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VLIKO SEIMAS BALTIMORĖJE
Seimas įvyko gruodžio 8-9 d. 

Lietuvių namuose Baltimorėje. 
Seimą suruošė baltimoriečių ko
misija, kuriai pirmininkavo dr. 
E. Armanienė. Dalyvavo 34 at
stovai nuo 15 VLIKą sudaran
čių organizacijų. Dalyvių su sve
čiais buvo apie 70, bankete ir 
koncerte atsilankė apie 130-140 
asmenų. I seimo prezidiumą bu 
ve’ pakviesti: S. Lūšys — pirm., 
J. Audėnas ir T. Blinstrubas — 
vicepirm., į sekretoriatą — V. 
Bražėnas ir M. Pranevičius, žo
džiu seimą sveikino Lietuvos at
stovas Washingtone dr. S. Bač- 
kis, pabrėždamas vieningumo 
reikalą (jo kalbą atspausdino 
“Dirva”, gruodžio 20 d., nr. 50), 
ALTos pirm. dr. K. Šidlauskas, 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės pirm. J. Simanavičius, Did. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
pirm. Z. Juras, “Naujienų” var
du M. Gudelis, Baltimorės Lie
tuvių Bendruomenės pirm. V. 
Eringis, vysk. V. Brizgys (sek
madienį). Dar 31 sveikinimas 
buvo atsiųsta raštu: sveikino' 
Lietuvos diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis, visi musų-dip!, atsto
vai ir konsulai, išeivių organi
zacijos JAV-se, Argentinoje ir 
Australijoje, išeivių spauda — 
“Draugas”, “Sandara”, “Tėviš
kės Aidai” ir kt.

VLIKo valdybos pranešimus 
padarė pirm. dr. K. Bobelis ir 
vicepirm. dr. J. Balys, dr. K. Jur- 
gėla ir inž. L. Grinius. Dr. Bo
belis savo pranešime pabrėžė 
šiuos uždavinius: 1) Atgaivinti 
ir išplėsti visuose lietuvių gyve
namuose kraštuose VLIKo atsto
vavimą, išvystant glaudesnius 
santykius su kitų kraštų lietu
vių organizacijomis, kad reika
lui esant būtų galima suorgani
zuoti bendrą akciją; rūpintis 
lietuviškų reikalų atstovavimu 
ir tuose kraštuose, kur nėra lie
tuvių. 2) Stengtis, kad Lietuvos 
politinės bylos akcija būtų ko
ordinuota tarp viso pasaulio lie
tuvių institucijų ir organizacijų. 
3) VLIKas stengiasi išlyginti 
tarporgąnizacinius santykius ir 
neaiškumus. 4) Toliau palaikyti 
nuolatinį ko'ntaktą ir bendradar
biavimą su Lietuvos diplomati
ne tarnyba.

Tarptautinėje plotmėje ypa
tingas dėmesys turės būti krei
piamas į šiuos dalykus: ,

1) Atgaivinti Lietuvos atsto
vavimą “Assembly of Captive 
Nations”, kuri renkasi Strass- 
burge.

2) Paruošti Lietuvos reikalų 
atstovavimą Madrido konferen
cijoje 1980 m. Tuo reikalu rū
pinasi speciali Lietuvių žmogaus 
teisių komisija, kuriai vadovau
ja dr. D. Krivickas, čia reikės 
derinti visų pabaltiečių akciją,

kuri pasireiškia per Jom t Baltic 
American Committee ir Baltic 
World Conference (vad. Santal
ka). šiuo metu yra ruošiamas 
bendras baltiečių memorandu
mas, kuris bus Madrido konfe
rencijos metu įteiktas Helsinkio 
akto signatarams. Madride kon
ferencijos metu yra numatytai 
turėti bendrą pabaltiečių centrą. | 

i

3) Pilnai išnaudoti JAV Kcn-y 
greso priimtą rezoliuciją, reika
laujančią atstatyti Baltijos vals
tybių suverenumą, pravesti lais
vus rinkimus ir paneigti sovie
tinės pilietybės primetimą , pa- 
baltiečiams. Reikia dėti visas 
pastangas, kad Pabaltijo valsty
bių klausimas būtų 'iškeltas 
Madrido konferencijoje JAV 
Kongreso rezoliucijoje numaty
ta prasme. Neatrodo, kad šiuo 
nitu iškėlimas Pabaltijo bylos 
Jungtinėse Tautose turėtų pasi
sekimo.

4) Hugp. 23 d. pabaltiečių pa
reiškimas Maskvoje, pasmerkiąs 
Molotovo-Ribbentrcpi paktą, iš
šaukė greitą VLIKo reakciją ir 
ateityje šis? aktas hus kuo plar 
čiau paskleistas’ atkreipiant į fį 
viso pasaulio dėmesį. Pirminin
kas planuoja šįmet apsilankyti 
tais reikalais Europoje ir gal 
Pietų Amerikoje. (Elta)

PABLOGĖS ĮKAITŲ 
PADĖTIS

TEHERANAS. — Irano užsie
nio reikalų ministeris Sadegh 
Ghotbzadeh trečiadienį pareiš
kė, kad, labai galimas dalykas, 
pablogės 50 įkaitų padėtis dėl 
šešių amerikiečių išvykimo iš 
Irano suklastotais pasais, išdub
tais Kanados ambasados Tehe
rane. “Mes dabar jokių planų 
neturime, bet kiekvienas yrą 
laisvas daryti, ką tik jis nori’, 
pasakė jis. Tačiau užėmusių 
JAV ambasadą studentų kalbė
tojas pareiškė, kad įkaitų laiky
me nenumatyta jdkių pakaitų, I

Ghotbzadeh ta proga pagrasi
no atsirevanšavimu Kanadai už 
jos ambasados Teherane “biau- 
rų pažeidimą Irano suverenu
mo”. Kanados užsienio reikalų 
ministerė Flora MacDonald pa
reiškė, kad Kanados diplomati
niai ryšiai negali daugiau pablo-

KALENDORĖLIS

Vasario 1: Brigita, Severinas,
Eitilė, Gytis, Skirgaudas.

Saulė teka 7:0-1, leidžiasi 5:04.

Oras šaltas.

naują

Paveiksle matome Balzeko muziejuje esančią Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę paminklo repliką. Iš kairės į dešinę stovi 
Linda Ruzgas, muziejaus savininkas Stanley Balzekas Jr. 
ir Elli Livcinas. Paminklo repliką muziejui atidavė Julija 
Bičiūnicnė. (V. Noreikos nuotrauka)SOVIETAI NEPATENKINTI DABARTINEAFGANISTANO VYRIAUSYBE

JIE NORI DVIEJŲ NESUDERINAMŲ DALYKŲ: JSIGYTI PASI
TIKĖJIMĄ MAHOMETONUOSE IR PAKLUSNUMO MASKVAI

KABULAS. — Afganistano 
sostinėje sklinda gandai, kad So
vietai yra nepatenkinti dabartį- „ 
niu prezidentu B’abrak Karmai daro Karmaliui dar didesnį gal- 
ir jo sudaryta valdžia po Raudo
nosios armijos invazijos gruo
džio 27 dieną. Šios savaitės pra
džioje visi jo paveikslai bei pla
katai iš sostinės aikščių ir įstai
gų buvo nukabinėti, o laikraš
čiai nebespausdina jo nuotrau
kų. Tie ženklai rodo, kad gali 
įvykti pagal komunistinės realy
bės anekdotą apie paveikslą: kai 
jį nukabina, tai jo savininką pa

gėti ,nes jie nebuvo nuoširdūs ^aUinS- • • 
pastarųjų poros mėnesių laiko
tarpyje.

— Vietnamo okupacinė ka
riuomenė Kambodijoje trečia
dienį puolė Khmer Rouge parti
zanus Tailando pasienyje. Jie 
taip pat atakavo Phnom ('.hat 
pabėgėlių stovyklų, esančią Tai
lando teritorijoje ir gaunančią 
300 tonų maisto per savaitę iš 
tarptautinės pagalbos. Nuosto
liai tuo tarpu dar nėra žinomi.

— M j r. Richard Pearce išmes
tas iš kariuomenės, nuteistas vie 
neriems metams kalėjimu už de
zertyravimą. 1967 metais jis 
mažu lėktuvu išskrido į Kubą.

— Trečiadienį iš Meig aero
dromo' paklięs lėktuvas įkrito j 
vandenį. Du keleiviai dingo, na
rai jų ieško. ’ ‘ *

TEHERANE

nasi is stiklus 
revolueinę Ir 
v. bucinę tary': 
tu poli :ik:t ria" 
vi r.'mėjai. Jis 
tuo Ii 
mula

univer 
100,000 
šūkavo 
ir pa-

Tremtiem T be ano 
sitete demonstravo virš 
jaunų iraniečių. Ji? 
’'Mirtis re :kcionk r:ams

nukreiptus prieš 
ro valdžią ir re

lic yra 32 me- 
s llassoud Raja- 
r.orėjo kandida- 

Irano prezidentu, tačiau 
Chonieini neleido, nes jo 
boikotavo balsavimus už 
kons iLicl’ą. Jani buvo 

kand datuoti komunistuo
jančios grupės sąrašu. Tas už
draudimas tik padidino Rajavio 
populiarumą.

JUODŲJŲ GIMSTA 
DVIGUBAI DAUGIAU

Statistikos biuro žiniomis 
1970 m. juodosios rasės kūdikir 
gimsta dvigubai didesnis nuo
šimtis, negu baltųjų. Paskuti
niais metais tūkstančiui baltai* 
gimė 1-1.4 kūdikio, gi tūkstan 
čiui juodųjų gimė 21.5 kūdikio 
Apskritai, kūdikių ir jaunų as
menų skaičius JAV yra sumažė- 

I jęs, ū pensininkų — padidėjęs

nu

do’vybėje bei dvasiškiuose ir at
statyti pasitikėjimą inteligenti
joje. Tačiau šis pasiūlymas su-

vosūkj: kad įgauti žmonių pasi
tikėjimą, reikia didesnio savi
stovumo nuo Maskvos, o tai 
reikštų politinę savižudystę.

Praeitą savaitę Kannalis ry
žosi pasakyti propagandinę kal
bą per radiją. Jis kvietė pasr

KABULE RUSAI SURUOŠĖDIDELI TANKU PARADA
DOBRYNINAS SKLEIDŽIA GANDUS, KAI) NETRUK

BREŽNEVAS ATŠAUKS SOVIE'I’Ų KARIUS

darė daug žalos.
Libijos s’* gerai gink

luoti riliais ginkiai^, įsi 
veržė ‘1 Gafsos miesl'L įsibrovė

A,

i fosfato kasykP ir pradėję 
įrengimų naikinimo darbą. Tu 
nisijai jie padarė didelių nuos 
tolių, bet blogiausia, kad to už
puolimo metu jie išžudė H ka 
syklose dirbusį ir administra 

i vusį specialistą. Tunisijos vy 
j riausybė tuojau atšaukė iš Libi 
jos savo ambasadorių ir kitir 
patarėjus. Tunisija rengias' 
traukti teisman užpuolimo pla 
nuc'ioius ir vykdytojus. Tunisi 
ja negali toliau santykiauti si 
tokiu užpuoliku.

AFGANISTANO TREMTI
NIAI KELIA RŪPESČIU

KABU! -AS, Afganistanas.
Praeitą trečiadienį Scv;e’:j ka
riuomenės vadovybė Kab.’.'e tu
ruose didelį Sovietų k

I paradą Afganistano scj.lir.'je, 
praneša Chicago Trib.m? Biuras 
iš Kabulo. Sostinės gatviniij 
pravažiavo keli tekstą' čia' ko
vai pasiruošusių karių i1 j iš
šliaužė d dokas skaičTis i bi

raus dydžio tankų.
Babrako Karmalo paskelbiąs 

iranešimas priminė k ’aš.o .ey 
zentojams, kad Sovietų valdžia 
atsiuntė karius tvarkai įvesti, 
bet. ne kraštui pavergti, kaip Af
ganistano priešai skelbia. Pas
kutinėmis dienomis pačiame 
Kabule afganistaniečiai nužudė 
kelis Sovietų karininkus, išėju

sius į Kabulą tarnybos reikalais. 
Nužudymai buvo labai gerai or
ganizuoti. Nei B. Karmalo val
džios policija, nei Sovietų karo 
policija nepajėgė nusikaltėlių( 
sučiupti, nei liudininku apklau 
sinėti. Vieni tvirtina, ’kad rusų 
karius užpuolė Kabulo priemies
čių vaikai.

Sovietų kariuomenės vadovy
bė nori suruošti pavyzdinius 
teismus, kad baime galėtų pri 
/ersti sostinės gyventojus gerb- 

i Sovietų karius, juos skaitytų 
Yfganistano draugais ir su jais 
jendradarbiaulų, bet rusams 
nesiseka. Afganistaniečiai ru' 
>ais nepasitiki. Rusų kariuome
nės vadovybė sutraukė į Kabulą 
visus netolimose apylinkėse 
esančius Sovietų tankus, šarvuo
čius ir karius. Jiems rūpėjo pa
rodyti sostinės gyventojams ru
sų turimus ginklus ir karius, bei 
tuojau po parado Sovietų tan 
<ai ir kariai vėl buvo išskirstyti 
po užimtas pozicijas. Ar ta- 
tankų ir kareivių paradas pa
veiks Kabulo kovotoju^ prieš 
okupantą, netolima ateitis pa
rodys.

