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(Tęsinys)

Vicepirmininkas dr. J. Balys 
painformavo apie VLIKo vykdo
mą informaciją. Tai svarbiau
sias mūsų ginklas. ELTA biule
teniai’ išeina tvarkingai, atgai- 
vinlas ispanų kalba, nutrūkęs 
1977 m. ir leidžiamas Argenti
noje Bus. išleista dr. J. Pajaujo 

■"paruošta monografija apie ge
nocidą . Lietuvoje. Leidžiami 
pamfletai .svetimomis kalbomis: 
tik ką išleistas angliškas apie 
VLIKą ir iš viso apie padėtį 
Lietuvoj. Ruošiamas ktias bend
rai apie Lietuvą, kuris bus iš
leistas ir ispaniškai.

Biuleteniai duoda daug me
džiagos apie suintensyvintą Lie
tuvos rusifikaciją, deda daug 
vertimų iš pogrindžio spaudos 
angliškai, prancūziškai ir ispa
niškai. Dabar ypač reikia popu
liarinti 45 pabaltiečių pareiški
mą Maskvoje rugp. 23 d. ir jį 
pasirašiusius asmenis, kad tuo 
būdu juos apsaugotume nuo 

, represijų.
Baigdamas. r*r rįdyft persoė- 

___ jp. kad nereikią per daug kal
bėti ir rašyti apie mūsų veiklos 
planus, bes sovietai viską seka 
ir pasistengs mūsų planus su
trukdyti. Kai kurios diskusijos 
susirinkimuose ir ypač spaudo
je tikrai'pakenkia mūsų reika
lui. Būkime diskretiškesni, ne
sekime blogą amerikiečiu pa
protį: visas savo kortas atidengti 
ant stalo ir pralaimėti.

Atitinkamus pranešimus iš 
savo veiklos sričių padarė vice- 
pirm. dr. K. Jurgėla (politi
niais) ir inž. L. Grinius (visuo
meniniais reikalais). -Diskusijos 
dėl VLIKo valdybos -pranešimų 
vyko rimtoje nuotaikdje. Buvo 
paklausimų, į kuriuos atitinka
mai atsakyta. Sensacijų nebuvo. 

Tautos Fondo pranešimus pa
darė pirm. J. Giedraitis ir Ka
nados, atstovai A: Firayjčius ir 
J. Vaičeliūnas. Fondo padėtis 
yra gera. Kanadiečiai įteikė 
Fondo pirmininkui $35,000 su
mai čekius.

Buvo suruoštas simpoziumas 
“Lietuvos laisvės byla 1980, m. 
perspektyvoje”, kuriame daly
vavo dr. K. Jurgėla, dr. B. Kas
ias, dr. D. Krivickas, J. Simana
vičius ir kun. dr. J. Sarauskas. 
Įvadą padarė dr. K. Jurgėla, mo
deratorius, kuriame tarp kitko 
pareiškė, kad dabar gyvename 
sunkų laikotarpį, kai tautos 
drausmingumas pašlijo, kai kas 
sudvejojo, kai kas iš Lietuvoje

apsilankiusių nyksta iš veiklos. 
Okupuotoje Lietuvoje viską le
mia partija, l.y. Maskva. Ji de
dasi lietuvius mylinti, juos ska
tina kalbėti ir rašyti “Lenino 
kalba”, ir kurti visa tarybine li
teratūrą be "buržuazinio nacio
nalizmo”, išskyrus rusiška. Ru- 
sai yra privilegijuoti. Mokslų 
Akademija ir “seniausias Sovie- 
vietų Sąjungos universitetas” 
Vilniuje 'tėra Maskvos padali
niai. Bausme atlėkusiems trem- t 
tiniams neleidžiama grįžti į tė
vynę ir joje apsigyventi.

O svetur mus “myli” ir sekio
ja -KGB. žvalgybų principas 
yra: skaldyk ir valdyk, o išeiviją 
demoralizuok. Pastaruoju metu 
spaudoje reiškiamos visokiau
sios priekabės, prasimanymai ir 
melai VLIKo adresu yra ryški 
KGB priemonė griauti 36 melus 

Į išsilaikiusi VLIKo' orumą ir va
dovavimą tautos kovoje už Lie
tuvos nepriklausomybę. Tam 
panaudojami ambicingi nenuo
ramos, sąmoningai ar nesąmo
ningai padedantieji priešo tiks
lams. Išryškėjo, kad KGB nau-1 
dai veikė .du asmenys, dirbę 
VLIKo Įstaigoje ir trečias diri 
bes ALTos raštinėje.

Sekančiame dešimtmetyje mū
sų kova ir veikla nebus lengva, 
šalia 'Lietuvos diplo’matinės tar
nybosAr VLIKo pastangų Lietu
vos suverenumo atgavimo reika 
lu, kurias nuoširdžiai rėmė AL- 
Ta ir paskiru šalių kelelių gent- 
karčių lietuviškoji visuomenė, 
jų tarpe ir pokario ateivių su
kurtos Bendruomenės, prasivėrė 
“Helsinkio takas”, kuriuo daro
si nors dalinai įmanoma at
skleisti pasauliui tiesą anie tau
tų apsisprendimd ir žmogaus 
teisių paneigimą sovietų oku
puotose Pabaltijo valstybėse. Vi
sai naujas veiksnys ar reiškinys 
yta 45 pabaltiečių deklaracija 
Maskvoje, paskelbta rugp. 23 d. 
Molotovo - Ribbentropo dalybų 
sukakties proga. Tai nepapras
tai drąsiai ir sumaniai parašy
tas raštas, kuris rodo neįprastinį 
faktų žinojimą ir teisinę orien
taciją. VLIKo valdyba pasiūlė 
Diplo'matinei tarnybai tam tikrą 
veiklos planą tos deklaracijos 
požiūriu. Dabartinė VLIKo val
dybą nori glaudžiai bendradar
biauti su lietuvių visuomene pa
sauliniu mastu, ir imtis jungti
nių ar bent suderintų veiksmų 
paskirose šalyse. Su latviais ir 
estais bendradrabiaujama pa
saulinių mastui 7 ,

Dr. D. Krivickas komentavo 
.IT deklaraciją dėl žmogaus tei
sių. Helsinkio akto 7 str. pinna 
dalį popiežiaus Jono Pauliaus II 
pirmąją encikliką ir ypač jo pa
reiškimą .IT sesijoje spalių 2 d.

(Bus daugiau) ’ ’

Savo laiku palestiniečiai Kaire išsprogdino sprausminį 747 lėktuvą, o’ dabar 
reikalauja, kad Sovietų Sąjunga atšauktu savo divizijas iš Afganistano.

KABULE IR AFGANISTANO MIESTUOSE
TRŪKSTA DUONOS, RYŽIŲ, RIEBALU

MASKVA PRIVALO ŽINOTI, KAD KILS KARAS, ' 
JEI RUSAI BRAUSIS Į PERSIJOS ĮLANKĄ

NEW DELHI, Indija.— Clark 
Clifford, prezidento Carterio as
meniškas atstovas Indijoje ir 

’ Pakistane, besikalbėdamas . su- 
j Indira Gandhi pareiškė, kad 
Amerikos patarėjai jau skuba į 
Pakistaną, kad galėtų prižiūrėti 
kaip ten bus naudojami Ameri
kos ginklai, duoti Pakistano ka
riams.

Prezidentas Carteris sutiko 
duoti Pakistano vyriausybei 
ginklų už -100 milijonų dolerių. 
Pakistano prezidentas gen. Zia 
nesitenkina nedideliu.ginklu kie
kiu. Jis nori gauti Pakistanui ir ■ 
kitiems musulmonų kraštams 
didelį kiekį modernių ginklų.. 
Bet jis supranta, kad Pakistano 
kariai naujų ginklų nemokės 
tinkamai naudoti. Kartu su gink
lais į Pakistaną vežami ir inst
ruktoriai. Amerikos kariuome
nės vadai prižiūrės, kaip tie duo-1 
ti ginklai yra vartojami.

Clark Clifford paaiškino Indi- 
rai Gandhi, kad prez. Carteris, 
bandydamas pastoti kelią Sovie
tų karo jėgoms, pasiūlė Pakista
nui Amerikos ginklų už 100 mi

lijonų dolerių. -
— Jeigu Sovietų kariai ban

dys grobti bet kurį „naftos vers
mių centra Persijos įlankoje, tai 
rusai privalo žinoti, kad kils ka
ras, —- Clifford paaiškino Indi
jos premjerei.

Amerikos vyriausybei rūpi

BOKSININKAS ALI 
VAŽIUOJA AFRIKON
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CARTERIO DOKTRINA ARTIMUOSE RY 
TUOSE BUS GRIEŽTAI VYKDOMA

PENTAGONAS SI’DARe REALU S PLANUS PERSŲ 
ĮLANKOS KRAsTAMS GINTI
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Karigalis.
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Oras ne toks šalU*, *’ "'

— Sovietų valdžia bijo, kad 
Sovietų Sąjunga nebūtų izoliuo
ta nuo pasaulio. Daug valstybių 
nutraukia prekybą su rusais Į 
dėl Afganistano invazijos.

HAROLD BROWN
Secretary of Deferi»«

du 
dalykai. Praniausią jie nori būti 
tikri, kad Pakistanui duodami 
ginklai būtų^naudojami tiems 
tikslams, kuriems jie skiriami. 
Be. to. Pakistano kareiviai priva
lo mokėti kovoti su moderniais 
ginklais. Pakistano karių nega
lima siųsti į Ameriką apmoky
mui. Instruktoriai privalės atlik
ti .du darbus. Pirmiausia, pri
žiūrėti, kad pasiųsti ginklai būtų 
tinkamu’ sudėstyti ir tiktų var
toti, o antra, prižiūrėti, kad Pa
kistano kariai būtų tinkamai 
apmokyti.

— Pirmon eilėn. — pareiškė 
Clifford, • — ; Pakistanas gaus 
ginklų besiveržiantiems rusams 
sustabdyti pačiame pasienyje, o 
vėliau jau gales imtis priemo
nių rusams vyti-laukan.

Be būtiniausių apsaugos gink- 
~.’lų, prezidentas Carteris paskyrė 

penkis milijonus dolerių Pakis- 
tanan atbėgusiems afganista- 
niečiams. Toks didelis tremtinių 
skaičius būtų našta ir turtingai 
valstybei, bet šį kartą toks di
delis žmonių skaičius neturtin
gam Pakistanui yra dar dides
nis apsunkinimas. Kad maistas 
ir medicinoms priemonės greičiau 
pasiektų tremtinius, pagalba 
bus siunčiama lėktuvais. Bet 
reikia turėti galvoje, kad maisto 
persiuntimas kainuos 3 milijo
nus dolerių.

Kabule esantieji Sovietų ka
riuomenės vadai pareiškė, kad 
Sovietų karo jėgos išeis iš Afga
nistano, kai bus tikros, kad į Af
ganistano reikalus nesikiša nei 
amerikiečiai, nei kiniečiai, nei 
britai... l’rezidento Carterio 
pasiūlymas suteikti pagalbą Pa
kistanui skaitomas pavojingu, 
nes, esą, Pakistanui niekas ne
grasino.

Sovietų vyriausybei labai ne
patiko Islamabade vykęs musul
monų . valstybių kongresas, ku
riame visos musulmonų valsty
bės reikalavo atšaukti Sovietų 
karo jėgas iš Afganistano.

CHICAGO, 111. — Buvęs sun-‘ 
jkiojo svorio pasaulinis čempin 
nas boksininkas Muhammad Ali 
važiuoja Afrikon įtikinti Afri
kos sportininkus ir vyriausybių 
pareigūnus nevažiuoti į Maskvos 
olir piadą. Savo’ laiku Muham- 
m xd Ali buvo Rusijoje ir turėjo 
progos' asmeniškai pVsikplbėt: 
su Brežneve ’ astarasis bandė 
boksini n 1>" patraukti komunistu 
pusėn oet Ali, išsikn'bejęs su 
Rusijos gyvenimą 'kiančiais sa
vo pažįstamais nesidavė įtrau
kiamas į propagandos pinkles.

Prezidentas Carteris įpareigo
jo Hodding Carterį III pasikal
bėti su M. Ali, prašydamas jį ap- 
važinėti kelias Afrikos valstybes 
ir kviesti jų vyriausybes- bei 
spdrtininkus boikotuoti Mask
vos olimpiadą, jeigu rusai iki va
sario 20 d. ne’štrauks savo ka
riu iš Afganistano.

M. Ali, šiuo metu besilankan
tis Indijoje, pareiškė pasitenki
nimą, kad jis buvo išrinktas 
šiai misijai.

SENOS ŠIRDYS LĖČIAU 
VEIKIA

ST. PETERSBERG, ET - 
Dr. Jay RobeHs vi.Jovauj 
gydytoju ir inokNlininkų grupj 
nustatė, kad vyresnio 
moterų ir vyru sinks kitaip pli
ka, negu jaunų ar vldarinT am 
žiaus žmonių. Be to. vyrcsn?a>a 
širdys pagamina žymiai mažes
ni “elektros” kieki, reikalinga 
širdies nervams ir raumenims 
tvarkingai plakti.

Dr. Roberts tvirtina, kad šian
dien jau ketvirtadalis vaistų, iš
rašomų vyresnio amžiaus vy
rams bei moterims, iškaitant ir 
gydytojus, yra žymiai kitokie, 
negu reikalingi suaugusių žmo-
nių širdims. Jaunesniems žmo
nėms tie patys vaistai gali visai 
netikti ir jie nepadės.

FRANK COLLINS TURI 
AIŠKINTIS

CHICAGO, Ill. — Frank Col
lins, buvęs nacių partijos pirmi
ninkas ir oficialus partijos kal
bėtojas. aiškinasi teisine dėl ne

su mažamečiais

(nuo • 1 iki 1 1 m'.’
Tvicsd.ivo į
1 oje^gatvėje

doro elgesio 
berniukais.

