius susovietino, už ką jį net Brežnevas 60 metų sukakties proga apdovanojo me daliais. J. Lingys tikrumoje nesukūrė jokio liaudies šokio. Jis nukopijavo M. Baronaitės atkurtus liaudies šokius, kaip oav., “Lenciūgėlis, “Sadutė” ir kitus, iškreipęs tarybiniais ir1 sau nesąžiningai pasisavinęs. Sovietinė įtaka pasireiškė ir tautiniuose rūbuose, sutrumpi- j nūs sijonėlius ir uždėjus ant ; galvos rusiškas “karūnas”. Tik | išeivijoje tautiniai šokiai buvo I

11CKSJO 
ęyventi.šeštadienio rytą Vaitonio palikai buvo nuvežti į Marquette Lrko pa apijus bažnyčią, o iš en i o buvo nugabenti i Lietuviu antires kapines. Jis pats norė- s ?en būti palaidotas, c žmona > hh jo valią.Jis v są laika svajojo apie ga- i.iybę grįžti į laisvą ir nepri- .luusoiiią Lietuvą, bet likimas

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
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Praeitą šeštadienį Chicagoje buvo palaidotas cikagiečiams plačiai pažįstamas Vytautas Vai tonis.Jis turėjo aukštą kraujo spaudimą ir mirė visai netikėtai, šių metų sausio 23 dienos rytą pa i- Į jautė blogai, skaudėjo k: ū inc į Atėjo į virtuvę, atsisėdo r su dejavo dėl smalkių skausmų. Jis pats paprašė žmoną, kad ieškotų greitos pagalbos.Žmona Lydija užsimetė švarką ir išbėgo pas kaimyną kad pašauktų greitąją pagalbą. Papasakojo, kad josios vyras k n-- čia didelius krūtinės skausmus, privalo būti greitai nuve tas į i ligonine. Kaimynai pašaukė a’ a- bulanziją, o ji pati nuskubėjo} namo* . |Ji nustebo, kad prie vii t avės stalo jau nebematė Vytauto. į Jis, mat, žengė į miegsmąjį, bell nepajėgė lovos pasiekti. Ji rado j savo vyrą nukritusį ant grindų į Jis dar kvėpavo, bet kalbėti jau negalėjo. Už poros minučių atvyko pakviestoji pagalba,tuojau Vytautą išvežė į švent. Kryžiaus ligoninę ir nunešė į in tensyvios globos kambarį. Ligonis dar kvėpavo, bet neilgai.Nepriklausomoje Lietuvoje V. Vaitonis mokėsi ir dirbo vidaus reikalų ministerijoj e. Daugiau šia jam teko dirbti Pabradėje, esančioje prie Žeimenos ir Du bingos upių santakos. Ten buve policijos nuovada, bažnyčia, p a džios mokykla, geležinkelio sto tis ir didelis poligonas. Apylin kėje buvo didelių m’škų. Be poligono^ ten buvo įsteigta koncen (racijos stovykla.Karo pabaigoje Vaitonis *švy ko į Vakarus, dirbo kartu su kr tais amerikiečių darbo kuopoje šalia Miuncheno esanciucs maisto sandėliuose, o vėliau ai vyko į Ameriką .Vaitonis vede Lydija Bertuly- tę. Pradžia Amerikoje bu ve sunki. Kurį laiką gyveno Kana doje, o vėliau prisikėlė į Chica go. Kelis metus dirbo Naujienose, buvo spaustuvininkas. Kana doįe ir Chicagoje dirbo prie ležinkeiių d'.rbaivių.

Visą 1 s buvo Naujienų rėmėjas. Užsisa- aštį, jis visuometįd davo auką, kad t:k nepri- aus( mas lietuviškas dienraštis dėtu išsllaikvti ir skelbti tie-
.cm?n!uon k 
straipsni nr/e 
žalą Lietuvai 
jams. Ji 
Naujiena 
in’s apk 
. ulinius
įjui-en eoai

s dažnai mėgdavo pa- ekviėuą įdomesnį okupanto nešamą ir jos gyvento- gdave' užsukti įir pasidalyti minti- g\ veliamuosius tarp- vkiis. Naujienos ir jo draugai. Reporteris
-- Afganistane Sovietų armijoj® yra mobilizuoti keli lietuviai. Jiems iš pradžių buvo pasakyta, kad Afganistane jie bus tik 30 dienų. Jie reikalauja leisti jiems važiuo'tį namo.
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ŽEMA KAINA 
R. IERĖ NAS 
Tel. WA 5-1063