Sovietų kariai yra 
strateginius kelius ir sanl 
bet tais keliais jie nepajėi 
sinaudoti. Kai Sovietų 
pasileidžia tolimesnei) ke 
juos visur iš pašlaičių pa.' 
vietos šauliai. Sovietų kar 
puolami ir nužudomi. 1 
rusai nežino, kas juos u; 
Kiti šaltiniai patvirtina 
apie užpuolimus, nors p; 
kad nedaug kareivių bužu

Los Angeles pramoni: 
Armand Hammer, kuris 
vietų Sąjunga ved*1 vi 
‘’gošeflus’' ir pardavinėja 
įvairiausius gaminius, bu 
sitikęs su Sovietų am basa 
mi A. Dobryninu ir kalbėj 
sekiais užsienio politikos 
lais. Ambasadorius Dohr 
tvirtinu Hammeriui, kad 
tų valdžią netrukus atšaul 
savo jegem iš Afganistano

Di '."^"Shall šulmanas, 
tų politikoj specr
Valstybės departamente, j 
kė, io<f Sovietų valdžia 
būvu įspėta apie galimą 
dideliu valstvbiu santykių 
pimą. Jungtines Valstybės 
kelis mėnesius pastebėjo S 
karo jėgų koncentravimą 
nistano pasienyje. Valstyb 
parlamentas tuojau prane: 
vielų valdžiai, kad bet kok 
vietų kąro veiksniai į Af 
taną argkitas Sovietų kai 
nes valswbes žymiai item] 
vietų Sąjungos jr JAV sanl 
Sovietų Valdžia tada nc-l 
jokio dėmesio į Valstybė 
parlamento įspėjimą.

Trečiadienį Vakarų 
tijos policija iškrėtė bū 
neonacių organizacijos ir 

! 100 įvairių ginklų. Akcijų, 
lyvavo apie 309 policijos 
gūnų, jie iškrėtė 22 busti

WARSAK, Pakistanas. Mu
sulmonų valstybių užsienio rei
kalų ministerių konferencija pa
sibaigė, bet Pakistanui paliko 
neišspręstą sunkią problemą. 
Oficialiai kalbama, kad dabartį- 

yra puse 
pažadėjo’ milijono afganistaniečiu, pabė 

lain, gūsių nuo kmr mistinės val- 
! džios. kin*\ pcim< S<r.’ie!n kn 
ro ieg ’<. .j vi tų Karo jėgos pri
metė Afganistanui naują prezi
dentą ir kilus valstybės parei
gūnus.

Pati svarbiausioji problema: 
išmaitinti tokį didelį skaičių 
žmonių, neturinčių maiste/, pa
stogės, aprango ir apavo. Pakis
tano vyriausybė padeda, kiek ji 
pajėgia,’bet ir jai kasdien da
rosi sunkiau.

Pakistano prezidentas griežtai 
pasisakė prieš rusų įsiveržimą 
į Afganistaną. Kaimyninėn vals- 
tybėn įsiveržę rusai sukėlė pa
niką ir privertė žmones bėgti iš 
gimtojo krašto, prisitaikyti prie 
tremtinio gyvenimo ir prie nau
jų pragyvenimo priemonių. Da
lis tremtinių bandys įsijungti į

«. 1 •’ *. I t

traukusius iš Afganistano dvasi-fn,u melu Pakistane 
ninkus sugrįžti ir 
jiems finansinę parama,

j pat laisvę melstis.

Tuo tarpu į Kabulo aerodro
mą transporto lėktuvais atvyks
ta vis nauji Raudonosios armi
jos daliniai* paruošti žiemos 
kautynėms ir aprūpinti moder
niais ginklais. Sovietų kanai ir 
šarvuočiai stengdavosi likti nuo-

Kabul New Times dienraštis 
vedamajame atvirai kritikavo 
prez. Karmalį už siaurą galvo
sena, nesuoratima momento rei
kalavimų ir už praradimą pasi- 
I i kė j imo in t ei i genti j os ta rpe.
Dienraštis, be abejo sovietinių 
pareigūnų įtaigotas, pataria jgy-į šalyje, gi dabar rodosi pagrindi- 
ti pasitikėjimą mahometonų va-’nėse sostinės gatvėse.TUNISIJON ĮSIVERŽĖ LIBIJOSSMOGIKAI UŽMUŠĖ 41

PUSĖ MILIJONO AFGANISTANIEČIŲ KELIA 
SUNKIĄ PROBLEMĄ VISAM PAKISTANU!

TI’NIŠAS, Tunisija. — Isla- 
mabade vieningai posėdžiavo 36
musulmonų valstybės. Jos visos 
pasmerkė Sovietų karo’ jėgų įsi
veržimą į Afganistaną ir reika
lavo jas atšaukti. Bet* tuo pačiu

metu, kai musulmonu valstybių 
užsienio reikalų ministerial ta-
rėsi dėl Sovietų valdžios suda- Pakistano ūkį, gauti darbo ir 
ryto pavojaus visai eilei valsty- užsitikrinti pragyvenimo šaltinį, 
bių, Libijos smogikai įsiveržė į ’ bet - didesnė dalis negalės prisi* 
Tunisijės fosfato kasyklas ir pa- taikyti ir turės kentėti skurde.

George Dunne labai susirūpinęs Chicagos finansiniais 
reikalais. Jis. bando bendradarbiauti su mere J. Byrne.



dė: “Ir praeityj Lietuva buvo 
Į pirmoji pasaulio. žęmėl jos kal-

Biuleteny j” (1979 m., Nr. 38) 
"Šiaurinės Anglijos Lietuvių 

redaktorius taip rašo:

“Ar Adomas ir Ieva kalbėjo 
Lietuviškai?’’ 1978 m. J. Venc-

kas leidžia manyti, kad ten 
go įvairių rūšių medžiai.

Pronstorės mokslininkai, 
rinėdami seniausius laikus
seniausius žmogaus pėdsakus, 
priėjo išvados, kad patys pir-

au-

bei

g . . _e.?.o njjjelę Cigagoj, | mjejj įmonės buvo pailgagal- 
viai, aukštoko ūgio, baltos kū
no spalvos, melsvų akių, t. y. 
baltoji rasė, kuriai priklausė ir 
Adomas. O mūsų prof. dr. J. 
Ehretas Europos Adomu laiko 
lietuvį. Dauguma mokslininkų 
laikosi nuomonės, jog žmonija 
prasidėjo iš vienos šeimos ir per 
amžius išsiplėtė po visą žemės 
rutulį.

Įvairus mokslininkai tvirtina, 
kad tik pačius seniausius žmo
gaus pėdsakus atranda tik Eu
ropoj. Įdomiausia, kad senų se
novės Egipto, Asyrų, Babilono, 
Perssų, Indų, Kiniečių padavi
mai kalba apie žmonių atsira
dimą ir atvykimą iš šiaurės. 
Senovės graikų rašytojai yra ra 
šę apie Gintaro kraštą bei jū
rą, o tai juk randasi Lietuvoj. 
Egiptiečiai gintarą vadindavo 
“sakai”, o tai gi lietuviškas žo
dis. Gintaras begalo senas daik
tas, 60 milijonų metų ar dau
giau senumo, tat iš prieštvani
nio pasaulio gaminys, t. y- sa
kai, kurie išsiliejo iš žievės tuo
met augusių medžių. Ne vienas 
mokslininkas ir tvirtina, kad ro 
jaus bei dausos medis augo 
Gintaro krašte. Babiloniečių, ro 
menų, graikų net indų legendos 
kalba apie laimingą šiaurės 
kraštą ir anų laikų dievų aša- 
ras-gintarą bei jų gyvenvietę1 
— rojų-

Tad eilė mokslininkų priėjo 
išvados, kad gintaras — gyvy
bės medis-pušis augo Lietuvos 
pajūryj, o Lietuva šventraščio 
rojus. O mūsų Vydūnas nuro-

lu:r:o;e, pasinaudojęs apie 150 
veikalais Įvairių tautų moksli
ninkų, aprašo tą galimybę. Kai 
kurias mintis mėginame at
spausdinti mūsų Biuletenyje. 
Mūsų tautos šaknys siekia gi
lią senovę, bet norint seniau
sių laikų ūkanas praskleisti, 
reikalinga naudotis įvairių mo
kslo šakų pagalba. Mūsų garsu
sis aušrininkas. A. Vištelis rašė, 
kad visos iš indoeuropiečių ki
lusios kalbos yra kilusios iš lie
tuvių kalbos ir Adomas su Ieva 
kalbėjo lietuviškai. Aišku, anais 
laikais tat buvo laikoma fanta
zija, bet dabar, pasinaudojus 
geologija, 'archeologija, paleon
tologija, kalbotyra ir kitomis 
mokslo šakomis, jau galima rea
liai žvelgti į seniausius žmoni
jos laikus.

šventraštis kalba, kad Dievo 
sukurtas pirmasis žmogus bu
vo Adomas (hebraiškai “Adam" 
reiškia — žmogus — vyras, o 
Ieva — gyvybė), kurie buvo ap
gyvendinti rojuj ■— dausoj. Ge
nezės raštas kalba, kad ten au
go įvairių medžių, o tarp jų bu
vo gyvenimo bei gyvybės me
dis. Grįžkime į gilią praeitį- 
Mokslininkai skelbia, kad mū
sų žemelė yra 4 milijardų metų 
(o gal ir daugiau) senumo ir tu
rėjo daug pasikeitimų. Daugu
ma mokslininkų laikosi nuomo
nės, jog bus pusė milijono me
tų, kaip žmogus gyvena žemėj. 
Prieš prasidedant ledynams, 
šiaurės ašigaly j ir Lietuvos že
mėj klimatas buvo vidutinis,

ba savo tuftingumu ir gražu
mu pralenkia irisas pasaulio kai 
bas”. Bet gražiausia, kad per

J daugybę metų bei amžių lietu
viai išliko šviesiaplaukiai, mė
lynakiai ir gyva veido išraiška. 
Mes esame sena tauta, kuri am
žių bėgyj buvom vadinami hy- 
perborėjau, k tirais (kriviais), 
skitais, sarmatais, aisčiais ir ki
tais, bei esame seniausia Euro
pos tauta. To negana, tyrinėto
jai tvirtina, kad esame pirma
pradė rasė, kur tūkstančiais me 
tų išsilaikė gryna, nesumaišyta, 
yra liekana seniausia ir gry
niausia priešistorinės Europos. 
Lietuviškoji kalba yra viena iš 
archaiškiausių, labai stipriai iš
laikiusi giliausios senovės pėd
sakus.

Pasaulio istorija prasideda ■ 
mitologija, o lietuvių mitologija 
yra kitų tautų mitologijai pa-1 
matu, šventraštis ir moksliniu-! 
kai kalba, jog žmogus nuo pat Į 
pradžios tikėjo į Dievą ir po
mirtinį gyvenimą. Lietuvos gam 
ta buvo gyva ir sudvasinta: 
jiems Dievas kalbėjo iš žolės; 
žiedo, medžio, paukščio gies
mės, perkūno, saulės, žvaigdžių- 
tat pirmykštės religijos pradai. 
Lietuviai pisižymėjo gražiais 
papročiais, dorovingumu ir ypa
tingomis tradicijomis pav., gy
vybės medis vėliau pakeičiamas 
į rūtą, kurios amžinai žaliuo
janti prigimtis padaro ją ne
mirtingumo 
darželis reiškia žemiška rojų —; . , .
dausas. Mūsų pasakos, legendos 4 SyvY 65
supažindina su gilia senove, k.: 
a. apie pasaulio sukūrimą, per- j 
kūną, kaukus, apie Dievą sene
lį, kuris lankėsi žemėj ir t. t- ną vadino “dhena”, O senovės 
Lietuvių meninė medžio raižy- trakai irgi tarė “doina”. Mano- 
ba yra išsivysčiusi iš nežinomos, 
bet dvasiškai turtingos žilos se
novės. Mūsų kryžiai yra išaugę

1974 rm Lietuvoje buvo išleis- jevonio, Pilviškių, Rasių, šetme-

džiausią apylinkė yra Vištyčio

1923 m. buvo atvaduotas Klai-
Magdalena B. Stankūnienė

nio-teritorinio suskirstymo ži- 
nino’’ pirmoji dalis. Pagal jame 
patektuosius duomenis, dabar
tinė Lietuvos teritorija turi 
65.301 kv. km, ir joje gyvena 
3.166.000 žmonių, iš jų miestuo
se gyvena 1.627.000, kaimuose 

1.539.000. Teritorijos ilgis iš 
vakarų į rytus 373 km, plotis iš 
pietų į šiaurę 276 km. Atstu
mas nuo Vilniaus iki Maskvos 
944 km. Respublikos pavaldu
mo miestų yra 9, rajonų paval
dumo miestų 83, rajonų 44, 
miestų rajonų 7. Miesto tipo 
gyvenviečių yra 22, apylinkių

! 642. Pagal teritorijos didumą, 
užima vienuoliktą vietą tarp ta
rybinių respublikų.

Susipažinę su dabartiniu Lie
tuvos plotu, palyginkime, kokia 
ji buvo mūsų laikais. Atsista- 
čiusi Lietuva, remiantis T J etų- 
vos S. Rusijos 1920 m. sutarti
mi, privalėjo atgauti 83-000 kv. 
km. teritorijos. Tame plote bu
vo sudaryta 30 apskričių. Iš to 
skaičiaus 10 apskričių buvo už- 

1 grobusi Lenkija. Tai laisvos 
Lietuvos turėjome 20 aps. Kai 

1 1923 m. buvo atvaduotas Klai- 
Is gėlių ciklo — aliejus 1974 Pėdos kraštas, tai iš jo dar bu-

iš pagonių mirusių, pagerbimo 
ir vaizduoja pirminį paminklą 
senosios lietuvių kultūros. Lie-simboliu, o rūtų i A ,2J tuvių liaudies meno užtinkamas 

> medis, 
kuris laikomas rojaus medžiu

Mūsų žodis “daina”' yra labai 
senas, pav., indai religinį him-

Mūsų spaudoje
New v York o lietuvių 
jaunimo atsišaukimas'

vo sudarytos 3 apskritys.
* Nepriklausoma Lietuva iki
1939 m. turėjo 55.658 kv. km.