Mažamečius 
amžiau:) ’is 
Marquette Parke
esamą Amerikos nacių partijos 
centrą, kur suruc'šdavo nacių 
“šventes” ir vėliau ištvirkinda
vo. Teismas paskyrė dieną bylai 
nagrinėti *r $20,0011 užstatą.

Amerikos nacių partijos va
dovybė prieš kelis mėnesius at
leido F. Collinsą nuo pirminin
ko pareigų ir iškėlė aikštėn jo 
nedorą elgesį.

Praeitą ketvirtadienį teisėjo 
Maurice D. Pompey salėje pra
sidėjo bylos nagrinėjimas. Pir
miausią kaltinimą formulavo 
prdkuroras, pasakodamas apie 
bylos pradžią ir pravestus ap
klausinėjimus. Po to teismui 
liudijo 1 f-metis berniukas.

— Naujai išrinktas Irano pre
zidentas reikalauja, kad visos 
ginkluotos pajėgos klausytų tik
tai jo įsakymų. Jeigu neklau
sys, tai jii ’Atsistatydinsiąs. I

Krašto apsaugos sekreto
rius Harold Brown orga
nizuoja greitą pagalbą 
Pakistanui jr .Persijoj 

Įlankoj šeichams.-

— Prezidentas Carteris padė
kojo Kanaddš premjerui Clark 
už pagalbą išlaisvinant šešis 
amerikiečius, j: •.-> .

— Jei rusai veržtųsi į Iraną 
ar Pakistaną, tai už valandos 
kiltų pasaulinis karas. — sam
protauja diplomatai.

WASH1NGTON, D.C. Pre
zidentui paskelbus vadinama 
Carterio doktrina — ginti nuo 
pašalinių jėgų svarbius JAV in
teresus Artimuose Rytuose, pa
sigirdo balsai apie nepajėgumą 
bei nepasiruošimą tai jvykflyti. 
Senatorius Henry M. JacksoYi ir 
sen. Harry F. Byrd pareiškė Gy- 

invbos sekretoriui H. S. Brown, 
Į
kad Xikrumoje JAV yra bejėgės 
atsispirti eventualiam Sovietų 

j žygiui į Persų įlankos kraštus.1 
“Atrodo, kad mes kalbame nar
siai, bet turime tik b zde- 
lę”, pareiškė sen. Byrd. Sekre
torius Brown jiems atsakė, kad 
mes negalime užtikrinti laimė
jimo, tačiau pesimistinių nuo
taiku skleidimas kenkia JAV 
saugumui.

Ryšium su pareikštu nepasiti
kėjimu J \V karinėmis pajėgo- 

jniis n. skleidimu pesimistinių
Specialistai dabar turi žymiai inoutaikŲ, aukštas Pentagono 

daugiau žinių apie širdies yei- pareigūnas info’rmavo žinių tar- 
kimą. Jie tūri priemones veiki- nybas bei korespondentus apie 
mui nustatyti ir išmatuoti, o.sudarytus realius planus ginti 
reikalui esant, tam širdies veiki-.Persų įlankos rajone esančius

įkraštus nuo pašalinių jėgų. Jis 
(pareiškė, kad Pietų Korėja bu- 
įvo apsaugota nuo komunistų in
vazijos, nors ji yra už 7,000 įny- 

Vietnamc buvo kariaujama 
11.000 mylių. Persų įlanka

OLANDIJOS KARALIENĖ
^/ATSISTATYDINO

AMSTERDAM; Olandija. — 
Olandijos karalienė Juliana, su
laukianti 71 metu balandžio 
30 diena, pranešė, kad tą dieną • 
ji pasitraukia iš* pareigų.*

Iškaraliavusi Olandijoje 3] 
melus/.ji sostą perleis savo dūk 
rai, karalaitei Beatričei, 42 me-^ 
tu. Kai’f.lic^? dar turi 3 dukte
ris ir vvra Bernarda, c •

Skaudžias valandas karalienei ' 
teko pergyventi, kai raajšktjo. 
kad josios vyras, kunigai! štiš 
Benardas, būdamas Olandijos 
kariuomenės viršininką paėmė 
didelį kyšį iš lėktuvus i>ar<l’vi-.kovos zoposc ]fJkc 
nėjusios Lockheed br; d gvčs. .
Josios- duktė vedė vokyčių ku-j Sovietai galėtų pasiųsti Į Pėi-

•lių.
už
yra taip pat už 11,000 mylių

i bet atnaudojant Sueco kanalą, 
• stumas Jžymia: sutrumpėtų.

* 
i
1 Jei Sovietai pultų Persų įlan- 
:kos kraštus, JAV turi pakanka
mai Jransporto priemonių nu

vežti į kautynių zoną 24.000 pa- 
.rasiutiirnkų ir marinų laike 16 
dienų, gi šių metų pabaigoje ga
lės misijon pasiųsti nemaž:au 
40,000 gerai paruoštu ir <ver°i 
apginkluotų kariij dviejų savai
čių Laikotarpyje, o aviacija IriIu 

36 valandų.

nigaikštį Chus von AnsbergJsu įlanką apie 90.000 karių, ku- 
Jiedu turi . tris sūnus, vyriau-;He (urėtų nugalėti kalnuotą 
šiam 12 metų. j 1,(MM> įnylių distanciją per jiems

1;--------- : nedraugingus Irako ir Irano---- ----------------- — - • . y
(kraštus. Numatoma, kad jų in
i'vazija apsunkintų išsprogdinti 
! tiltai ir kalnų tarpekliai.

Indira Gandhi, naujai iš
rinkta Indijos premjerė, pa
tarė rusams galimai grei

čiau išsikraustyti
. : - - iš Afganistapo.

ISPANŲ AMBASADOJE 
3UV0 39 ŽMONĖS

GI A i I Ai .\;. '■. sostinė.—Pen* 
’ Guatemalos ūkinin-

?. tarpe moterų ir vaikų, 
įsiveržė i Ispanijos ambasadą ir 
prašė y pareigūnus padėti ūki
ninkų reikalavime atgauti laisvo 
suimtiems savo draugams.

Netrukus prie ambasados at
sirado saugumiečiai. Jiems buvo 
pasakyta nesiveržti į vidų, bet 
jie norėjo įsibrovėlius suimti il
su valdyti. Staiga ambasados ru

imuose kilo gaisras. Nelaimėje 
i žuvo 39 žmonės.
Į Ambasados WTrantnjas suko,

kad policijai nereikėjo kištis, is
panai būtų įtikinę įsiveržusius 
ūkininkus gražiuoju, o dabar 
reiks organizuoti dMelcs laido-
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ILLINOJAUS UNIVRS1TETO DENTISTERIJOS
KLINIKOJE IEŠKOJO SKUBIOS PAGALBOS

svaitės viduryje ryte man įtaigiai su- 
skaude apatinės žiaunos dantys. Skubai sėdau į auto
busą, o vėliau i pakeltąjį traukinuką, kuris mane nu
vežė i Chicagoje vadinamą Medical centrą, kur yra ke
lios garsios ligoninėse — Liiko-Presbeterian, Cook aps., 
Illinojaus, Veteramj ir kelios pagarsėjusios klinikos — 
Fantus ir kt.

Greitai suradau prie pat pakeltojo traukinuko esan
čią Illinois Universiteto Dentisterijos kliniką, Regis
tratorė būva labai mandagi, šypsodamosi užklausė, kuo 
ji man gali padėti? Aš atsakiau, kad skauda visa eilė 
dantų ir noriu skubios pagalbos. Ji piimiausia užklausė, 
ar aš šioje dentisterijos klinikoje kada nors buvau ir 
pasakė, jei aš noriu čia dantis gydytis, tai’turėsiu lauk
ti iki š. m. .spalio mėn. vidurio, o už registraciją turėsiu 
sumokėti $21. Skubią pagalbą klinika gali suteikti tuo
jau; bet prieš tai reikią užpildyti aplikaciją. Nors, man; 
vis dar skaudėjo visa apatinių dantų žiauna, sukandęs 
dantis, užpildžiau gautą tokią aplikaciją, tkaip kad ei
čiau sunkiai operacijai^ nurodant kada ir kur gimiau, 
kąą yra, mano globėjas, ar turiu dantų apdraudą ir 1.1. 
Įteikęs registratorei užpildytą aplikaciją, dantų žiaunai 
skaudant, paklausiau praeinančią nursę, ar jie turi ka- 
feteriją? Ji patvirtino, kad čia esanti gera kafeteriją, 1 
befešą tai tik nūrsėms - tarnautojams.

MAGAROS KRIOKLYS

rienis paskiriama Šiokia tokia 
pinigų suma, kad jie nereikštų 
savo pretenzijų festamėntą 

Į tvirtinant teisme. Dėl santau- 
| pų, laikomų bankuose taupiu, 
knygelėse, tenka pasakyti, ben
drai, kad santaupos išduoda
mos tiems išmenimSj kurie jo
se yra įrašyti, o jei nebus as
mens, paveldės valstija arba 
giminės, gyve nančios okup. 
Lietuvoje, jei pareikš preten
ziją jie patys arba per savo 
įgaliotinį (kas dažnai padaro
ma). Mums atrodo, kad prie jū
sų testamento reiktų patfaryti 

’ papildymą — kodicilį, nes at
rodo, kad jis turėtų būti ko
reguotas.

KAS DARYTINA, KAD SOVIETŲ ĮSTAIGOS 
NEPASINAUDOTŲ MŪSŲ TAUTIEČIŲ

• PALIKIMAIS?
Tautietis, sudalydamas lės- to sudarytojo skolos,

tamentą dažnai mano kad jo
Už gero pusvalandžio gražutė nursė garsiai ištarė j PallklIĮiah' g<ll> Pdtektl į j 

mano pavardę ir mane nuvedė į dantų gydytojo kabinę- (jarant testamentą, galima pa
tą ir liepė palaukti dantisto. Netrukus atėjęs gydytojas skirstyti savo palikimą, kaip 

1 ^Pasakiau.; palikėj as pageidauja ir

mano pavardę ir mane nuvedė Į dantų gydytojo kabinę- darant testamentą, galima pa.

pakalusė, kokia yra mano dantų problema ? 
kad skauda visą apatinę dantų žiauną ir man atrodo, 
kad turiu pora kiaurų dantų. Dantistas pabagsnojo Į 
skaudamus dantis ir konstatavo, kad reikia padaryti 
Rentgeno nuotrauką (XR), kas esą kaštuos-man $1.00.

Sumokėjęs už- XR. nuotrauką iš - anksto, sėdžiu ir 
laukhų kada.mane vėl pašaukfs.-Beja, dantų gydytojas- 
rriane jspėjo, kad čia esanti dentisterijos mokykla, jei aš 
noris greitesnės pagalbos, tai tektų kreiptis’pas privačią 
praktika; turinti dantist^^jiį greičiau'pataisomi skau- 
dantieji dantys, užplombuojami ar, reikalui^ esant, iš
traukiami ir'dantų plokštelės Jpritaikomds. šis dantų 
gydytojas nepasakė, kiek toki dantistai ima honoraro 
už dantų sutaisymą.

Prieš metų mano skaudamą dantį gydė ir plom
bavo privatus dantų gydytojas.. Už kiekvieną vizitą aš 
mokėjau po_$10. Gi dantistas mano plombuojamą dantį 
daugiau gręžti- ir gydyti danties, nes bevalgant pusry- 
dąugiau gręžti ir gydyti danties, nes bevalgant pusry
čius'— nūluzo mano gydomas dantis, pasiliko tik dam- 
ties šukelė, kuri manęs nevargina. ~ Todėl dabar 
njtįriu patirti šios Universiteto- dentisterijos mokyklos 
gydytojų darbo patirtį. Mat, dantistas patikrinęs dan
tų Rentgeno nuotrauką pasakė, kad kiaurų dantų aš ne
turįs ir galiu laukti rudenėlio, o jei kada dantis skau
dės, tai patarė uždėti vaistų arba nueiti pas privatų 
dantistą. Taip aš ir vykdau gerojo gydytojo duotą gana 
praktišką patarimą. .. t, pr. petitas

tekio 
testamento nagelima sulaužy
ti, ir jokia, sovietinė ištaiga 
prie jo negali prisikabinti.

Jeibu testamento sudaryto
jas paskirtų, savo palikimo da
lį Lietuvoje gyvenantiems ..gi
minėms tai žinoma sovietinės, * . • > 
įstaigos būtų priverstos gauti 
ta palikimo dalį, ir gal perduo
ti Lietuvoje gyvenantiems as
menims.

Testamento sudarytojas, no
rėdamas būti užtikrintas, kad 
Lietuvoje įveliantis jo gimi
naitis tikrai gautų palikimo 
dalį, įrašo jį j testamentų. Tam 
reikalui turi būti paskirti pa
tikę tin' i a i. angliškai v a d in anų 
trustees — vienas ar keli as
ui e nvs.

išlaidos 
Toji palikimo dalis, kuri yra 
paskirta giminėms, būtų per
duota į valstijos County tęis- 
mą, kol .iš Lietuvos , atsilieptų 
paveldėtojai (beenficiarai).

Tai itaip buvo praktikuoja
ma praeityje.,

Tenka pažymėti, kad trustis- 
tų galia tol nesibaigia, kol tur
tas nebūna išdalintas Lietuvoj 
g} ven a n t ie m s p a v e I dėtoj a m s. 
Trūstistai pirmiausia pinigu* 
turi įdėti bankan. Patikėtiniai 
sueina į sąlytį su Lietuvoj gy
venančiais paveldėtojais. Pa
veldėtojai is tr^slistų sužino, 
kiek palikta jiems turto ir kur 
jis padėtas. Tuomet jie gali 
prašali iš trustistŲ, kad jiems 
persiustų pinigus ar bet kokią 
medžiaga. Trūstistai • vvkdo gi“ 
minių paegidavimus.

