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NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 
JAV KONGRESE

£

Lietuvos N e p riklausomybes 
minėjimas Vašingtone, Atstovų 
Rūmuose, įvyks vasario 13 d. 
3 vai. popiet. Minėjimą globoja 
Illinois atstovas Frank Annun
zio (dem.). Maldą kalbės kun. 
Eug. E. Gerulis. .

Senate minėjimas pyks vasa
rio.19 d., senatoriaus Charles H. 
Percy (resp., III.) globoje.

LIETUVIŲ, LATVIŲ, ESTŲ 
PASITARIMAS VAŠINGTONE

Vašingtone vasario 2 d. buvo 
-susirinkęs savo metinio posėdžio 
Juntginis Amerikos Pabaltiečių 
Komitetas, kuris susideda iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Amerikos Latvių Tarybos ir 
Amerikos Estų Tarybos atstovų.

Amerikos lietuviams atstova
vo ALTos pirmininkas dr. Ka
zys Šidlauskas ir ALTos Įgalio
tinis Vašingtone dr. Jonas Ge
nys. Latvių atstovais buvo Ame
rikos Latvių Tarybos pirminin- 

J kas Janis Riekstins, Gunars Me- r

Televizijos stotis WMAQ, ka
nalas 5, įprašyta ALTos Infor-1 
macijos tarnybos, sutiko 1 4 kar
tų parodyti skaidrę su mūsų vė
liavos spalvomis ir pranešti apie 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą. Ke kito laiko, ši infor
macija bus perteikta penktadie
nį, vasario 8 d., 8 vai. vak. ir 
vasario 10 d. 8 vai. 59 min. ryto'..

(ALT Informacija)

NEATŠAUKS RUSŲ JĖGŲ I 
IŠ AFGANISTANO

’ MASKVA, Rusija. — Leoni
das Brežnevas ketvirtadienį pa
reiškė, kad Sovietų valdžia, ga- 
lėtų iškelti Maskvos olimjHadą 
iš Maskvos, bet apie tai ji tu-.l

APIE. LIETUVĄ 
TELEVIZIJOJE

sėdžio vadovavimą perėmė nau
jasis Jungtinio Amerikos Pabal
tiečių Komiteto' pirmininkas dr. 
Kazys Šidlauskas.

(ALT Informacija)

DIETATORIUS PATENKIN
TAS INDIRA GANDHI

ZIA I AFGANISTANA

skis, o Amerikos estams atsto
vavo jų į .tarybos pirmininkas 
Juhan Simonson, Maido Kari ir 
Maria Pedak-Kari. Posėdyje

Sovietų karo jėgos negali ir ne- I 
galės’išsikelti iš Afganistano iki! 
vasario 15 dienos, — pareiškė

. T ,. . TS i ; Brežnevas.— Sovietų karo jė- dalyvavo ,r Jungimo Pabaltie-| s .
čiu-Komiteto reikalų vedėjas,reikia au ka(1
Jdhn Balsiems. galėtų pasitrallkti

šiems metams Jungtinio Ko-j
miteto pirmininko pareigas per-Į Atrodo, kad Sovietų valdžia 
ėmė lietuvių atstovas dr. Kazys [nebijo pasitarimų apie Sovietų 
Šidlauskas, o eiliniams komite- karo jėgų iškėlimą iš Afgąnis- 
to posėdžiams, ’ kurie įvyksta tano, bet nenori skubėti. Sovietų 
beveik kiekvieną savaitę, pirmi-į komunistų partijos pirmininkas 
ninkaus, ALTos atstovas dr. Jo-j norėtų teigiamai išspręsti Mask- 
nas Genys. . Į komiteto veiklą, Į vos olimpiados reikalą, bet jis 
kaip dr./J. Genio talkininkė, yra) nenori aiškiai pasižadėti prie 
įsijungus ir-pdė-E. Migonytė. prašomų pakaitų. Svarbiausia,
' Posėdyje, buvo priimtos pra- jis nenori atšaukti Sovietų ka- 

eitų metų veiklo's ir finansinės iro jėgų nustatytu terminu.
-----^apyskaitos, _šiŲ metų^l}iudžetas Į grevnevas ^įn0> kad Sovietų

ūkis nukentės, jeigu rusai ne
gaus reikalingų medžiagų iš už
sienio’. Jis nemanė, kad prezi-

Kongresmanas Frank Annunzio vasario 13 dieną praves 
Lietuves nepriklausomybės minėjimą Atstovu Rūmuose. 

Iškilmės prasidės^-3 vai. popiet. Kalbėk ir kiti
- Atsttfvtf^ūmų"Karia?"

AMERIKOS MOTERYS PRIVALĖS
REGISTRUOTIS KARO TARNYBAI

prašomų pakaitų. Svarbiausia,

bei apsvaidyta šių metų komi
teto veiklos programa.

Svarstant šių metų veiklos
programą, buvo išdiskutuota vi- jenįas Carteris bus toks griež- 
sa eilė aktualių Liausimų, padą- jr ne(ĮU0S’ daugiau kreditų, 
rant konkrečius nutarimus, ką 
komitetas turi atlikti, nustaty
tos veiklos gairės.

— Į partizanų vado Robert 
Mugabe butą buvo įmesta gra-

PPtEZ. CARTERIS IR ADMIROLAS ZUMWALT 
PRITARIA MOTERŲ REGISTRACIJAI

RICHMOND; Virginia. — Bu
vęs I^am-no operacijų viršinin-

I kas admirolas Elmo Zumwalt 
trečiadienį buvo pakviestas liu
dyti Virginijos senato, komitetui 
dėl Ly-gių Teisių pataisos rati 
fikavimo. Pataisoje kalbama 
apie lygias vyrų, ir moterų tei
ses. .Tos lygios teisės norimos

! rurišti su lygiomis pareigomis, 
bet daugeliu atvejų dalykai 
komplikuojasi.

Adm. Zumwalt pritaria Ly
gių Teisių pataisai ir moterų re
gistracijai kariuomenėn. Senato 
komitetui jis pareiškė, kad JAV 
negali ignoruoti moterų ir jų iš
silavinimo, kurį jos gali suteik-

KELIAMI 1970 METŲ RIN
KIMINĖS KAMPANIJOS 

PRASIŽENGIMAI

Iš pačhį aktualiausiu reikalų jis B ė mjr(ies irĮti karinei tarnybai. Taip pat jis
i J Lnrl ura Pl fa QDVSlfptenka paminėti Madrido konfe‘;pareiškė, kad buvusio premjero

• • -4 AOA 1—X... TAI/ I *■renciją, 1980 inetų JAV rinki
‘ .a mus, Lietuvos atstovybės įstaty

mo projektą, dalyvavimą RytU|'Ja“r j,“ įįp pat kaltino guber- 
Eurdpos etninių grupių orgąm-Įnatorių lordą Soames už Muzo- 
zacijoj, JAV ir Sovietų Sąjun-1 revQS pa]ajkymą. Rinkimai nu
gos santykius po Afganistano j matytt vasario. 27-29 dienomis. 

Invazijos, kontaktus su Kinija, i ______  __  .
birželio įvykių minėjimą ir kt.Į PABĖGO DU SOVIETŲ

JŪREIVIAI
VANCOUVER, Cab.— Du So-

Muzorevos partija stengiasi už
slopinti jo rinkiminę kampani-

Posėdis užsitęsė beveik ketu-i 
rias valandas. Pradžioj pirmi
ninkavo Amerikos latvių atsto
vas Janis Riekstins, o vėliau po- vietų jūreiviai pabėgo iš atplau-

kusio laivo; nuvyko pas vietos

(pasakojo, kad praeitą savaitę 
buvo Baltuosiuose Rūmuose ir 
kalbėjo ęu pvez. Carteriu. Pre 
zidentaš jam pare:škė kad lig 
šioliniais duomenimis jis prita
ria moterų i cgistracijai karo 
tarnybai.

Tačiau spaudos . sekretorius 
- J ody Po'.ve’d-psreiškė- korespon-.

dentams, kad prez. Carteris jo
kio galutino nuosprendžio mote
rų registracijos klausimu dar 
nėra padaręs. Atstovų Rūmų 
daugumos * kalbėtojas Thomas

ISLAM ABAD.V’. Pakistanas. 
Pakistano diktat irius gen. 
Zia pranešė laikraštinin

kams. kad jis labai na*enkintas 
’ naujai išrinkta Indijos premje-
re Indira Gandhi.

Paskutinėm s dienomis jiedu 
, pasikeitė labai svarbioiųis infor- 
Į maciicm’s apie Sovietų karo jė

gų :s:ve-žinn i Afganistaną. 
T;rdu snlnrė kartu kreiptis Į 
Sovietų Sąjungos prezidentą L. 
Brežnevą, kad jis galimai grei
čiau atšauktų savo karo jėgas iš 
Afganistano. Laiškų pasikeitime 
metu paa:škėio. kad abi valsty
bės neturėtų bijoti viena kitos, 
nes nė viena neturėtų veržtis i 
kitos teritoriją.

Iki šio meto Pakistanas gau
sėjusias savo karo' jėgas laikė 
Indijos pasienyje, nes Pakista- 

l nas visą laiką bijojo Indijos ka
ro jėgų įsjveržimo r Pakistano 
teritoriją. Pakistanas ir Indija 
dar turi kelis neišspręstus sie
nų klausimus. Pakistano kariuo
menės vadai nepatenkinti Indi
jos ^Jzicija Bangladešo klausi
mu Dabar Pakistanas galės 

ginkiuotąriitž pajėgas siųs
ti į Afganistano <’Į.

KAT.B ąPIE AMERIFIE-.
dŲ* išleidimą

TEHERANAS uanas. - At
vykę amerikiečiai kalba, kad 
Amerikos diplomatų paleidimas 
gali įvykti bet kuriuo m omen 
tu. Naujas Irano prezidentas \-rs 
linkęs paleisti vigus amerikie
čius, nes šiandien Iranui .svar
biau sutvarkyti santykius sv 
Amerika. Tai supranta ir muk 
Chomeini.

Prezidentas Bani Sadr yra įsi
tikinęs, kad JAV atleis visus 
piniginius varžtus, jei diploma
tai bus paleisti. Tuo tarpu da
bar, nc: prezidentas Carteris, 
nei Irano bankininkai negali 
pradėti pasitarimus, jeigu diplo
matai laikomi ambasados rūsy
je ir neleidžia JAV piliečiams 
išvažiuoti.

Pasitarimus amerikiečiams iš
leisti iš Teherano vedė Jungti
nių .Tautų gen. sekretorius K. 
Waldheim. Jis Įtikino prez. Car

1 ter į laikinai retr. ’.kyti ekon-’.m- 
•p.’u snnkrj'i. ’ < I r's re’'ir 
! no-Jru .še-. I •ahaitmiii meti 
(liaujas Irano prezidentą^ reika-

AUSTIN, Texas. — Iškilus 
respublikonu kandidatui i Bal- 
tuosius Rūmus George Rush, 
prasidėjo priešinga veikla, ken
kianti jo rinkiminei kampanijai.

George Bush, buvęs JAV am- 
įbasadorium Jungtinėse Tautose 
lir CLA direktorium, 1970 metais 
nesėkmingai kandidatavo į JAV 
Senatą Texas valstijoje. Dabar 
iškeliama,- kad jis tai kampani
jai gavo iš Baltųjų Rūmų slapto 
prez. Nixono fondo 106,000 do
lerių, bet tų pinigų nepranešė 
rinkiminės kampanijo’s finansų 
komisijos vicepirmininkui, kas 
reikalaujama valstijos įstat' - v-.

Ta suma yru minima Water
gate byloje, bet prokuroras l.eon 
Jaworski pareiškė, kad tai ne
pažeidžia federalinių įstatymų. * Jauja, kad visos ginkluotos ka- 
Jis dabar remia George Bush ro ir policijos jėgos klausytų 
kandidatūrą į Baltuosius Rū- prezidentą. Kol šitas klausimas

♦ nebus išspręstas,—amerikiečių.
Iranas* negali išleisti. Preziden
tas gaus tokią galią.

mūs.

ŠACHUI IŠVAŽIUOTI 
REIKIA LEIDIMO

policiją ir pareiškė, kad jiedu P. O’Neill Jr. (D., Mass.) pareiš-
■ . •  2XX1 • Diih-Ua T • 1___3 ... rni-nebenori grįžti į Šovįetų Rusiją kė, kad moterų registracijai rei- 

ir prašys leidimo 'gyventi ir kalingi nauji įstatymai, bet jis 
dirbti Kanadoje.

Iš Sdvietų laivo pabėgo 33 me
tų jūrų laivyno karininkas Alck- kad būtų registruojami tik 19 ir 
sanderKiaguzov ir 22 metų jū-|20 metų vy-rai, taip pat-moterys.

■ iciwiivxi, ištisus 1 Tokių dabar yra apie 8 milijo
Nirma, Giedrė, Pašvaistė^Dor- j metui važinėjusf Sovietų pfeky- * nai, Tar’au’kžrrknrie pareigūnai 
mantas. i bos laivais.