į teritorijos, o netekusi Klaipė-
Į dos krašto — 52.810 kv. km.

1939 m. atgavus dalį Vilniaus 
krašto teritorijos jau buvo

— 39 k. km. Kaimų skaičium 
didžiausia yra Šeimenos apy
linkė — 50 kaimų, mažiausia — 
Molinių — 10 kaimų. Kai ku
rios apylinkės susijusios su 
buv. valsčių centrais, o kitos 
yra naujai sukurtos. Anksčiau 
centras buvo sudarytas maž
daug valsčiaus viduryje. O da
bar kai kurių apylinkių centras 
paliktas apylimkės pakraštyje; 
Palyginkime buv. Martininkų 
valsčių su dabartine to pat var
do apylinke.

Atkuriant neprfldaiisomą Lie
tuvą, Bartininkų valsčių sudarė 
26 kaimai ir 18 dvarų. Dabar 
apylinkės ribose yra 37 kaiman 
Bet pietinė buv. valsčiaus dalis 
priskirta -prie tolimos Rasių apy 
linkės, pvz., Vartų kaimas, ku
ris yra tik apie 2 km. nuo Bar
tininkų miestelio. O į šiaurės 
vakarus Bartininkų apylinkės 
ribos yra gerokai pratęstos, ir 
kai kurios vietoves yra už 20 
km. nuo „apylinkės centro, pvž. 
Obelupių kaimas. Kiekvienoje 
apylinkėje jau yra įsteigta po 
keletą kolūkių, tarybinių ūkių 
ir kitokių baudžiavinių ūkhL

Žinyne - visi vietovardžiai > ra
šomi vardininko linksniu ir ..yra 

’ sukirčiuotuX . - ’
V. Vytenietiš

Announcing a new interest rate for
U.S. Savings Bond

i 
kstančiais me’

mo 
lie- 
tie-

ne-
Mūsu

New Yorko lietuvių jaunimo 62.349 kv. km. Taigi S- Rusija 
atstovai — Audrė Lukoševičiū- j ^negrąžino Lietuvai priklausan- 
tė, Danutė Senkutė, Monika: žios žemės apie 17.699 kv. km. 
Vygantaitė, Dalia Nemickaitė- negrąžino — prijungė ją prie 
Ramunė Jasaitytė, Daina Peni- kitų respublikų. Nepriklausoma 
kaitė, Auksė Jankauskaitė, Her. Lietuva apjungė tik 20-tąją da
rkąs Šatmskas ir Algirdas Lu- U tų plotų, kuriuos ji {Valdė XV

cios žemės apie 17.699 kv. km. 
•>. .. j .

koševičius išleido į New Yorke 
visuomenę atsišaukimą, Į kuri 
turėtų atkreipti dėmesį ir kitu 
apylinkių lietuviai. _______

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 614%.

This 6%% rate will apply to 
hew Bonds and to all outstanding 

. ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
•maturity of 5 years, the 
Improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds-and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
or after June 1,1979.

PLAUČIAI LYGINA
KRAUJO SPAUDIMĄ 7

ST. PETERSBURG, JFlal — 
Mokslininkai, jiusįatė; kad Spro
gaus plaučiai,', be kraujo apjĮta- 
kėsj: 'padę^-višlyginti žmogaus 
kraujo -spaudimą.; į ; ;

Patys geriausieji gydytojai 
iki šiol manė, kad plaučiai rū
pinasi tiktai kraujo apytaka. Da
bar specialistai nustatė, kad 
plaučiai reguliuoja kraujef spau
dimą. Juo didesnis kraujo'span- 
imas, tuo daugiau dirba -'įilatt-' 
čiai, kad tą spaudimą ?šundr- 
muoti. Svarbu fnfeti genis ^r 
sveikus piaūčū^ tai '-spaudinias 
bus lengviau šūrio’rrrialžzūdtas.

amžiuje.
Dabar Lietuvoje apskritys ir 

valsčiai yra panaikinti — teri
torija suskirstyta rajonais ir 
apylinkėmis. Žemės plotu di
džiausias yra Varėnos rajonas 
(2419.66 k. km.), mažiausias — 
Jonavos (879,47 k. km).<Sušipa- 

inti, koks yra rajonas, pavyz
džiu paimsime buvusį Vilkaviš
kio apskritį.

1940 m. Vilkaviškio aps. tu
rėjo 1-316 k. km. plotą su 94.900 
gyventojų. Nepriklausomo gy
venimo pradžioje apskritį suda
rė šie valsčiai Alvito, Bartinin
kų, Gižų, Gražiškių, Kaupiškių, 
Keturvalakių, Kybartų,, tanke- 
Iskių, Paežerių, Pajevonio, Pil
viškių. Vilkaviškio, Vištyčio ir 
daliosios. Vėliau, mažinant vals 
iių skaičių, buvo panaikinti 
Kaupiškių, Lankeliškių ir Pa
ežerių valsčiai.

Dabartinis Vilkaviškio rajo
nas sudarytas 1950 m. birželio 
20 d. JisJuri 1285,69 k. km. plo
tą ir 3 rajono pavaldumo mies
tus: Vilkaviškį (tėritorij'a 7,48 
k. km), Kybartus (t. 4,49 km) 
ir Virbalį (t. 2,01 k. km). Iš 
463 kaimų sudaryta 16 aqpylin- 
kių, kurios yra pavadintos šiais 
vardais: Alksnėnų, Alvito, Au
galų, Bartninkų, Gižų, Gražiš
kių, Juodupėnų, Keturvalakių, 
Lygumų. Molinių, Paežerių, Pa- 
--- ■ ,

Atsišauki- j 
mas atspausdintas £<Darbfninkc 1 
4 numeryje:

“Mes ^pska'č’avome, kad. v: 1 
^Utinis Ife^ūv's jaunuolis Nev 1 
Yo*ke ; nai lietuviškam dar 
bui paskiria 12 valandų į>er sa 
vaite. Šios išvados priėjom Ma; 
ronio mokyklos 9-toje klasėje, 
apskaičiuodami kiekvieno mo
kinio lietuviškose organizacijo
se praleidžiamą laiką. Mažiau 
sias valandų skaičius — 5 va 
landos per savaitę, aidžiausia* 
— 17 valandų per savaitę. Į ta 
neįeina pasiruošimas, kelionės 
kiti grynai asmeniški reikalai 
Skaitėme tik laiką, praleis J 
treniruotėse, pamokose. Vis t ei 
tai yra gana didelis procentą' 
savaitės laiko.

Tačiau daug kartų, kai -me' 
Uwkstame i susirinkimą ar su ; •/u v
eigą, dauguma rarių visai nepa 
sirodo arba vėluoja. Tai yra ne 
paprastas laiko eikvojimas. Dar 
blogiau — kartais vadovai at
vyksta nepasiruošę prod aktin
gam darbui.

Todėl kreipiamės į visus su 
prašymu atkreipti dėmesį į šias 
problemas. Nariai apie savo ne 
dalyvavimą turi pranešti vado
vam. O vadovai turi stengtis 
geriau pasiruošti- Susitarkime 
susijunkime ir bendrom jėgom 
padarykime!”

K. Petrokaiti-s

Aukso uncija Londone ir 
Zupiche trečiadienį rytą kainavo 
/03 dolerius, o trečiadienio va
karą vėl nukrito iki $682.

— Pakistane iškilo aikštėn, 
kad mula Ghomani ilgus me
tus glaudžiai bendradarbiavo šu 
rusais.

ma. kad seniausios dainos buvo 
maldavimai. Mūsų senovės dai
nose yra išreikštos mintys apie 
didįjį Dievą, mėnulį dievaitį, 
saulės dukrytes^ ryto, vakaro 
žvaigždes etc., -t. ^nukelia mus 
į mūsų žmonijos pirmines die
nas. Mūsų kanklės skamba tū- 

tautiniai šo
kliai išlikę iš setKį sėnovės. ku
rie daug ką rėisĮkė iš praeities 
paprdcių. Mūsų ' senovės var
dais dar daugel vietovardžių, 
vandenų Europoj galima Atras
ti. vadinas, ten gyventa lietu
viu giminių. Pasaulyj kalbama 
2000 kalbomis ir visos išsivystė 
iš vienos kalbos (kaip žmonija 
iš vienos šeimos). Pasaulio 
kslininkai visi sutaria, kad 
tuvių kalba yra seniausia, 
siog pirminė ir nė viena iš 
vųjų indoeuropiečių kalbų 
gali su ja susilyginti,
kalba skambėjo jau prieš 3000 
metų ir mokslininkai 'pradėjo! 
tvirtinti, kad dėl jos gyvastin
gumo. grožio, turtingufno ji l>e- 
ne bus pirminė, su kuria kalbė
jo Dievas su Adomu. Viso pa-, 
šaulio kalbose galima atrasti 
Vėtuv škų žodžių, kas rėdo kad 
mūsų kalVa išlaikė daug kalbos 
savybi’Į, išsiraišUnių, kuriuos 
priešistoriniais laikais vartojo 
v’si Europos žmonės. Tad susu
mavus viską, vrh. galimybė da- 
leisti. kad Adomas su Ieva kal
bėjo lietuviškai. Reikia tikėtis, 
kad ateityj lingvistika su kitų 
mokslo šakų pagalba duos ir 
čia aiškų, tikrą atsakymą. Tad 
didž tuokimės savo Viešpaties 
suteikta lietuvių kalba ir ją per 
duokime mūsų jauniesiems.

x s Novos gyventojas

WINTER

-
*

BondsM’e getting better all the 
time. This new 6%% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save. i

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— Tvirtinama, kad generolas 
Douglas McCarthur paėmęs 50( 
tuksi, dolerių kyšį iš tuometinic 
Filipinų prezidento Quesoa.
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1 7* stock V 
America

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8-32 .

ŠV. RAŠTO
Naujasis’testamentas

IITPIVYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
METAIS plastikiniais viršeliais 
araktisko kišeninio formato.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Tjawn, 01. 60454

Don't Go Out Without^
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KAZYS BENIULIS

MANĮTOBOS NAUJIENOS
(Tęsinys)

AUKŲ RINKIMAS* u •
Pirmąjį bažnytinį — bažnjF 

Č?gs statymo komitetą iš virš 
minėtų parapijonų .sudarius, 
Mykolas. Januška tuoj pradėjo 
po lietuvių namus vaikštinėti, 
daugiausia pas žinomus atvirus 
katalikus dėl bažnyčios pasta
tymo auku prašyti. Su juo kar
tu. ėjo (gal nevisur) dvi lietu
vaitės sesutės-Judy ir Vilda Bar 
kauskaitės, gimusios Vokietijoj. 
O kunigas Justinas Bertašius, 
būdamas mandagus ir gabus, 
ėjo pas kairesnės pažiūros lie
tuvius, pas katalikais gimusius, 
bet “eretikais” likusius, ir net 
pas komunistų įdėją palaikyto
jus ir gavo daug paramos dėl 
baguCjm —žos
bažnyčios pasistatymo. O iš vie 
nos tokios “eretikės”, net ko
munistų Idėjos prisilaikančios 
senukės (per kuniao Justino 
Bertašiaus jai įkalbėjimą) prie 
Dievo atsivertusios, net apie po
rą tūkstančiu dolerių paramos 
gavo dėl bažnyčios pastatymo. 
Bet tai buvo nelengvas darbas 
kunigui Justinui Bertašiui tą 
senukę perkalbėti prie Dievo 
atsiverti. Kunigas Bertašius Tu 
rėjo, net kelius kartus pas tą 
senukę eiti, kol jis ją prikalbė
jo prie Dievo atsiverti.
DAUGIAUSIA AUKOJUSIŲ 
PAVEIKSLAI PUOŠIA BAŽ

NYTINĖS SVETAINĖS , 
ŠIENAS

ant sienų kabo, jau seniai mi 
rę. Tai Elena Ginkuvienė, Povi
las ir Uršulė' Yavniškiai, Leo
nas Yuška ir Antanas Genys.
PIRMOS LIETUVIŠKOS MI
ŠIOS BAŽNYČIOS SKLEPE 

1953-čiais metais, gruodžio 
mėn. 20 d- jau pastatytos bažny 
čios skiepe, kunigas Jusl’nas 
Bertašius atlaikė* pirmas mišias 
lietuviškąE Tai buvo pirmas 
ISTORINIS ĮVYKIS Winnice- 
ge, lietuvių katalikų pamaldos 
buvo lietuvių kalba.
1956 metais balandžio mėn. 14 
d., jau užbaigtoje bažnyč;oje, 
kun. Justinas Bertašius atlaikė 
oirmas mišias lietuviškai, dar 
prieš bažnyčios pašventinimą 
BAŽNYČIOS P A š VENTINI- 
MTS ĮVYKO gegužės mėn. 16- 
tą dieną 1958 metais. Jos pla- 
nas buvo sudaryta inžinieriaus 
ir architekto A. -Kulpavičiaus 
Toronte, Kanadoje.