Iš to galite suprasti 
vietų įstaigos negali 
binti prie palikimo,
testamentas turį būti aiškus ir 
visiems suprantamas, kad so
vietų įstaigos įgaliotiniai prie 
jo negalėtų prisikabinti.

Jeigu testamente yra padu- 
ryta vadin. “trust agreement” 
("trusto sutartis*^ tai sovietų 
įstaigų įgaliotiniai pasilieka 
antroje ivetoje, o testament 
paskirti' trūstistai yrk pirmoje 
antroje vietoje. o tesiaiiientu 
nėms palikimo dalis Lietuvon.

Teis. Jonas Fabiionds.

kad so- 
prisika- 
Žinoma,

ti senelių prieglaudoje, pasi
kalbėti su štabo nariais ir su
žinoti, kas ypatingai reikalin
ga ir kokias prie problemas 
jie turi. * * *

KL. Pasakykite kaip yra su 
apmokėjimu už senelių nanmo 
se laikomą asmenį?

ATS. Medicare apmoka už 
vyresnio amžiaus žmogaus lai 
kymą senelių namuose iki 100 
dienų per metus, jeigu reikia 
apmoka už operacijas ar už ki
tą būtiną nied. patarnavimą. 
Medicaid programa apmoka 
už tokio neturingo paciente, 
kurio pajamęs yra mažesnės, 
negu $1,400 į metus. Jei pa
galbos reiktų, lai reikia pasi
tarti su savo advokatu vietos 
teisinės pagalbos draugija ar
ba valstijos Department of Pub 
lie Aid įstaiga.

Jeigu jums reiktų soc. pagal 
bos lietuviu kalba, galite kreip 
tis į A. Čepulį, 3261 S. Halsted 
St., testamentų reikalais — tel. 
CL 1-7965 (vakarais), Chica
go, Ill. pr. fhb.

DĖL PALIKIMO PASKIRS
TYMO TESTAMENTU

KL. Aš esu čia vienas ir sa
vo nuosavybę užrašiau testa
mentu (advokato lietuvio su
darytas) savo draugui, nors 
okup. Lietuvoje turiu ir artimų 
giminių: brolių ir seserų. Jje 
testamente visai nėra paminė
ti. Ar jie galės prisikabinti 
prie mano nekilnojamojo tur
to? Be to, aš turiu, ir keliuose 
bankuose didesnes i santaupų 
sumas. Vienos santaupos yra 
tik mano vieno vardu, o kitose 
prirašytas kitas asmuo — ne 
tas, kuriam aš testamentu pa
lieku savo nekilnojamąją’ nuo
savybę. Kas tuos pinigus gaus? 
Giminės ckup. Lietuvoje, ar 
tas, kurio vardas prirašytas ar 
va^tija, kur yra tik mano vieno1 
vardas? Viskas- yra -Illinojaus' 
vastijoje. J. V.*

. i

ATS. Niekas negalės prie 
turto reikšti pretenzijų, jei ge
rai sudarytas testamentas ir 
jei jįs bus Probate teismo pa
tvirtintas. Mes visada pataria
me testamente išvardinti vistis
gimines, ypač artimuosius, ku- mėnesių.

KL. Aš turiu keletą proble
mų, kurias prašau man padėti 
išspręsti, būtent:

1) Ar galėtų Soc. Klubas pa
dėti susitvarkyti mano senat
vės pensijos reikalus?

2) Kokio amžiaus moterys, ’ 
turi teisę j pilną senatvės pen
siją?

3) Per 20 metų, dėl mažų 
vaikų ir ligos esu dirbusi pro. 
tarpiais, bet manau, kad ■ tiiHu 
daugiau, kaip -10 ketvirčių; ' 
šiais metais than sueis .62 įdė
tai. Be pertraukos tiirės’Hv pas 
kutinius 10 ketvirčių. Ar su
laukusi 62 metų turėsiu teisę į 
senatvės pensiją ?’' ’Stase ‘K-hė

ATS. Soc. Klubo valdyba pa 
deda sutvarkyti senatvės pen
siją patarimais, o reikaLngcms 
formoms užpildyti reikia iiūėįti 
į Social Security įstaigą. Motę- 
rys turi teisę -gauti Soc. See. 
pensiją suėjus 62 metams.. Pen
sija būtu mažesnė, nes pilnai 
pensijai gauti reikia būti (win. 
Patikrintų kjėik 'jūs./ išdirbote 
apdraustame darbe, galimu i>d- 
isira&mtWfeiatlu’ ^|viruk£į*j bo
čiai Security. ASmilfis (racijos 
centrą Baltimore, Md. Po * 3 
savaičių iš . tos įstaigbs fgausite 
pranešimą su nurodymu, kiek 
kuriais metais, išdirbote ket
virčių. ,. ; 3 j

— Geriausias » žnienių <yra-. 
tas, kuris yisųs ir visiėihs
daro 'gerybe išimties*,ar Jis yra; 
geras ar blogas, — ^aslake pra-. 
našas Mahometas. Gmta, kad 
to pranašo didysis 'pasekėjas 
ajatbia Chomeini nesilaiko ša- 
ve mokytojo mokslo dėsniu 
šių dienų realiame ^yyenįinŽz’ir 
laiko nekaltus aiiierikiėelUš^ Te 
hėrane įkaitais viis uvidių

Testamento sudarytojui mi- 
rusJr jo testamentą Probate 
teisme patvirtinus, testarilento 
vykdytojas (angliškai vadina
mas exėcūl( r, teisibo būna ate 
leidžiamas iš savo pareigų, o 
trūstistai perima jo pareigas. 
Kol byla būna užbaigia, pali
kimas būna paskirsto:n as pa
gal testatoriaus išreikšta norą, 
testamentu.

Pirmoje eilėje ftiri būti iš 
palikimo upm kflos teslamen-

■ KL. Mano duktė man *šakė 
kad premija už maho Mėdiva- 
re medicinos apdratidą \šį riiė- 
lesį buk padidinta. Ar tas tikri i 
fvyfe? ?lfstfytė *B-ne

ATŠ. Taip yra. Pagrindinė 
medicinos* ajidraudos premija 
padidinta nuo. iki 8.70 
per menesį 12 mėnesių laikot 
tarpini, skaitant nuo 1^79 me
tų birželio 1 d.

55 ar vyresnio 
nėihs,

CAT CHAT

TO ENCOUCAGS 
PUSSTOU5EHtS 

■SCRATCHING R25t 
TRY PUTTING A 
LITTLE CATNIP M$CE 

, THĖKSC.

FBHiSSAFSt

Sifiport Yaur

FEEDING TIPS
RAW RSH CONTAINS 

THIAMIMASE, AN ENZYME. THAT 
oesnacMs some oftue. 
F VITAMINS. COOKED OR

* CAUCOS
CAUCO CATS ABE SWOTS 
AtWAYS Be FE VALE, SJT 
A RABE MALE DOES 
AB’EAR OCCA5TONAUX 
THE RATO OP MALES 
TD FEMALE AMONG 
CAUGQS 151 JO AOOO.

KL.
kai

būtinai

manau, kad mano 
kuriems nariams 

k ai; nga apsigyventi 
senelių namu. >c ir ten gauti
medic i uos patarnavimų.
čia u aš noriu žino Ii ar aš da* 
rau teisinga sprendimą. Malo- 

paaiškinti, ar visuose 
namuose teikiama 
mediein s pagalba 
amžiaus žm nėms

"riant klalisiin-ų ar tutiše sene
lių namiioe Ims teikiama rėi- 
kraina HičHicinos ‘pagatlbat

Jeigu sveikatos patama vi
tal žinias 

namus gali 
Health Systems 

/Vrea Office on

mas pageidautinas, 
apie tuos seneliir i 
jums pateikti 
agentūra arba

nėkite 
senelių 
kiaina 
resni o

re i/
VV>

. H. d

ATS. Prieš darant sprendi
mą ar verta apsigyventi sene
lių namuose, reikia, išgyventi 
psichologišką prisitaikymą prf

Tuo reikalu 
ginu galite gauti/paskambinus 
the Illinois Health ('-are Ssso- 
ciation, vad. Gool-Line at tall 
'fide 81X1-972-81 f8. Taip pat 
kreipkitės j savo šeimos gydy
toją, j ligoninės vad. social 
worker; clergy arba Social Ser
vice agentūrą arba lh£. State 
Department of Ihiblie Ųealth.

informacijų dali

i pMcnuKuaMxa pi loi viii k \ u ią pii uepanment or mihiic ęteaiin. 
isitaikant prie būfnnti apHnky-f- Patailumem iptankvU pąsr 
ibiu. \ yresnio amžiaus asine- ^rinktus senelių namus pasikm

nys, kuriems gal būti reikės ii- 
’ gesniam laikui lokiuose na

mu* sc gyventi, (langelyje at- 
I vejų, bijosi apleisti savo turi

mus namus ir parsikraustyti į 
: senelių namus, šeima ir sene

lis turi kartu daryti tokį apsi- 
\ g\ veninio sprendimą. Kai ka^ 

reikia pasitarti tuo reikalu 
medicinos gydytoju, apta-Ml

bėkite su administratorium ir 
štabo nariais apfc teikiamus 
patarnavimus-

Atsiminkite, kad putnieji 
diA- trys mėnesiai apsigyvenu* 
Siam asmeniui vonelių i'flmnT- 

, se yra labai kritiški, nes jis ne
įgali lengvai priprastį gyventi 
naujoj vietoj beešimos narių, 
Šeimos nariai piivafoftpAi&y.

*
ainžiatis žino- 

parduddatitiehis savo 
gyveilainus nalhūs, The Reve-
riUe Act iš 1978 iii., skelbia šį 
mokesčių pakėitiiną,

KL. Ar tiesa, kad aš neturiu 
mokėti mokesčių už gautą pel
ną (iki $110,000 nuo pelno) už 
savo namus?

ATS. Taip. Jeigu jūs esate 
bent 55 m. amž., tai jūs galite 
atskaityti ikį $100,000 nuo gau 
to pelno už parduotus JJhgrin- 
dinius rezidencinius namus po 
liepos 26. 1978 m.

* ♦ ♦
KL. Kaip »ilgai aš privalau 

laikyti savo naimis, kilti turė
čiau teisę j tą naują išihrtinę 
(exeniption).

ATS. Jūs tą reziHchčiją fiT 
rite būti turėjęs iš viso tris me 
tus iš penkių metų laikotarpio 
prieš pardavimą,

• * *
KL. Malonėkite pasakyti, 

kiek kartų aš galįu tokią pri- 
vllcglją pa$inaudoti “išfintiireT 
(exclusion?)

ATS. Vieną kartą s£vo gyve
nime, nes tą numato veikiantis 
įdalymas* ;

JAUTIS IĖ VKIDROIMS
Z <

Kadaise vienas .dvarininkas, j. 
didžiulių turtiį savininkas, ' 
be kitko, niėgdatnas'eštėtiką ir švhfe, 

vėdino savo dvarą.
Į aikštę išnešė pūosnius baltliis, 

paveikslus ir kitus 
turtiis

ir valandą pašistO\‘ėt palikb.
Ii* kažin kaip čia jautis JtkjS‘Sutiko.

0 tarp "Ritų 
daiktų

■ir veidrodis stovėjo.
Sustojas jautis dėbt pasižiūrėjo 

ir kitą prieš šavfe phmatė: 
kakta -‘plati, 
ragai stati,

ir dar piktas akiš^ariTštatė.
“Tu kėsinies?” subliuvo jautis: 
“Tuojau man traukis!” 
Bet ir antrasis jSirėižė.
Tada įširdėlis kad ^ižė — 

tai veidrodžio tik šukės subarškėjo.
Drąsuolis nugalėjo!.-..

rU • A. Giedrius

liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos. 

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos šeihtos vedantas Ttiznis)

PATRIA CO. Į
1207 S. Sacramento (kampas Arcfiėr ir Sacramento) £

Tel. 247-5081 Ę

Šcštudicnis-piriiia-Jicn.j, — Saturday-Monday.- February'iM,; 1980'3
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NERIMTA KVIKLIO INFORMACIJA
Šių melų sausio 16 d. “Drau

ge-? atspausdintas b.kv. straips
niukas “Vasario 16-jai ruošian
tis. iDaugiju dėmesio okupuctai 
LietUvai’.č., ■ • .j j

ūkiame1 straipsnelyje b.kv. ra- 
gin.a/.:kad visi lietuviai ir mūši, 
poetinės) Organizacijos bei poli
tiniai • veiksniai, Vasario 16- pro
gą, atliktų lietuvišką "sąžinės 
sąskaitų"* i apžvelgtų kas at
likta ir kas nepadaryta, iškeltų 
klaidas, paieškotų būdų ir prie
monių jų .nedaryti- ir- nusistaty
tų, kuria kryjilimi -veikti. x

Tai vis gražios mintys — jų 
neigti .uęgalįina. Tik gaila, kad 
b.kv. to’mis mintimis gyvenime 
nesivadovauja. Be to, ar visiems 
lietuviams, kaip kad b.kv. ma
no,, yra reikalinga padalyti lietu
višką “sąžinės sąskaitą”? Aš 
manąų, žinoma, kaipur yra. kad 
daugelis Rietuvių atlieka gerai 
sayo, pareigą savo gimtajam 
krąš|ųi,-— Lietuvai. Taigi tą lie* 
tūyįškos “sąžinės sąskaitą”, ar- 
tiriąųtįs Vasario 16-jai, turėtų 
atlikti yįsokie bendradarbiauto- 
jai, tįltų statytojai, komunistu 
koncęfty ...ruošėjai, VLIKo ir 
ALTos griovėjai bei jų vadovų 
ir jų atliktų darbų niekintojai 
Taip pat yra būtina’ Liet. Bend
ruomenės vadovarris padaryt? 
lietuviškos “sąžinės * sąskaitą”, 
kurie apleido kultūrinę veiklą ir 
įšoko ne į savo daržą '— Į poli
tinę veiklą. "T

Be to, kai kurie mūsų meni- 
niilkai, rašytojai ir visuomenės 
šlifai (veikėjai), ‘sėdintys ant 
tvoros ir nežinantys kam tar
nauti,: privalo padaryti lietuviš- 
kėšt“šąžiiiės 'sąskaitą” ir klaup
tis kartu sir menininku Jonynu 
aiit kėlių jritris kartus kartoti: 
kūip' avis, užmiršusi vilko plėš
rumą, pradeda jo ilgėtis ir eina 
į Įlankų mišką ieškoti vilko, taip 
ir mūsų iš gero gyvenimo ap- 
kYalto'galVos -- užrtiiršome nuo 
ko "bėgomė iš ’Lietuvos. Vrešpa- 
trė,' grąžink,' ‘nuims lietuvišką 
protą — dirbsime Lietuvai/'

Toliau-b.'kv. rašd: “Būtų ki
liai ' gerai,'kad kovojanti Lietu
va* ir išėivųa turėtų vieną poli
tinį” veiksnį, kuris vadovautų 
lietuviu Tfovai " šiapus ir anapus 
gėležiriėš’ uždangos, kurio aut® 
ritėtai nusilenktų' tauta tėvynėje

r išeivijos lietuviai”.
Nors b.kv. nepasako, koks tas 

veiksnys turėtų būti, ar kaip
Hitleris, ar kaip kad buvo Sta
linas, bet čia tenka tik pasakyti, 
kad tok| “universalų” politinį 
veiksnį siekia išperėti Lietuvių 
Bendruomenė, kuris sugebėtų 
vadovauti lietuvių kovai š apus 

anapus geležinės uždangos, i 
Tam? pačiame straipsnelyje 

b.kv., rašydamas apie svetur gy
venančių lietuviu politinę veik
lą, rašo: ‘“...išeivijos tauta pa-J 
suko kita linkine — apsisprendė 
veikti ne centralizuotu būda, liet 
decentralizuotu keliu”.