- KALENDORĖLIS

Vasario 8: Kointa, Jeronimas, freivė Elena Terechova

mantas.
Saulė teka 6:57, leidžiasi 5:13.
Oras debesuotas, gali leng-

vai snigti.

abejoja, ar jie bus priimti.
Grupė patarėjų rekomendavo,

norėtų registruoti vyrus ir mo
teris nuo 18 iki 26 metų am- 

_  Astuoni dideli Amerikos žiaus.^Į patarėjų grupę įeina 
karo laivai daboja JAV intere-’ taip pat Pentagono ir Šaukimo 
šus Persijos įlankoje. 'kąriuomenėn tarnybos atstovai.

PANAMA, sostinė. — Pana
mos užsienio reikalų ministerio 
Carlos Ozores pareiškimas, kad 
Panama yra lyg Irano šacho ka
lėj irti as-gale jo sukrėsti šachą 
Rėzą Pa Nevį ir visą jo’ šeimą. 
Ministeris pastebėjo, kad šachas 
gyvena nedidelėje Panamos sa
lėje, bet jis gali lasvai važinėti 
po vist} Panamą. Tiktai jam už
drausta išvažiuoti, tam jam rei
kalinga gauti specialų leidimą.

Praeitą savaitę buvo paskli
dęs gandas, kad Irano šachas 
Panamoje blogai jaučiasi. Jis

manė, kad jam bus ramu gyven
ti Panamoje, bet dabar jis nesi
jaučia saugiai. Pirma krašto 
prezidentas padarė keistus pa
reiškimus, o dabar užsienio rei
kalų ministeris pasakojąs abejo
tinus dalykus.

Šachas perkėlė dalį savo pini
gų į Panamą, bet jis tikėjosi ir 
tikisi saugumo._ Eina gandas, 
kad Irano šachas prašė prezi
dentą Carterį užtikrinti jd as
meniui reikalingą saugumą, bet 
dabar abejoja, ar Panamos vy
riausybė laikysis* dubto pažado.

SUNKVEŽIMIAI, GAZOLINAS, MAISTAS 
EINA DIENĄ IR NAKTĮ

SOVIETŲ TRANSPORTO SISTEMA NEBETINKA 
PURVINIEMS KALNŲ KELIAMS

HEIRATAN, Afganistanas. mašinos nepajėgė stumtis pir- 
Sovietų kariuomenės vadovybė myn senais Afganistano kalnų 
kiekvieną dieną sunkiais knlir'. keliais. Lengvesni automobiliai 
keliais tebeshmčia tankus 
volus automobilius, did-li' 
žolino tankus 
amunicijos didžiausius kiekiu 

.į Afganistaną, praneša Am 
rikos žurnalistai 
nuvykti į šį Sovietų pasienio 
miestą Afganistane. Dviejų Chi- 
dagos dienraščių korespord«-n 

' '•ai — Rirhard Balmforth (Tri
būne) ir Liz Thųngood (Sun 
Times) vakarykščiuose nume
riuose aprašinėjo didelius karo 
medžiagos gabenimus į Afga
nistano centrus.

Prezidentas Carteris ir Vals
tybės sekretorius Vance reika
lauja, kad Sovietų valdžia, iki 
vasario 20 d. atšauktų visas sa
vo karo jėgas iš Afganistano, 
bet jie ir toliau tebesiunčia ka 
rilis, karo medžiagą ir degalus 

■į užimtą Afganistaną. 
LSo^lų ■'■jėgos /pradėjo 
žingsniuoti j Afganistaną gruo

džio 27 dieną. Didžiausi karių ir 
karo medžiagos kiekiai i 
.mėnesį buvo prie sienos, 
pradėjo veržG 
nešimas-, apie įsistiprinimą 
bule. R.usaijbuyo pasiruoš-: 
voti, bet kai.žbuvo nustaš’ta. kad 
;ostinė bųypzpaimta be’mūšio ir 
karo jėgos"-gali žingsniuoti be 
jokio pavojąūš, tai šarvuočiai 
:erėjo sieną ir nuvažiavo. Juos 
įasekė fankak Vėliau sekė karo 
medžiagos ir maisto’ sunkveži
miai. o visa kita karo medžiaga 
ebeliko prie sienos. Praeitą sa

vaitę Sovietų karo atsargas pra 
dėjo siųsti į krašto gilumą

Visa nelaimė, kad

r-! pravažiavę, bet sunkesnieji ne- 
oa galėjo prasistumti. Ypatingai 

maisto, drabužiu, buvo sunku vežti pirmyn plat-
formas sugadintiems lankams 

ę- vilkti iš balos arba siauro kalnų 
gavę p’-oyos kelio. Sunku sugedusi tanką 

vilkti, bet dar sunkiau vilkti 
mašinas, paruoštas tankams tai
syti arba vilkti.

Amerikos ir Europos diplo
matai reikalauja, kad Sovietų 
karo jėgos vasario 29 <1 privalo 
išsikraustyti iš Afganistanu, bet 
dabar aiškėja, kad Sovietų ka
riuomenės daliniai iki tos datos 
dar nespės užimti 'Afganista
no. Sovietų valdžios paruošia 
karo medžiaga tiktai'daba r pra
dėjo .-''tis į Afganistaną.

Afganistano šoferiai; nuvežę 
JAV žt>x, listus į Heiratan, dar 
uežinn. ar Sovietų karo jėgos iš 
, isO'-Traūksis iš Afganistano. 

-Rūsąr siuiiėia- vis daugiau - ton- 
kų ir karo medžiagos į Afga
nistaną. Galimas daiktas, kad 
Sovietų karo vadovybė, sutrau
kusi daugiau ginklų Į Afganis
taną, prasiverš į ‘Pakistaną ar 
Iraną, šitas klausimas paaiškės 
šiomis dienomis. Tuo tarpu vi
siems aišku, kad vasario 20 d. 
Sovietų karo jėgos ir toliau te
bebus Kabule ir kituose strate
giniuose Afganistano miestuose.

Afganistano keliai anksčiau 
netiko įeitam trafikui, o da
bar, So-sletų karo mašinoms ir 
tankams'kelius visai sugadinus, 
keliavimui visai nebetinka. Tan
kai pramuša didžiausias duobes 
kelyje, o daugelyje vietų išgric-

u‘vė tiltus.

Jos 
kai gautas pra- 

Ka- 
ko'

Visur sniegas, o vanduo šaltas, bet ši Floridos jaunuolė 
nieko nebijo. Ji šoka j Floridos vandenį ir džiaugiasi.

i
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTIES MINĖJIMO MINTYS
JF 
J

Lietuvos N e p riklaūsomybės 
mėtais šia sukaktį — Lietu
vei .\?y/ikl,iuioiaybės atgavimo 
: ą — š?..Jtc.ne džlaugsinin-
gal. iL.bar.Ls metu šią šventę 
privalome švęsti sa dideliu tau
tiniu ryžiu ir dvasiniu susikau- 
P’inu.

M ninl Lietuvon Nepriklauso- 
r'ybės atgavimo sukaktį, kurią 
špiet m mėsini? jau šešiasde- 
: antr i kartą, negalime likti
neprisiminę ir Lietuvos valsty
bės garbingo įvykio — jos įkū
rimo. Tjetuvos valstybę įkūrė 
karalius Mindaugas 1236 metais. 
Taigi, Lietuvos valstybiškumas 
yra istorinis, septynių šimtų ke
turiasdešimt keturiu metu am
žiaus. Tuo mes galime didžiuo
tis ir šiuo pagrindu, belstis į 
pasaulio politinių forumų duris, 
siekiant Lietuvai laisvės, s 1
\ Jei Lietuva ginuą ir antrą 
kartą prarado ląisvę, tai tik to
dėl, kad jos kaimynė, imperia
listinė Rusija, . siekia Baltijos 
jūros.., Rusijai nereikia Lietu
vos žmonių^ jai reikia tik Lietu
vos žęniėSį. tai yra nesugriauna
ma tiesa, Lietuva, Vos tik prieš 
porą dešimtmečių išsivadavusi 
iš Rusijos vergijos, 1918 metų 
vasario 16 dieną paskelbusi- sa
vo’ neprikjausoiiiylx-, 1940 metų 
birželio, mėnesi ir vėl tapo tos 
pačios .Rusijęs. okupuota, pa
vergta. Lietuvių tauta šiandieną 
neša neišpasakytai sunkią, žiau
rią komunistinės imperialistinės 
Rusijos priespaudą. Okupantas 
vykdo dar istorijoje negirdėtą, 
neužrašylit, nė tik fizinį, bet ir 
dvasinį -genocidą! - Naikina reli
giją, tautinius.-papročius, siste
mingai, planingai rusina tautą, 
kolonizuoja rusais Lietuvą. Ir 
visa šita tautos tragedija vyksta, 
aukštos; 'civilizacijos.. '• amžiuje 
kada laukinės Afrikcfe tautos 
gauna laisvę. Tai yra tik para 
doksas, tik klastingų* pasaulio 
politikų, nusikaltimas prieš žu-- 
domą, naikinamą lietuvių tautą.

Vis dėlto tenka pripažinti, kad 
tauta, ners ir tik pora desėtkų 
metų laisvai gyveno, •liel šie nie 
lai jai ifėpapraštsS-- džfiig- davė. 
Tauta • pažini teis vės palaimą 
sustiprino, ištfgdė savo tautinį 
sąmoningumą, -išryškino tautrnį 
charakterį, pakėtė švietimą, ga
na aukžtai išugdė savo tautinę 
kultūrą.

Galima drąsiai teigti, jog Ne-

priklausomos Lietuvos sukrau
tais kultūriniais išteklia:s šian
dieną gyvena tauta ir išeivija, 
•tik gana skurdžiai ją tcpasipil- 
dydama. Be tcJ, laisva būdama 
tauta įrodė pasauliui, kad ji yra 
visapusiškai pribrendusi sava 
rankiškai nepriklausomai gy
veni, kurti savitą tautinį gyve
nimą.

Jei šiandieną pavergta tauta 
net in Hits ir tortūrų pavojuje 
siekia laisvės, priešinasi okupan
to užmačioms sunaikinti tauta, 
rašo laisvės siekio peticijas net 

| tos pačios tironijos vadams 
Maskvoje ir tekius pačius lais
vės šauksmo raštus siunčia pa
saulio politiniam forumui — 
Jungtinėms Tauto’ms, tai daro 
nebe Nepriklausomos Uetuvos 
Įtakos. Mes, laisvėje esantieji 
lietuviai, sveikiname šitaip drą
siai, didvyriškai kovojančią, 
laisvės siekiančią tautą! Mes 
šventai tikime, kad Aukščiau 
šiam laiminant ir musu drau
gingai demokratinei Amerikai 
padedant, vėl musų tauta atgaus 
aisve ir vėl džiaugsis nepriklaiK 
somų, demokratiniu gyvenimu. .

Lšeivijos šventa tautinė parei
ga padėti kovojančiai ’ tarifai 
sutartinai ir visuose pasaulic 
politiniuose forumuose kalbėti, , . v. , . ...t . »planingai šia kryptimi veikime,saukti pavergtos ir žudomos1 
tautos vardu, siekti laisvės Lie
tuvai; Viši žinome,; visi skau
džiai išjaučiamo, kad vidinis ne
sutarimas, skaldymas ir skaidy
masis naikina .mūsų jėgas bei iš
teklius negatyviai vidaus koya: 
ir pastoja kelią sutartinai vyk
dyti gyvybinės reikšmės- tau Ii- • 
nius uždavinius.

Tad Lietuvos Nepriklausomy- 
bes atgavimo sukakties šventė 
tebūnie mūsų visų susipratime į 
ir tautinės atgaivos šventė. Pa

MARDI GRAS — UŽGAVĖNIŲ KARNAVALAS įvyks š.m. vasario mėn. 9 d. Jaunimo 
Centro patalpose. V&karas rengiamas 12-kos organizacijų su įdomiomis programomis bei 
įvairaus maisto virtuvėmis. Groja “VYTIS” ir B. PAKŠTO orkestrai. Skiriamos penkios 
įiiniginės premijos bei organizacijų dovanos geriausioms kaukėms bei kostiumams. Kau
kių parado pradžia 10 vai. ryto didžiojoje salėje. Kviečiami visi į šį didžiausią paren

gimą. lufdnnacijas teikia V. Markevičius — tel. 737-5750.

ga šia linkme veikli.
Žinokime, kad pasaulio žydai 

atkūrė savo valstybę po dviejų 
tūkstančių nietų. Mes turim? žy
miai lengvesnę galimybę atgauti 
laisvę" Lietuvai, tik supraskime 
laiko, aplinkds reikalavimus, su
praskime pasaulinės politikos 
vystymosi raida ir atitinkamai 
k o n soliduotom s pastangomis

Ginzburgas kalbina Vakarus susiprasti 
ir gėrisi tūkstančiais drąsių lietuviu

Lietuvos laisvės viltis, Ijūkime 
tikri, dabar vra reali.