BAŽNYČIOS 20 METŲ 
SUKAKTIS IR JOS 

IŠLAIKYMAS

Dvidešimt metų po bažnyčios 
pastatymo, 1976 metais balan
džio mėn. 14 d. buvo atliktas 
bažnyčios pastatymo ir jos per 
dvidešimt metų gyvavimo mi
nėjimas. Tada nuoširdus bažny
čios rėmėjas — rimtas parapi- 
pietis Evensas Fedaravičius Tė
viškės Žiburiuose, su dideliu ap
gailestavimu parašė: 
sistatėme bažnyčią sau,

Winnipego lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia.

Dabar mažai į bažnyčią beatei
na tai tik dėl to, kad mūsų kai- 
kurių parapijiečių vaikai yra 
susigiminiavę su kitataučiais 
bei kitatautėmis Į tai atsižvel
giant, jis dabar sekmadieniais 
laikysiąs trejas mišias: lietu
viškai 9-tą vai. ryte, angliškai 
10-tą vai. ryte, ir vėl lietuviš
kai — 11 vai. ryte.

< Tie kunigo Justino B’ertašiaus 
pasakyti žodžiai išsipildė. Kaip 
tenka girdėti, tai dabar kas sek- 
inadienį per tas trejas mišias su- 

: eina į bažnyčią daug mišrių po
rų, ne tik skirtingų tautų, bet ir 
skirtingų rasių žmonių. O kai

i irgi daugelis prie karsto lentos 
j irtinasi. Pati Winnipego lietu
vių parapijos bažnyčia priklau
so įvairių tautybių vyskupijai. 
Taigi galima manyti, kad ir 
Winnipego lietuvių parapijos 
pastatytoji bažnyčia gali patek
ti į kitataučių rankas, kaip kad 
daug kur JAV-ėse atsiliko.

Tad ir apie WTnninego lietu
vių parapijos bažnyčios likimą 
tegalės kalbėti tik ateitis, nes 
hies, šios ašarų pakalnės gyven
tojai, jau gal būsime užmerkę 
akis. O gal Jr netolimoje ateityje 
ir tos Winnipego lietuvių para
pijos bažnyčios nebebus; gal ta

BRIGHTON PARKO PADANGĖJE

Tai senukei prie Dievo atsi
vertusiai mirus, jos paveikslas 
bažnytinėje svetainėje kabo ant 
sienos, tarp kitų keturių para
pijiečių paveikslų, kurie buvo 
daugiausia dėl bažnyčios parta- 
tymui aukoję, bei daugiausia 
prie bažnyčios statymo pasidar
bavę. Dar' teko girdėti, kad 
dar vienos parapijiečių poros 
paveikslai, šalia tu keturių, ir 
tos senukės paveikslo minėtoje 
bažnytinėjb svetainėje ant sie
nos pakabinti, bet.ta pora sa
vo paveikslus parsinešę namo 
dėl gražesnių rėmų parūpini- 
mo. Deja, nors buvo pažadėję 
svetainėn grąžint bet negrąžino. 
Senukė ir kiti keturi, kurių pa
veikslai bažnytinėje svetainėje 

✓ •

bažnyčioje per tas trejas mišias graži bažnytėlė bus į kokio kito 
renkamos aukos, tai kai kurie 
skirtingų tautų (ypatingai skir
tingų rasių) žmonės aukoja ne 
po dolerį, ar po du, bet kai kurie 
net po penkinę ir daugiau.

Taigi dabar Winnipege klebc- 
Mes pa- no kun. Justino Bertašiaus va- 

savo dovvbėje esanti švento Kazimie- 
vaikams ir savo vaikų vaikams, H'o Romos Katalikų parapija gy- 
bet dabar, po dvidešimties me-; vuoja gerai su mišrių tautų 
tų, jau mūsų vaikai į bažnyčią į žmonėmis, kurie gražiai sugy- 
nebeina; bažnyčios sienos daro-i vena. Bet kaip bus toliau, tai 
si tuščios... Labai gaila! ir t. t.

Tie nuoširdūs parapijiečio 
Evansonio. Federavičiaus para
šyti žodžiai sugriaudeno visų 
parapijiečių širdis; ypatingai 
daugiausia bažnyčios statymui '■ 
aukas :

netolima ateitis parodys.

ATEITIES PERSPEKTYVOS
Yra pastebėta, kad naujųjų 

; ateivių vaikai vis labiau prade" 
•da nutausti. Kuriamos mišrios 

aukas rinkusio Mykolo Janus-1šeimos ir naujų lietuvių kunigų 
kos, kunigo Justino Bertašiaus niažai teMsiranda. Kunigų semi- 
ir visų tikinčiųjų katalikų, daug . narūas lankančių lietuvių ga 
valandų dėl bažnyčios sunkiai’.^ar inažjau.
dirbusių ir sulig išgalės bažny
čios statymui pinigus aukoju
sių.
klebonas Justinas Bertašius, su
rado išeitį. Vieną sekmadienį; 
bažnyčioje rūpestingas mišias! 
atlaikęs, per pamokslą pasakė: I

Kas užims kunigo Justino Ber- 
taiaus vieta, kai jis akis už-

Nemalonumams prašalinti, merks? O laikas bėga nesusto-
jainai. Mišrių šeimų tėvai jau

verslo ištaigą paversta, \ar nu
griauta. ..

Winnipege aš jau gyvenu dau
giau kaip 50 metų ir esu matęs 
kaip kelios apleistos, tuščios 
bažnytėlės buvo nugriautos, ku
rių statytojai nebegalėjo išlai
kyti. Taigi 
nipego lietuvių parapijos bažny*

Brighton Parko Namų savi- į siems užuojautos, įteiktos gėlės 
ninku dr-ja 1980 m. sausio 20 
d. 3-č:ą vai. Vyčių salėje turėjo

! savo metinį susirinkimą. Pir
mininkas St. Juodis, atidaryda
mas susirinkimą, pasveikino 
gausiai susirinkusiuosius, padė
kojo už nuoširdų kolaboravimą 
šios dr-jos veikloje ir pranešė, 
kad pereitais metais iškeliavo 
amžinybėn net šeši brangūs na
riai: paskaitė jų pavardes ir 
pareiškė užuojautą jų artimies
iems. Tada paprašė susirinki
mą mirusiuosius pagerbti atsis
tojant vienos minutės susikau- 
oimu\ Pirmininkauti pakvietė 
A. Ramon i. o sekretoriauti p. 
Jokūbaitį. Buvo perskaityta die 
nos darbotvarkė, kurią susirin
kimas priėmė vienbalsiai. A. 
Kaspėras perskaitė praeitų me
tų susirinkimo protokolą, kuris 
buvo priimtas be pastabų.

Kasininkas V. Kelmelis prane 
šė apie kasos stovį. Pasirodė, 
kad kasa paaugo 2,400 dol. Už 
tai stipriai buvo paplota. Revi
zijos komisijos pranešimą vie
toje pirm. N. Maskvyčio pada
rė narė I. Aukščiūnienė: ats
kaitomybė ir knygos rasta pil
noje tvarkoje. Buvo paprašytas 
padaryti pranešimą socialiniais 
klausimais vai. narys I. Tamo- 
ševičius, kuris apie tai ir pain
formavo. Iš praeitais metais iš
leisto biuletenio jo ten pateik
tomis informacijomis pasinau
dojo, pasišaukdami specialistus 
namams pataisyti ir kitiems 
reikalams.

ir paskelbtos spaudoje užuojau
tos. Pastebėta, kad tokiuose 
atsisveikinimuose permažai da
lyvauja valdybos narių. Buvo 
iškelta ir D. Stanevičienė, kuri 
nuoširdžiai lankė ligones mote
ris ligoninėse ir namuose. Buvo 
paskaityta ir keletas padėkos 
laiškučių už jų aplankymą Pra 
nešėjas pažymėjo, kad visi 7 mi
rusieji esą vyrai, tad jis perspė
jo visus vyrus labiau prižiūrėti 
savo sveikatą.

Vėliau buvo einama prie svar 
biausio punkto, tai valdybos 
rinkimų, kurie praėjo be dide
lių ceremonijų. Susirinkimas 
prašė vienbalsiai pasilikti seną
ją valdybą. Tuomet pirm, St. 
Juodis padėkojo už pasitikėjimą 
ir pastatė sąlygą: jis pasiliks 
dar vienai kadencijai, jei ir ki
ti valdybos nariai pasiliks. Bu
vo atsiklausta kiekvieno asme
niškai, ir gavus visų sutikimą, 
susirinkimas griausmingais plo
jimais tam pritarė. Tokiu būdu 
valdybos problema buvo išspręs 
ta. Tuomet pirm. St. Juodis pa
dėkojo už pasitikėjimą ir visai 
valdybai už bendradarbiavimą. 
Kadangi valdyboje niekas ne
pasikeitė, tai ir išleistas biule-

lenis tinka ir šiems metams.
Toliau eita prie klausimų ir 

sumanymų ir aukų paskirsty
mo. Pirm, pranešė, kad šįmet 
lituanistinei mokyklai skiria 200 
doL Tada k To sąmyšis, ir atsi
rado kitokių pasiūlymų: parem 
ti spaudą ir kitas lietuviškas 
institucjas. Taip ir liko aukų 
reikalas neužbaigtas. Gal kiek 
buvo kaltas ir pirm’Lankaujan
tis. kad nesugebėjo šio klausi
mo užbaigti. Mat, visų akys kry 
po į paruoštus vaišių stalus. 
Pirmimnkas pasišnibždėjęs su 
sekretorium, dar diskusijų įkarš 
tyje uždarė susirinkimą. Susė
dus už stalų, buvo tęsiamos gar 
sios diskusijos ir juokai- Pasi
vaišinus muzikantas kiek pagro 
jo. o kam kojos leido, dar sutrep 
sėjo kelias polkutes. Po to kai
mynai ir kaimynės skirstėsi į 
namus, linkėdami šiai darbingai 
draugijai sėkmingų ir sveikų 
Naujųjų 1980 metų.

V. Galeckas

Zoologijos pamokoje

— Kokie paukščiai! yra nau
dingiausi?

— Kepti, ponas mokytojau!

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

Gaidys ir ūkininkas

i ir sakau, . kad Win- j £>ėl vandalų ramybės drums
timo Vyčių salėje ir apylinkėje

čios likimą tik ateitis parodys. j-)UV0 parašytas skundas ir įteik
(Bus daugiau)

Remove hard callus 
skin without 

cutting, scraping!
♦ ________________ -/ *______ '______________ •____________'

From feet, Ųąnds, elbows. 
Doctors find that hard, thick 
calluses often can be softened 
and removed medically. The 
same ingredient doctors find 
so effective is available in 
DERMA-SOFT™ Medical For- 

. mula for Hard Callused Skin.

tas asmeniškai 9-jo Policijos 
| distrikto komandieriui. Šiuo lai- 
| ku apylinkė pasidarė ramesnė 
ir saugesnė. Buvo paprašytas 
padaryti pranešimą ir ligonių 
lankytojas. Ši nemaloni parei- 

į ga atiteko čia rašančiajam, šiais 
į metais buvo susirgę ir gydėsi 
j ligoninėse net 25 nariai, kurie 
J mielai buvo aplankyti, užjausti, 
ir įteiktos užuojautos kortelės 
bei dovanėlės. Tačiau būta ir 
liūdnesnių įvykių — net 7 dr- 
jos nariai iškeliavo amžinybėn. 
Tai tikrai šiuo atžvilgiu buvo 
nelaimingi metai. Draugijos var 
du jie visi buvo atsisveikinti, 
pareikštos šeimoms ir artimie-

Pavasarį į žemę ūkininkas grūdus sėjo, 
paskui gerai juos Įakėjo.

Pamatė jį gaidys ir sako: “Tai kvailumas — 
į žemę grūdą berti 
ir dar užžerti!

Dabar nė paukščio akylumas
jau nieko nepadės: nors dieną naktį kasi, 

kas išbarstyta, nesurasi!”
Atėjo vasara. Javai užaugo ir nunoko. 

Pradėjo sunkios varpos linkti. 
Ir vieną dieną ūkininkas šoko 

auksinio derliaus imti.
Štai ir gaidys su savo, dideliu pulku.

Nutvėręs brandžią varpą aižo 
ir gėrisi: “Puiku, labai puku!
Pavasarį tai žmogus veltui gaišo.

Dabar jis tiesia ranką
ir grūdą renka!”

(A. Giedrius, PASAKĖČIOS, 175 psl., gausiai 
iliustruotos, kaina S2, gaunama Naujienose).

4030 Archer Ave., Tek VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvio

k A KISS IX TMI DARK. ir Intynh? Motyte
patartį U fyrenimo. Leujvaf rtillus. sm kilbc. srsžiii tihdra 

150 pil Kalni $230.
Dr. Kančių^ HISTORY OF LITHUANIA, Uetnrcf

cantnuki nuo pat lenŲjŲ imžlŲ Dd pokario Vidutinio formato. 14X 
psL, kainuoja 0.00.

Dr. Jtmta B. VYTAUTAS THI GREAT, Istoriniai DLK Yy
Uxto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valrtybės ir jo< kaimynu I<tori3į 
211 pal Kaina tt.00. Kletaia Tirteliaii $4.06.

Dtuguaa Hn tam yra tinkamot dovanos ivalrionlc profomfa. Jsa 12 
kitif taygaa fatiaui Mcrti atailankiuf 1 Naujienai trba atriuntci fekį si 
pinlffnf perlaidu

E
UH Imtūi HalMei ffi.