Nežinau, apie kokią lietuvių 
šeivijos tautą b.kv. rašo! Tekios ’ 

nėra. Argi mes, svetur gyven-j 
darni, sudarome kokią atskilą. 
lietuvių išeivijos tautą ? Mes esą-; 
me tik maža lietuvių tautos da- 
*is. Taip pat neteisingas b.kv. 
teigimas, kad ta lietuvių išeivi
jos tauta apsisprendė veikti po
etinėje 'srityje decentralizuotu 
būdu. Kas ir kada toki apsi
sprendimą padarė 
mu iš b.kv. išgirsti.
•ne, VLIKas ir ALTa tokio spren
dimo nedarė,, nors jų politinį vei
kimą — siekti Lietuvai laisvės, * 1
kai kas ir stengėsi skaldyti.

Pagal b.kv. teigimą, tas de
centralizuotas politinis veikimas 
davė 'mums kelis politinius 
veiksnius, “kurie kiekvienas! 
veikia atskirai, neretai baslius 
i vienas kito’ vežimą kaišioda
mi” !

Visi žinome, kad visą laiką binacija padaro, 
veikė politinėje srityje VLIKas!procedūra: reįkėtų visus veiks
le ALTa ir'jiems nereikėjo vie-

- būtų idc- 
Kiek žino-

M. ŠILEIKIS Mabclė (Tapyba)
- i

j e mūsų veikimas yra sąlygoja-! 
inas galingesnių jėgų ir mes, 
norime ar ne, sava politinį vei
kimą turime derinti prie jų.

Toliau b.kv. kalba apie aukų 
rinkimą Vasario 16-osios proga. 
Kam aukoti ir kiek aukoti ,nu
sprendžia pats aukotojas, bet 
turįs teisę paklausti “ką tas ar 
kitas veiksnys yra Lietuvos lais
vinimui gera padaręs, ką dabar 

j daro ir ką jie mano ateity at
likti”.

Taigi, ką “trijų kepurių” konr 
kc’kia didelė

nius j salę sukviesti, kad auko- 
nas į kilo vežimo ratus baslių j ?ojai galėtų jų paklausti, ką ge-

voji, argi lietuviai yra tokios 
menkvslos, kuriems nerūpi Lie- 
tuvos laisvės reikalai, o tik į ku
rią “kepurę” daugiau primes1 
pinigų.

Pagal b.kv., veiksniams auko
jame pagal jų atliktus darbus 
Lietuvos laisvės kovai. O tuos-' 
veiksnių atliktus darbus b.kv. 
pasveria ant savo “teisingumo” 
svarstyklių, štai kaip b.kv. ruo
šiasi pasverti VLIKo atliktus 
darbus: anksčiau VLIKas buvo 
pagrindinės Lietuvos laisvinimo! 
organizacija, kai jai vadovavo 
Lietuvai nusipelnę asmenys, Bet 
praeitais metais atėjo į VLIKą

Su Naujaisiais 1980-siais Me
tais mielosios ir mielieji “Lab
daros” Draugijos narės, nariai 
ir rėmėjai.

Naujieji metai prasidėjo la
bai audringais įvykiais. Mums, 
lietuviams po visą platųjį pa
saulį išsibarsčiusiems, lieka sa
vo eilės glaudinti, kad būt at
sparesniems. Ta kryptimi eina
ma: vyksta pasaulinio masto 
kongresai, suvažiavimai. Jie 
reikšmingi gyvenantiems la's 
varne ir užskleistame pasauly
je. Po IV Pasaulio Lietuvių Jau 
mmo Kongreso dalyvių grupė 
nuvvko į Suvalkų Trikampio 
Punsko apylinkes. Jaunuolis stu 
dentas iš ten rašo: “Turėjau la
bai įdomius susitikimus su pa
saulio lietuvišku jaunimu, ku
rie viešėjo mūsų krašte. Mums 

j tai yra kažkas labai daug, juk 
mes neturim tokių galimybių.

< Š’s, nors trumpas bendravimas 
1 su savo tautiečiais man labai 
daug ko davė. Privertė tiesiog 
giliau susimastyti. Giliau pa
nagrinėti aibę klausimų, kurių 
vis atsirasdavo po kiekvieno su 
likimo. Teko susipažinti su IV 
PLJK nutarimais. Dar kartą iš 
visos širdies dėkoju Jums”. Tai 
mūsų jaunimo dėmesiui!

Kitas jaunuolis iš Punsko ra
šo: “...gavau iš Jūsų” Lietuvos 
istoriją”. Labai mane tas nu
džiugino. Be galo vertinga kny
ga. .. Kiekvienas lietuvis turi 
pažinti savo tėvynės istoriją. O 
mums, deja, tas yra apribota. 
Neapsakomai esu Jums dėkin
gas. Atidarėte man plačias du
ris. .

“Labdaros” Draugijos rūpes
čiai padėti mūsų jaunimui mo-

Valdyba, dėkodama už paramą 
moksio melų pirmoje pusėje, ti
kisi, kad mūsų visuomenė ir T et. 
organizacijos palaikiai vertins 
Draugijos vykdomą darbą ir su
teiks jai galimybės toliau dar 
nlač’au rūpintis 
vijos tobulėjamu.

“L-;bdaroš” Draugija iš kalno 
dėkoja visiems lėmėjams.

i

intis mūsų mokslci- Į ..

J. Glemįa 
Pirmininkas

Draugijos adresas; J. Glem- 
ža. Conveh'rain 33, 7260 Cal\v- 
Hirsau, W. Germ. Bankas: 
“Labdara”, L a n desgirokase 
Stuttgart 1 ;

K-to Nr. 1185168 — BLZ 600 ! 
501 01.

tis taip pasakoja?

linaltis neskaito ‘’Naujienų”, tai 
galėjo pasiskaityti VLIKo re
zoliucijas paskelbtas “Drauge” 
n r. 15, 1980 sausio mėn. 18 d. 
Tenai atspausdinta:

“5. VLIKo seimas savo sesi
joje atkreipė dėmesį ir būtiną 
reikalą išlaikyti, remti ir sti
printi Lietuvos Diplomat;nę tar 
nybą. Seimas iparaigoja VLIKo 
vaidybą v’somis priemonėmis 
rūpintis Lietuvos diplomatinių 
pasiuntinybių ir konsulatų iš- 
laikvmu ir kviečia lietuviu vi
suomenę šias pastangas remti”.

Tai apie kokią VLIKo seimo 
priešingą nutarimą ar veiklą dr.' 
Ambrozaitis kalbėjo? Ar jis 
tik pasėjo priešiškas apie VLI
Ką t žinias, tuo norėdamas pa- 

j kenkti VLIKui? Ar to pageidau 
* ja JAV Lietuvių Bendruomenės 

vadovybė, kurios atstovu ir įga- - 
Hotinių čia jis buvo.

Nusivylęs bendruomenininkas

Los Angeles frontininkai su 
LB surengė Politinius okalbius 
sausio 26 ir 27 d. d. parapijos 
salėje. Tarp kitų dr- Ambrozai- 
tis kalbėjo Lietuvių Bendruome 
nės Visuomeniniu Reikalu , Ko
misijos vardu, kaip jos pirmi
ninkas. Jis pasakė, kad “VLIKas 
savo seime atsisakė įnešti re
zoliuciją, kuria remiamas Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos

NEGALI PASAKYTI
KAIP IŠBĖGO

WASHINGTON, D.C. — Ket
virtadienį šeši Amerikos amba
sados tarnautojai (4 diplomatai 
su 2 jų žmonomis), pabėgę iš 
Teherano Kanados ambasados 
tarnautojų dėka, turėjo progos 
pasikalbėti su Amerikos žurna
listais, bet svarbesnio dalyko jie 
negalėjo pasakyti. Žurnalistai 
norėjo sužinoti, kaip tie diplo
matai galėjo pabėgti iš taip 
stropiai saugojamo Teherano, 
bet pabėgusieji atsisakė pasa
kyti. Atrodo, kad Valstybės de
partamentas jiems įsakė apie 
tai nieko nekalbėti, kad nuo to 
vėliau nenukentėtų Tefaerase li
ke žmonės.

sio 27 d.-12 vai. vai. 50 min. die
nos laiku viešai savo pranešime, 
Los Angelėje.

Gaila, frontininkų vadas Al
gis Raulinaitis, kuris dalyvavo 
VLIKo seime Baltimore  j e, to 
nepatikslino, naas jis čia vado
vavo pokalbiams. — Olandijos vyskupai priža

dėjo sustabdyti katalikų tarpe - 
VLIKo se«Eo posėdžiai pas-i plintančias labai laisvas tendęn- 

kelbti įvairioje spaudoje. Jeigu cijas. Visi prižadėjo klausyti po- 
dr. Ambrozaitis ar Algis Rau- piežiaus nurodymų.

nauji vadai, kurie neparodė nei|kslintis nėra beprasmiai. Jei. 
išminties, nei takto. VLIKo au- Į gu djdejį darbaj neįveikiami, tai 

dalinai priklauso nuo mūsų 
visuomenės teikiamos Draugi-

kaišioti. Tik kai trečiasis veiks
nys — Liet. Bendruomenė, ap
leidusi kultūrine veiklą, per jė
gą įsibrovė į politinę veiklą ir 
pradėjo kaišioti baslius į ALTosjrauti 
ir VLIKo politinio režimo ratus, J likti, o tik tuomet iš trijų išties- 
susidai'ė minima situacija. Di- tų kepurių atrinkti darbingiau- 
džiausios lietuvių dalies noras, 
kad Lietuvių Bendruomenė, pa
gal b.kv. patarimą, padarytų lie
tuviškos “sąžinės sąskaita” ir 
grįžtų į kultūrine veiklą ir tuo
met mūsų politinis vežimas ne
būtų gulbės, lydžio ir ežio trau
kiamas ir lengviau riedėtų. Kul
tūrinėje srityje lietuviai daug ką jaukų rinkimo kombinaciją, nors 
gali padaryti, o politinėje srity-j anksčiau šia proga aukos buvo 

*wm*w*w*mww****w,w*^^^ renkamos tik Lietuvos laisvini-
------ --- ----------- - ----- mo reikalams. Žinoma, taip ir 
CTŲ KALBA--------------|dabar turėtų būti.

! Nors b.kv. ir rašo: "Nenori
me ag" !uoti tautiečius už vieną 
ar kitą kepurę, taigi siūlome pa
tiems aukotojams tai nuspręsti 
pagal savo lietuvišką sąmonę bei 
išmonę”.

Tai kokiu tikslu b.kv. šį ne
skoningą “trijų kepurių’ straips
nelį rašo? Juk kiekvienas sąmo
ningas lietuvis žino savo parei
gą pavergtai Lietuvai ir be jokių 
įtaigojimų žinos kam aukoti. 
Perskaitęs tokias mintis, pagal-

J, Iwwlmi, A Kitt IN TXI BARK. Pikaatžkų Ir intymią BEtrfyti.

Dr. *. Kwsflut, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvai brtorUfr
uurtrauka nuo pat aenuJu udžIų iki pofctric Vidutinio formato, 145 
psL, kainuoja 13.00.

Dr. B. Karitfvj, VYTAUTAI THI G MEAT. Irtcrimil DLK Vy 
UKto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos viirtybėt ir jor kaimynu letedja 
211 pat Kaina 93.00. KtetaLr rWellaix

Dtngnnu ihj knytu yra tinkamos doranos ivalriciab progomis. Jaa b 
ritu knygai filiai taikyti atailankiua 1 Naujiena arba ririuntui čekį s? 
piniginę perlaidu

ITW Mtt Kalstei SfavM. Chiefs,

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psL Kieti viršeliai ____ _________ $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
: , ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
Ui PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:-

NAUJIENOS
h 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

ra jie yra padarę Lietuves lais
vinimui. Toliau reikėtų “pasver
ti”, kuris veiksnys daugiau pa
daręs, na, dar reikėtų pasitel

kę jie mano ateityje at-

išminties, nei takto. VLIKo au
toritetas smarkiai krito išeivijoj 
ir Lietuvoj. Taip pat b.kv. rašo,
kad ir lietuvių politinėj veikloj >jos darbams atidoS- Bet Drau.
nieko konkretaus nepadaryta: 
“Keletas netaktiškų VLIKo va-

siu veiksnių kepurę ir įmesti į ją 
savo auką. Na, žinoma, dar po 
to reikia patikrinti, ar tikrai į tą 
kepurę įmetei, ar kas nepakiša 
kita — mažiau darbingų veiks
nių kepurę.