GEORGE F. RUDMINAS3319 So. UTUA.XICA AVE.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

Bridg^pcrto Lietuvry Namy Savi- 
ninky draugijos susmukimas įvyks 
šeštadieni, vasai io 2 d., 1 vaL popiet 
3803 S. Un on Ave. (įėjimas is kie 
rao.) Nariai malonėkite atsilankyti į 

i susirinkamą ir už-mokėkite duokles,
gc- Išgirsite įdomių žinių Po susirinkimo 

— va sės. Kviečia valdyba.
Stetia Kaulakis, pirm.
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I.a’rkHuriu direktorius Donald A. Petkus. TeL 176-2345

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-dch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE* Use only as 
directed The medically proven 
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Lietuvių kalta; kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:50 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
’<1 ryto.

Vedėja Aldona Daukus 

HKmUct 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629r

5 — NAUJIENOS, CHICAGO, 8, ILL. \\ vbl'J'I n. 1 :n m.KO A w

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200
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Buvo švento Rašto Tyrinėtojas.Gyv. Marquette Parke, Chicagoje.UM) m. sausio’ 28 d., i vai. pop90 me ų amžiaus. (Jmęs Lietuvoje, Vilniaus gubernijoje, Darsūniškio parap., Užgirėlio kaime.Amerikoje išgyveno 68 metus.Paliko nuliūdę: žmona Mary, pagal tėvus Užas, sūnus Alg’rd. marti Lorraine, keturi anūkai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.Vel cr.L buvo tėvas mirusios Susan Peters.Buvo švento Rašto tyrinėtojas, skelbėjas ir kalbėtojas.Kūnas pašalnotas .Petkaus-Marųucttc koplyčioje, 2533 West 71 st St., Chicagd.Ketvirtadienį, sausio 31 d., 9 vai. ryto, bus lydimas iš koplyčios į L’etuvių Tautines kapines.Visi a a. Frank Zavist gimines, draugai ir pažįstami nucš’rd-iai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.Nuliūdę lieka:žmona, sūnus, marti, anūkai.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2dl4 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4411;

3354 So. HALSTED STREET

Powerful 
dragyoucanbuy’ 
, without an Rx!



siuto radijas ir Antras Kaimas
kalb s: vienas įtaigoja, kad him 

riedojiinas v sai nebere'ka- 
kad Antras Kaimas Hineas. res tai atgyventa senie-

^'aus’o 20 dienos “Lietuvos
Buko” trans! acija buvo įdomi j no < 
ta prasme.
suteikė daugiau žinių ap’e sa- 
vc\ kurį daugiau ar mažiau ga
lima laikyti, buvusio Lietuvoje 
$ tyrulio teatro “Vilkolokio”, 
grubaus žanro “prototipu”. At
lojo. kad klausytoju susidomė-

na.

rna.
nro.

Kaimu ir jo I vien
v< ikla buvo nemažas, ką paro
do ir didelis paklausimų skai 
čius. Kaip ten bebūtų su atsa
kymais bei aiškinimais, bet ten
ka atiduoti p. Antanaičiui kre- 
d tą už greitą susivokimą ir 
ir sprendimą duodant atsaky-

Vienam iš klausytojų pasisa
kius, kad visi lietuviški kultū
riniai pasirodymai yra priimti
ni ir lauktini, tai ir Antrojo Kai
mo. kiek tai liečia meno kūry
ba. sutinkama teigiamai. Bet, 
kai Antrasis Kaimas yra užsi
angažavęs bendradarbiavimo ir 
tiltų statymo linkme, ypatingai 
rodant pritarimą bolševikinių 
filmų rodymui, tai patriotinė 
visuomenė susilaiko remti.

Į tai su išdidžia aplombu at
sakyta, kad jiems nesvarbu pat
riotinės visuomenės rėmimas- 
Jei jau taip, tai nenoromis ten
ka pagalvoti, kad turima dosnų 
“dėdę”, kuris mielai remia kas 
jo naudai “kudakuoja”...

štai, tenka prisiminti 1976 m. 
vasario 14 dieną, kai Antras 
Kaimas išpildydamas Cicero li
tuanistinės mokyklos vakaro 
programą, išniekino Lietuvos j 
himną. Vaidintojų dialogo po-

jei jau ir būtų gieda
mi g edoti prieš susirink - 
citss sako — po susi rink i-

‘ pažangusis”,' neva su- 
mas dėl giedojimo, pareis 
va nuomonę — o man vis-, 
teaul bus giedamas ar iš 
.kir, ar iš užpakalio,... o.

trcč’as dar pridėjo—ar ant uo-į 
deros... Tai va, pagal Antroj 
Ka;mo išmoningą i 
tetinka himnas giedoti.