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS 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 PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 Š. Halsted St, Chicago, IL 60608

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

♦ BtPECTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Tel. 476-2206

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

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

Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai___

?10.00

115.00

f DrTaNTANO J. GUSENO RAŠTAI
« NAUJIENOSE QALIK.A GAUTI NEPAFltASTAI (DOMIUS GYDYTO- 
Į JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR KASYTOJO ATSIMINIMUS
J Dr A. J — MINTYS IE DAUBAI, 2W p«L, Uečll»člnf

metu (vykln#. ir Totoraičio jauna* tr anai-
rtptabM. ------------—-------- --------------------------------------------***

Gr. A. J. — DANTYS, h prlėBftra. rraOata Ir trofe ~
Kletaia TirMUala, Tlatoja X00 dabar tik _ SXM

-rlrialiala ttt __________________________ S1-1*
! Dr. A. J. •v**-- — AUKŠTA KULTUKA — jtlAUKO* ĮMONES.

KaUonto .«»tropa (apfidtlaL Dabar tflt -----------------
I MUc a Mr »alto, arba

kai m. prM*4»iN a.

į NAUJIENOS,
17H HAL8TKD 8T^ CHICAGO, DLL.

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

Čeki reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj Iii ai dome.

110.00
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rašyto pareiškimo Sovietų valdžiai, kuriame jie reikalavo 
Sovietų vyriausybę panaikinti karo pradžioj Hitlerio ir 
Stalino sudarytą paktą. Vakarų Vokietija oficialiai par
lamente pravedė vienbalsį nutarimą, kuris panaikino 
Maskvoje Ribbentropo ir Molotovo pasirašytą sutarti, tuo j 
tarpu Sovietų valdžia iki šio meto atsisakė tai padaryti 
Jokia sutartis negalioja, kai viena pusė, sutartj pasira
šiusi, sutartį panaikina ir sutartyje surašytų nuostatų 
nepripažįsta. Legaliai Hitlerio ir Stalino paruošta sutar
tis negalioja, nes vokiečių tauta, kurios vardu Hitleris, 
įsakydamas užsienio reikalų ministeriui pasirašyti sutar
tį, šią sutartį panaikino ir Stalinui duotų privilegijų ne- j 
pripažino. Kremliaus valdovai žino, kad Hitleris neturėjo 
teisės leisti Rusijai pagrobti Pabaltijo valstybes, bet iš 
nacių tas privilegijas pasiėmė ir tris Pabaltijo valstybes 
pavergė. Sutartis negalioja, bet Sovietų valdžia įsikibusi

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
$45.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
$24.00 drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
$12.00 IL 60608. Teief. 421-6100.
$5.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money 

$40.00 Orderiu kartu su užsakymu.

kasdien, išskyrus sekmadienius, 
šeštadieniais — iki 12 vai.

Drąsūs lietuvių reikalavimai
Apdairaus Bostone leidžiamo Christian Science Moni

tor reporterio David E. Willis pranešimas iš Maskvos 
rodo, kad rusų pavergta tauta turi drąsių vyrų ir mo
terų, kurie turi drąsos pareikalauti iš okupanto laisvės 
visoms trims Pabaltijo tautoms.

Dar mes neturime pranešimo teksto, nežinome tiks
lių 29 pabaltiečių reikalavimų, bet žinome, kad Brežnevui 
laišką parašė ir pasirašė 25 lietuviai bei latviai ir keturi 
estai. Težinome tiktai keturių estų vardus ir pavardes, 
bet nežinome kiek.buvo lietuviu ir kiek latviu. Tiek te- 
žinome,, kad'tie 29 žmonės, priklausą rusų pavergtoms 
tautams, turėjo drąsos parašyti viešą laišką Aukščiausio
sios Sovietų tarybos pirmininkui Leonidui Brežnevui ir 
Jungtinių Tautų geri, sekretoriui Kurt Waldheim. Teksto 
turinys mūs pasieks už kelių savaičių, o gal ir už poros 
mėnesių. Mes turime-pasitikėti reporterio pranešimu. Jis 
turėjo drąsos sausio 28 dieną pranešti savo laikraščiui 
i Bostoną, kad lietuviai, latviai ir estai reikalavo laisvės 
pavergtoms Pabaltijo tautoms, Kad Sovietų Sąjungos val
dovai nedrįstų nuslopinti 29 drąsių, vyrų reikalavimus, 
nuorašą pasiuntė Jungtinių Tautų gen. sekretoriui.

Pabaltiečiai prašė Brežnevą, kaip praneša reporteris 
Willis, grąžinti laisvę Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Pabal
tiečiai pasirinko sausio pabaigą, kad galėtų savo reikala
vimus suderinti su viso pasaulio reikalavimu atšaukti So
vietų karo jėgas iš Afganistano. Tiesioginių žinių lietu
viai neturi apie laisvųjų valstybių atstovų reikalavimą 
Jungtinių Tautų Saugumo taryboje, apie svarstymus spe
cialioje Jungtinių Tautų asamblėjos sesijoje ir apie 36 
musulmonų valtsybių konferenciją, kurių ministerių rezo
liucija reikalavo atšaukti Sovietų karo jėgas iš Afganis
tano. Reikia manyti, kad reporteris Maskvoje buvo susi
tikęs su vienu ar keliais Pabaltijo atstovais, kurie supa
žindino jį su paruoštu laišku ir su reikalavimais laisvės. 
Turime pripažinti ir džiaugtis, kad reporteris Willis tu
rėjo drąsos iš Maskvos pranešti dienraščio redakcijai 
svarbią žinią, o pastaroji ją paskelbė pirmame plačiai 
skaitomo dienraščio puslapyje.

Laiške Brežnevui, kaip praneša, laiško autoriai nu
rodė, kad jų laiškas yra tęsinys pernai 45 pabaltiečių pa

J. KUČINSKAS

NAUJI 1IIETAI ATLANTE
(Tęsinys)

Dauguma gyventojų yra katalikai, kur ku
nigai turi gana didelę įtaką žmonėse. Krašte yra 
religijos tolerancija ir čia gerai jaučiasi ne tik 
40,000 protestantų, bet taip pat ir nemažas skai
čius žydų religijos išpažintojų.

Praleidę saloje apie 6 vaalndąs, daug pake
liavę jos keliais ir pamtę ten daug gero ir blogo, 
liavę jos keliais ir pamatę ten daug gero ir blogo, 
Metų išvakarės. Reikia tam pasiruošti, nes pir
mą kartą Naujus Metus sutiksime vandenyne.

8 vai. 30 min. vakare didžiojoje laivo salėje 
prasidės įdomi programa, kur jauna pora—War
rens dainuos duetus, o komikas Mickey Free
man prajuokins svečius iki ašarų. Dar prieš pro 
gramos pradžią, jau pradėjo svečiai rinktis į 
salę. Visi gražiai apsirengę, ypač moterys pui
kiai atrodo savo ilgose sukniose. Vienos gana 
daug savo kūno yra atidengusios, kitos, kurios kū
no tobulybe nepasižymėjo, jį kiek daugiau priden
gė, bet užtat gerą krūvį įvairių papuošalų uždė
jo. Visu nuotaika yra linksma, džiaugsminga, 
visi pasiruošę sutikti naujus daug geresnius 
metus.

Prasideda koncertas. Jauna pora, dainuoja

laiko toje sutartyje gautas privilegijas. Jie žino kad Hit
leris negalėjo perleisti- Sovietų Sąjungai, kas jam nepri
klausė, bet šitokiu kreivu būdu gautas žemes ir pavergtas 
tautas Sovietų valdžia dar šiandien laiko. Nė vienas So
vietų dipomatas, nė vienas komunistinis filosofas nepa
jėgė pateisinti Pabaltijo kraštų pagrobimo, bet jie dar ir 
šiandien laiko visus tuos Pabaltijo kraštus ir pavergtus
tų kraštų gyventojus.

Mes nežinome pavergtų kraštų gyventojų nuotaikų. 
Amerikos lietuviai mano, kad Lietuvą pagrobęs okupan
tas dar yra stiprus ir galingas. Kad okupantas buvo žiau
rus ir pavojingas — žino kiekvienas, kuriam teko gyventi 
rusų pavergtose žemėse. Matydami nuolat stiprėjančias 
karo jėgas, policiją ir kolonistus, nes rusai neturi tėisės 
ir čekais, mano, kad Sovietų valdžios atstovai dar ir šian
dien gali vartoti tuos pačius žmonių pavergimo ir žudymo 
metodus, kuriuos naudojo iki praeitų metų.

Visai kitaip apie rusus galvoja pavergtų kraštų gy
ventojai. Mes žinome, kad kitaip apie okupanto galią gal
voja lietuviai, latviai ir estai. Praeitais metais jie pasiuntė 
Brežnevui reikalavimą panaikinti Hitlerio ir Stalino pak
tą. Jie priminė, kad tas susitarimas negalioja. Jie patarė 
pake'sti ir to susitarimo pasekmes — atšaukti Sovietų 
karo jėgas, policiją ir koolnistus, nes rusai neturi teisės 
laikyti pavergtas minėtas tautas.

Tais pačiais sumetimais, kuriais Sovietų karo jėgos 
ir policija įsiveržė į Lietuvą, paskutinėmis gruodžio mė
nesio dienomis rusai įsiveržė į Afganistaną. Lietuviai, lat
viai ir estai žino, kad ne tik galingiausios valstybės pre
zidentas pareikalavo Brežnevą atšaukti Sovietų karo jė
gas iš Afganistano, nes rusai neturi teisės ten žygiuoti. 
Jie laužo tarptautinius įstatymus ir mindžioja pagrindi- 
tes tautų ir žmonių teises. Grupė drąsių lietuvių parašė 
pareiškimą Brežnevui, reikalaudami atšaukti Sovietų ka
ro jėgas, policiją ir kolon'stus iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Jeigu pavergto krašto gyventojai turėjo drąsos 
padaryti okupantui tokius pareiškimus, tai jie privalo ži
noti apie Sovietų valdžios ir gyventojų nuotaikas. Jeigu 
lietuviai žino, kad visas laisvasis pasaulis pasmerkė rusus 
pavergėjus, tai jau atėjo laikas kelti balsą prieš okupantą 
ir ginti savo ir savo tautos teises. 25 lietuviai ir latviai
ir 4 estai pakėlė balsą, įteikė reikalavimą didžiausiam 
vergų karaliui pasaulyje. Ir jie turėjo drąsos pakelti balsą 
ne tik pačioje vergijos karalystėje, bet savo žinias pra
nešė ir laisvajam pasauliui.

Ką daro lietuviai? Amerikos lietuvių dauguma, susi- 
grupavusi į ALTą, vadovaujama VLIKo, įtikino Kongresą 
priimti rezoliuciją, smerkiančią okupantą ir reikalaujan
čią laisvės pavergtam Afganistanui ir visoms Rytų Eu
ropos tautoms. Bet mūsų tarpe dar yra žmonių, kurie

A SVKONIS ,

Lietuviškoji taika turi būti paremta 
objektiniais faktais

Reikia tik nustebti, kad “Tė
viškės Ž’buriai”, kurie iki šiol 
stengėsi išlaikyti objektyvumo 
Ivgi ir tuo jų leidėjai ir redak
toriai užsitarnavo pelnytos skai 
tvtoju pagarbos- Todėl tikrai, 
teko nusivilti šių metų pirmame 
numeryje atspausdintu veda
muoju pavadintu “Pex Litua- 

> na”. O taip pat ir reportažu 
V. Daunoro koncer- 

I to. o’" jėzuitus. Jaunimo Cent- 
I re, Chicagoje.

Vedamojo autorius pripažįs-
1-—VT.Ka* tun išlikti, nepai 

sant kas jo'priešakyje ats’sto- 
to Bet neaišku, kuo jis iš viso 
toiko VLIKą. Atrodo, kad jam 
VLIKas ir B-nė yra tik dvi ly
gios, tos pačios prigimties ir tų 
pačių tikslų organizacijos. Tat, 
jo nuomone, jos turėtų e’ti ran
ka: rankon kartu. Jei, iš tikrų
jų, vedamojo autorius VLIKą 
ir LB-nę laiko tokio pat lygio, 
tas parodytų, kad jis nėra pil
nai įsisąmoninęs kas iš viso yra 
VLIKas ir kas yra Lietuvių 
Bendrom enė.

kia. neatstovauja tautos, jos 
paskirtis ir tikslai yra kiti. Ji 
kaip organizacija, tat, jos na- 

' riais yra t;e, kurie pareiškia no-
ir valia tokiais būti. Todėl 

nenuostabu. kad JAV jos narių 
skaičius, palyginant yra labai 
nedidelis.

Sutikus su vedamojo auto- 
" um, kad VLIKas turėtų žūt 
būt susitarti su B-nės vadais, 
tada kyla klausimas, kodėl tik 
su B-ne, o ne su Amedikoje gy- 
—"i ryjančiais susivienijimais, ku

to nanų skaičius bemaž toks, 
'iek B nes? Juk ir susivieniji
mai turi tūkstančius ■ gerai or
ganizuotų narių ir didėlius pi
niginius fondus. Ar, pagaliau, 
su kuria kita gausia patriotine 
organizacija. Man rodos, kad mi 
nėtoio vedamojo autorius dėl 
VLIKo sampratos ne tik pats 
klysta, bet jis klaidina ir 'dau
geli mūsų išeivijos lietuvių.