Vasario 16-osios proga b.kv. 
reko’menduoja “trijų kepurių”

gijos veikla kasmet plečias, 
metais jos pajamos 

kuriose 
šalpai aukų gauta DM 13.889. 
— Visa suma šalpai išleista. Pa
lyginus su 1978 m. šalpai gau
ta per DM 3.000, — daugiau. Į 
pašalpas įtraukta Brazilijos 
moksleivija. Žymiai padidėjo 
rūbų siuntiniai moksleivijai.

Prasidėjo antroji mokslo me
tų pusė. “Labdaros” Draugijos

11979-siais ]
dovų veiksmų galutinai palau-jpasiekė DM ^232," — 
žė šios institucijos autoritetą”. Į§. ■ -
Pagal b.kv.: “Daug kas ėmė 
šaukti, kad nebereikia tokio po
litinio veiksnio, kuris nenori 
bendradarbiauti nei su paverg
ta, nei su išeivijos tauta”.

Jeigu taip niekinančiai rašytų 
apie mūsų politinius veiksnius 
pavergtoj Lietuvoj ko’ks nors 
rusams parsidavėlis komunistė- 

ilis — dar būtų suprantama, bet' 
dabar rašo Draugo redaktorius 
ir daugiau, nieko nelieka pasa
kyti, kaip lik ' “Atleisk j:4n, 
Viešpatie, nes nežino ką rašo”.

(Bus daugiau)

Id yur noctez-y 
stuffed ub?W
Get instant relief \Cw
With BENZEDREX WTO

INHALER WJ
nasal decongestant

— JAV vyriausybė prižadėjo 
įteikti Tunisui malūnsparnius ir 
transporto lėktuvus karo pajė
goms pervežti po to, kai buvo 
užpultos Gafsos fosfato kasyklos.

—Atrodo, kad Gua Kuofengas 
atsisakys premjero pareigų.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAU-/IIIJOS? 0ALIK.A GAUTI NlPAPaASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO. VISUOMENtS VBIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 23» p»L, UeSanfliM 1MB

metq hykiu*. Jsbtonaklc Ir Totoraičio i«nnt> dienai Ir ratl 
rP.plnbBA. ------------------------------------------------------------- -------- SRM

A. J. Ovsaee — DANTYS, ft prleilftra. rrnikata Ir eroti*
Kietai* rlriftUaiA rietoft *4.00 dabar tlX —--------------
Minkytais rirfeHAia Slk - ------------------------ -- -----------------

Dr. A. J. —AUKŠTA KULTŪRA — KIAUROS RMONtK______
KeUonAa . JtaroM įapOdiiel. Dabar tik -----------------

t7» HALSTKD 8TM CHICAGO, ILL.

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

110.00

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

Minkšti viršeliai__

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA,
Minkšti viršeliai________________ 115.00

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

CekJ reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto lilAidomiu

Šejtadisnia-ęij^rMidiMu* — February 2-4. 1M6
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darė kelias esmines pakaitas Afganistano valdžios apa- 
I rate. Jo vadovaujama komisija centralizavo ne tik poli
ciją, bet ir kariuomenės štabą. Viskas buvo sutraukta 

'1 vienas rankas. Be prezidento Amin įsakymo kariuome
nės ir policijos vadai negalėjo imtis jokios iniciatyvos, 
turėjo eiti tik savo pareigas ir nejudėti. Tuo tarpu Kabulo 
aerodroman nusile'dę rusai patį prezidentą Amin taip 
greitai nudaigojo, kad Sovietų kariams nebuvo ką veikti. 
Niekas prieš juos šūvio neiššovė, nes negavo Amino įsa
kymo. Kaip prezidentas galėja įsak‘nėti, kai ne tik jis, 
bet ir jo žmona jau buvo “po velėna”.

Sovietų maršalai užėmė Afganistaną per dešimt die
nų, be šūvio. Vienui* kitur buvo paleistos kelios kulkos 
į pravažiuojančius Sovietų karius, bet tie šūviai buvo be
reikšmiai. Sovietų maršalai ir generolai buvo patenkinti 
paruošiamais darbais. Jie užėmė visą.'kraštą, galima sa
kyti, be šūvio. Tai buvo didžiausias Sovietų laimėjimas. 
Bęt Sovietų maršalai pražiūrėjo vieną dalyką — pasaulio 
opiniją. Maršalai buvo tikri, kad Afganistanas pateks 
į jų rankas maždaug be šūvio, ir čia jų apskaičiavimai 
pasitvirtino, bet jie nepramatė, kad dėl tokio žygio visa 
Sovietų Sąjunga pateks labai didelėn nelaimėn. Preziden-

Šilta viešnagė šaltoje Čikagoje/Po nepaprastai gerai praėju-| geras. Klaipėdos knygai ir šio Klaipėdos minėjimo (vadi- knyga Klaipėdai. Tik matyki-

LYMANTAS, buvęs “Lietuvos Pajūrio” leidėjas ir redakto rius, klaipėdiškis veikėjau, da
ba?, atrodo, labai artimas kana- diškės “Nepriklausomos Lietuvos” bendradarbis. Čikagon šia proga atskrido su. žmona. Jis yra Br. Krikštopaič-o knygos “Jūrų Keliais” “architektas”; nes ne kas kitas bet A. Lymaft: tas autorių prikalbėjo, tikriau “įkalbėjo”, atsiminimus rašyti, knygą' redagavo, spaudai' parito šė 'r ją techniškai ap pavidali- 
"O Kaip autoriaus' asmeniškom bičiuliui, iš senų-laimingą-lai-' kų. kai autorius buvo neprikl. Lietuvos la vyno ’vadovaujantis kapitonas, o aš jūrinis repor teris, teko ir man pasakyti ke- ' lis žodžius apie Br. Krikštopajiį ka:p jūrų kapitoną. Pabaigai dį tarė pats autorius. Jūrų -ka- p tonui Br. Krikštopa’čiui gausi publika sudainavo skardų, ilgiausių metų- Minėj imiė-iriy-

Sovietų maršalai suklydo
Sovietų, maršalai, besikalbėdami su, įiakingesn’ais 

valstybės vyrais ar aukštesnes pozicijas pasiekusiais ka
riais, visuomet pabrėždavo, kad jie prieš: kiekvieną karą 
ir prieš kiekvieną didesnį mūšį viską stropiai apskaičiuo
davo, kad nepadarytų kvailos klaidos. Dėl klaidos gali 
prarasti svarbu mūšį, o kartais net ir karą.

Sovietų maršalai nesiųsdavo karių į jokį mūšį jeigu 
pirma nebuvo visas karo eigos smulkmenas apskaičiavę. 
Kai jie turėjo progos viską apskaičiuoti ir iš arčiau ste
bėti įvykių eigą, tik tada jie darydavo lemtiną žingsnį.

Įsiveržimas Į Afganistaną buvo iš ankstą, suplanuo
tas* aptartas ir planingai vykdomas. Maršalai atliko visus 
paruošiamuosius, darbus, o kai atėjo laikas, vykdyti planą, 
tai vykdydavo' pagal visus susitarimus ir visas smulk
menas.
■:' ! ' ' '. ; ’’ .ll

Maršalai viską taip paruošdavo, kad Sovietų kariams 
nereikėtų kariauti. Visus paruošiamuosius darbus atlik
davo anksčiau pasiųsti agentai, kurie- viską aptvarkydavo 
ir sutardavo. Niekam ne paslaptis, kad Afganistane pa
ruošiamieji darbai buvo pradėti prieš dvejus metus, kada 
štabo viršininkas padarė perversmą ir atidarė duris Af- 
ganistano okupacijai. Tuojau po perversmo, Afganistano 
policijos vadovybė pateko’liMiūokytojo” H. Amino rankas. 
Jam buvo patarta pasiprašyti šešis Sovietų policijos pa
tarėjus policijai pertvarkyti. Reikia neužmiršti, kad poli
cijos vadas Amin buvo komunistų partijos narys.

Policijos vadas Amin kiekvieną mėnesį stiprindavo 
savo galią. Be didoko ištikimų policijos tarnautojų skai
čiaus, jis stiprindavo savo, galią ne tik Kabulo policijos 
nuovadose, bet centrinėje Afganistano .valdžioje policijos 
vadas Amin .tapo prezidento pavaduotoju. Kada preziden
tui Nur Tarąkiui prireikė išskristi į Kubą ir. į. Maskvą, jo 
pavaduotoju Kabule buvo paskirtas policininkas Amin. 
Kol policijos vadas verbavo savo šalininkus. Afganistano 
valdomajam organui sudaryti, jis pats pasitiko sugrįžusį 
Nur Tarakį, sušaukė tarybos posėdį ir pirmame pasita
rime jį atleido iš prezidento pareigų. €> kai Taraki, nesu
pratęs, kas atsitiko, dar bandė priešintis, jis pats ir arti
miausieji jo asmens sargai prezidento rūmuose buvo nu
šauti.

Policijos vadas Amin tapo krašto, prezidentu. Jis pa-

tas Carteris, laiku įspėjęs Sovietų valdžią dėl paruošiamo, 
įsiveržimo į Afganistaną, jai aiškiai pranešė apie blogas 
tos invazijos pasėkas. Prezidentas Carteris buvo infor
muotas apie Sovietų karo jėgų koncentraciją Afganistano 
pasienyje ;r pranešė Brežnevui, kad santykiai tarp Ame 
rikos ir Sovietų Sąjungos žymiai pablogės, jei rus?; i i 
verš į Afganistaną. Brežnevas norėjo kreipti daugiau dė
mesio į JAV įspėjimą, bet maršalai atvirkščiai darė. Jie 
buvo pasiryžę maršuoti, nes nebuvo rimtos jėgos, kuri ga
lėtų .pasipriešinti Sovietų maršalų turimai galiai. J’e gal
vojo, kad tuo tarpu dar nebuvo jėgos, pajėgiančios Sovie
tų karo vadams pastoti kelią. Jie patarė nekreipti dėmesio 
į prez. Carterio įspėjimą.

Tai buvo pati didžiausioji Sovietų kariuomenės vadų 
klaida, šiandien ne tik Jungtinių Tautų Saugumo taryba, 
bet ir šimtas asamblėjos valstybių pasmerkė Sovietų Są
jungą ir reikalauja atšaukti visas Sovietų karo jėgas iš 
Afganistano. Sovietų valdžiai dar skaudžiau, kad prieš ją 
pasisakė ir musulmonų bei arabų valstybės, įskaitant Li
biją ir palestiniečių organizaciją, kurios dažnai pritaria 
jos užimtai pozicijai. Tos valstybės reikalauja rusus at
šaukti Sovietų karius iš Afganistano,

Pats Brežnevas niekad nesipriešino kariuomenę ir vy
riausybę kontroliuojantiems Sovietų aukštiems kariams. 
Šį kartą jis patarė jiems ieškoti išeities iš nelemtos padė
ties. Instruktavo Sovietų ambasadorių. A Dobrynina pa
leistipįrmą gandą, kad prezidentas nesirūpintų, nes So
vietą valdžią, jau planuoja atšaukti savo jėgas iš. Afganis
tano. Kaip Dobryninas galėjo skelbti tokį gandą?'

Sovietų maršalai viską apskaičiavo, kaip jiems būtą 
leųgviąu užimti 250,000 mylią Afganistaną ir pavergti, ją 
21 milijoną' gyventojų. Jie bandė primesti 42 komunistų 
tarybą kraštui organizuoti, bet jie neapskaičiavo, gyven
toją nuotaikos ir viso laisvojo pasaulio, pasipiktinimo. Visi 
musulmonai, Europa, Amerika, Afrika ir Azija reika
lauja atšaukti visus rusus iš Afganistano ir išsivežti tų 42 
“tarybą”. Iš Irano, Pakistano, ir Kinijos grįžtančius afga
nistaniečius, ginkluotus naujais, ginklais, rusai vadiną, 
amerikiečiais. Atrodo, kad rusai turės, kraustytis, iš Af
ganistano, kaip savo laiku. Trumanas, juos išvijo, įs Irano.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
G A ESI v K f TpC \

nant kaip kam patinka: Klai-, te: minėj'me knygos parduota -os pristatyme dalyvavo': ir an- pėdos sukilimas, Klaipėdos rodos net 70 egz. Kokia, išeivi-, tariaus šeima: sūnūs dr.'Ramū- krašta atvadavimas, Klaipėdos įoje knyga, net paties geriau-j as (medicinos daktaras). ?tvy-_ prijungimas prie Lietuvos ir šio, mūsų rašytojo (koks geriau . kęs iš Kalifornijos, duktė Gra-kt.) sausio 13 d. Los Angeles mieste (rengėjas: šaulių J. Dau ~anto kuopa ir Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugija) — beveik į tokį pat renginį patekauČikagoje, sausio 20 d. šaulių namuose. Sakau “beveik” tik dėlto, kad čikagiškis renginys buvo skirtingas nuo mūsojo (Los Angeles) ta prasme, kad vietoj mūsiškio minėjimo meninės dalies, čikagiškiame Klaipėdos minėjimo antroje dalyje buvo jūrų kapitono Br. KRIŠ- TOPAIČIO knygos “Jūrų Kebais’.’ pristatymas. Tokios knygos pristatymui geresnės progos, turbūt, nebūtų galima rasti: knygos autorius jūrų kapitonas, turinyje aptariamas prekybos laivynas po nepriklausomos Lietuvos trispalve, ko nebūtų buvę — be Klaipėdos atvadavimo 1923. metais. Jei sukilimas a? “atvadavimas” nebūtų pavykęs. — nebūtų nei Lietuvos uosto Klaipėda, kuris kiekvieno rųūsų laivo paskugalyje buvo didelėmis raidėmis išdažytas šalia, laivo, vardo, nebūtų, nei liętuviško laivyno, nei lietuvio kapitonę nei jo atsiminimą kurie labai suglaustai dabar atpasakojami Br. Krikštopaiao knygoje “Jūrų. Keliais”. Kaip t’k tos knygos pristatymo progą. buvau pakivestas toje iškilmėje, kaip senas, autoriaus bičiulis, dalyvauti.Nežinau kas kam padėjo: šaulių geras vardas ir puiki- organizacija (Čikagoje rengė gen. Ti Daukanto, , jųjų, šaulįiį kuopa — Ed; Yengiansko vadcfe-. vaujama) knygos: pristatymui; — ar- knygos pristatymas saulių renginiui. Daugiau, a? mažiau prileidžia: abu, vienas kitam, nes. (mano nuomonė), lai-