L - » t ...3 -i; "

Ši šventė yra tautinių pastangų, 
darbų ir tautinės sąžinės f 

apyskaitos metas
Būtina pasitikrinti kas ir kaip 

y.a atlikta, kur padarytos klai
dos-, kurias reikia taisyti ir .kur 
paMktos spragos, kurias reikia 

i užpildyti. Pirmasis išeivijos uz- 
1 davinys yra veikti sutartinai ir 
f planingai, kad nė vienas mūsų 

• . , • i i i • i t žingsnis nebūtų žengtas bepfaš-reiga yra atsisakyti klaidų, psS^į“^ f* ’ 4 p 
tinio politinio šokiravimo ir im t . .. . : - . t . c - f veltui, ne.tis uz vieningo tautinio fronto k. \ . . - -. / mos uzdavmvs yra

Praeitais metais už sovieti
nius šnipus iškeistas — išleis
tas į Vakarus ir dabar JAV gy
venąs disidentas Aleksandras 
Ginzburgas lankėsi Londone ir 
net turėjo pasikalbėjimą su-Bri
tanijos min. pirm. Thatchėr. O 
“Tho Sunday Telegraph” sau
sio 6 d. išsispausdino Fordo N. 
Behell pasikalbėjimą su juo, pa: 
vadintą “Mano įspėjimas Vaka
rams”. ’ r .

Pokalbį jis pradėjo technolo- 
gijos tema. Sako, KGB mano . i ? • r

virpėjjmp atkuriu žodžius. To- 
k;ų dalykų Spy.. Sąjunga nepa
jėgia pagaminti.'f.Iš viso, jr ne- 

ir turihias dtilęris išlėistaš turi technologijos,' tai perka iš 
musų tautinės itiisi-. Britų .kompiuterius, kurie esą 

. . v , .J* yra "gVvx’biTfės’"panaudojami ir -kovos lėktu-
iTu^-,l'Z3?11V+0 : ’Isvarbosį didelis, ir jis 'reikalaujai: varns- Vakarų fė^mologija paši-

Ižvniiai daugiau mūsų fizinių,J riaudofa ir Afganistaną puolant.
dvasinių pastangų ir medžiagi-
pių išteklių kad įneš da- nepajėgia pastatyti aukš
pbar jų tinime. . ! čia u savo siauro, partinio, poli-*

’ * • •” • • ‘ - - -tinio reikalo, karštligiško' siekio
f.an Jreiyjcv d d jį ^autinį išeivijai. Tiesą sakant,
udavirų. daros'’-nžapsakomai liūd-j šių politinių fronti-
na stebint nepateisinamus da-Įni^^ aspiracijų’ir.negalima su- 
barties įvykius. Liūdna, kad ma-į ^ap^ vieningą stiprų ^frontą 

l w _ j prieš okupantą. Ir nebus galima
’ fronto bičiuliai £taip neatsaJ to*’ ^ol/ie žmonės neatsisakys 

kiekvieno tauraus lietuvio pareik kingai- elgiasi: tautinį gyvybini \pūtimo, nepradės* realiai 
• ■_______ 1_______i •' | galvoti ir veikti.

L. B-nės vadovų skelbimas, 
į kad Liet. Bendruomenė visuoti- 
(na. yra niekuo nepagrįstas tei- 
; girnas yra tik partinis1 poKrirvis. 
(mitas! 4 
i -

Lietuvių Bendruomene nėra 
joks išeivijos veiksnys, yra 

tfk partinė organizacija
Liet. Bendruomenę, užvaldžiur

-šilai" mus įtaigoja tauta ir pa
sauliniai politiniai ivvkiai. kurie 
visa sparta rieda j priekį ir ne 
juokais gali mūs užklupti tik 
besipešančius. .. . .

Yra reikalas mobilizuoti, kon- f 
solidueti visas išeivijos jėgas ii 
vienybėje, susiklausyme sutikt 
pasaulinius įvykius, kurie ne 
abejotinai pali s ir mūsų Lietu 
vos laisvės reikalą... šilai kiek 
vienas privalo suprasti ir yr:

■i m-įjard. supran-J
,1 ..s

. ža partinė žmonių grupelė

* j tuosius rūmus Vašingtone ir sa 
! vo piliečiams sakys: “Jūs turi- 
i te suprasti, kad mes turėjome 
gulti Baltuosius rūmus, norėda
mi apsiginti nuo jų.” Ligi šiol 
Vakarai santykiavę "su Sov. Są
junga iš silpnumo ir klaidingo 

-galvojimo pozicijų. Parafrazuo
jant Leniną, ryžtamasi parduo
ti Sov. Sąjungai virvę, kuria 
jie, galimas dalykas, pakars 
mus.

Papasakojęs apie savo tardy
mus, teismą ir kalinimus ir su 
tuo susijusias KGB provokaci
jas, Ginzburgas dar supažindi- 
ųo ir su Solženicyno šalpos fon
do veikla. Iš jo šelpiami admi
nistraciniu būdu ištremtieji ir 
kalimų šeimos. Jo lėšas sudaro 
Solženicyno paskirtasis honora
ras už “Gulago salyną” ir au
kos. Dabar vis daugiau Sov. 
Sąjungos gyventojų išdrįsta au-'

Jeigu jų agresyvumui nebus pa. koti.

“O žiūrėkite, kas praeitą rug- 
piūtį atsitiko Lietuvoje. Buvo 
40 m. sukaktis Molotovo-Ribent

baltijo valstybės atsidūrė so
vietinėje valdžioje. 40 ar 50 lie
tuvių grupė dėl to pasiuntė laiš
ką Jungtinėms Tautoms, paskui 
jis buvo paleistas į apyvartą, ir 
po trumpo laiško jis turėjo jau 
35 000 parašų Nuostabu, kai par 
galvoji, kad bet kuris jų gali 
netekti darbo vien už laiško siun 
tinėjimą. Bet jie jau nebesirū-
pina tuo”.

Taigi, sako, ne viskas dar

ta. Bėda tik kad kraštas didelis 
ir labai ligotas. Vyrauja masi
nis alkoholizmas, visiškas neno
ras dirbti — savotiškas totali* 
tarizmo ulceris.

Iš Europos Lietuvio
T

GYVENIMO NUOTRUPOS
II.DALIS

Po pirm. adv. A. Kubiliaus, 
kerštingos ištarmės trumpą lai
ką teko dirbti savo ūkelyje. Se
niau auginau ridikėlių, vėliau 
burokėlių sėklas. Sutartį buvau 
sudaręs su Lietūkiu. Išauginau 
ligi 12 centnerių burokėlių sėk. 
lų. Prižiūrėjau bityną ir sodą.

Okupacijų metu teko dirbti 
daug, sunkesnėse sąlygose. Ko
munistų partijos sekretoriaus 
Maimifio nušalintas iš apsk. pir
mininko pareigų su ištarme iš
siųsti j Sibiro taigas, nusiminiau 
— už ištikimas tarnybas pa
smerktas tyliai mirčiai!

Ant rytojaus po pašalinimą 
tose neramiose valandose atva
žiavo Kybartų škoęp^ratyvo di
rektorius S L Urentas ir pranešė, 
kad tuoj būsiu areštuotas.-Jam 
pranešė apskrities virš. Skrebū- 
no padėjėjas Šurepov; kuris pas 
jį- lankėsi.

Bandau slapstytis iri šen, tai 
"en. Po dviejų -šašaičių apsi
sprendžiau nuvykti į Vilkaviškį. 
Nueinu ir matau Vytauto .gatve 
vaikščiojant buvusi notarą Na
ruševičių su P.K. Prisijungiu ąš 
prie jų. Žiūriu, skersai gatvę at
bėga apskrities virš. Skrebūnas. 
Jis kviečia mane skubiai vykti 
pas apskrities partijos sekreto-

Atrodą, kad Vakarai nesupran
ta net ir tai, kodėl Sov. Sąjunga 
vis stengiasi plėstis. Tai nieko 
bendra neturį su pasauline re
voliucija ar senoviškai, supras
tuoju imperializmu. Taip vyks
ta, ries sovietinė santvarka ne
gali išsilaikyti nesiplėsdama. Ji 
v:’s turi rodyti jėgą, kad galėtų 
išlailčyti totalitarinę santvarką. 
Tuo būdu ji puldama ginasi nuo 
savo žmonių, palaiko pašlijusį 
pasitikėjimą.

’ _ r f Tačiau vis labiau stiprėja tau-pasikalbejimus irekorduodavo t . . . ... ,, xT , . , . - ' \ . J f tims atgimimas, lėtas, bet nelabai xobula vokiška masina, ku. .< / . išvengiamas posūkis į mintieskun is kambario langu stiklu-’. ..., ... , -v ‘■ir nepriklausomos veiklos lais
vę. Tą vyksmą galėtų- pagrei
ti Rusijos politinis pabudimas 
ir Vakarų reakcija į sovietinės 
vyriausybės agresyvią politiką. 
O .Vakarai galėtų padėti pen- 

r kiais būdais. - į
Pirma, boikotuoti olimpiadą, 

kuri yra šiuo atveju ne- sportas, 
o' politika, santvarkos reklamą. 
Antra, Vakarų kraštų ambasa

dos -turėtų būti ne priedas prie 
Brežnevo įstaigos, o tikros mi
sijos. kurios siekia ryšių su g^'jrių Piunov. Prašau mane paly- 
ventojais. Trečia, Vakarai ture-j dėti ligi partijos būstinės. Su 
tų persvarstyti mokslo ir kultu-į baime įeinu-i jo kabinetą. Jis

prantama, padėkojau. Jis nekal
ba apie trėmimųį Sibirą. Prašau 
duoti 24 vai. apsispręsti. Sku
biai važiuoju į Kauną. Nueinu 
pas J. Matulionį. Papasakoju 
apie siūlomą naują tarnyįįą. Jis 
liepia eiti. Grįžęs, nuėjau pas 
Piunov ir pranešiau, kad- sutin
ku priimti jo siūlomą tarnybą. 
Pasirinkimo nėra. Šiokia tokia 
viltis atitolinti gresiantį pavojų.

Sutinku “žiede” tarnaujantį 
brolį, išeinantį sii dėdiene iš ar
batinės ir papasakojau apie 
naujos tarnybos perspektyvas.. 
Jis pritarė. Dėdienė sakę; “Ka-. 
ziuk, imk mūsų ūkį — Įbuv. Au- 
riniškių palivarką, "A ne tą, kurį .
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ros srityse. Vakariečiai juk pa
prastai studijuoja Sov. Sąjun
goje rusų literatūrą, o sovieti
niai studentai Vakaruose fiziką 
ir elektroniką. Taip Vakarai ap
gaudinėjami. Ketvirta, turėtu 
būti padidintos radijo translia
cijos į Sov. Sąjungą"— Laisvės 
'adijąs.. Amerikos Balsas, De-

iuasche,Welle, BBC. Peikia, kadį 
I transliacijos pasiektų ir už Ura- 
I (q, kad joms būtų skiriama dau
giau valandų ir transliuojama 
daugiau kalbų, yapč Pabaltijo

i kraštų kalbomis. Penkta. Vaka

klausia: “Kur tu buvai, aš tavęs 
ieškau”. Nuotaika pasitaisė, kad 
nekalba apie trėmimą Į Sibirą, 

į Jis tęsia-pokalbi toliau. Esą, “tu 
vienintelis žmogus,; kuris. moki’ 
•visus darbus dirbti”. Aš nespė
ju padėkoti iš to susijaudinimo 
už kdmpfimentą, o jis man sa
ko: “Skiriu tave gyvulių paruo
šos Zagotskot vedėju”.

Pirmiausia įsidrąsinęs, ir juo-

žiuofeį tąriiybą, o .
Mat, du darbininkai iš Utenos iš- 
važicvo. Sūnus VJdasės gimna* . 
zistas. Dvi dukros tarnybose. 
Nėra kam gyvulių paėšrti. Jų. 
pilnas tvartas. x ;<n.

Pranešu Piunovuii. Jis sėda i. 
mašiną. Nuvažiuojame pas dė- 1 
dūką. Jis guli lovoje. Važiavo 
dviračiu į geležinkelio stdtį ir su
sižeidė ranką. Papasakojome at
vykimo tikslą. Pasitarė su žmo
na ir sutiko užleisti savo ūkį_ 
45 ha'. ant Paežerių ežero kran
to. Girdi, “Tu pats nusikulačinai, 
tai viską gali su savim pasSmti”. 
Dėdukas .prašo gretimai sodo 
esančią majoro Berento parcelę 
su triobomis. “Atiduota- atbė
gusiam iš Klaipėdos”. Pasiūlo , 
repatrianto Kaptamio Gudelių 
kaime:8- ha su triobomis, Jie pa
mažu kraustosi, © komplek
tuoju personalą ir- rengiuosi sir 
savo nauja įstaiga isiknrdmtri 
Perimu Apriliaus- dvarą prie. Ky- 
bartų ir J. Prapuolenio Gižų 
dvarą, z , • • -i"

kaudamas jam. priminiau, kad Paduodu anketą. Išvardino visas, 
tas Organizacijas, kuriose buvauvykdydamas duotas- direktyvas,

praradau tarnybą (Mannino iš>- aktyvus narys. Tokia jau. tvarka, 
tarmė). Jis juokiasi. “Neimk į

>:W 
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’ Lietuvių Bendruomėnė yra vi- 
• šuo tina, neatitinka tiesai^ y ra tik 
mitas-! L. Bendruomene neturi 
nei moralinio, nei juridinio pa- 

j grindo būti vadinamą yisuoti- 
! na, ries ji neturi yislfotinumo 
■.pagrindo. L. Bendruomenė yra 
i lik srovinė organizacija.O jei 
j karią L. B?ndrucmepė nėra vi- 
; suotina, tuo pačiu nėra veiksnys 
j ir neturi teisės būti pripažinta 
į veiksniu. :
T ------ f Bus-daugiatr)r ---------

technologiją, kuri panaudojama 
priespaudai palaikyti ir nau
jiems kraštams užimti. Apskri
tai kiekviena prekybinė sutar
tis su sovietine vyriausybe tu
rėtų būti susieta su tam tikro
mis sąlygomis dėl vidąus poli
tikos Sov. Sąjungoje. Jei nesu
tiks. tada nebus prekiaujama.