Jo pareiškimas, kad VLIKas 
turi specifinę, politinę paskirtį, 
dar nenusako, kuo jis savo es-

lietuvių veiksiyj pavergtosios 
Lietuvos laisvinimui-

Vedamojo autorius bando 
guosti visus tuos, kurie yra'ne
patenkinti dabartine VLIKo va
dovybe. Jis rašo-tik reikia tu
rėti kantrybės, nes tie žmonės, 
kurie šiandien jam vadovauja, 
nėra amžini. Man rodos, kad 
visais laika’s buvo ir bus ne
patenkintų. Tačiau istorija’nu
tyli apie nepatenkintus, b verr 
tina darbus tų, kurie būdami- 
vadovybėje atliko, ir ar juos 
'’erai atliko. - :j.

. Reikia t;k stebėtis minėto ve-’ 
Pamojo autoriumi, kai j s daro 
tokį sakyčiau grlibų priekaištą 
VLIKo naujai vadovybei, gir* 
di, jos pirmieji žingsniai nusi
kalstantieji, nes ji išeivijos vie
nybę nesustiprino bet susilp
nino ir net apardė. O tai įvy
ko dėl to, kad VLIKo vadovy
bė įvykdė konfliktą su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene. Tai, 
anot rašėjo, yra nelemtas žings 
nis. Sakyčiau, kad toks meta- 
rnas kaltinimas yra daugiau de
magogiškas, neobjektyvus, net 
visuomenę kurstantis, nes ap
lenkia su faktais. Kada VLI
Kas tokį nelemtą ž’ngsnį atli
ko? Spaudoje VLIKo valdybos 
buvo paskelbtas įvykis su p. 
Gurecku, kuris tikrai, valdybos 
no^ėdžio metu pada-ė neimtą 

y? na*ke1bi,~<' ■ 
kad fokį nele'~

tl ko PLB-nės atri1 
“‘"inkas. nrnėtasai 

r>- eka;štais bei
*”ais. Tat ar yra pagrindo kal
binti VLIKą. kai faktai kitokie? 
At*odo, kad 'tokiu VLIKo kal- 

+ n imu, pats vedamojo autorius 
'’tliko nelemtą žingsnį. -< Kodėl 
iis nutylėjo B-nės ryšininko 
peržengtą. kompetenciją? Iš vi- 
«p. Yra neteisinga skelbti, kad 
VLIKą' i atstumia LB-nę. Jis 
.tos neatstumia, taip kaip jis ne
atstumia nė vienos kitos pat- 

orinės' organizacijos, o prie- 
-tooaį, jis iš jų visų laukto pa
jamos, kuri padėtų jam siekti 
to tiksIų/'Jis vertintų ir LB-nės 
naramą, Labai gaila, kad-veda- 

j mojo ‘Pax Lituana” 1 autorius 
dar iki šiol nesuprato, kas yra 
VLIKas, o turėtų suprasti, nes 
kitaip jam vis atrodys, kad jo 
gynimas savo pozicijos yra ne- 
tomtas žingsnis, ir tuo klaidins 
išeiviją.

“Pax Lituana’3 autorius rašo, 
kad partijos bei grupės suda
rančios VLIKą negali pasigirti 
savo pajėgumu- Tai jau sena 
giesmelė, kurią jau kelinti me
tai gieda B-nės vadukai. Tie
sa, išeivijoje partijos bei gru
pės narių skaičiumi nėra skait
lingos, bet jos nėra išnykusios, 
nei išeivijoje, tuo. labiau pa
vergtoje Lietuvoje. Išeivijoje 
i as eali atstovauti net ir vienas 
partijos at grupės atstovas. Pa- 

/ - 
(Nukelta į 5 psl.)

ma- 
-’ri?snį

G’^eckas 
reikalavi-

LB*nė nėra lygus partneris 
VLIKo ir be kurios jis negalė
tu egzistuoti ir sėkmingai savo 
veiklą vykdyti. VLIKas yra 
Lietuvių tautos atstovybė. Jis 
atstovauja pavergtą lietuvių 
tautą. Jis įsteigtas ne išeivijo
je, bet okupuotos Lietuvos po
grindyje. Tuo tarpu B-nė yra 
t;k lietuvių išeivių organizaci
ja, įkurta išeivijoje. Ji, kaip to

me skiriasi nuo kitų patriotinių 
organizacijų, kurios taip, pat, 
kad ir netiesiogiai, rūpinasi Lie
tuvos laisve, o ypač kuo jis ski
riasi nuo Amerikoje sėkmingai 
veikiančios politinę- veiklą AL- 
Tbs? Juk ji taip pat veikia jau 
kelinta dešimtis metų politinę 
veTdą. Bet ALTa nėra. Tautos 
atstovybė. Ji. neastovauja lietu
vių, tautos. Ji yra tik Amerikos

niekina ALTą bei VLIKą, su purvais maišo visas dužią
sias lietuvių organizacijas, nuvertina susitarimus su lais
vojo pasauk*o latviais bei estais. Nejaugi jie nemato, kad 
dr, Kazio Bobelio, energingo lietuvių veikėjo, SLA pir
mininko Povilo Dargio ir kitų politinių Amerikos lietuvių 
grupių nuvertinimas yra naudingas tiktai Pabaltijo kraš
tus pavergusiems rusams? Ar ne laikas baigti tarpusavio 
šmeižtus ir pritarti drąsius reikalavimus iškėlusiems pa
vergtiems lietuviams, latviams ir estams?

įvairias populiarias daineles ir duetus iš Įvairių lėtas. Skubam į ankstyvąsias mišias, kurios pra- į Vėliau buvo kaukių paradas. Kaukės buvo su- 
.... . ’ ’ ...................... -sideda S vai. 30 min. Žmon’ų prisirenka apypilnė projektuotos pačių keleivių iš laive gautosios me- 

teartro salė. Kunigas laimina ir linki pasauliui džiagos. Buvo gana įdomių ir išradingų kauk.ų. 
taikos.

Apie 11 vai. pasislepia saulė ir pradeda pūs- pano bonką.
.ti stiprus šiaurys. Laivas pradeda vis daugiau ir 
daugiau siūbuoti. Per garsiakalbį praneša, kad 
nuo Floridos pakraščių pučia smarkūs vėjai, ku
rie įsiūbavo Atlantą ir laivas savo kursą turi 
kiek pakreipti, kad išvengtų stiprios audros. Jau 
negalima išeiti ant denio, nes bangos veržiasi

operu. • Pilipiniečių orkestras pritaria jų dai. 
noms.. 0 tos jų dainos gražiai skamba visoje sa
lėje ir publika gausiai jiems plojo. Nejučiomis 
prabėga pusantros valandos besikausant jų dai
nų. Nuaidėjus paskutinės dainos garsams, pasi
rodo komikas M. Freeman. Jis juokiasi pats iš 
savęs ir iš publikos, kuri šiąnakt taip iškilmin
gai atrodo.

Priartėjus 11 vai. ir 45 m., prasideda pasi
ruošimas Naujų Metų sutikimui. Kelneriai ati
darinėja šampano butelius ir ] 
kestras groja įvairius šokius. Svečiai šoka, Unks- 
minasi. Štai jau ir 12 vai. nakties. Seni metai 
dingsta į amžinybę ir ateina nedrąsūs naujieji. 
Pakyla didžiulis triukšmas, o orkestras dar gar
siau užgroja. Visi griebia vieni kitus bučuioti. 
ir linkėti laimingų Naujų Metų. Susik’bę už ran
kų pradeda šokti tradicinį Naujų Metų šokį. Vi
sa salė dainuoja, geria šampaną. Toks džiūgavi
mas tęsiasi apie gorą valandų. Niekas jokių him
nų negroja. Ir kokį gi himną čia sugrosi? Juk 
esam olandų laive, jis plaukia tarptautiniais At
lanto vandenimis, o keleivius sudaro įvairių val
stybių mišinys.

Išvargę ir apsvaigusiomis galvomis 
šampano, dūmų ir triukšmo, pasitraukiam 
ilsiui.

Išaušta Naujų Metų rytas. Jis gražus ir

Trys pačios įdomiausios gavo premijas — po šam-

pilsto į taures, o or- >virš borto, Laive, nors audrų ir mėtomas, gyve-į 
r«Vc rdmas eina normaliai. Niekas neserga, visi jud- 

rūs. Vieni užkandžiauja, kiti gurkšnoja bare, I 
lanko casino, šoka, lošia kortomis.

Naujų Metų stalai valgykloje daug gražiau 
'papuošti, o kiekvienai moteriai įteikia po graž:ą 
’gyvą gėlę. Gretimo stalo kaimynai, gavę iš savo 
' prietelių bonką prancūziško šampano, vaišina juo 
ir mudu. Užsimezga šiltesni pokalbiai. Pasirodo, 

i kad mes gyvenam labai artimoj kaimynystėj su 
jais. Jis esąs medicinos daktaras ir gyvenąs Hal
landale, Floridoje.

8 vai. 30' min. vakaro prasideda tv. ponių va
karas. Nei vienas vyras neturi teisės atsisakyti, 
jeigu pąnia jį kviečia šokiui. Atrodo, kad visi pa
kviestieji pildė ponių norus, nors gal kai kam jo 
partnerė ir nebuvo perdaug žavinga, šokiai praėjo 
linksmai ir nė viena ponia nesiskundė.

nuo
po-

Sausio mėn. 2 d. rytą pasiekiam Martinique 
i salą. Atlantas lyg ir k’*ek aprimęs, jo bangos jau 
nėra tokios aukštos, kaip vakar. Prieš mūsų akis 
matosi miestas. Tai Fort-De-France — salos sos
tinė. Į uostą mūsų laivas įplaukti negali, ne« jis 
nėra pakankamai gilus. Kele'vius į kranto ’ elia 
:.v. “tenderiais”, tai nedideli laivai cv 
sienom, talpiną 50 žmogių . . *

MARTINIQUE 
4^- -

Orig’nalus jos vardas buvo Ma *i'i ' 
dėnų kalboj reiškė gėlių- sala. Iš 
visur pilna ir jos visos tokios gražios! 9a’*' 
pasagos formos ir yra 47 mylios ilgio ir 18 mylių 
pločio, tačiau jos perimetras siekia 220 mylių. Ją 

I plauna Atlanto vandenynas ir Karibų jūra. Uoste 
matosi daugybė gražių ir prabangių jachtų. Pati- 
pakrantė apstatyta gražiais gyvenamais namais, 
o kalvose matosi dideli hoteliai. Didelis mašinų 
judėjimas pakrantėje. Keliai gana geri. Miesto 
gatvės neplačios, bet švarios. ' .7*

(Bus daugiauu’ -s t.

sau-
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMĄ* 1
KIEKVIENA DIENA BUTINi

KĄ VEIKIA MIRUSIEJI KX^NTIEJI?
Mirusieji šventieji ir nešventieji n eko nebeveikia; jie miega 

ir-ilsisi kapuose ir laukia prisikėlimo. Jie nepasidaro angelais ir 
negfirbina Viešpatį. Psalme 115:17 skaitome: “Ne mirusieji giria 
tavė. Viešpatie, ir nė vienas, kuris nužengia į tylumą” (Skvir 
Vert. mirusių buveinę”, ebr. “šeolį”). Garsusis Senojo Testa
mento rašytojas, Izraelio karalius, sako; “Ką tik tavo ranka gali 
padaryti, tuojau daryk, nes nei darbo, nei pro'o, nei išminties, 
nei žinojimo nebus kape (šeolyje), į kurį tu skubiniesi” (Mokyt. 
9:10). Mat,-žmogus yra padarytas iš žemės, todėl mirdamas vėl į 
žemę sugrįžta. Turime garbinti Viešpatį D evą kol esame gyvi. 
Todėl parašyta: “Taigi, ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, 
visa darykite Dievo garbei” (1 Kor. 10:31). 146-je Psalmėje skai
tome: “Girkite Viešpatį. Girk mano siela Viešpatį. Aš girsiu Vieš
patį kolei ėsu gyvas. Palaimintas keno padėjėjas Jokūbo Dievas, 
kurio viltis Viešpatyje, jo Dievu j e”.

iV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzik-ani. Uk> Van Pelt Aventie, Staten Island, N. Y. 10303

VLIKas iš 
įsteigė Vi- 
konrsųą? 

vedamojo
au tonus už įs- 

“VLIKo”, jo

I

DR. K. G. BALUKAS
Lito*

•N^K^LOGINC CHIRURGIJA

'So. Puliski J®. (Crrwfora 
Medical Buiidir^O Tel. LU 5 6446 
Vritna bromus navai

fei neatsiliepia, skambinti 374-8004

LIETUVIŠKOJI TAIKA TURI 
ĖČTI PAREMTA...

(Atkelta iš ketvirto puslapio) 
našiai, kaip užsenyje,. su mūsų 
Lietuvos valstybės valdžios ats
tovavimu. Jei laikui bėgant lik-

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKISrusu žurnalai, kaip ‘Mir Božij 
‘Russkoje Bogatstvo’, reiškę 
griežtą opoziciją esama j ai Ru- 
siio e politinei ir socialinei pa
dėčiai ir neslėpę savo socialist!-

GAIDAS - DAIMID
IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

Trys Moderniškos KodIvčkv 
Mašinoms Vieta

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wts+nhesfer Community klinikos 
"Medicinos direktorius

938 S. Monheim Rdw Westchostor, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

kas antra šeštadieni 8—3 vai 
Tol.: 562-2727 arba 562-2728

ir

TEL — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ypečialybs AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos -pagal zuaitarima.