Žinoma.
merius” ir juos pristatant lietu
viškai publikai, ne t’k iš Petro
nio galima susilaukti reikiamos 
paramos, bet ir medalio. Atro
do. kad su panašia programa 
•važiuoti į okupuotą Lietuvą 
kelias galėtų būti atviras. “Ro- 

suda- 
būtų

1

j I

satyrą, kurija praėjo daugiau nei patenki
namai. kaip k.tų mėgstama sa- 

tliekant tokius “nu- fkyti kultūringai- Man atrodo,

dinos” draugija sąlygas 
rytų, jei visi vaidintojai 
“patikimi”.

Darant užuominas apie važia-

kad visuomet šie radijo pasikal
bėjimai būtų kultūringi, jei kai j 
kurie svečiai nenaudotų tos tri- ‘ 
būnos vienšališkiems tikslams, Į 
ypatingai kas liečia bendradar
biavimą su okupantu, 
yra uždedamasis knatas 
kiai ekspliozljai.

nes tai 
bet ko-

Tijūnas

iš Los Angeles išvyko į Santa 
Monica, Cal. Petras Galinaus- 
kas ir A. Kubilas, kyv. Mar
quette Parke, pakeitė butą ad
resus.

vimą vieno buvo užsiminta, kad} | 
Lietuva yra Rusijos (Sovietų) 
imperijoje tik vietovė. Dėl ši-, 
to pasakymo viena klausytoja 
labai pasipiktino ir išplūdo tą 
asmenį, tik neaišku dėl ko, ar 
kad pasakyta tiesa, jog Lietu
va inkorporuota į Sovietų im-{ 
periją? Paminėtina, kad tokiais 
atvejais pasikeičiant mintimis, 
jos turi būti išsamios ir aiškiai 
formuluojamos, o taip pat prie
šingos pusės gerai suprastos, ki-

An tanas Bertulis, Hot
Springs, Ark., atrašė tokį laiš- 

Siųsdamas $10 čekį, ma- 
Į loniai prašau Naujienas siunti- 
I nėti tris mėnesius. Su jomis 
i per gerus bičiulius esu susipaži

nęs. Linkiu Naujienoms ir jų 
darbuotojams geriausios sėk
mės”. Dėkui už dėmesį ir už

ką:

taip tik tuščias žodžių svaidy-J prenumerata. Taip pat “ dėkui
mas.

Bendrai paėmus, ši transliaci
jo geriems bičiuliams, supažin
dinusiems jį su Naujienomis.

— Jonas Gir uitis iš Kingman, 
Arizona, paprašė tuoj pat pra
dėti Naujienų siuntinėjimą ir 

i atsiųsti sąskaitą vieneriems me
tams. Dėkui už dėmesį Naujie
noms bei jų platinimo vajui ir 
už prenumeratą.

Į — Frank Vaičkus, 96 metų 
alų Reraises),viešbučių ir automobilių nuomavimo’ rezer^dTas-nP^duodx j pensininkas iš Marquette Par- 

| ko, be raginimo pratęsė prenu
meratą ir atsiuntė $2 už kalen
dorių. Dėkui. Taip pat dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas pusei metų, 
bet pavardės prašiusiam nes
kelbti.

i

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvio Įstaigą:

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

Telef. 312 238-9787
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu. trAukini^ lalrn kelio rl_ ---I___x s -- . _______

me kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir "kitus kraštus i £ 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer s 
macijas visais kelionių reikalais.

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik retain rezervuoti vieta; 
IŠ anksto — prieš 45-60 dienų.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

—Joana Ku ra: t ė. veikli Ka
nados lietuvaitė iš Hamiltono, 

šiemetinę E u g enijaus, 
Kriaučehūno vardo 1,000 dole
riu Jaunimo premiją. .Premijai 
sfkirti komisiją sudarė Regina 
Kučienė (pirm,), Emilija Saka- 
dolskienė, Vida Jonušienė, kun. 
Antanas Saulaitis ir Gintaras 
Aukštuolis. Premijos mecena
tai Irena ir dr. Leonas Kriauče- 
liūnai.