sias?) galėtų iš tolo artėti to-Į ^ina Burbul enė su vyru (gyt- k:am pasisekimui? Belieka tik —Čikagoje) ;r -4ST’^. j^u- -ve’k’nti ir rengėjus ir knygos ’ 'autorių, kuriam tikrai “patir- k'is. Gaila, kaię .,.^,^0 me- po” ranka berašant autografus, tu autoriaus žmona' dar -tgbęyį.e:1(?oje eilėje belaukiantiems kny '’os pirkėjams...« 3KČikagiškis renginys praėjo (tikriau: pravestas), galima sakyti kariškos disciplinos tvarkoje — beveik, kaip man buvo sakyta, nenukrypstant nuo. dienotvarkės nei pradžioje, nei pabaigoje — duodant vos kelių minučių laiko programos išlyginimui atsižvelgiant į publikos gausumą ir kalbėtojus. Publi- : kos — pilnutėlė salė. Pogen. į koiisųlės J. Daužvardienės įva- ; dinio žodžio pagrindinis kalbėtojas (apie Klaipėdą) buvo L. Š- S-gos Tremtyje pirm-kas K. MILKOVAITTS, ir tik antroje eglėje kalbėjo Mažos’os Lietu- ivps Lietuvių. Draugijos atsto- ‘ vas Jurgis Anysas. Mano, kaip pašaliečio, pastaba būtų tokia: Milkovaitis statistikos skaitymą (kas sudarė jo kalbos pagrindą) galėjo minėjimą baigti, o pagrindiniu kalbėtoju tu- irėjp būti J- Anysas — pagal tė- !vą (dr. M, Anysą) autentiškas ' “mažliętuvis” — tikras, klaipė- į diškis, žinomą... rengėjai, kar- I tais, turi pirmenybių. Kaip, ir • šiuo atveju.i Antroje renginio dalyje buvo knygos pristatymas kuris vyko .jau visai privačioje užmiršus •Mažosios Lietuvos himną, (su- ig'edojus Lietuvos himną išnešus vėliavas prezidiumui išsiskirsčius prie svečių stalų) at- I mosferoje (dėlto, nieko neji- -lima. priekaištauti, nes knyga— privatus reikalas), čia. pagrindiniu kalbėtoju buvo svečiaskas re momentas, abiem -=. labaį Montrealio (Kanados) Ansas las palaikus.

' sėjo Europoje^,kur .bj^vor-išvy^- kus' daug anksčiau., ».■_ .jei^ekė kavutė su užkandžiais, kurių visas išlaidas sužavėtas uuikiu renginiu ir tėvo pagerbimu, padengė autoriaus sūrius- dr. Ramūnas Krikštopaitis. 'Labai jaukiai 'įrengtoje šau- l:ų, salėje sutikau daug senų pažįstamų — pirmoje eilėje:ūš: Klaipėdos laikų: A Į^ėskį, ŠU. kuriuo KĮąięėdpje • Šauti, likimo buvo l&nta iki “paskutinių” Kla'pėdos dienų ir net griovius, kažkur Žemaitijoje, jau. besiartinantiems.,rusų^tan-,- kams sulaikyti. A Pleškys Klai oėdoje buvo paliktas Žemęsi Banko (kuriame mūsų .laikajs; dirbo) likvidacinėje komisijoje. K tas klaipėdiškis, tai žymusis • mūsų ; fųįmolinirikas V i ii u.s Trump jonas, daug. kartų .žaidęs L;etuvos rinktinėje,1 garbingai ginant Lietuvos spalvas.- A -Pleš kį jau buvau kelis kartus'lankęs Čikagoje, bet V. Trump joną dabar sutikau .pirmą kartą po Klaipėdos apleidimo. į;9.^L metais. Buvo labai, maloni staig mena, buvo apie daug ką kalbėti ir prisiminti, .bet laiko trūkumas '(dar daug kas laukė man pora žodžių pasakyti — pažįstamu ir nepažįstamų), taip, kad pokalbius reikėjo trumpinti ir atidėti, kitam, kartui,(Bus daugiau)
------ ■----- •------------ -- ’^5—, P~ezidentę/’ Carte d' š:m- tai teisėjų ir advokatų treči?d7>. nį atsisveikino Aukščiausiojo teismo teisėjo Williahh ’Doug-

J. KUČINSKAS
J NAUJI METAI ATLANTE(Tęsinys)

-i Uoste jau laukia mūsų aufobusąs^ į kurį su
sėdę’ pasileidžiam apžiūrėti miestą, o vėliau ir 
plačią apylinkę. Mūsų vadovas yra juodukas, ge
rai kalbąs angliškai. Nors saloje vyrauja pran
cūzų kalba, tačiau mūsų vadovas geriau, kalba ang
liškai nei prancūziškai, nes yra kilęs iš angliškai 
kalbančių salų, {važiuojam į miestą. Mūsų vado
vas gerai jį pažįsta ir daug informaciją apie jį su
teikia. Pradžioje čia buvo tik fortas, kuris sau
gojo kolonistų gyvenvietes. Vieta fortui labai ge
ra, nes čia yra neplati įlanka, apsupta akmenuotų 
krantų. Ilgainiui fortas išaugo į didesnį miestą, 
vienintelį šioje saloje, nes kitos gyvenvietės yra 
tik mažesni miesteliai ar kaimai.

Apžiūrinėjam miesto prekybos centrą. Jis 
niekuo ypatingu nepasižymi. Gatvės siauros. Kai 
kurios net persiauros trafikui. Namai daugiausia 
dviejų ar trijų aukštų, tik priemiesčiuose ir kal
vose vra aukštesnių pastatų. Krautuvės nedjdę- 
iės, lokiu puošnumu bei prekių gausumu nepasi
žyminčios. D.'ugiausia kvepalai ir gėrimai. Krau
tuvės paprastai atsidaro 8 vai. ryto. Mes prekybos 
centre ai->iradom 9 vai. 30 min. Vienoje krautu

vėje, kuri mums atrodė pati geriausia, norėjom 
kai“kąmusipii’kti. Nors krautuvės durys- būva ir 
atidarytos, bet ant jų įėjimo buvo užstatytos kė
dės ir į vidų dar neįleido. Pro atdaras duris ma
tėsi betriūsiančios 3 merginos — viena juoda, ki
tos dvi baltos.

Pasiteiravus, kada bus galima įeiti, atsakė, 
kad netrukus. Gal po kokio pusvalandžio, tikra' 
mus įsileido į vidų. Merginos tarp savęs kalbėjosi 
prancūziškai, bet sugebėjo ir angliškai atsakinėti. 
Pasirinkę keletą kvepalų dėžučių, prisiartinom 
prie kasos sumokėti. Pinigai čia yra frankai ir 
už vieną dolerį duoda 4 frankus. Kasininkė klau
sia, ar mokėsim doleriais ar kelionės čekiais. Mes 
atsakom^ juk nėra jokio skirtumo. Kasininkė pa
aiškina, kad yra didelis skirtumas, nes, mokant 
kelionės čekiais, duodama 20% nuolaidos. Po tokio 
paaiškinimo, be abejo, sumokėjom kelionės čekiais. 
Kodėl ta nuolaida daroma, taip mums Ir nepa
vyko sužinoti.

Miesto centre yra 13 akrų dydžio aikštė Sa- 
vane, kuri yra tarsi miesto širdis. Joje vyksta visi 
paradai, demonstracijos, politiniai susirinkimai, 
karnavalai. Iš šios aikštės labai grabus vaizdas į 
jūrą ypač saulėleidy, kai balti burlaiviai, Tarsi 
gulbės, rikiuojasi savo nakties poilsiui. Gražus 
yra Napoleono žmonos Josephinos paminklas, pa
dalytas iš marmuro. Jame Josephina stovi apsi

rengus karalienės rūbais, o jos kaįriojį r&ūka už
dėta ant Napoleono medalio. Jos žvilgsnis nukreip
tas į Trois Ilets vietovę, kur ji yra gimusi ir- pra
leidus savo vaikystę. Fronte, ant paminklo pa- 
Trindo, yra bronzinis reljefas, rodąs Josephinos 
karūnaciją Notre Dame katedroj Paryžiuje. Ant- 
’•am'’ šone yra iškalta ios g'mfrno ir vedybų datos 
bei šio paminklo, dedikaciją,'

Toje pačioje-, aikštėje yra kitas paminklas, pa
skirtas 300 metą paminėjimui, kai Martinique sa
la tapo Prancūzijos nuosavybe.

įdomi yra katedra, ypač jos sienos. Kad, baž
nyčia nenukentėtų nuo žemės drebėjimų, jos sie
nas statė iš akmenų, įspaustų į geležinius rėmus, 
<=utvirt’ntus aukštomis metalinėmis spiralėmis. 
Bažnyčia dekoruota Byzantijos stiliuje. Labai grą
žus stiklo langai, kuriuose pavaizduota St. Loujs 
gyvenimas, o šonuose stovi paveikslai keturių pir
mųjų šios salos vyskupų.

Prie šios aikštės yra biblioteka, kurioje telpa 
apie 24,000 knygų. Pastato vidus dekoruotas se
nais paveikslais ir žemėlapiais.

Įdomus yra žuvų ir vaisių turgus. Žuvies kva
pas jaučiamas jau iš tolo. Visas žuvų rūšis, kurios 
tik pagaunamos^Karibų jūroje, čia galima atrasti. 
Vaisių turguje daugybė moterų su didžiuliais 
krepšiais. Jos susirinkę iš visų artimiausių kai
mų. Vienos atvykę autobusais, kitos pėsčios su

savo našta ant galvos. Savo krepšiuose turi apel-. 
sinų, duonvaisią, įvairių prieskonių,; kaip -cina
monai, pipirai Jų kvapas jau juntamas iš tolo, 
čia gana įdomu pasidairyti, nors susigrūdimas ne-' 
mažas, r tirukšmo ganą daug. Kartais net su ai 
kūnią pagalba reikia prasistumti sau. kelią pro 
mmta tačiau niekas- dėl to nepyksta :1-
te žvilgsniu bei žodž'u nepalydi.

Apleidę biznio; rajoną, važiuojam — 
'vvenamąju namųuMiestas pasiskirk 
”e na^al rase, bet pagal pajamas Pirm"- ? 
’'uobm i vidurinės kUsės rajoną. kur i’*?”’’” 
m'tinTkai bei žemesnieji tarnautojai yr^ sv-* į 

’pietę. Jų tarpe matosi ir juodų ir maltų, šiame 
vaįone gyvena apie 7.000 asmenų. Rajonas gana, 
švarus, namai daugiausia mediniai, nedidukai.

I čia pat bažnyčia ir smulkios krautuvėlės.. Va’kai 
« nemažai, jie visi gražūs ir turistų neužkabinėją * 
su savo prekėmis. - — ——--- &

Pavažiuojam į priemiestį, čia, vajzda's visiš-^ 
kai kitas. Namai mūriniai, apsupti sodais ir rar-- 
kais. Tai pasiturinčios klasės — įvairių bizpieriu 
ir aukštą valdininkų gyvenamasis rajonas. Jau 
krautuvių niekur nąrasį, nes visi, turi mašinas ir 
aps’nirkti važiuoja į miesto centra. Matosi kele^ 
tas ir apartająentmių naųių, kuriuos yra užėmę, 
valdžios ar kariuomenės tarnautojai. *23-

(Bus daugiau*

šcstadicnis-pirmadicnts — Satutdaj F-bniai'i 2 1, 1980



SVERTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
' KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DIEVO ŽMONIŲ DRĄSUMAS /Esamąjį laiką šv. Raštas vadina paskutinėmis dienomis ir pavojingais laikais, kuriuose daugelis “alps bijodamiesi ir laukdami to, kas užeis visam pasauliui; nes dangaus galybės sujudės” (Luko 21:26). Tikintieji psalmisto žodžiais sako: “Dievas yra mums prieglauda ir stiprybė, labai tikra pagalba suspaudūpuose. Todėl nebijosime, nors ir žemė drebėtų’’ (Psal. 46:1). “Viešpats geras ir jis sustiprina sielvarto dienoje; jis žino kas juo pasitiki” (Naumo 1:7). “Būkite drąsūs ir elkitės rūpestingai ir Viešpats bus su jumis geruose dalykuose” (2 Kron. 19:11). “Nebijokite ko jie bijo ir neišsigąskite, Kareivijų (dangaus pulkų) Viešpati laikykite šventu; jis teesie jūsų baimė, ir jis tebūna jūsų išgąstis”. Jį “gerbkite ir klausykite (Iza. 8:12, 13). "“Nesiduokite nieku nugąsdinti savęs priešams, jiems tai yra žuvimo ženklas, jums gi išgelbėjimo”. — PU. 1:28.
. ___ •- iV. RASTO TYRIN6T0JAI
J. Muzikam, 1S5 Van Pelt Avenue, Staten Island. N.Y. 10303