Ką Sov. Sąjunga dabar puls? 
Ginzburgas spėja, kad ne Eu
ropą, bet ką nors Viduriniuose

galvą, čia dirbsi sii rusais”^ Sur
Sėdr gan jaunas vylus; Jis

(Nukelta į 5 psl:)

TAVO ŽODIS YRA TIESA , 
Jono 17:17

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

■ ...,^ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

- IR PSALMAI 4

-KAINA $3

^nTnimffnmnWiTriinmitWrr^
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r f SOME CHICAGO MOTOR CLUB VPSOH
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you'll run into troublb if 
there's a sudden stop whils

■^fer*

A.4TIR XNIAN A&VISTRIES, P.O. 321
Oak Lawn, Ilk $0454

I EinlNYS LIETUVIU KALBA. ĮRIŠTAS 
KiKTAlS; PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
* U.VRUŠivO-JilSJf.VI.MO FORMATO.

IF YOU DRIVE AT THE 
A/ZAVA/ČZ4/ speed ST \y in 
THE. RJGRT LANE.



BENDRUOMENES REIKALAI MIAMI, FLORIDA

organizaciniai nuostatai
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3.5. Atskirų PLD renginių

viduryje buvo bendra 
medž j, drožinių, audi- 
įvairiaušių rankdarbių, 
darbščiųjų Miami pensi

PASAULIO LIETUVIU DIENŲ (LITHUANIAN WORLD 
FESTIVAL), įvykusiu Toronto, Kanadoje, 1978 mėty 

birželio mėti. 26 d. — liepos mėn. 3 d. 
KONTROLĖS KOMISIJOS AKTAS 

" * r

I g s 
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(Tęsinys) ♦

a) PLBS Org. K-to vienas at
stovas (1) b Dš Org. K-to du 
atstovai (2) c) PLSŽ Org. K-to 
du atstovai (2) Paragrafas 4. 
2.2. pabrėžia, kad “Kontrolės 
komis:ja tikrina bendrą PLD ir 
atskirė' renginių piniginę ats
kaitomybę.” Pastebime, kad tik 
PLSŽ Org. K-tas laiku pristatė 
savo atstovus, o ULBS ir DŠ 
Org. Komitetai pristatė savo 
atstovus labai pavėluotai ir tik 
nuo 1979 m. birželio mėn. ^21 d. 
pilnos’-sudėties. Kontrolės ko
misija pradėjo savo darbą.

13) Kontrolės komisija pasi
gedo dokumentuoto $10,500. lai
kino-pervedimo Toronto Lietu
vių Namams. PLD Org. K-tas 
savo posėdyje paskirstė tą su
mą lygiomis dalimis Kanados 
LB, PLSŽ ir Pasaulio Jaunimo 
O jai. (žiūr. Prot.&22).

■ IŠVADOS
1) K'ontrdlėš komisija iš ta

me akte paminėtų Laktų randa, 
kad PLD Org. K-to eilė parei
gūnų daugel atvejų nesilaikė 
priimtų vidinių organizacinių 
nuostatų. ' /

2) Nežiūrint į. pastebėtus bu
halterinius, ’ sąskaitybinius bei 
piniginio atsiskaitymo nėsklan- 
dumųš, Kontrolės komisija kons 
tatuoja, kad PLD Organizacinis 
Komitetas įdėjo daug darbo ir 
pastangų suruošiau t Pasaulio 
Lietuvių Dienas Toronto, Kana
doje.:
' 3) Kontrolės komisija dėkoja 
PLD Org. Komiteto mariams, 
pareigūnams,' kurie' savo darbu 
ir sumanumu įgalino, kad Pa- 
saulio Lietuvių Dienos būtų fi
nansiškai. ^sėkmingos. Kontrolės 
komisiją .dėkoja, yįsiems, tiems, 
kurie ; kooperavo ir. jos darbą 
lengvino. ■ • r... ; ; » . .

Vytautas Banelis, pirm. 
Jonas Karpis, sekr.
Nariai: Jonas Aukštaitis, 
Juozas Krištolaitis, Jero
nimas Pleinys.

Toronto, Ont.
1979 m. rugsėjo mėn. 19 d.

Pasaulio Lietoviy Dienu

1. ĮVADAS
1.1. Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės (PLB) valdybos pa
vedimu, Pasaulio Lietuvių Die
nos ruošia:

(a) Kanados- Lietuvių Bend
ruomenės (KLB) krašto valdy
ba, (b) JAV Lietuvių Bendruo
menės (JAV LB) krašto valdy
ba, (c) š Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są- 

. jungos (ŠALFASS) centro val
dyba.

1.2. Pasaulio Lietuvių Dienas 
sudaro trys atskiri renginiai: 
(a) Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės eimas (PLBS), (b) 
Kanados ir JAV Lietuvių Renk 
toji Dainų Šventė (DŠ), (cj Pa
saulio Lietuvių Sportinės Žai
dynės (PLSŽ).

1.3- Kiekvienam PLD rengi
niui įvykdyti sudaromi atskiri 
Organizaciniai Komitetai, pat
virtinti atitinkamų renginių ruo 
šėjų.

1.4. PLD pravedimui ir visų 
trijų PLD renginių organizaci
nė veiklos derinimui sudaromas 
PASAULIO LIETUVIŲ DIE
NŲ ORGANIZACINIS KOMI- PLD vadovo leidinį, (g) suruo-. 
TETAS. šia bendrąjį balių ir užbaigia-!

2. PLD ORGANIZACINIS mąjį banketą, <
KOMITETAS *1 2.3. (tąsa)

, 2.1. PLD Organizacinį Komi-' (h) tvirtina visų trijų PLD
tetą sudaro: ' reinginių pajamų ir išlaidų apy

(a) PLB v-bos vienas atsto- skaitąs, (j) paruošia suvestinę 
vas (1), (b) PLB Seimo Org: PLD pajamų ir išlaidų apyskai- 
K-to pirmininkas (1), (c) KLB tą ir patvirtinti pritato PLB 
krašto v-bos pirmininkas ir vie- • valdybai, (k) atlieka visus ki- 
pas atstovas (1), (d) JAV LB tus bendruosius PLD organiza- 
krašto v-bos atstovas (1), (e) cįpius reikalus. •
Damų šventės Org.JĮtopimi- į 2 4 pLD Qrg Kt() posėdis 
ninkas ir. vienas atstovas (2), j jk s j kusiu jame daIy. 
(t) PLSZ Org. K-to piram®- . vaujant nefflažiau 3/5 narių. 
kas ir vienas atstovas (2). (g) . ž . pLD Qrg K.t0 nutarimąi

j yra daromi '273 posėdyje daly-
■ ' vauj ančių narių balsų daugu-

• ma.
’ i 2.6'. PLD Org. K-tas paskiroms

M. ŠILEIKIS

bendrus ir derina visų
PLD renginių reikalus:

(a) telkia bendras lėšas, (b) 
prrma ir tvirtina visų trijų ren 
g’nių sąmatas, (c), paruošia su
vestinę PLD sąmatą ir ją pris
tato patvirtinti PLD valdybai,

(d) sudaro bendrą PLD Gar- 
bęs Komitetą, (e) tvarko ben
drą PLD informaciją ir rekla
mą, (f) paruošia ir išleidžia

tvarko ' dinio, ii. parengimų, iii. infor- nės bei globos išlaidos iš bend- 
trijų macijOS, iv. nakvynių,- v. kitos, ros Sankaupos nepadengiamos, 

pagal reikalą.
2.7. PLD Organizacinis Komi Org. K-tai gali turėti savo ats

kiras kasas ir priimti aukas, 
•skirtas specialiai tų renginių rei 
kalams.

.Pasaulio 'Lietuvių Jaunimo Są-!
jungos atstovas (1).-

2.2. PLD Org. K-tuį pirminin 
kauja KLB kr. v-bos pirminin 
kas-Vicepirmininkais lygai yra: ■ darbo sudaro komisijas:
PLBS Org. K-to-pirm.. Ds Org. | fjnansų( (b) kontro!ės> (c) 

darbo komisijos: i. vadovo lei-K-to pirm., PLSŽ Org. K-to 
pirm. Sekretorius ir iždininkas 
išrenkami pirmame Org. K-to, 
posėdyje, kurį sukviečia KLB’ 
kr. v-bos pirmininkas.

tetas yra tiesioginiai atsako- 
mingas PLB valdybai.

3. PLD FINANSAI
3.1. PLD organizavimui ir 

pravedimui finansuoti telkia 
ma bendra piniginė SANKAU
PA, kuri yra PLD Org. K-to dis 
pozicijoje.

3.2. ' Sankaupos pagrindines 
pajamas sudaro:, (a) visuome-

' nės ir organizacijų bei institu
cijų aukos, ’ (b) valdžios para
ma, (c) bendrojo baliaus pel
nas, (d) užbaigiamojo banketo

NEMALONUS KYŠIŲ • 
ĖMIMO REIKALAS

WASHINGTON, D. C. — At
stovų Rūmų Etikos komitetas 
yra pasiryžęs gana plačiai ištirti 
Kongreso narių kyšių ėmimo 
klausimą. Įvelti atšuoni Kongre
so atstovai, paėmę gana stam
bius kyšius. FBI agentai vaidi
no turtuolius arabus ir taip į

pelnas, (e) bendrų telkimų: lo- pinkles įtraukė neapdairius Kon- 
terijų, suvenyrų ir pan. pelnas, 
(f)‘ kitos -nenumatytos paja
mos.

3.3. Iš Sankaupos apmokamos 
sekančios išlaidos: (a) PLD ad
ministracinės išlaidos: susiraši
nėjimas. telefonas, kelionės, pla 
katai, skelbimai ir pan., (b) už
jūrio dalyvių kelionės ir vieti
nės globos išlaidos, (c) PLD ben 
drų darbų išlaidos, ((d) atskiru 
renginių organizacinės išlaidos, 
jeigu jų neįmanoma padengti-iš 
atskirų renginių kasų.

3.4. Nei vieno iš trijų rengi
nių Š. Amerikos dalyvių kelio-

greso narius.
Prokuroras Benjamin R. Civi- 

letti, patyręs apie šią bylą, ne
sutiko leisti Kongreso atstovų 
komitetui ją nagrinėti. Prokuro
ras visą bylą atidavė teismui ir 
nesutinka duoti Kongreso komi
tetui žinių apie šios bylos eigą, 
kad spaudoje nebūtų paskelbta 
daugiau informacijų, negu by
los eigai yra naudiliga. Aišku, 
Kongreso komiteto nariai nepa
tenkinti prokuroro nutarimu.

SK’iEBfJIMAI ik RYŽTINGUMAS

Beach viešbutyje turtiniai išle
pusiai ainerik erių visuomenei, 
kuriai padarė tokį stiprų įspūdį, 
kad buvo pasiūlylj geroka suma 
už visus ekS|>onalus. O. Brauk
lienė nesutiko savo pirmu tos 
rūšies darbų parduoti. Tačiau 
negalėjo nepaėmusi
—nuostabiai s*eru pasiūlymu 
50-ties darbelių užsakymui iš
pildyti. Ir taip, šalia pasitenki
nimo kūrybiniu užmoju, pasie
kė ir vertybinės naudos. O ir 

i saulėlydžio dienos lieka pra
skaidrintos.

Praeita žiema M.L.A.P. klube 
.greta koncertų, įvairių minėji
mų ar kitų programinių pasiro
dymų, suruošia tapybinio meno, 
rankdarbiu ar kitokiu išdirbiniu 

a- -i
parodos.

Kovo 
'arcda 
irių ir 
suneštų
nink'ų. Jei medžio* drožiniai tu- 
tėjo didelį pasisekimą išparduo- 
dant, tai moterų rankdarbiai kė
lė didelę nuostabą jų darbštų-1 
mu bei išradingumu, kuriant 

.pasigėrėjimą sukeliančias Įvai
rias puošmenas..