— Eli gi jus Sužiedėlis išrink
tas LB Erocktono apylinkės val- 
dybon, Stasė Jančauskienė ir 
Antanas Šeduikis — vicepirm., 
Liuda Šukienė — sekr., Stasys 
Eiva —ižd. Revizijos komisija 
perrinkta ta pati: E. Ribokienė, 
A- Sužiedėlienė ir R. Bielkevi- 
oius.

komisija. Valdybes posėdyje 
H W.I.2I. Jekubkos bute, 
nariai pasiskirstė pareigomis se
kančiai: Jonas Jokubka — pir
mininkas. Ignas Petrauskas — 
I vicepirm., kun. Fab. Kireilis

H vicvnr m., Marija Pėterai- 
li?nė sekretere, Andrius Ik)-
■ ždin nkas Ir Jurgis
Inčiūra —' paicng. vadovas. Re
vizuos komisija: Bernardas Žu
kauskas — p rm’.niiik.xs. Kazi
mieras Povilai! s — vicepirm. 

i

Spaudos klubą susirinki
mas įvyks penktadieni, vasario 
1 d., 7 vai. vak. p. Balčyčio 
namuose. Valdyba

— Prisiminimui popiežiaus vi
zito Čikagoje, 43 oji gatvė tarp 
Western ir Kedzie Ave. Brigh
ton Parke yra pavadinta Pope 
John Paul II Drive vardu. Var
do pakeitimo iškilmėse dalyva
vo merė Jane By me, vyskupas 
Abramowicz, JAV Kongreso at
stovas John G. Fary ir kiti.

— J. Surkšaitis išrinktas ša
kių Apskr. klubo pirmininku, 
L. Vasilevas — vicepirm., J. Va- 
siukevičius — sekr., A. Broke- 
vičius — ižd., J. Skama — fin. 
rašt., A. Dumčius — kandidatu, j 
Kontrolės kemisijon išrinkti: J.| 
Laurinaitis, P. Mozuraitis ir J. 
Tamulis. Renginių komisiją su
daro Mockaitienė, Paketurienė 
ir Petkūnienė, o ligonių lanky-j 
tojomis yra Cicėnienė ir Dum
čienė.

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL, ESTATE FOR SALE

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL!

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.
DEL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS b

i

— Čikagos ir apylinkių liaudi
ninkų susirinkimas įvyks kovo 
mėn. 23 d. Evangelikų - Refer-1 
mdatų salėje, 5230 So. Artesian.

— Bilietai į iš Pietų Amerikos 
atvykstančiu tautiniu šokiu gru- 

ės “Ąžuolyno” ir vokalinio vie
nbučių” kcncertą gauna- 

Gifts Interna- 
j Jonai parduotuvėje, 2501 Wes! į 
! 71st Si. Bilietu kaina 86, $5 u j 
84. Koncertai įvyks vasario 23» 
ir 24 dienomis Jaunimo centre j

I CTRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-774 ’

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUV1ŠKAS RESTORANAS su 

namu ir visais moderniais įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng-1 
--- pirkimo sajygos, labai geras biz- 

reta proga.
jos 
uis,

ŠIMAITIS REALTY

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 

'951 W. 63rd St Tel. 436-7878,
839-1784 arba 839-5568,

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-S775— Hamiltono lituanistinės mo-1 

kyklos vadovybė ir Tėvų komi
tetas šaltomis žiemos dienomis 
duoda mokiniams kakavos ir 
po riestainį.

i . ' ■— pavergtu Tautų Komitetas P^s
Toronte ruošia protesto demons neto 
traciją prieš Sovietų Sąjungą j ^i Vaznelių — 
vasario 9 d. 2 vai. popiet prie j 
miesto valdybos. Komitetą su
daro lietuvių, latvių, estų uk
rainiečių, lenkų, vengrų ir če- 
koslovakų centrinių organiza
cijų pirmininkai. Pagrindinis 
demonstracijos šūkis — Laisvė 
visoms tautoms. :j

— A. a. Jonas Matulionis, 
Lietuvos kariuomenės savano- 
nis-kūrėjas ir leitenantas, jis 
mirė sausio 23 d. sulaukęs 81 
m. amžiaus. Velionis buvo Lie
tuvos finansų ministeris, LB 
Kanados pirmininkas, PLB pir
mininkas ir Vliko pirmininkas. L ‘ 
Palaidotas sausio 28 d. Toronte.

— Rašytojas Jurgis Jankus 
iš Rochesterio Chicago], Jauni
mo Centro kavinėj, vasario 1, 
penktadienį, 7:30 vai. vak. kal
bės apie rašytoją Antaną Gied- 
raitį-Giedrių ir jo paskutinį vei 
kalą Mūsų Jurbarką. Knygą iš
leido jurbarkiečių sambūris.