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys) pažangą. Nepriklausomoje Lietuvoje, V. Janavičius, perleidęs Aleksandrijos dvarą su plyt’ne sūnui Vytautui, pats tarnavo mokesč'ų inspekcijoje. Ar ne dėl to perleido, kad Alek randriios ūkio mfstas buvo jam permažas ir jis jame jau- Rodzevičius, tė^i ka’p vaiko vežimėlyje, nebūčiau greitas tai paneigti. V. Janavičius buvo brangintinas ka;p plač:os ir pažangios ūkiškos iniciatyvos žmogus su realiu gyvenimo pajautimu, su di-
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Žmonių gydymo metodai 
kaitaliojasi laikotarpiaisPrisimenant praeitį ir dabar- r tinius laik jog žmonių gĄ'dyrho metod’i la- kad tie bai yra pakitėję. /š ra t : r.ip-' pagvildensiu tuc's laikus riuos man pačiam teko pastebėti, būtent nuo 1898 m laikais visur buvo vadinamų ra-į j;mą. ganių, kuriais buvo labai paten kinti daugelis mūsų žmonių, ne- tie raganiai kai kam padėd vo' atsipalaiduoti nuo visokių kūno negalavimų. Prisimenu vieną raganių, kuris atsivedė į mano tėviškę vieną savo pacientą. Tas ragahius klėties sienoje savo įrankiu išgręžė mažą skylutę ir trumpai pasakė, jog to pacien-o. negalavimo dvasią įkišo į tą sky lutę, uždengdamas ją nedideliu kamščiu. O tas pacientas tuojau prabilo, jog-pradeda jaustis sveikesnis. Taigi tas asmuo sa vitaigos (autosugestijos) būdu, įgijo tą pagerėjimą. Juk. ir šiais laikais autosugestijos būda k-’ Į kas pasveiksta, ypač tie asi“1 nys, kurie turi nervinio pobū džio negalavimus;Kai kurie žmonės tais'laika i sakydavo, jog nereikia pasitikėt’ raganiais, bet visada reikia eit' pas tikrus gydytojus. Bet ir tokie žmonės, kurie eidavo pas tikrus gydytojus ir negalėd'vci pasveikti, kartais nuspręsdavo eiti pas raganius sveikatai sustiprinti.Kai kuriose vietose ra<’?.nia: 1 žmonėms gydyti panaudodavo bičių įgėlimus. Mano tėviškėje buvo laikoma daug bičių avilių todėl raganius vasaros metu ateidavo tą procedūrą atlikti. Jis atsivestiems savo pacientam^ įsakydavo ritisiinaūfi "savo ke' nes, kad kojos būtų nuogos

š aulių ‘tuteišai’ intiligentijai V- Janavičius, kaip jau esu miteles, buvo nesavas žmogus ir bent kiek trefnas: nepritapo prie jos savo pažiūromis, galvosena bei laikysena ir nevengė lai skirti kartais labai kandžių žodž u; nelankydavo bažnyčios. lTž tai jėzuitas kiek kartų iš bažnyčios sakyklos perkūnais pliekdavo litvoma rus ir bedievius, nepraleisdavo oroęu nepasiuntęs Gubemijon načią nuodingąją savo strėlę į Vinco Janavičiaus stogą patai- dele, veržlia iniciatyva, ir nau- kvti. Šiaul ų visuomenės opini- į a’ atsikurianti nepriklausoma ia apie V. Janavičių buvo to- Lietuva galėjo jo asmenyje tu- kia kad su juo geriau nesukliū- rėti talentingą ūkio organizato- ti, — skaudžiai atsikirsdavo.Kaip Janavičius vertino tautinį lietuv’ų sąjūdį, pradėjusį gyvai reikštis ir Šiauliuose, negalėčiau pasakyti. Pats sąjū- d’s buvo jam naujas, savo turiniu dar nepaaiškėjes ir gal - nelauktas reiškžbys. Tuo tarpu rs ėjo jo nepaliesdamas ir dėl a na- i o neskubėjo, pasisakyti. Bet ąsias Povilas Višinskis ir Augustinas žmonės po. Janulaitis* ryškiausi sąjūdžio pagerė-i atstovai, buvo geri jo pažįsta-- I mi. Jau kiek vėliau V. Janavi-!Taigi savo autosugestijos po- čhifc, vertindamas sąjūdį kaip Emilis Gliatmanas buvo atvy- linkiu atsipalaiduodavo nuo už- revoliucinį, kreikiamą ir prieš kelis iš Galicijos, Austrijos pi- oiltųjų negerovių. Juk ir šiais' trūnijusį ba j otų luomą, aiškiai' lietis, ir jam nederėjo perdaug •alkais, kai kurie žmonės, kurie priešrežiminį, , nusistatė dėl jo . domėtis svetingame krašte vyturi nervinio pobūdžio negalavi-‘ ‘ 71 * ’ ---i— - - ...mus. savo autosugestijos (savi' taigos) būdu pasveiksta.1898 metais vasaros pradžioj •'a^klido žim2 kad Lietuvai gresia choleras ligos epidemija. Ir tada tikrieji gydytojai nuro- rodė, kokrų priemonių reikia lai- j vytis, kad toji liga nesiplatintų. 35+ent buvo pasakoma, kad ne- I ”ė*kia va’gyti jokių vaisių, obuo- įt’ų kriaušių, slyvų, vyšnių ir kt. i . . * •; ad monės gėriau žinotų apie i I 'hoWos grėsmę, buvo įsakyt° i k ? v 7- m' k r d kiekvieną sekma d’tei bažnyčiose per pa-j mokslus tūtų paskelbiama žmo-j j aėras. kad nevalgytų jokių vai-j ų Taigi fada'laug kam atrodė, kad vaisių vartojimas yra jau nuodėmė. ]! Aš ^ais laikais, eidamas i mo- i, , . . , . . ” .<vk ą, j savo kuprinę, prie sąsiuvinių. pridčd.vau vieną kitą [obuolį ir. niekam'nemantant, jį i suvalgydavau.Toji grėsmė tada tęsėsi pus- rečio mėnesio. Po to vėl visur buvo valgomi vaisiai.
A. Kelmutis

t riu jau valstybiniu mastu.V. Janavičius gimė 1858 metais ir pasimirė 1921 metais Šiauliuose.

tfe’c Wert Ūrrf St„ CNcaft. iii 46*1*
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FLORIDA
"bk. a k. tfbBEtfsProstatos, inkstų ir šlapume takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ 

št Petersburg, Fla. 33710
Tel. (813 ) 321-4200

°FRKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna tpdravd* 
ŽEMA KAINA 

R. iERRNAS 
Tai. WA 5-8063

Apdraurtw 'parkrourtymat 
rll'
ANTANAS VILIMAS

T*I. J74-1W'ir& 376-5^4

lain pat užsimauti kus, galima pasakyt , pirštines. Ir raganius įsakydavo, ės trun 'tj pcšoki- b“d>- G";čs ig Ti į
MANO PASKUTINIEJI GIMNAZIJOJE METAI

t"* ‘o
I!UJ3' os h3jas. Ir i'e įgeltiej Tais kiek laiko pajusdavo

Gliatmanų šeima man buvo ėmusis, kad ir laikinas uostas. To me'o Šiaulių visuomenę pra '7ėię vis aistringiau vartyti ‘lai ko klausimai’ su litvomanijos klausimu visų kitų . priešaky, Gliatmanų šeimos nejaudino.revoliucinį, kreipiamą ir prieš . kelis iš Galicijos, Austrijos pi-
: palankiai, nors meviską jame pa» kusiais . teisindamas.V. Janavičius, vedęs panelę Korš iš lenkiškos" šeimos, na-į mie kalbėjo lenkiškai, bendruo-}t menės gyvenime — kaip kur bu vo pri;mta, su darbininkais ir jų

tarpusaviais barniais. J’s taip ir darė, turėdamas gyvenime dvi atramas: bravorą ir bažnyčią. Lenkiškos kultūros žmogus, mielai atsimodavo, kai reikėdavo pasisakyti, -kas yra t teisingas lietuvių-lenkų ginče, priežiūros personalu — lietuvis- Dėl jo galėjau ir aš būti sau lietuviu, kiek tik man’patiko.(Bus daugiau)kai.Dar ir šiandien dažnai yra sa- j koma, kad Šiaulių gimnazijos! aukštesnių jų klasių jaunimas yra brendęs trijų asmenų įtako- ggį ‘f pįiitTką“ betjamas: Stasio Lukauskio, Vladi įniro Zubovo lir Vinco Janavi- j ^]US^a čiaus. Dėl -Janavičiaus tai yre j' * perdėtas teigimas bent manoj gimnazijoje buvimo nietais. Tuoj Tnet V. Janavičius ftepalaikėj kėli už Gafso tiešiogiri’o ’kontakto su jaunimu j badanius nifd'stolius. ir, atrodo, jo neieškojo. Be po- —— -—licinių sąlygų, veikė ir atnžiaus skirtumas. Kada?ir man tekda-i niekur iš Panamos išvažiuoti vo su juo susitikti trumpami _ __________
pašnekesiui, negalėjau jo akyse nepasTebėti kritiško sau vertinimo — geltonsnapis ir dar kas iš tavęs bus? Bet minėtoji trijulė kūrė naują Šiaulių viešą- !ją opiniją, paraustihę' iš "esmės { -Bridgeporto LrėtbAHV ir paremiamą vienu kitu žygiu, 1 ninku -draugijos susiririkim^š hrks

— Gydytojai neleidžia mulaijis pradeda gėriau jaustis ir tfe
bei

— Tunisas reikalauju užiiio- I.ibijos smogikų
— Šachas PahleVi nesirengia

SUSIRINKIMŲ

. -— Sen. Kennedy.’kaltindamas p Tz'dehxh hčĄ'kūsIti ’liž^iėiiio politikos tvarkjnhu, 7llMr labiau Tiems pacientams eiliodavo art pakenkė YnttfhkmičisHi savb galvos bei veido užsidėti tam tik 'prestižui
apie kuriuos mieste būdavo plačiai "kalbama. Sąmonėjęs jaunimas tikrai buvo tos naujos opinijos pusėje-Ilgainiui V. Janavičiaus paniūrose vyko radikalaus pasikei i ’timo. Gal labiausiai jį bus pa- ve’kę Rusijbs revoliucijos 1917- 1918 metų įvykiai. Grįžęs po karo Lietuvon, jis savųjų draugų tarpe jau kalbėjo kaip ‘anti- marksininkas”, stodamas už kapitalistinės santvarkos evoliu-

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737 - 8601EUDEIKIS

GAIDAS- DAIMID
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

tfi05-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 — 1742

&30-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMflULANSO 
PATARNAVIMAS

TUKIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIEŠTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 vŠo. Ll’f ŪANIČA AVĖ. TeL: YArd* 7-3401

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

TeleT. 476-2345 '

šeštadienį, vasario 2 d., 1 vai. popiet 
3808 S. Union Avė. (Įėjimas iš kie
mo.) Nariai malonėkite Atsilankyti į 
susirinkimą ir užsimokėkite duokles. 
Išgirsite Įdomių žinių. Po susirinkimb 
— vaišės. Kviečia valdyba.

Stella Kaulakis, pirm.

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

WIKUS-VASAIUS
1446‘Šbž 50th kve./Cicero, iii. TŽ.:TOLympic Mbtia

The New-Way Apple Pie

&

t

TeL YArds 7-1911

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
following Distances..-.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

GEORGE F. RUDMINAS
19So.-LITUANICA AVE. tek: YArds *7-1138 -113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 6kh STREET REpubUc 7-1213
2ai4 VvEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 "Sb., CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

R

BiCOZENE

RADIJO iCIMOS VALANDOJ

Vkn 1} WOPA

šciladieais-pirmadieiiis — Saturday-Monday. T<!>ruHĄ 2 I. l?S0

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 th'rs anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in EbCOZENE* Use onty as 
directed The medically proven 
creme for 
itching. e

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vilk. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

1-1/2 cups coarsely chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

1/2 cup chopped pecans__
1 TiakeT^Thch graham 

cracker crumb ctust, 
pooled

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas įvyks antradienį, 
vasario 5 d., 1 vai. popiet Vyčių salė
je, 2455 W. 47th Street. Nariai pra
šomi atsilankyti, nes bus daug svar
bių reikalų aptarti. Po susirinkimb 
bus vaišės. A. Kalys

Vedėja Aldona D^ukui 

TeM.j HVmtedr 44413 

71S9 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Here’s real, homemade apple pie made a new way that’a 
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the jfie filling is a fhiffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make liie easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
1 package (3 oz.) lemon

flavor gelatin
2 tablespoons sugar

2/3 cup boiling water

1/8 teaspoon nutmeg
2 cups ice cubes
1 container (8 oz.) frozen

whipped topping, thawed
Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 

stirring 3 minutes. Add spices and Fee cubes ancTstir constantly 
un« gelatin is thickened, about 2 to 3 mihules. Remote any 
unmelted ice. Using wire whip, blertd in whipped topping; kheh 
whip until smooth. Fold in apples and nuts* Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon foto pie chist. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

Xofe: Dip apple slices in lemon juice to prevent darkening.

&

S354 So. HALSTED STREET

Powerful anti-itch 
drug you can huy 
withoutanRx! i

• * . & • • ♦



PRANEŠIMAS
CHIGAGOS-LIETUVIŲ TARYBOS LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBES — 'VASARIO' 16 MINĖJIMAS 
įvyks šia tvarka:

• šeštadienį, vasario 9 d., 12 vai. žuvusiųjų pagerbimas 
Jaunimo Centre sodelyje.

e Sekmadienį, vasario 10 d.:
10:30 vai. ryto pamaldos š. M. Marijos Gimimo par. bažn. 

šv. Mišias atnašauja ir pamokslą sako vysk. Vin
centas Brizgys. (iicda parapijos choras. Diriguoja 
A. Linas.

10 vai. ryto pamaldos Liet. E v. Liut. Tėviškės par. bažn. 
Pamaldas laiko* kun. A. Prakiš.