SENIAUSIA

SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

W5-07gų lentynoje buvo galima aptik 
ti visus įdomesnius veikalus ru
su ir lenkų kalbomis, kuriuose 
reiškėsi tos pačios tendencijos. 
Jo santykiai su buvusiais idė
jos draugais iš Dublianų laikų, 
rodos, gana greit nutrūko. Prie 
betkurios socialistinės veiklos 
pačioje Lietuvoje V. Janavičius 
nesidėjo, bet dirbusiems padėti 
buvo pasiruošęs. Jau kiek vė
liau, kai jis buvo nusipirkęs

i

■:e< tiks’o Bet gi, ik> šiol B-nė^ 
"■•'tai nesugebėjo to pasiekti, c
- i?? ją suskaldė. Tokie 

j’e ir nepadarys, nes
-err>i"si vadistine dvasia. Jie 
■e;e«kn būdų ka'p kitaip gal 
"oi-’nčius apjungti, bet juos
— v"-džiuoja. vadina skaldy- 
ntais, net meta ’š B-nės tarpo

T ’o—u bū*u žinoki. kok:os pa- 
•o’-ns turėtų laukti 
' "ė- k»i ios vadai 
■•n- reikalu
”T'ėvš1,ėi Žiburių” 

IJtuana” 
antrojo

'°i"ėįu ^nesmerkia, nors jų už- 
•^oi s va a’škus VLIKą sumen
anti, jį Izoliuoti, 

t »
Tiesa, kad okupantas verž^a- 

i i musu išeivijos eiles, siekia 
npčiu 'šeiviu rankomis sunai- 
k’nti laisvinimo veiksnius. Bet 
rc;kta tik stebėtis, kad mūsų 
sn^uddie labai dažnai tenka 
^kaityti puolimus ir niekinimus 
"u. kūne kaip tik mato okupan
to kėslus ir kurie įspėja mūsų 
išeiviją budėti. Jie yra pašie
piami. vadinami pseudopatrio- 
t?is. skaldytojais, net raudonai
siais amenta’s. Tais pačiais, ar

tų tik vienas atstovas, tai nereiš j oanaš;ais, pravardžiavimais, ku 
kia, kad jis negalėtų atstovauti Į -iuo^ pavergėjo samdiniai tai- 
Lietuvos vyriausybės, arba jo ] v0 tiems, kurie kovoja prieš til- 
atstovavimas būtų sumenkėjęs, j ’minkus — ko^oborantus. Nie-

O jei jau vedamojo autorius ir dėl to, kad j e gina
kalba apie partijų narių suny-j VLIKą. ALTą. Vasario 16-ją. 
kimą, tat reiktų paklausti, kiek 
yra gausi B-nė? Jei JAV per 
dvi savaites, ir dar prisimenant 
kaip būdavo da: oria rinkimų 
metu malversacijos, balsavo vos 
8000 lietuvių. Toks skaičius pa- 
rodo< kaip negausi B-nė narių 
skaičiumi ir ant kokių silpnų į 
kojų ji stovi. Bet kaip organi- į 
zacijai ir tiek užtenka. Ji gali 
pasididžiuoti ir tokiu savo narių 
skaičiumi. Be to, jos vadai ne
turėtų pamiršti, 'kad JAV ji i 
yra suskilusi. Jos suskilimo prie :
žastys jau. daug kartų spaudoje į V(Oą kurie puoia kdoborantus.

i Ko^ėl tylima, ka^p vienas mū- 
-MT colistų su žmona sėdi Jauni
mo Centre ta~n okupanto pro- 

skleidėju ir gurkšno- 
kavute? Au- neatėjo la;kas ir į

' Tėv ‘ škės Žiburių’’ ’rčdakto- 
s ne VLIKą pulti, kad ne- 

mio^idžiauja lietuvių išeivių 
izacijai, tai yra. Bendruo 

menei. O kelti a'kštėn ir išei- 
viią įspėti, kad okupantas ne- 
~iega, j's kaip alkana meškai 
lankioja aplink, laukdamas tin . ...

karros progos, kurią dar laisvą • _ _ _
tautą praryti.

sumenkmimo"uo jos re:kšmės
Litu^na” 

4or’’vs tvli. kad 
^e^amuo^a okupante 

koncertus, kuriuos ren- 
-q koloborantai. Ko-
'ė1 “Tėviškės Žibur ų” redak- 

‘■rv~fQi tviį ir ame tuos kultūri- 
{ ninku s. kurie nuvykę į okupuo

ja L'eteva dėkoja partijai ir 
-iKo^ėl tvli apie tuos, 

v”- p- te^ komi m i stir ėję spau- 
ctelojasd, kad negali suras

ti tokią pilę, kaip nuraminti

vedamoio au- 
rrtru snaud"’ 

atsiustu

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Tvarkyti labai pašlijusių ūkiš 
kų Zubovų reikalų Janavičiui 
nebuvo lengva. Jo naujai kuria 
mų įmonių gaminiai turėjo kie
tai varžytis rinkoje su neleng
vai įveikiamais konkurentais—! nių simpatijų, nestovėjo pas Ja- 
žvdų buržuazija, turtinga kapi-; navičių' neišpjaustyti. Jo kny- 
talų ir patyrimų, Jęuri jau tuo
met, ypač Šiauliuose, energin
gai veržėsi ir į pramonę, nepa
leisdama prekybos. Tose varžy 
bose V. Janavičius bandė savo 
jėgas ir jas ugdė. Ir nors nere
ta’ būdavo pasakoma, kad Gu- 
semijos miltai bei alus kvepia 
'ntisemitizmu, tuo V. Janavi
daus, man rodos, nederėjo kal- 

*• nti. Janavičius kovėsi rinkoje 
'žentelmeniškai, pripažindamas
k’ekv'enam teisę gauti jo smū- Aleksandrijos dvarą prie Šiau
rus ir nuo jų gintis, — jo lū- lių, jame buvo rengiamos lietu- 
^ose ‘žydėk’ buvo visų pirma v*ų gegužinės, .jau pradėjusios 
;o konkudėntas, iš kurio ir jis 
daug ko pasimokydavo.

Realioji būklė, į kurią gyve- 
’mas buvo V. Janavičių įtrau-' 
^s, :š Jo daYė^riė tik grafo tar- 
mtoją, bet veiklų ir atsakin

gą naujo pas -mus ūkio kūrėją- i 
Kaip V. Janavičiaus sąmonėje 
ir jo kasdieninėje praktikoje 
'as derinosi su jo iš Dublianų 
ats vežtomis ^pažiūromis? Ne-. 
manau, kad jo' socialistinės sim: 
^atijos, kurios jaunystėje bu-! 
70 aišk’ai reiškiamos, būtų bu; 
■Tįsios jame užgesusios. Bet so
cializmo įgyvendinimo galimy
bes V. Janavičius savaip supra- 
‘ o ir savaip sprendė. Manau, 
'eoaklysiu sakydamas, kad anų 
"'ienų V. Janavičiaus nusistaty- į

TĖVAS IR .SŪNUS 
vIARQ'UETTE FUNERAL HOME

įgauti tautinį politinį pobūdį. 
V. Janavičius buvo sąmoningas 
iu protektorius. Iš jaunystės 
draugu, su kuriais V. Janai vi- 
č’us palaikė pastovius ir šiltus 
santykius, pasiliko nedidelis, bet 
rinktinis būrelis. Jam visuomet 
m olai s svečiais buvo Jonas ir 
Vaclovas Bielskiai, Vincas Če
pinskis, Maksimas Ganfmanas, 
Liudvikas Kriwickis, šu kuriais 
jam teko daug mėtų kartu Šiau 
liuose gyventi, bendrauti ir *ža- 
d.nti Šiaulių visuomeninį gy
venimą.

'(Bus daugiau)

DuarFormufa

DVEJŲ METŲ

MIRTIES SUKAKTIS

— Cheats niiest-3 ims dm'Į 
Į 2 centus mokesčių už kiekv:e~ < 
I paruotą gazolino -galoną.

į Faena-raiftL
,įį. LAVIPilis. :•

DR. FRANK PLECKAS
OPTOM ETR15TAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261$ W, 7r$t T*L 737-5149 

Tilrrinp akis. TtifaTkn fining Tr
“contact lenses”1 ' 

VaL aoi susitarimą. Uždaryta treč

DR.LEONAS SEIBUTIr 
, YNKSTŲ. PŪSLES'IR 

WosTaTOS CHIRURGIJA - 
2156 WEST <3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet.

Qfiio ftkf.: 774'330 
Rezidencijos telef.: 446-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Sandra pi tilffka, (£*c. MOTERĄ Ui< 
Ofisu 'ŽŽ& WEST 5Y»« tljgfjr 

T»l. PR t-1223
OFEO VAL.:anft»<L, ffačUa. 
Ir pėdtt.W. Vak.'iOtadlr 
niai* 9-4 v*L popiet ir kito Iširi 

p^l'fasKartan*.

P ŠILEIKIS, O.P.
Aparatai- Protezai. Med. ban- 

J< dažai Speciali papaiba ko|eaea 
yAreii Swcort») tr t X

vau; P—4 ir S=®. fe^Mieniala 9—) 
2150 West 43rd St. CHcape. Hl.40e2* 

Wfifr.: >Rupsa'S-5**4

FL OKI® A

(PACEVIčIūTė)

kai negailestinga mir-

>

Passbook Savings. (Minimom $500)
G'Hdicate

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

Telef. 476-2345

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

takų chirurgija.
“5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
:TeL (813) 3214200

> 1 *' ' T~ ' --------------->
PFRKRAUSTYMAI

M 0 VIN G 
Laidiniai —“Pilna apdraudė 

TEMA KAINA 
R. iERSNAS 
TVl. WA 5-1063

V s—-•
~ * "-į

-MŪVlNG
‘ Parttrtuetrna, 

H Įvalriy eHtvmv. 
antanas Vilimas 

Tst. Yfcftiž arta 174-599* 
S -  ------------------------------—*

buvo suminėtos. Be to, jokia! 
paslaptis, kad B-nė yra vienos *' 
siauros grupės užgožta, kurios 
užimtai pozicijai didelė dalis j 
lietuvių išeivių nepritaria. ■

Gi, kalbant apie vienybę, rei- j 
kia būti realiems ir neprarasti iš j 
akių to fakto, kad absoliutės, j 
šimtaprocentinės vienybės nie- r 
kad nebuvo ir nebus. Vienybei! 
įvykdyti reikia sugebėjimo ap- ? 
jungti, kad ir skirtingai galvo- j 
jančius, siekti vieno ir to pa- i

Bridgeporto Lietuviu Namu Savi i 
ninku clraugifcs stisfrinkifncs IvyiL 1 
šeštadieni, vasario 2 d., 1 vai. popiet • 
3808 S. Union Avė. (Įėjimas iš kis-Į 
mo.) Nariai ’malonėkite ^atsilankyti i i 
susirinkimą ir Ūžs i mokėkite ditokles.; 
Išgirsite Įdėmiu ž-n?ų. Po-susninkimo ’ 
— vaišės. Kviečia valdyba

Sheila Kaulakrs, pirm. J

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros | 
lelubo susirinkimas įvyks antradienį,1 
vasario 5 d.. 1 vai. popiet Vyčių salė- Į 
je, 2455 W. 47th Szrcct. Nariai pra 
šomi atsilankyti, hes bus daug s.a’- 
Uių reikalų aptarti. Po susirinkimo 
bus vaišės. A. K a lys

Laxative Pills 
Contains a mild stimulant 

plus the softener 
most recommended by 

doctors.
Read and follow label directions.

NlIO

1914 mėti?

Midland 
nairia taupymo amu 
pssko'u re- kalus visos mū 
'U apv’rnkės. Dėkojame 
iifmc u7 mums parodyta 
pas’tikpiima. Mes norėtu- 
mū būti jums naudingi ii 
ate tyie.

Sa^kajf.vc 7»or*rau$to$ 
ki $40,000

2657 W. 69 STREET- 
Chitfego. IL 60629 

Tol 925 7400
8929 SO. HARLEM AVE 

Bridgeview, IL 60455.
tel. 598-9400

Jll
MIDLAND
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632 

phone 254-4470

Jinti: be papitalizmo negali bū 
social zmo; taigi, tuo tarpu 

-eilra Įdurti kapitalizmas. Bet 
V. Janavičius visa Savo esme 
stojo už pažangą/už pašalinimą 
visu jai kliūčių, taigi ir už re
voliucinę veiklą 'cariniam Rusi
jos Tėžimui griauti. Anų metų

— CIA paprašė Kongresą iš
keisti aiškų Įstatymą, kad būtų 
. laikoma kriminaliniu nusikalti
mu išduoti pavardes -asmenų, 
paskirtų slaptais agentais į Eiž-1 
siėnio kraštus. Ar i tokių agen< 
tų skaičių įeis tiltų,'Statytojai, 
tuo tarpu dar nėra 'žifioma. i;

— 'Kinijos \dcė0rem’j. TDeng 
Xi&ping skundėsi, kad koinpar-, 
tijoje atsirado‘nep&tikitftų ;ir ne-į 
disciplinuotu asmenų.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

tukime 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagas
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUaNICA AVĖ. TeL: YArd. 7-34U1

AM8ULANS0
PATARNAVIMAS j

BUTKUS - VASAITIŠ
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. TeL: OLympic ž-lOOd

Jau suėjo dveji metai, 
atskyrė iš mūsų tarpo ’pylimą mamytę ir žmo- 
kurios netekome 1978 metų vasario mėn. 1 dieną. J

tis 
na, 
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse, Chicagoje.

Emma- šeštokas (Pacevičiūtė) gimė Lietuvoje, 
Alsėdžių miestelyje.

Palikai Tu mus visus didėliame liūdesyje, nes 
Tu mus visus at jautei, visiems padėjai mūsų var
guose šiame žiauriame pasaulyje.