— Lietuvių Krikščionių De
mokratų S-gos Chicagos sky
riaus narių metiniame susirin
kime, Įvykusiame 1980 m. sau
sio 20 d. Jaunimo Centre, pirmi
ninkaujant CK-to pirmininkui

Gausus namu pasirinkimai

BUDRAITIS REALTY 
vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

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

TESTAMENTAISuvalkiečių draugijai adėti te5sinink0 Prano šul0

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 11L 60632. Tel. Y A 7-5980

Suvalkiečiu draugijos prieš- 
metinis susirinkimas

— Jonas Krištolaitis, Cleve
land, Ohio, be raginimo pratęsė 

į prenumeratą ir parėmė jų leidi
mą $10 auka. Dėkui.

— Steponas Juodakis, Lake- 
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas side, Mich., pranešė apie net- 

«vi . . . . . | varkingą dienraščio pristatymą
.paštu. Dėkui už informaciją ir 
už $10 auką.

— Dėkui J. Petkūnui, Ručine, 
Wis., už ankstybą prenumera
tos pratęsimą ir už $5 auką.
— Kun- Antanas Sabaliauskas 

laikinai apsigyveno šv. Pranciš
kaus parap. klebonijoje, East 
Chicago, Ind. Jurgis Gepneris 
iš Brighton. Parko apsigyveno 
Marquette Parke, Balys Jacike- 
vičius iš Brooklino išsikėlė į 
Ridgewood N. Y. A. Baliūnas VI. šoliūnui, buvo išrinkta nau-

Už DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

savo asmenišką dėmesį, 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 skaitytąją 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardas _____________________________ _______
Adresas _____________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede_____  dol.
Pavardė ir vardas____________________
Adresas _________________________ .__

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
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-------------------------------------------------------------------------------

E

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENS

2608 West «9th St, Chicago, HL 60629 e TeL WA 5-2787 
Dideli! pajirlnkdmas gero* rCLtej Įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

Susirinkimą atidarė pirm. L 
Vasilevas ir su visa valdyba 
sveikino susirinkusius su šven
tėmis. Linkėjo linksmų ir lai
mingų 1980 metų bei geros svei- 

i

/aruos ta, — teisėjo Alphonsi 
V ells peržiūrėta. ‘‘Sūduvos’ 
įleista knyga su legališkomh 
ormomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
i739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Juozo šmotelio

a

f*
M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
3208 Yz Vi. 95th Si ’ 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654 <

trati mt

ItHVtAIKI

State Farm Fire and* Casoalty Company

Buvo pranešta, kad yra mirę 
du draugijos nariai — Pauline 
Shlaustas ir Julius Klimas. Jų 
atminimas pagerbtas minutės 
tyla ir susikaupimu, o jų šei
moms išreikšta gili užuojauta.

Nur. rast. E. Strungys per
skaitė praeito susirinkimo pro- < 
tokolą ir pranešė, kad serga j 
Helen Baranauskas, kuriai pa
linkėta geros sveikato's. Ta pro
ga paskaitytas Onos Malakaus- ■ 
kas laiškas. Ji dėkojo už dova
nas ir aplankymą jai sergant, j

Dar metams užgirta senoji 
valdyba. Ji pasižadėjo dirbti ii, 
1980 metais. Valdybos sąstatas:! 
pirm. Leonas Vasilevas, vice-: 
pirm. Helen Vilkelis, nut. rast.' 
Eugenija Strungys, f in. rast į 
Bernice žemgalis, kasininka; 
Petras Vilkelis, kontr. rast, ii j 
koresp. Ona švirmickas.

Į revizijos komisiją išrinkta 
M. Radžiukynas, A. Condux i; į 
A. Kalys.

Metinis draugijos susirinki ! 
mas įvyks vasario 22 d. 7 va .‘ 
vak. Vyčių salėje, 2455 West i 
47th St. Visi narai prašomi da
lyvauti, nes yra svarbių reikalų ; 
aptarti. Po to bus vaišės.

One švirmickas

SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma 

Įdomi 250 puslapių knyga Su. 
srauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai,

' skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 6(^629.

ENERGY 
WISE

r
’i

Limit use of dlswasber 1 
to once a day, after the • 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
snd electricity.

WINTER 
OVERCOAT.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69fh St, Chicago, IR. 60629. — TeL WA 5*2717

* J

Don't Go Out Without It.
’979 Cc'-M'v »
A M Co .

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

EXPER. WAITRESS WANTED
FULL TIME — AM. SHIFT

3236 S. Halsted St 
Tel. 326-2724

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues

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