Balandžio 1 dieną buvo nau
jos meno šakos — kriauklių kū
rinių parodu. Miamietė Olga 
Brauklienė ant penkių stalų 
šiaip taip sutalpino šešiasdešimt 
darbelių, sukurtų iš paatlantyįe 
susirinktų kriauklių. O. Brauk- 
lienė sumanumu, išradingumu 
ir ištverme pasireiškė jau4r-Vo
kietijos vargo stovyklose. Iš vi
sokių audinių atlaikų išardytų 
siūlų, net adymo būdu, ruošė 
audinius tautinių lėlių rūbe
liams. /Vėliau subūrė net ištisą 
grupę mėgėjų ir jas mokino šio 
kruopštaus darbelio. Ruošė ir 
lėlių parodas vokiečių visuome
nei, stebindama Unros vadovy
bę ir palankiai nuteikdama mū
sų naudai vokiečius.

Kriauklių paruošimui tdip pat 
reikia pašvęsti daug kruopščių 
valandų. Renkant norimo dy
džio, net iki mažiausių, prisieina 
gerokai paieškoti — pavaikš
čioti. Paskui namie jos ne tik 
atitinkamai nuvalomos, bet ir 
nublizginamers. Ona Brauklienė 
sako, kad taip besirengiant at
einančios ir mintys koks kūrinė
lis būtų galima iš jų sulipdyti. 
Tikrai, iš tų 60 parodytųjų ne
buvo pasikartojančių — vis ki
tas vaizdelis, nauja mintis iš
reikšta. štai čia vaza, fontanas, 
eglutė ar .kuris kitas medelis, o 
ten ištisi vaizdeliai, primenantys 
Jūratės ir Kastyčio legendą, ar 
japonų-kiniečių pobūdžio minia
tiūriniai sodeliai su nameliais ir 
paukščiukais, šis įvairumas pa
rodo kūrybinį lankstumą.

Vėliau šių darbų paroda bu
vo suruošta ištaigingame Miami

Pensininkai gali Įvairiai nuo
bodulį,nuvyti — net ir visuo
menine veikla. Šiais metais M, 
L, A. Piliečių klubo pirminin
kė yra Sofija šeputienė. Ji mo
terišku kruopštumu ėmėsi gra
žinti klubo salę. Patyrus kiek , 
kainuotų salės išdažymas sam
dant dažytojus, ėmėsi' organi
zuoti (remiant direktoriams, ir . 
valdybos nariams) šiam darbui 
talkininkus. Ir sėkmingai, tal
kininkų pagalba, salę išdažė, su
taupydama bene apie $600. Pri
taikintai ir su nusimanymu pa- 
puošti ir langai naujomis užuo- 
laidomis. Rūpinamasi pakeisti 
ir scenos uždangą. Lauktina ir 
naujos apšvietimo sistemos, n-63 
šiam tikslui dar 1978 m. susirin 
kimas yra nutaręs skirti apie 
$2000.

Reikia manyti, kad po inten
syvių ūkinių darbų, besiartinant 
žiemos sezonui, bus ruošiama- . 
si ir kultūriniams renginiams, 

'Lauktina ir sklandesnio prisi
derinimo prie organizacijų, k. 
t., Sandaros, Susivienijimo, Mo
terų Social Klubo, K. M. S-gos 
ir kitų organizacijų, o ypač 
ALTos ir BALFo, savo veiklo
mis pasireiškimų. Tik šiuo_keliu 
einant, ir sugebėjimai tebus pa 
veikliau savos tautos labui pa
aukoti. P. šilus

— Buvusio mero sūnus Rich
ard M. Dalėy jau dabar turi to- —\ 
kias pačias galimybes laimėti, . 
kokias turi merės Jane Byme 
siūlomas Burke. Jiedu siekia 
Demokratų partijos nominacijos 
valstijos prokuroro postui.

— Ronald Reagan nutarė 
skirti pinigų pasigarsinti spau
doje, nes įsitikino, kad garsini
mų radijo bangomis gali ne
užtekti.BALZEKAS MOTOR’S

4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
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Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow masinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

UO pd. Una «J0.
Dr. Jvau« B. KmČIim, HISTOftT OF LTTHUANfA. Lletaro« Icterijei 

(aatnuki ano pat •enųjn aznfiq fld pokario ■etų. Vidutinio formato. 141 
piL, kainuoja fl.00. -

Dr. Joacaa B. Konflva, VYTAUTAS TH« ORIAT. Istoriniai DLK Vy 
taato braoiai, paliečiant to laiko Ueturoa valstybėa ir jot kaimynu Teorija 
SU pd. Kaina 8.00. Ketala viršeliais SAO®.

Dangums knygų n* tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygų isigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine

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

e BCPESHNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI •' FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS RK1KMENY8

Atdara šiokiadieniais nno
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

TRYS NAUDINGOS 
. KNYGOS

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. Kum M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ 110.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS
—--------"įTflt LABAI NAUDINGAS KNYGASr--------------

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

' 500 psl Kieti viršeliai __ ___________ $5.00

2 — Prel. j. B. Končiaus
. ' ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ____________ $5.00

■ 3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halšted St, Chicago, IL 60608

' D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininką*

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJItMCSt OAL1»T.A GAUTI MtPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO 

JO, VISUOMINtS VSIKtJO lt RAŠYTOJO ATSIMIMIMUS
Dr. A. J. Ovmc — MINTYS lit DAUBAI, 2W p«L ĮSOS

metq jvykluA Jebfooeklc ir Tutonlfio launaa 
—ritotaia*. ~ —------ i------------------ —---------

j >. A. i. 9v«aM — DANTYS, j* pdefitr*, rreftat* tr 
Ketal* rirWiala, rieteje M.OO dtber tik —------------

JBiikttai* nrteUala Uk _ _---------------------------------------
, Dr. A. i. — AUK1TA KULTOKA — tlAUtfl* tMONtt

EeilonM f* • ■arope lapGdiUl. Dabar tik

17t» &>. flAIJJTED 8T- CHICAGO, ILL. RfSI

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

.$10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
• ’Minkšti viršeliai_________________ 115.00

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

Čeki reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL 
Chicago, I1L, 60608

Pridėti doleri plito Hlaidoma.

110.00

— NAUJIENAS, SHICAG® I, Friday, February 8, 1980
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Saugokimės paprašaikų
Atėjo vasaris — Amerikos Lietuvių Tarybos aukų 

rinkimo mėnuo, Amerikos lietuvių organizacijos, sudariu
sios vieną didelę lietuvišką organizaciją visame krašte, 
paskirstė laiką kiekvienai aukoms rinkti. Neseniai rin
kome aukas Balfui, rudenį rinksime aukas JAV Bendruo
menei, ligoninėms, mokykloms, tikybinėms organizacL 
joms ir kitiems reikalams.

Kada ėjo Balfo vajus, nei vienai kitai organizacijai 
neatėjo į galvą tuo pačiu metu rinkti aukas. Visi žino
jom Balfo vajaus pradžią, patyrėm apie to vajaus pa
baigą, ir visj džiaugėmės, kad Balfo talkininkai pajėgė 
surinkti: tokią didelę sumą pinigų ir gėrybių.
'• ? Bendruomenės narių niekas nebandė pradėti naujo 
vajaus. Bendruomenės vadovybė vajaus pravesti nesi
stengė, pinigų mažai-surinko ir skundžiasi, kad ji būtų 
galėjusi išleisti daugiau, bet tų pinigų pakankamai nesu
rinko. Nelaimė, kad Bendruomenės vadai, gyvendami 
Amerikoje, neišmoko pasinaudoti amerikiečių naudoja
mais metodais. Jie nesurengia vakaronių, kurios atneštų 
jiems pelno, nesutraukia žmonių, kurie vakaro metu iš- 
leistų daugiau pinigų ir papildytų iždą ilgoms kelionėms 
ir tuščioms koferencijoms. -j -" .

Niekas nesikišo į ALTos vajaus mėnesį, nesikiša ir 
dabar, išskyrus JAV Lietuvių Bendruomenę. Inž. Bronius 
Nainys, suruošęs du didelius balius, atnešusius nuostolių, 
nutarė laužyti senų Amerikos lietuvių paskirtą laiką au
koms rinkti, pradėjo kištis į ALTai skirtą vasario mė
nesį. Jis aiškiai pasakė, kad Bendruomenės Centro val
dybai reikią pinigų, o pinigų jis neturėjo, todėl ir nutarė 
pasirinkti aukų vasario mėnesį,

Amerikos lietuviai piktinosi, kad inž. Nainys Lietu
vos laisvinimui skirtą mėnesį duodamas' aukas pasiimdavo 
savo organizacijos reikalams. Pirmus metus, kai inž. B, 
Nainys, kitų valdybos centro komiteto narių padedamas, 
ištiesė savo nagus prie laisvinimo reikalams skiriamų 
aukų, tai niekas apie Bendruomenės laisvinimo darbą ne
kalbėjo. Net pats Nainys pirmais metais nieko nesakė. 
Tiktai vėliau kiti patarėjai jam pakišo mintį, kad ir Bend
ruomenė veda “laisvinimo darbą” ir kad ji turi teisę į 
laisvinimo darbams skįriamas aukas. Pirmais metais jo 
pretenzijos buvo nedidelės, bet juo daugiau aukų Vasa

Kauno bazihka

rio 16-osios proga jis surinkdavo, tuo daugiau jis jų no
gėjo. Priėjo prie to, kad Bendruomenė norėjo surinktas 
Vasario 16-osios aukas dalytis pusiau. Vėliau ji reikalavo 
leisti Lietuvos nepriklausomybės sukakties dieną surink
tas aukas dalyti proporcingai, o vėliau leisti aukotojams 
apsispręsti duoti aukas tiems, kam aukotojas norėjo.

Visi žinome, kad aukotojas Amerikoje aukas gali 
duoti kam jis nori. Niekas negali iš žmogaus imti auką, 
ie:gu jis nenori duoti. Jeigu jis nori, tai gali aukas pats 
atiduoti. Bet frontininkai pradėjo reikalauti, kad Vasa
rio 16-osios laisvinimo reikalams skiriamas aukas skirti 
tiems, kuriems tik nori. Vedė plačią propagandą, bet atsi- 
-rado-labai—mažas—aukoto.iųska’čius.—§ig ^reikalavimas 
leisti aukotojams apsispręsti, kam jie turi aukoti savo 
uždirbtą pinigą, tiek įgriso ALTos organizatoriams, kad 
Detroite žinoma veikėja Paurazienė pasiūlė baigti su' 
šiuo sukeltu re'kąlavimu ir uždraudė Vasario 16-osįos mi» 
dėjimuose rinkti aukų kitoms organizacijoms. ‘‘Jeisu no
rite aukoti Bendruomenei, tai aukokite, bet nereikalau
kite, kad ALTos žmonės taptų laiškanešiais, jūsų čekius 
nešiotų Bendruomenei”.

Paųrazienės paskelbta mintis prigijo visoje Ameri
koje,- ir pasipinigautojams nesiseka. Chicagos .Lietuvių 
Tarybos pirmininkė Kristina Austin 1976 metais uždrau
dė bef kam vasario mėnesį ALTos rengimuose rinkti au
kas kitiems tikslams ir šiandien Vasario 16-osios minėji
muose aukos renkamos tiktai Lietuvos laisvinimo reika
lams. Praeitą penktadienį posėdžiavusi Ch vagos Lietu
vių Taryba nutarė niekam kitam neleisti Vasario 16-esios 
minėjimuose rinkti aukų. Visos surinktos aukos turi būti 
ALTai ir Lietuvos- laisvinimo darbams.

Frontininkai žino, kad. Chicagoje, Petrone ir kitose 
didesnėse lietuvių kolonijose aukų pasirinkti negalės. 
Amerikos lietuviai išaiškino visas jų išdaigas pasišienauti

J,. KUČINSKAS _____ ___ -_____

NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

Buvo įvestos skaudžios fizinės bausmės, 
o už didesnius nusikaltimus kardavo. Moterys 
buvo dar daugiau išnaudojamos. Jos turėjo visiš
kai pasiduoti baltojo šeimininko norams ir taip 
gimė daug nelegalių maišytos rasės vaikų. Taip 
atsirado lyg ir nauja rasė, mulatais pavadinta. 
— Vergia saloje -buvo-panaikinta-1848 metais. 
Tuo metu saloje gyveno 72,000 vergų, kurie tapo 
laisvi. Beveik visi tuojau pasitraukė iš plantaci
jų ir mėgino savystoviai gyventi. Plantacijų sa
vininkai, netekę vergų, pigią darbo jėgą atsiga
beno iš Kinijos ir net iš Indijos. Dabar Martini
que salos gyventojai yra mišinys įvairių rasių! 
90% iš jų sudaro negrai ir mulatai, 5% yra Kini
jos ir Indijos palikuonių, 2% prancūzų, likusius 
3% sudaro kreolai, siriečiai ir kitos rasės. Apie 
40% salos gyventojų gyvena mieste ar dides- 
niuose kaimuose. Didžiausias miestas, salos sos
tinė yra Fort-de-France, kur gyvena arti 100,000 
gyventojų. Likę 60% gyvena prie plantacijų ir 
smulkiuose kaimuose. Martinique salos žemė 
daugiausia yra didelių žemvaldžių rankose. Apie 

naudingos žemės jie valdo, gi likęs ^‘priklau
so smulkiems ūkininkams.'