Kol mūsų širdys sustos plakusios, mes Tavęs, 
mylima Mamyte ir Žmona, nepamiršime.

Nuliūdę lieka: DUKRA, VYRAS, GIMINES 
ir DRAUGAI

4348 So. CALIFORNIA AVE. fret: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 Sb. :LlTUANTCA AVĖ. 'TeL: YArds 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2J14 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilU, HL 974-4416

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

RADUO iflMOS VALAMOe* I

pntrrt'TMM It WOP A

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais H 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedė ji Aldona Oeukus

TeMu 4-24IX

7159 So. MAPLEWOOD AVEa 
CHICAGO, ILL. 60629

- II !■■■■ I . I ■<

*

Powerful anti-ftch 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal. 2nd other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-rtch drug 
ingredient with no prescription 
in QiCOZENE* Use only 
directed The medically proven

>3 — NAUJIENOS. CHICAGO, 3, ILL. Fr"! ’' I 1.



R LIETUVIU BENDRUOMENĖS
ATSIŠAUKIMAS į

Jau šešiasdešimt antrą kartą rinksimės į sales dideliu ryžtu, 
glaudžia vienybe ir kraujo aukomis po ilgų vergijos metų Lie
tuvos nepriklausomybės — Vasario 16-dsios šventei paminėti. 
Rinksimės, kai, po 22-jų laisvės ir nepriklausomybės melų, mūsų 
tauta jau 10-tus melus neša dar žiauresnį raudonojo okupanto 
jungą. Renkamės tuo metu, kai jas pats mūsų Tėvynės oku
pantas pagreitintu tempu vergia vis kitas tautas.

Viso lo akivaizdoje kviečiame visus, susus ir brolius lietuvius, Į 
laimingai iš ano okupanto nugų savo gyvastį išnešusius bei laisva* j 
jame pasaulyje gimusius, vieningu darbu ir aukomis siekti paties) 
kilniausio tikslo — Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atgavimoj 

Kviečiame visas apylinkes ir seniūnijas pagal vietos sąlygas 
deramai iškilmingai ir pagarbiai šią didžiąją šventę paminėti. 
Kur yra ALTos skyrius, šį Vasario 16-osms minėjimą su juo ruošti 
drauge. Kur jo nėra — minėjimo iniciatyvos imasi R LB apy
linkė ai* seniūnija. Visas ta proga surinktas aukas įteikti ALTai.

Vardan Lietuvos ir jos laisvės jokia auka negali būti per 
sunki.

R LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBA 
IR CENTRO VALDYBA

g®

I kimą, kartu su jais sveikiname 
j Oną ir Stasį Ruibius.

— K. Radusis iš Marquette i
Parko $40 auką atlydėjo tokiu ^>ar^°> Alto, Balfo ir kitų

prenumeratos pratęsimą, gerus pos vėliavą ir ją pašventinti šv. kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
linkėjimus ir už $20 auką.

— Kostas Januška iš Marquet

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žvm* — Pard«vim<rt 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS J:

2212 W. Cermak Road

f ETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
TeL- Virginia 7-774'Chicago, HL

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

— Ona ir Stasys Ruibiai iš 
Brighton Parko maloniai nus
tebs radę savo laiškų dėžutėje 
Naujienas- Nuostaba taps malo
niu džiaugsmu, sužinojus, kad 
tai yra -dovana nuo Aldonos ir 
Vinco Kačinskų. Jie užsakė Nau 
j ienas vieneriems metams kaip 
dovaną Stasiui Ruibiui išeinant 
pensijon. Ta proga jo žmona 
Ona šį šeštadienį ruošia puotą. 
Dėkojant Aldonai ir Vincui Ka
činskams už tokį dovanos parin Miami Beach, Fla., už ankstybą

bendrinių organizacijų veikė
jas, gavęs kalendorių, atsiuntė 
$5 auką. Ponia Marcelė Ragaus 

žmonių laisvės. Linkiu sėkmės į ^as Cicero atsiuntė $2. Tos 
ir ištvarmės būti tos kovos avan J aPy^nkės tautietis, žiemos šal- 
garde veikiant pries kolaboran- { k°i blogo oro metui, užsisa- 
tus ir tiltininkus, kurie griauja! kė Naujienos metų ketvirčiai ir 
Altą ir Lietuvos valstybės rėžis- Į iteikė Penkinę už kalendorių, 
tencijos institucija Vliką”. Dė-į^et pavardės prašė neskelbti, 
kui už auką ir už pareiškimą.
Taip pat dėkui už dešimkę, at
siųstą pratęsiant prenumeratą. burg> pla ? pratęsdamas prenu-

pareiškimu: “Sveikinu Naujie
nas už neatlaidžią kovą dėl Lie
tuvos nepriklausomybės ir jos

Dėkui visiems.

— Jonas Purtulis,' Si. Peters-

— Dėkui Jonui Kučinskui

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

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

J Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio 

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

s Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vieta? 
S anksto — prieš 45-60 dienų.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

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

meratą, savo gerus linkėjimus i 
atlydėjo $10 auką. Dėkui

— Juozas Kazragys, East Chi 
cago, Ind., kiekvienais metais 
aukomis paremia Naujienų lei
dimą- Dėkui už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir už $5 
auką.,

— Marijonas Šnapčtys, Dear-. 
borm, Mich., visuomenės veikė
jas, savo laiškan įrašė tokius 
linkėjimus: “Linkiu Jums išt
vermės ginant demokratinius 
principus, lietuvių tautos inte
resus ir nepriklausomos Lietu
vos valstybinius siekius”.

— B. Draugelis, Fallbrook, 
Cal., atsiuntė $50: $40 metinei j 
prenumeratai ir $10 auką. i

— J. Bacevičius, Hammond, 
lind., kiekviena proga paremia 
Naujienų leidimą. Dėkui už 
ankstybą prenumeratos pratę
simą ir už $5 auką.

— Liudas Kriaučiūnas, Cice
ro, III., kartu su prenumerata, 
atsiuntė $6 auką. Dėkui.

— Chicagos Spaudos klubo 
narių susirinkimas įvyks penk- 
tadineį. vas. 1 d., 7 vai. vakaro 
Balčyčio namuose, 6819 S. Wash
tenaw Ave. Valdyba

— Lietuvos Vyčiu St. Peters- 
burgo kuopos narių susirinki
mas, Įvyks sausio mėn. 10 d. 
lietuvių klube, vienbalsiai nu
tarė įsigyti narių aukomis kuo-

!

I

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 dovanų savo___
yra naujas skaitytojas. Priede dol.
Pavardė ir vardas________________________
Adresas _________________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietov/j

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas _________ _______________________________
Adresas_________________________________________________

e Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas___ _________________________________________________

Kazimiero šventėje. Vyčių kuo- ramento • prie Archer, 
pos valdybos ir komisijų vado-j Tel. 247-5081 (Pr.) 
vų posėdis^ įvykęs sausio 19 d. * 
prel. Balkūno bute, apsisprendė 
Šv. Kazimiero iškilmes švęsti 
kovo mėn- 2 d. (sekmadienį).

Sekantis Vyčių narių svarbus 
susirinkimas šaukiamas vasa-: su

CHICAGOS MOKYTOJAI 
STREIKUOJA

CHICAGO, III. — Nesusitarę
Chicagos miesto švietimo i

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

pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
reta proga.

vos 
nis,

biz-

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai.. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

rio 7 d. 3 vai. po p. lietuvių klū- Į cary^a dėl užsilikusių algų mo j 
be. '

— Lietuviškoji radijo valan
dėlė, transliuojama iš WTIS ra
dio stoties banga AM 1110, kiek 
vieną šeštadienį 12 vai. 30 min. 
dienos metu, jau turi vienų me
tų veiklos sukaktį. Valandėlės:

jkėjimo, Chicago's viešųjų mo
kyklų mokytojai paskelbė strei 
ką. Praeitą pirmadienį j mokyk 
las suėjo mokiniai, bet mokyto 
jai neatėjo. Administracija ža 
dėjo mokėti vienos savaitės ai 
gą, bet mokytojų unijos pirmi 
ninkas reikalavo 3 savaičių ne

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
;951 W. 63rd St. Tel. 436-7873, 

839*1784 arba 839-5568.

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

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Komitetas ir Radio Rėmėjų Sam mokėtos algos kaip pagrindini j 

soms organizacijoms bei pavie- bą. Admmistrac
niams asmenims ir širdingai dė
koja visiems už bendradarbiavi
mą bei finansinę paramą.-

— Romo Kalantos šaulių kuo 
pa turėjo visuotinį metinį susi
rinkimą sausio mėn. 9 d. ir išsi
rinko naują kuopos valdybą. 
Valdybon išrinkti: Antanas Gu 
donis — pirmininkas, Pranas 
Kraujelis — vice pirmininkas, 
^Adolfas Aidukas — sekretorius, 
Kostas Staponkus — kasininkas, 
Irena Račinskienė — parengi-į 
mų vadovė ir Aniceta Miliaus
kienė ir Stasys Grušas — valdy
bos nariai. Be to, kuopa su vė
liavomis dalyvauja Vasario 16- 
tos dienos pamaldose bažnyčio
je (vasario 17 d.) ir minėjime 
klubo salėje.

— Dail. Juozo Sodaičio kūri
nių meno paroda įvyks kovo j būstinę

sąlyga mokytojų grįžimui į dar 
•ija dabar sten 

giasi gauti didelę paskolą, ka<‘ 
tuo būdu užbaigti_šią nemalo 
nią finansinę situaciją, nuo ku 
rios daugiausia nukenčia mo 
kiniai. Norint reikalą iš pagrin 
lų sutvarkyti, reikės atleisti i? 
darbo nemaža mokytojų? Admi j 
nistračija atsidėjusi studijuoji ! 
kiekvieną žingsni, kad nekiltu i

•’Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

vairi apdrauda —INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
6660 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

A. TVER AS
Laikrodžiai ir brangenybė*

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Ttl. REpublic 7-J941

didesniu nesusipratimų.

PARSKRENDA ŠEŠI 
TARNAUTOJAI

mėn. 22 — 23 dienomis mažojo
je klubo salėje- Sodaičiai, anks
čiau gyveno New Yorke, praei
tais metais apsigyveno Ormond 
Beach, Floridoje.

• SPECIALI 20% NUOLAI 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta

WASHINGTON, D.C. — 
kar iš Europos parskrido 
Amerikos ambasados tarnauto
jai, kurie 12 savaičių gyveno Ka 
nados ambasadoje Teherane ii 
pajėgė išvažiuoti kartu su Kana 
dos ambasados pareigūnais, kai 
jie ten uždarė savo diplomatinę 

\ Iš Teherano išvažiavc 
Mark Lijek ir jo žmona Cora 
Joseph Stafford, ir jo’ žmona 
Cathleen, Robert Anders ir Hen
ry Schatz.

Visi jaučiasi sveiki ii' nori ga
limai greičiau pasimatyti su sa
vo artimais ir pažįstamais. Vals 
tybės departamentas prašė žur
nalistus palikti ramybėje alvy 
kasius šešis tarnautojus ir ne
statyti jiems įvairių klausimų.

Va 
šeš

SUSPENDUOTOS KETU
RIOS DIDŽIOSIOS 

LAISVĖS KINIJOJE

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 g

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARUA NOREIKtENt

2608 W*«t 69th St, Chicago, ID. 60629 • TeL WA 6-278? 
Dideliu pasirinkimas gero* rūite* įvairių prekių.

MAISTAS » EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737

»Z_

•••s

PEKINAS (AP). — Sausio 
18 d. vicepremjeras Deng Xiao
ping kalbėjo 10.000 komparti
jos pareigūnams, atstovaujan
tiems 36 milijonus partiečių. 
Jis pranešė apie-reikalą suspen
duoti “Keturias Didžiąsias Lais 
ves” — laisvę laisvai kalbėli 
pilnai dėstyti savo mintis, vest 
diskusijas ir naudotis sieniniais 
laikraščiais. Kinijos konstituci 
ja garantuoja šias teises.

Vicepremjeras Deng taip pa 
pareiškė, kad partijoje atsirado 
nestropių, nepatikimų ir nedis 
ciplinuotų asmenų. Partiečiai ir 
kadrai privalo pildyti partijos 
nurodymus, turėti gerą apme- 

! kymą ir eiti pensijon, kai at
eina laikas. Vicepremjeras Deng 
yra 75 metų amžiaus.

FIGH< HEAVY DISEASE

padėti teisininko Prano šulo 
aruošta, — teisėjo Alphonsi 
Veils peržiūrėta. ‘‘Sūduvos’ | 
.leista knyga su legališkomi' 
irmomis.

Knyga sa formomis gauna 
•la Naujienų administracijoje 
739 South Halsted St, Chica 

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, J [L 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

'uozo šmotelio HOMEOWNERS POLICY

SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma 

domi 250 puslapių knyga su. 
Tauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
kirsnelių mėgėjai, prašomi at 
•ykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi vžsisa-

h

F. Zapolis, Agent f 
320814 W. 95th Si 
Everg. Park, lll4 
60642, . 424-8654 k“"

mn «*u

State Farm Fire and Casualty Company

Knygos kaina 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

Advokatas
GINTARAS P. ČEP1NAS

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

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

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

Chicago, UI- 60629

ENERGY
WISE .

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

EXPER. WAITRESS .WANTED

Limit use of dlswasfw 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Pont be a Bora

FULL TIME — A. M. 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.
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

i — NAUJIENOS CHICAGO, b, ill. Friday, February 1, 1980