2 vaL popiet AKADEMINĖ DALIS Marijos Aukšt. mo
kyklos auditorijoje. V
Kalbėtojai: Gen. kons. J. Daužvardienė, kongresm.

Martin A. Busso ir inž. Grožvydas Lazauskas.
Meninę dalį išpildo sol. Margarita Momkienė, Geno

vaitė Mažeikienė ir Algirdas Brazis. Akompa
nuoja muz. A. Vasaitis.

Lietuvių visuomenė kviečiama minėjime gausiai daly
vauti. Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja 

su vėliavomis.

Šime Laimėjo 71, 05? 501, 99G ir 
11923.
• . " - ? i

—■ Bilietai į Pietų Amerikos 
tautinių ščkių grupės “Ąžuoly
no” ir vokalinio vieneto “Žibu-1 
čių” koncertų gaunami Vaznelių ■ 
Gifts International parduotuvė- ( 
j e, 2501 W- 71 st St Koncertai" 
bus vasarįo 23 ir 21 dienomis*
Jaunimo Centre. Bilietai. (r, 

15 ir I dol. Vasario 24 dieną, po 
I kdheerto. Jaunimo Centro kavi
nėje rue šiam 3 svečių pagerbimo 
vakarienė. Visuomenė kviečia- 
ma dalyvauti. Vakarienės kaina 

|6 dol. Bilietai gaunami toje pa
nčioję parduotuvėje. (Pr.)

— “L/'etuviu Žin:u” buvusiai 
komisijai atsistatydinus, naują
ją komisiją sudaro: M. Krasaus 
kas, A. Krulikienė, J. Liaukus, 
J. Mačionienė ir S. Vaškys. Nau
joji redakcinė komisija, kaip 
ir buvusioji, atrinkdama ir de
rindama pateiktas žinias, steng 
sis laikytis visiško objektyvumo

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBAMŪSŲ SPAUDOJE Stasiūnaitis Jr. savo namuose 
yra įrengęs filmų laboratoriją. 
Jis pagamina Švietimo valybai 
filmus.

Namai, Žarna — pardavimui Namai, t»m4 — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas . -

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.
VISU RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE . .

J. Gaila is didelio idealizmo 
perėjo į idiotizmą

■ Draugo 23 nr. yra VL. R. skil
tis “Dviejuose Horizontuose”. 
Antroje skilties dalyje autorius 
stebisi buvusio LB JAV pirmi
ninko J. Gailos labai viensališ- 
ka korespondencija apie VLIKo 
seimą.

— Praeito trečiadienio naktį 
Įvykus sprogimui gretimame na
me, kilusids liepsnos persimetė 

T , . v. - h Antano Beinarausko narna
Laba, art,mus rys.ua palai-|33.oje galvėje,.-Bridgeporte.

kom su Nijolės .r mz. tautoj ė du bu,ai už aka|inėje 
Grinių seimą. Jų visi keturi va. |apartanl<.ntinio namo dal 
kartoku. m.ek Uetuviai kad antram(! į- 'trečiarfle aukįte;

dvasioje. Ir kai dabar Joną Bo
belį sutinku sostinėje, jis visa
da pirmas užkalbina lietuviškai, f

“Drauge” .perskaičius J- Gai
los straipsnį apie neseniai Bal- 
timorėje įvykusį VLIKo seimą,- 
ties1 vienu sakiniu net plaukai 
pašiuro. Būtent, ties Gailos tei
gimu, kad “bent pusės VLIKo 
valdybos narių vaikai ne tik 
nupolitinti, bet ir nutautinti. 
Nedalyvavo jie mūsų jaunimo 
organizacijose, kongresuose ir 
niekas nevežė jų Į jaunimo sto
vyklas...” Nesuprantu, kaip ga-| 
Įima tokius dalykus taip drąsiai 
teigti? Mano nuomonė visai ki
tokia. Galim sutikti ar nesu
tikti su dabartinio VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelio linija, turim tei
sę jį drąsiai bei atvirai kritikuo 
ti. Bet neprikiškim Bobeliams 
už jų vaikus. Ilgą laiką Bobe
lių šeima buvo pavyzdys lietu
viams. Gyvendami Elgine, už 
40 mylių nuo Chicagos, jie kiek
vieną šeštadienį savo vaikus 
vežiodavo į lit. mokyklas, o sek
madieniais — i skautų sueigas. 
Jų jaunimas gal nepraleido nė 
vienos liet skautų stovyklos, jie 
tikrai yra išauginti lietuviškoje

tiesiog iš džiaugsmo prie širdies 
glausk. Jie visi aktyvūs skau
tai, net vadovai, visi baigę lit. 
mokyklas, vienas jų dalyvavo 
ir praėjusios vasaros IV Pasau
lio Lietuvių jaunimo kongrese.*

Pažįstu'E. ir dr. K. Jurgėlos Marquette Parko lankėsi Nau- 
dukterį. Lietuvos nepriklauso-j jien’ose. Buvo labai malonu ma- 
mybės šventės minėjimuose,* tyti simpatingą ir nuoširdžią 
priėmimuose Lietuvos atstovy-j Naujienų rėmėja, kuriai rūpi 
bėję visada ją matysi tautiniais Lietuvos ir išeivijos reikalai. Šį 
rūbais, lietuviškai kalbančią, kartą daugiausia buvo kalba 
kai yra reikalas, neatsisakančią ma apie jos vyrą Charles Yu- 
giedoti Lietuvos himną ar at- rech, mirusį 1970 m. vasario 7 
likti koncertines programas.

Nuostoliai dideli. Sprogimo me
tu gretimai stovėjęs jaunuolis 
sunkiai sužeistas, du automobi
liai sužaloti. ' \

• — Ponia Marija Yurech iš

— Dėkui poniai Annai Mag- 
genti iš Summit apylinkės, at
kakliai kovotojai už lietuvių tei 
sės ir papročius. Ji lankėsi Nau
jienose ir, pratęsdama prenume 
ratą, įteikė $5 auką.

— P. Zdanavičizis iš Marquet 
te Parko atsiuntė $60, skirda
mas juos metinei prenumeratai 
ir Naujienų paramai. Tos apylin 
kės tautietis užsisakė Naujienas 
trečdaliui metų-ir įteikė penki
nę už kalendorių, bet pavardės 
prašė neskelbti. Dėkui už aukas 
ir už dėmesį Naujienoms 
platinimo vajui.

— Dėkui A. Galdikui, 
Angeles, Cal., už ankstybą
numerates pratęsimą ir už $10 
auką.

— Valentinas Kav aliukas 
iš Detroito, ilgametis Naujienų 
skaitytojas ir rėmėjas, pratęsė 
savo prenumeratą per mūsų 
atstovą ir korespondentą A. Su- 
kauską taip pat įteikė $10 auką. 
Dėkui. Taip pat. dėkui Detroito 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau-

bei

Los
pre-

ir pirmoje eilėje tarnaus klubo 
reikalams.

• Chicagos L. Vyčių ruošia
mas Lietuvos Atsiminimų ban
ketas, skirtas Lietuvos nepri
klausomybei paminėti, bus va
sario 17 d. Martinique salėje. 
Jame bus pagerbti Lietuvių Ope- 

Įyos žmonės. Jie atliks meninę j 
programą. Įėjimas 20 dol. asine-1 
niui, įskaitant ir gėrimus, šo-j 
kiams gros geras orkestras. Vie- j 
tas užsisakyti galima skambi- j 2951 
nant telefonu FR 6-6-189. Pirmi- • 
ninkas Algirdas Brazis kviečia 
lietuvius kartu su Vyčiais at
švęsti Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą. Banketo pradžia 
4:30 vai. popiet. (Pr.) Į

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir visais moderniais įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng
vos ‘ 
nis,

pirkimo sąlygos, labai geras biz 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS fRFNGlMAI/ 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS f

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public 
Insurance, Income Tax
W. 63rd St. Tel. 436-7878,

839-1784 arba 839-5568.

Gansus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So..ASHLAND AVE. 
523-8775

g SPECIALI 20% NUOlAl Į g u į) r A j-p į s REALTY 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
ET1RKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklui 
kolekcijas. Mokame aukšta j

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 74941 *

Jvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.
d: Dešimtmečio proga, prisimin 

-Suminėjau didesnę dalį da.laa.ma ii ir apgailestaudama jo 
bartinės VLIKo valdybos narių j 
vaikų, kurie mano bičiulio J. 
Gailos teigimu, esą, “nupolitinti 
ir nutautinti”. Apie kitus neži- ■ 
nau, nors' manau, kad Stukai ir 
Daugėlos prieauglio’neturi. Dr. 
Armanienės. jaunimas, kiek gir 
dėjau, lankė lit. mokyklą. Apie Numerates pratęsimą te už $5 
kitus nežinau. Bet Bobelių ir auką. - t 
Grinių šeimos, ne tik mano, bet 
ir daugelio juos gerai pažįstan
čių nuomone yra pavyzdžiai, 
kaip norint galima išauklėti vai 
kus gerais lietuviais, kaip f da
ro ir pats J. Gaila su savo žmo
na.” . ' .. , .

Skirsnelio antraštėlės auto
rius kiausia-Gailą, kodėl-jis-toks 
žiaurus? Man iš jo raštų atro
do, kad jis iš kraštutinio idea
lizmo ^perėjo Į idiotizmą. O tai 
jau yra psichinė liga. Skaityto
jai tai žino ’ iš jo viensališkų 
srraipsniu bei korespondencijų, 
tik kai kurie redaktoriai daro 
didelę žalą savo skaitytojams ir 
visuomenei spausdindami jo ras 
tus ir sekdami paskui jį.

K. Petrokaitis

mirtį, įteikė Naujienoms šimtą 
(100) dolerių. - ’•_/* :
'— A. a. Jono Gelumbausko 
įpėdiniai iš Brighton Parko te
belaiko Naujienas Jo vardu. 
Dėkui jo sūnui7 už vizitą, nau
dingus pokalbius,' ankstybą pre

ramento - prie Archer. j a t
Tel. 247-5081 (Pr.) TESTAMENTAI

_ Horoscopes or Astrologies1 Padėti teisinisio Prano šulo 
Tarot Card Readings. Saturdav • pa-ruošta, teisėjo Alphonsi 
11 to 5 no appointment neces- Wells peržiūrėta. “Sūduvos’• • _ >  • •   2 k JL Uvz kz JLXkJ G U LJU111 vili l iKzVUkj į

jienas - menesiams, bet pavar- '^ ELINOR JAKŠTO 17 N.,Šlaistą knyga su legališkomh 
nrflcinsijirn ri?___ __dės prašiusiam neskelbti.

— Dėkui S. Adamoniui iš Los 
Angeles už $5 auką kalendoriui.

STATE St., Rm. 1717. Mes kai-į termomis, 
bame lietuviškai. 782-3777 or Knyga su formomis gauna

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, JH- 606i2- Tel- YA 7-5980 \

M. i I M K U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitoki blankai.

925-8392. Professional Member; rna Naujienų administracijoje

< go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
j Pašto išlaidoms pridėti 90c.

—Popiežius pranešė jauniems; ------------------
Olandijos kunigams užmiršti L _,. , . . , ruožo šmotelio
apie ganmas vedybas. Jų nebus. tt'KTYATTT

Ponia Stasiinaitimė ir jos TaiP Pat dėtui už austytą >American_ Federation of Astroj l739^CTxftHalsted St, CHea 
sūnus iš Marquette Parko tarė- pratęsima,
darni reikalų mūsų’ apylinkėje, 
lankėsi Naujienose. Dėkui už sausio 31 d- Pot, of Gold lošime 
vizitą ir Įteiktas po $10 aukas, laimėjo 295796. Lucky Stars lo-j

— Illinois valstijos loterijoj'
Icfgers. (Pr.)

U ■:

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

. ,, MARIJA NORI

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 « TeL WA 5-l7g‘r

> SAV. ZITA IR RIČARDAS | 
SHLAUSTAS

Skambinti YA 7-9107
-

Prefmotion has created Openings for 
TOOL AND CUTTER GRINDER.

Crafts may have a position for you.
A complete and fully paid benefit package:

Eleven holidays, vacation, savings plan & pension.
THE CRAFTS CO.------------

9440 Ainslie St, Schiller Pk., Hl.
678-0650

E. O. E.

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

American Travel Service Bureau
---- 9727 S. Western Ave^ Chicago, BĮ- 60643 —

Telef. 312 238-9787«
• Nemokama patmuvimaa užsakant lėktuvu, traukiniu, laivą kelio* 

dą (crulsea), viešbučiu ir automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Uetuvu ir kitus Icaštus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teina rezervuoti rietas 
anksto — prieš 45-60 dienu*

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ' .

2501 W. 69th SL, Chicago, BL 60629, — Td. WA 5-2737

V- “DIAMONDHEAD įRESTORANAS I
Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 

Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves
tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.

—— ^Skambinkite Zitai arba Ričardui: “
Lobster $7£5, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.

Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 
ir kitokie patiekalai.

Atdara* 7 dienas savaitėle nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas į rytus nuo 7<Mos ir Kedzie)

-Tel. 925-1678—

. i
j Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su.

i krauta autoriaus troboje.
■ Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
i -kirsnelių mėgėjai, prašomi at 
j vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
‘ jyvenan tieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Limit use of cflswasMr | 
to once a day, after the 
evening meal, and cut į 
•xcessi ve use of water 
and electricity.

ENERGY 
WISE

ii

Advokatas
GINTARAS P. CEPfiNAS 

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto

Ir pagal susitarimą. '' 
TeL 776-5162 arba 776-5163 

2649 West 63rd Street
Chicago, III. 60629 t

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

EXPER. WAITRESS WANTED
FULL TIME — A_M. SHIFT 

3236 S. Halsted St 
Tel. 326-2724

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues .

---- caused byinflammation—
Doctors have found a medica
tion that in many cases jives 
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-

..., tešJadi«ui«-pirpa*dieGig — i<turi<y-Mond*yf February 2-4t 198Q

rys.ua