Lietuvos laisvinimo sąskaitom Tąi šį kartą jie sugalvojo jau mano silpnybė, ypačiai at- 
'uorganizuoti paprašaikų būrį ir eiti į namus, prie baž’ yt!kimais — susĮtinku (po 
iyfių į didesnius susirinkimus ir asmen škai prašyti
aukų. į sj darbą įtraukiamas hetuviskas jaunimas, neturįs rfuos^ pors į nŲO
okios nuovokos apie lietuvių vedamą kovą ūž gimtinio kranto, buvau ir aš-'Dėlto ypa- 
:rašto laisvę, bet jiems svarbu surinkti daugiau'pinigų mm malonus pokalbis buvo su 
'eliems savo organizacijos vadams, šiam t kshii jau ruo- Bičiūnu, tos jūrinės dramos 
;ami Įvairūs paprašaikų būriai jauni vyrai r motery' 

Tie planuoja aplankyti kiekvieną letuvį, pak'šti jam aukų 
apą ir paimti jo skiriamą auką Lietuvos laisvinimo rei-

Patariame visiems lietuviams apsisaugoti tokių pa- 
-ašaikų. Jie prašys aukų ne Lietuvos laisvinimui, bet 
"vo mažos grupelės reikalams. Atėjusį paprašaiką rei- 
ia apklausinėti, užsirašyti jo vardą bei pavardę, adresą 
r parodyti duris.

Visas aukas reikia duoti tiktai Amerikos Lietuvių 
’’’aryHos iždui. ALTa aukas renka Vasario 16-osios minė- 
imuose. Ten yra paskirti vyrai ir moterys aukoms rinkti, 
lie turi paruoštus vokus. Centras pasiunčia vokus į na
nus, o kas nueina į minėjimą, tai auką gali duoti tenai, 
kėliau duotas aukas paskelbia spaudoje.

Vasario mėnesį nereikia leisti paprašaikoms išvi- 
ioti aukų, nes jos bus sunaudojamos ne Lietuvos laisvės

aktyviu dalyviu- Ir labai geru 
laiku: jutų kap:tpnb Br. Krilęš-

mus r naujas paž
kas supažindino su buvus’u 7-to 
pėst pulko vado ir Klaipėdos 
įsu’os vi^ninko pulkininko * 
Petro GENIO našle ponia Ge- — 
niene. Pasikeitėme pora nostal
giškų (Klaipėdos la kų) prisi- 
minirAų. Malonu buvo dabai pis 
kalbėti ir prisiminti anuos lai
mingus laikus. .

liais” pristatymo pro?a
- ū-ųi iū inio pyver’-

nes-tas
- --’zo-

, knyfoje irgi y ? r> - i’"ė tas.
1 ' -

1*3

Nepagailėjo nei la’ko, nei 
“tolimo” kelio į šaulių namus- 
atvykti ponia - Faustina MAC— 
KEVIČIENĖ> kažkodėl palikusi

Bakūnas

Pastabos tolo
šilta viešnagė šaltoje Čikagoje 

* z‘ •

Spausdinant šio straipsnio -ant Palanga, Lietuvos vandenų zo- 
rąją ir trečiąją dalį, Naujienų noje, jam gulint inkare ir par- 
Nr. Nr. 23 ir 25, per neapsižiū- davinėjant spiritą. Po atkaklios 
rejimą spaustuvėje buvo sumai- kovos, trukusios visą naktį, 
šytos šio rinkinio skiltys abe-1 ‘-‘Willy” buvo įveiktas ir parvil- 
iiincp mįmorinnco aki. ’ Ir+oe*-4

lis atspausdiname kaip turėjo j.tą kontrabandą 
būti.
Straipsnio autorių atsiprašome.

juose numeriuose, todėl abi- da-! ktas į Klaipėdą. Teismas už ras- 
nuteisė laivo 

kapitoną daną RASK ir matro
są lietuvį KUISĮ po. metus ka
lėjimo, o kitus 7 įgulos narius 
nuteisė po pusę metų kalėjimo. 
Viršuj matyti kaip policijos lai
vas “Partizanas” velka į uos- 

, kairėje — jūros 
•’ osaugos viršininkas kapt. TA= 
MAJAUSKAS, sėkmingai va- 

nuofrauka 'įdėta “WW paėminui; apa

* * *
Tęsinys , " - 

Užkalbino mane ir Klaipėdo-
/je buvęs mūsų Pasienio-Polici- Willy ,
’os* aukštas pareigūnas Balčiū
nas, kuris man priminė įvykį, 
kurio viena '"i

--ioi — paeautas:s kontrabančB- 
nmku kapitonas RASK pasako
ja savo įspūdžius mūsų bendra
darbiui BAKŪNUĮ”. TIEK “Jū- 
-a” 1936 m, balandžio mėn. lai- 
dqje.

Visai sutinku, kad' dabar či 
kariškio Balčiūno man patiekta 
informacija (apie jo vadovavi
mą laivo “Willy” apšaudymu’) 
vra teisinga, nes kpt. Tama
šauskas, “Partizano” laivo va
das neabejotinai buvo užimtas 
“full time” vairinėje — sekant 
laivo kursą ir tolį nuo kranto, 
taip, kad šaudymui nuo denio 
turėjo vadovauti kas kitas, ku
riuo, kaip dabar paaiškėjo—bu-

net Br. Krikštopaičio atsimini
muose “Jūrų Keliais”. Nuotrau
ka vaizduoją mane besikalbantį 
su didelio kontrabandinio laivo 
“Willy” kapitonu (Danijos pi
liečiu) RASK. Balčiūnas primi
nė daug tos jūrinės dramos 
smulkmenų, kurių, ją tada 
“Vakaruose” aprašydamas, ne
žinojau, ypačiai to, kad laivo 
“W.lly” apšaudymui nuo “Par
tizano” vadovavo Balčiūnas, ko 
pasėkoje “Willy” buvo nuga
lėtas ir parvilktas į Klaipėdos 
uostą. Tai įvyko 1936 m. balan
džio mėn- Tų metų gegužės mėn. 
žurnalo “Jūra” (tada St. Vaino- 
~o.redaguojamo) Nr. 5 yra su
dėta net trys nuotraukos su vo mano labai malonus prisi- 
tokiu jų paaiškinimu: .
eitą mėnesį mūsų pasienio po- j čiūnas. ' ■
licįjos laivas “Part:zanas” grįžo Teatleis man “Naujienų” skai 
vieną rytą vilkdamas didelį tytojas, kad ilgokai stabtelėjau 
grobį, kontrabandininkų laivą “ties rnano’pokalbiu^štrBalčiūnu 
“Willy”. Jis buvo užtiktas ties (nežinau net jo vardo), bet tai

“daboti namus”. Su jais (Mac- 
kev’čiais) užsimezgė mano ir 
žmonos labai maloni pažintis 
Kalifornijos dykumose —: ku
rorte Desert Hot Springs, kur 
jie buvo atvykę žiemos atosto
gų, o mes, mat, ten irgi turime 
savo atostoginę “stubą”. Apie 
Mackevičių atostogavimą Itąda 
(prieš porą metų) rašiau ‘'Nau
jienose” — jei kas prisimena, 
savo pastabose “Dideli žmonės 
— mažame mieste”. Prof. dr. M. 
Mackevičius yra tikrai didelis .- 
žmogus — liaudininkų ilgame
tis veikėjas, sukiliminės vyriau-

kalbant jau apie jo, kaip mokslo 
žmogaus, veiklą — toje srity- 
j e. Nepaprastai } apgailestauju,' 
kad išsigandęs šalč’o —. negale- _ 
jau pasinaudoti - ponios Macke-AJ 
vičienės maloniu kvietimu juos 
aplankyk ir “pabėgau” -(•'iVCi- 
\agos) net juos neatsisveikinęs. 
Iš aerodromo skambinau namo 
turimu jų telefono nr. —'^hat 
numeber iš. not in service” buvo 
■’.tsakymaš, o nauą jų nr- buvo 
jau pervėlu surasti. ,

(Bus daugiau)

— Amerikos sp^eialm 
“Oceanographic” trejus metas 
.tyrinės Kinijos vandenis, ygač 
Rytų Kinijos jūrą. Sūrinktūs’ 
duomenis įteiks Vinims 'a-' 
sybei. •

Septynios d’d

--- - - | Y- ■ a v j veiksmus prieš Įsi 
.. Pra-' minimais pašnekovas — Bal ganistaną. ' '

■ -s, -• t • į y. y
TUSI’

koilĮėifo s d" 
TAV, Kanada, Anglija, Prancū-. 
zija, Vokietija, ĮtaUja, Japonija.

—: Prieš 
Afganistaną

. -Pagrindinis salos..produktas_yra_ cukrinės Gyventojai norėtų didesnių teisių, daugiau savi- 
nendrės. Jos apima 55% visos salos produkcijos, valdos, nes, sąla valdant iš Paryžiaus, krašto 
Iš jų gamina cukrų ir romą. Saloje pagaminama , problemos gerai nematomos, jos palieka nęsų- 
90,000 metrinių tonų cukraus ir 100,000 bačkų ' prastos ir net ignoruojamos.

klaidžioja ir, naktį ją sutikęs; -gali-turėtrnema
lonumų, o įsikrauščius jai į namus — gyveni
mas jame tampa neįmanomas. Tiki raganoms^

romo. Prie cukraus ir romo gamybos dirba virš 
50,000 darbininkų. Bananų plantacijos taip pat 
užima nemažus plotus. Jų derlius labai geras ir 
kartais viena vaisių kekė sveria iki 40 svarų ir 
turi iki 150 pavienių bananų. Bananų eksportuo
jama 120,000. tonų. Dabar vis daugiau ir dau
giau plečiamas pineapple auginimas. Jų plotai 
jau siekia 2,000 akrų.Tiek cukrinių..nendrių,^.tiek 
bananų ir pineapple derlius nuimamas ranko
mis, todėl daugybė darbininkų čia atranda dar- 
bo. 96% eksporto eina į Prancūziją, o importas 
iš jos siekia 84%.

Žvejyba saloj labai primityvi. Tinklai seno
viški, laiveliai nedideli. Norint žvejybą sumo
derninti reikia įdėti nemaža pingų. Be valdžios 
pagalbos, žveyba niekada nebus sumoderninta, 
tačiau valdžia kol kas tam yra gana abejinga.

Martinique sala priklauso Prancūzijos užjū
rio departamentui ir yra administruojama 
Prefekto; kuris gaunu visus parėdymus- tiesiog 
iš Paryžiaus. Salos gyventojai išrenka 3 deputa
tus ir 2 senatorius, kurie atstovauja kraštui 
Prancūzijos parlamente. Žmonių socialini^ aprū- 
pinimas toks pat, kaip Prancūzijoje. Dabartiniu _ _ __ _ _______ r _  ___
metu sala pergyvena nemažą ekonominę krizę, gaus siela po mirties niekur neranda ramybes.

4

Žmonių papročius ir jų skonį formavo pran
cūzai, afrikiečiai, indai ir net tolimieji kinai. Iš
auga, tipingas Martinique salos žmogus, judrus, 
linksmas ir mylįs savo kraštą. Čia ypač populia
rūs yra kreolai ir jų kalba. ’ Ji yra labai panaši į 
prancūzų, tik turinti kiek afrikiečių kalbos for
mų. Tai kalba, kuria seniau susižinodavo Afri
kos -negras su savo -ponu prancūzu.... Iš lėto kal
bant šia kalba, kiekvienas prancūzas ją gali su
prasti. Ši kalba yra skambi, melodinga ir daug 
dainų bei pasakų ja yra sukurta. Lygiai kaip me
lodinga yra jų kalba, taip pat melodingos yra ir 
jų dainos.Moterų drabužiai yra spalvingi, elegan
tiški, o pačios moterys grakščios ir su malonią 
šypsena veiduose.

Martinique salos žmogus j‘au gimsta su rit
mo pajautimu, todėl visi jie mėgsta šokius. Visą
mėnesį prieš karnavalo pradžią^ vyksta įvairūs 
baliai, kurių metu visi šoka ir dainuoja. Jų šokis 
yra grakštus, ritmingas, o dainos- melodingos, 
pilnos gtbžio bei švelnumo.

Žmonės daugiausia yra katalikai, bet dar ti
ki įvairiems burtams, prietarams, dvasiorrffc bei 
gamtos pasireiškimams. Jie tiki( kad blogo žmo-

visą gyvenimą padaryti labai mizemą. Jie tiki 
velnio apsėstais žmonėmis, kurie , gali pasiversti 
Į šunį, kiaulę ar arklį su trimis kojonrs, barškan
tį grabą nakties tamsumoje. Tiki žolelėms, ku- 
riomis gali apsisaugoti nuo priešo ar laimėti my
limąjį. Be abejo, tais burtais daug kas jau neti
ki, bet naudoja juos iš seno įpreeio, kuris riša 
juos su tolima praeitimi.---- ----- ---------- —------

Numirusiam ruošia iškilmingas laidotuves. 
Moterys suklaupę meldžiasi prie lavono, o vyrai— 
lauke kalba- apie mirusio gyvenimą, jo nuopelnus 
vis užgerdami romu. Kai jau romo perdaug pa
ima, tada užmirštą mirusį ir ima pasakoti įvai
rias juokingas istorijas.

Salos gyventojai turi dar ir kitų, kartais ga
na keistų, pramogų. Pav„ čia ląbai populiarios 
yra gaidžių peštynės. Tam tikslui išaugdama - 
speciali gaidžių rūšis. Jie maitinami specialiu - 
maistu ir treniruojami kovai, o jų kojų p’rštai 
apmaunami aštriais peiliukais. Kova būna kiauri ~ 
ir visuomet baigiasi mirtimi. Žiūrovai lažina ne
mažomis pinigų sumomis ir savo susijaudinimą. 
bei džiaugsmą išreiškia įvairiais šūkavimais.

(Bus daugiau. - x
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

*TeŠkokite taikos su visUs ir šventumo, be kurio
/

.nė vienas neregės Viešpaties”. — Ebr. 12:1 L
Dievo žmonės turi suvaldyti save ir nesiginčyti su broliais. 

Turime kovoti patys su savim, ir nugalėti savo' nedorus troški
mus. Asmeniškai nereikia kovoti nė su velniu, nms jo nenuga
lėsime. Bet reikia priešintis jam. Netolimoje ateiiyje Viešpats 
suriš šėtoną tūkstančiui metų. Jis nugalės didįjį Dievo ir žmonių 
priešą ir išardys visus jo darbus, bet tam darbui yra paskirtas 
tūkstantis metų. Tas darbas ne mūsų, bet Viešpaties. Mūsų* už
davinys yra nugalėti save. Priversti savo" kūną, kati klausytų 
Viešpaties įsakymų, sergėti save nesuteptais su šiuo pasauliu, ir 
vengti šėtono statytuosius siųstus, kuriais jis nori sukelti mūsų 
tarpe nesutikimus ir suardyti mūsų ramybę.

IV. RASTO TYRINCTOJAi
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS
AK.U6ERUA IR MOTERŲ LIGOS.

GINEKOLOGINI CHIRURGU A

8449 So. Pulotici Rd. (Crawford 
Medical Building) ToL LU 5-6446 
Priima' ligoninę pagal ansi tarimu 

Joi neatsiliepia, skambinti 374-8004

SUSIRINKIMU
Dagys

matęs, ir apie įvykį Gubernijo
je krikas sužinojo, bet toliau 
žinia nenuėjo. Neužmirštami se
noviško padorumo laikai! Gu- 

* bem’joje neatsirado žmogaus, 
b’uram būtų galvon>šovusi min-

. fis uždirbti sidabrinį. Tuomet 
visi dar nežinojome, kad po 
dvidešimties metų, įsigalėjus 
bolševizmui Rusijoje, išdavikas 
ir šnipas bus pakelti į Lenino 
ordino kavalierius.

Medžio raižinys

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos direktorių t

1936 S. Manheim Rd*, Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomi* ir

ToL: 562-2727 arba 562-2723

' TfiU — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd StrMt 
Valandoj pagal emu tarimą

DR. JRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

A KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W 71 St. ToL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses”

Vai. tgal. susitarimą. Uždaryta tteč

u

DR.LEONAS SElBUTLs
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
. 2656 WEST C3cd STREET ■ z*“ ; -

ketvirtd. 6—7 v*l vak 
Ofiso teief.: 776 '440 

Razidencijes telcf^ 441 5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktike, epas. MOTERĄ Upe 
Ofisas 3662 WEST SVta SYM6T

/ Tai. PR 6-1222
OFISO VAU: pirą., sntnd., trečias 
Ir pankL 2-4 k 6-8 v*L vak. Sfcjtadi.

oafial ■MiaariiD^.

dažai. Speciali pagalba koleen* 
•Areli Supports) ir t L

2836 West 63rd SU CLIctfe. W5. 6ieT

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 
, Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

< MOVING
Leidimai — Mina apdraudė 

________ŽEMA KAINA______  
R. iERRNAS 
Tai- WA 5-4063

MOVING
Apdrav«t>« p»rfcr«v«tym»* 

U |wiriv •Htvmv.
ANTANAS VILIMAS

T*L 376-1142 «rU S76-599*
. • - . -----------

Našliu, Našliukiu ir Pavienių klubas 
vasario mėn. 8 d. 7 vai. vak. Vyčių 
salėje, 2455 W. 47th St-, tuiės naiių 
susirinkimą, į kurį yra Kviečiami klu
bo nariai ir prijaučiantieji. Bus pra
nešimas klubo Revizuos Komisijos ir 
aptariami svarbūs klubo reikalai. Po 
susirinkimo — vaišės.

V. Cinką, rast. >

Stepono Kairio atsiminimai
(Bus daugiau)

Atrodo, kad kaip tik tuo mė
to ir prieš, mane atsistojo klau
simas, kurį turi sau atsakyti 
kiekvienas, jaunuolis, pradėda- 
maš sąmoningąjį gyvenimą: 
koks tavo gyvenimo tikslas? No 
rėjau būti nuoširdus pats su 
sav’m, ir mano sąmonė, visos 
■padėt’es pajaudinta, piršo, atsa
kymą: stengsiuos būti padorus 
žmogus, kad ir ne kunigas. Ne
abejoju, kad tuomet nenorėjau 
savęs apgaudinėti; tuo pasisaky 
mu rašiau pačiam sau vekselį 
visam gyvenimui. Kad jo mo
kėjimas vyko su pavėlavimais 
ir netesėjimais, tai jau kitas da
lykas.

Grįžęs po atostogų y vėl Gu- 
berniicttį, jau buvau, apsispren- 

s-: būsiu inžinieriumi. Net nu- 
mačiau kokiu.— taigi technolo- 

Aš prie visų'Lietuvos gu. jei tik žiaurus likimas ne- 
valdžiiįsėdėjan kalejime. Ar;pa- užtrenks man "Technologijos Ins 
žįstf kūn. LipniūnįT’j Atsakam,vt tufo-'Peterburge’durur norint 
kad nesu pažįstamas, bet ž:hatr. patekti į Institutą, reikėjo išlai-’ 
“Mums reikia, he vieno, bet 20 kyti- konkursiniai egzaminai. 
Lipniūnų! Matai, tas dvasiškis'‘Dėl .ko. būtent. Technologijos 
eina. Jis atsiusiąs iš Maskvos pa- T— ----- 1—’-l- — —1
mokinti mūsų inžinierius, kaip 
kiaulei odą nulupti. Vyrai, gel- 
bėkim Lietuvą!” Tiesiog apstul
bau. Tokiame aukštame poste 
dar yra idealistų ir patriotų, 
žmonių! Priimtas į tarnybą.. 
Grįžtu su pakelia nuotaika, nors ■ 
nežinau kaip ten bus, bet bandy
siu dirbti. Darbo nebijau.

Apriliaus dvare radau arklių^ 
Parsigabename. Man labai p'.ti* 
kd šyva arabų veislės kumelė. 
Du, beveik motinos, dydžio, ku
meliai. Pririšam paežerėje. Gė
rimės VIST.

Lietuvių Motery draugijos "Apsvie 
tos’z metinis narių susmnklmas įvyks 
šeštadienį, Vasario. 9 d., 1 vai. popiet 
3808 S. Union Avė. (Įėj.mas iš kiemo.) 
Narės prašomos atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir jau 
laikas užsimokėti naiio duokles. 
ir vaišės. 1

* Rožė Didžgalvis, rast.
Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal

pos klubo eilinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 10 d., 1 vai. 
popiet Anelės salėje,’4500 S. Talman 
Avė.’Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų. Primenama vi
siems, kad jau laikas užsimokėti 
duokles. Bus ir vaišės.

, Rožė Didžgalvis, rast. .

GYVENIMO NUOTRUPOS
(Atkelta iš 2 psl.)

kadrų skyriaus viršininkas. U 
dėjo pirštą cnt tos vištos,. kur
įvardintos organizacijos. Kalba ' 
4 mane?

Reikia buhalterio. Prašau, 
kad leisiu paskinti, iž kooperaty- 
vokap. Tarasonį- Neduoda. Oho! 
(Jis su J. Kreivėnu grįžo iš Si 
boto.) Mat, jis buvo Vilkaviškio

(Tęsinys) ' '

gus ir visuomeniški; mokyklos

Institutas? ši mokykla ir gini-- 
nazistų tarpe turėjo gerą var-; 
dą.- Daugumas studentų pažan-

Pfiš arkl-ų paėmiau žvejo sū
nų A. G. Jis artimame kontakte 
su Karių Rūdoje įsikūrusiais

man sako: “Rytoj prasideda ka- 
ras, .Tvarkyki'ės”. Aš pranešu 
X.(.M._ Jis bando kast’s apkasą. 
Mane vokiečių lėktuvai 3 vai. 
zytz prikė’ė ?š loves. Apie pietus 
vokjęriiii užėmė Vilkaviškį.

Taip,, kad .neteko nė pradėti 
tarnybos. Išsiformavome. Dėdu-

Eomba’davimo metu arabė 
buvo užmušta. Kumeliai visą lai- 
ką priė-ę prie molinos lingavo 

komendanto Matulionio padėję- galvas. Rodos, aš ir dabar nia- 
jas. Netikėtai insn buhalterį pa 'au kaip jie gailėjo savo žuvu.- 
siūlė V. Dr., kurio visi priven- sies mainytės... K. P.

'fidland baring: (.•tar
nauja faupvmo *nni 
pasko’kalus v’scs mfr
su apvHhkės. Dėkojame 
Turn s f i? mums parodyta 
pasitikėsima. Mes norėtu
me būti jums naudingi ii

Sąskaitas aodrausto* 
ki S4C,OCO

2657 W. 69 STRĖEV 
Chicago. IL 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE 

Bridgeview, IL 60455 
i*L 5>8-9400

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Savings.
•* ' ’S Sa» ;ngs 

(Minimum $500)
Ondicate

Mano egzaminai jau buvo 
įpusėję, kai Į mano kambarį 
įgriuvo JuFukas ir pranešė, kad 
mane norįs matyti studentas. 
Nuskubėjau apačion ir pama
čiau Vladą SirutaviČių, Techno- = 
logijos Instituto Peterburge stu r 
detntą. Jis tuomet buvo antra
jame kurse. Atsiminiau jį dar 
gįmnaz:stą. ir iš karto atpaži
nau. S’rutavičius akimis perbė
go mano veidą ir paklausė: <

Tamsta būsi Kairys?
— Rodos. , I
— Tamstą man rekomendavo 

Jonas Biliūnas.
— Taip, pasipažįstame.
Šita mano su V. Sirutavičium 

pažintis, pradėta kiek rezervuo
tais žodžiais, buvo pradžia "ilgų 
metų draugystės, išlikusios iki 
Šiai dienai. Suartino vienodas 
gyvenimui nusistatymas, susti
printas daugelio metų visuome- 

. nės darbo tos pačios politinės 
partijos gretose. Vladas Siru- - 
tavičius jau tuomet buvo sumez : 
gęs pirmuosius savo ryšius su f 

’ 1896 metais susikūrusia Lietu- į 
' vių Socialdemokratų partija ir 

tais pačiais metais dalyvavo var 
oininkų-elesdiečių suvąžiavime ■ 
Vilniuje, atstovaudamas Peter
burgo studentų 'Ratelį’. Pasisa
kė lankęs Rygą, Mintaują ir 
Liepoją, dairydamasis gimsazis 
tų tarpe veiklesnio, jaunimo. j

Pradėję kalbėti jau Guberni
jos ‘parke’, greitai, nustojome , 
tamstuotis. Daugiau klausiaus, 
kaip kalbėjau, o SiruiĮavičius. 
pradėjęs pasakoti, kas dedasi 
lietuvių studentų Peterburge 
tarpe, užsiminė ir apie LSDP 
ir trumpai paaiškino, kas tai per 
organizacija, ko ji siekia ir ką 
ji daro. Man tai buvo pirmosios, 
apie LSDP girdimos žinios. Ne
buvo sunku suprasti, kad Siru- 
tavičiaus vertinimu ši partija 
esanti lietuvių- tarpe pirmutinė ■ 
ir vienintelė, kuria išsimoka su
sidomėti- Nemokėjau nieko jam 
atsakti, bet simpatiškas kalbė
jusiojo veidas ir nouširdi šneka 
iš karto mane papirko, — tur
būt teisingai kalba. Neužmir
šau pasiinformuoti apie Tech
nologijos Institutą. Iš Sirutavi- 
čiaus paaiškinimų gavau su
prasti, kad tai yra geriausias 
visų specialių institutų ir ge
riausia visoje Rusijoje mokyk
la. Tiek man ir tereikėjo.

(Bus daugiau)

auklėtinių tarpe garsėjo asme
nų, pasižymėjusių revoliucine 
veikla. Mokyklos- tradicijos tiek 
profesūroje, tiek ir studentuo
se demokratiškos. Pati mokyk
la teikia tokią specialybę, su ku 
ria gali "visur pritapti, taigi ir 

'Lietuvoje. Technologo varderne 
teršė bendra nuomonė aį>ie in- 
žinierus, ypač geležinkelių ir 
uostų tatytojus, kad turi ilgas 
rankas. Taip nusistačius, reikėjo 
ruoštis ir per antrąjį pusmetį 
teko viskas atidėti į šalį.

PIRMASIS BANDYMAS

1 Lietuvių gimnazistų kuopelė, 
bene pati pasigaminusi atsišau
kimą, nutarė jį išplatinti šešti
niu išvakarėse visais į Šiaulius 
ėjus* as keliais. Anų laikų prak
tika atsišaukimai reikėjo iškli- 
įuoti telegrafo stulpuose. Man 
buvo paskirtas - vieškelis nuo 
Gubernijos iki Kuršėnų kelio. 
Gavau atsišaukimų, mokolą ir 
klijų, puoduką. Atsikėliau auš
tant ir vogčiomis išsėlinau iš 
kambario. Vieškelis buvo kaip 
išluotas, ir pa s^dairydamas 
ėmiausi darbo. Kaskart vis ge
riau sekėsi, c nepaprasto žygio 
pajautimas drūtino. jėgas. Vieš
kelis buvo vis tuščias, ir, bai
gęs klijuoti; sviedžiau mokolą 
su klijais į rugius. Nieko nesu
tikdamas grįžau namo, išsitie- 
siaulovoje ir laimingai nusišyp
sojau —pirmas didvyriškas žy
gis lietuvybės reikalu

Jau saulei gerai patekėjus, 
pablūdusi Šiaulių policija laks
tė visais keliais ir skutinėjo at
sišaukimus. Ats;kėlęs godžiai 
klausiaus, ar kas negirdėti ir 
mano reikalu. Atrodė, niekas 
nieko nežino. Ir tik po kelių 
dienų Gliatmanas, šypsodama
sis į barzdą, manęs paklausė, 
ar nežinau, kas- nuklijavęs -atsi
šaukimus Gubernijos vieškely
je. Paaiškėjo, kad vienas Guber dijos 
nijos kumečių mane visdėlto tiktai vieną šilingą, t.y. 12 centu.

• Ldsangelietis Norton Si
mons Londone varžybose nupir
ko iš Sir Francis ir Lady Cook 
Rcmbrandto sūnaus Tito portre
tą, sumokėdamas $2.234,000. 
Gzorge Baker šį berniuko port r e- 
tą buvo nupirkęs iš vieno Olan- 

ūkminko, sumokėdamas

LAST YEAR »ASO SCMOOM 
A4K Children MTW1W

wsr« KJU.ID rv motor

CMARLEE M. MAYRB, 
m AlDRNT pr THE CMiCAOO 
motor clus, a*k» t«vns 
TO M W»PfCIALLV ALCRT 
*O« CHILDREN MQW THAT 
SCHOOL IS M MSSION

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKI
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA (R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA _ _ ■ * i

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

4330-34 SO. CALIFORNIA A VENTE
Telefonas 523-044C

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago^
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS j

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Sok UTUANTCA AVĖ. TeL: YArda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, m. Tek: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAIayelte 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANTCA AVE. .... ®eU YArri. 7-U38 -113S.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-G672

11&2S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilla, HL 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

YADUO IŠIMOJ VALANDOS

Lietuvį kalba: kasdien nuo pir
madienio ilfi penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieninis nuo 8:30 iki’ 9:30

Ald«n» Daolctrt

TW«fj 44412

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL 60629

—

TeL YArds 7-191J

Powerful antidteh 
drug you can buy 

without anRx!
Stop itching fast of external 

vaginai, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 

■ now get this anh-rtch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE'*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for f 1 * 
itching. *Ki COZ EXE

5 _ NAUJIENOS, CHICAGO, A ILL. l
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• U. S. News & World.

Tel. Virginia 7-774'

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

• Iš okupuotos Lietuvos ga
vau žemaitiškų, virtinių recep
tą. TEŠLAI reikia 200 g miltų, 
1 kiaušinis, druskos, kiek reikia 
vandens.

Namai, Žemė — Pardavimui • 
REAL ESTATE FOR SAL*

Re-i
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

DR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.
/ DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
I PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
i 2212 W. Cerinak Road Chicago, Ill.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS •_ PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS. • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRĄ •

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
z

it. • 7 - UiliHWM ufllUUw ^mA.ink;

Naudingi patarimai ir Įdomūs dalykai
• Sumažinti kūno svorį ne

reikią didelių pastangų, jei ži- port vasario 11 d. laidoje pra-į 
nosime šiuos mitybos dalyku-
— Cukrus neturi vitaminų nė • 

mineralų, o tik kalorijas. Rei 
kia sumažinti jo vartojimą. Taip 
pat reikia žinoti, kad druska nė 
ra joks maistas, o yra tik pries 
konis. Reikia vengti persūrių 
valgių, ypatingai sergant šir
dies ligomis, turint aukštą krau
jo spaudimą ir kepenų negero
ves.

J nešė, kad Amerikos ūkiuose; 
dirba 3.9 miEjonai asmenų. Jie* 
'užaugina 295 milijonus tonų! 
javų ir parduoda 22.7 milijonus ‘ 
tonų mėsos. Sovietų Sąjungos' 
žemės ūkyje dįrba 32.7 mftijo-1 
nai asmenų. Jie užaugina 179 
milijonus tonų javų ir pagami
na 15.9 milijonus tonų skerdie- 

•nos.

— Valgyti daug vaisių ir dar 
žovių.

— Vietoj mėsos vartoti dau
giau paukštienos ir žuvies.

— Valgyti pilno grūdo juo
dą ar baltą duoną.

• Džiovinti vaisiai — vynuo
gės, slyvos, obuoliai, kriaušės ir 
abrikosai"— turrdaug—geležies. 
Pusėje puoduko yra dieninė su
augusio 'asmens geležies nor
ma. Į virtus džiovintus vaisius 
galima įpilti apelsinų ‘ sunkos. 
Džiovintus vaisius reikia lai
kyti vėsioje ir tamsioje vieto
je.

• Apsimoką pirkti didelius 
kiaušinius, nes skaičiuojant pa
gal svorį, jie yra pigesni.

• Neapsimoka pirkti greitai 
išverdančių ryžių, nes jie yra 
dvigubai brangesni už papras
tus.

• Šveicarijoje galima išsinuo 
moti dviratį geležinelių stotyse 
ir jį grąžinti į bet kurią stotį.

• Colorado universitetas ty
rinėjo hamburgerių gamybos ir 
jų patiekimo taisykles ir trijuo-

—se-studijaOnmnose nustatė, kad 
juos reguliuoja net 41,000 fede- 
ralinių, valstijų ir vietos savi
valdybių potvarkiai, kilę iš 200 
įstatymų ir 111,000 buvusių 
bylų teismuose. Reguliavimas 
prasideda nuo jaučių šėrimo, 
kad jiems negalima duoti jokių 
aukimą skatinančių priemonių 
2 savaites prieš piovimą.. Mal
ta mėsa negali turėti daugiau, 
negu 30% riebalų. įstatymuose 
bei potvarkiuose aptariami visi 
hamburgerio priedai: agurkai, 
salotai, pomidorai, majonezas, 
bandelė ir kiti.

} — Kostas Jonušas, St. Catha-
Įdarui: 400 g varškės, 100 g į xįnes, Ont., pratęsdamas prenu- 

rūkytų ar sūdytų lašiniukų, drus i meratą per mūsų atstovą ir ko-
kos.

i — Kostas Jonušas, St. Catha-

respondentą Kanadoje J- Šara- 
pnicką, išreiškė pasitenkinimą 

dead Naujienos ■ atkakliaidcovoja, 
už Lietuvos išlaisvinimą ir drą
siai pasisako prieš- tiltų statyto-

—Padažui: šaukštas sviesto,:
šaukštas grietinės. ,

Iš miltų, kiaušinio, druskos ir.
vandens užminkyti nekietą teš-- jus> dirbančius už pinigus sveti 

Į miesiems, nebojančius J geriau- 
Varškę gerai ištrinti ir sumai- Lietuvai bei lietuvių tautai 

supiaustytais interesų, o norinčius vadovautisyti su smulkiai
lašiniukais- Jei reikia — pasū
dyti. .

Iš tešlos iškočioti 3 cm storio auįą. ję. Jonušas šiuo metu vie
ši pas dukrą Ramoną ir žen
tą Povilą Pretkus Kalifomijo-

visai išeivi jais ir ą paversti klus 
nia bendradarbiautojų mase. 
Dėkui už pareiškimą ir už $5

volelį ir jį supiaustyti 1 cm sto
rio ritinėliais. Šiuos iškočioti 
plonai, ant gautų skritulių vi- jį 
dūrio uždėti po kupiną šauks-J 
telį varškės įdaro, kraštus už-1 
lenkti ir gerai apspausti, kad 
verdant virtiniai neatsidarytų.. 
Taip paruoštus virtinius suleis-

Mikalina Baronienė, Mc
Lean, Va., buvusi Naujienų 
bendrovės direktorė, dabar gy
venanti dukters Mildos ir žen-

ti į verdantį pasūdytą vandenį Antano Vaivadų šeimoje, 
ir virti 10—15 minučių. sveikindama pažįstamus ir drau 

ges, taip Naujienų bendradar- 
Išgriebus iš vandens, virtinius įjįus jr darbuotojus, parėmė Nau 

sudėti Į pusdubenį ir apipilti jįenų leidimą $10 auka. Dėkui, 
tirpyto sviesto ir grietinės pa-į------'L 7

dažu.

Į Veliuonietiskus virtinius vie 
toje varškės iddro dedama bul
vių košė su lašinių spirgučiais, 
daromi didesni ir kraštai sutvir
tinami Įgnybimai ir užleikimais. 
Patiekiami su .grietinės’ pada
žu. Iš likusios tešlos daromi 
skryliai. Nepripratusioms prie i

I . —Dėkui Antanui Pęslui, gyv.
Fairfield, C-onn., už atsiustą

— M., Trainiauskas, Cleve
land,. Ohio, sveikindamas Maikį 
ir. Tėvų bei jų.,pasikalbėjimų

ti, kad kilogramas turi du sva
rus arba 1,000 gramų.

M. Miškinytė

Dainos choras giedos* per ml- 
, šias. Lietuvių 154 posto Ameri- 

-kfis legionierių organizacijos na 
riai lydės su vėliavomis maldi
ninkus j bažnyč'ą. Tą dieną- 
1:30 vai. popiet L’etuvių Sve-. 

; tainės didžiojoj salėj bus iškilu 
• mingas banketas, į kurį pak

viesta Mary lando valstybės gu- 
bemotorius Harry Hughes, se
natoriai bei kongresmanai, BaĮ- 
timorės miesto burmistras W. 
Donald Schaeffer ir kiti žymūs 
asmenys- Vasario 17 bus tęsia
ma minėjimo programa 2 vai. 
popiet. Bus paskaita ir meninė 
dalis, kurią atliks tautinių šo
kių grupės. Rengimo komitetas 
kviečia visus ats’lankyti ir daly
vauti pamaldose, bankete ir pas 
kaitoje.

— Chicagos demokratų įtakin
gas veikėjas Al Vailis dalyvavo 

— Povilas Kanopa iš Hamil- Seymouri Zeban, Cook apskrities 
tono, pratęsdamas prenumera- apeliacijų komisionieriui pa
tą. savo gerus linkėjimus atly- gerbti 50 dolerių vakarienėje, 
dėo $7 auka. Dėkui Taip pat dė- Al Vaitis ten sutiko didoką kie- 
kui tos apylinkės tautiečiui, už
sisakiusiam Naujienas 4 mėn., 
bet pavardės prašiusiam neskelb 
ti.

šįmet įvyks vasario 10 dieną.
10 vai. ryto pakeliamos vėliavos

S5 auką. Tos į Prie keturių parapijos bažny- 
ė užsisakė Nau Įčios Marquette Parke. Prašome 

jienas 3 mėn-, bet pavardės pra- j narius ir lietuvišką visuomenę 
šė neskelbti. Dėkui už auką ir gausai dalyvauti-vėliavos pake- 

v- • limn iv trAlion norani*

—J. Palubinskas iš Marquette 
Parko atsiuntė $50: $45 metinei Į 
prenumeratai ir !
apylinkės tautietė užsisakė Nau

už dėmesį.

kį lietuvių kilmės žydų, užiman
čių įtakingas vietas miesto savir
valdybėje. . j LIETUVIŠKAS RESTORANAS .su

— Vasario 16-osios minėjimas!namu ir visais moderniais įrengi- 
- - - - ■ tmais Marguette Parko centre- Leng

vos pirkimo sąlygos, labai geras biz
nis, reta proga. .

LIETUVIŠKAS

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago. miesto leidimą. 
Dirbu- ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

į limo iškilmėse ir vėliau parapi1
Notary Public 

¥ * * ■. -
Insurance, Income Tax

jos bažnyčioje iškilmingose pa-.2951 W; 63rd st Tet 436.7878;
— Edmundas Vengianslcas,{maldose. 2 vai. prašome narius}

• __ • ___* •_____ ___________ m I i .visuomenės veikėjas ir Gen. T. | dalyvauti akademinėje dalyje 
Daukanto Jūrų šaulių kuopos, j Marijos aukšl. mokyklos audito; 
pirmininkas, kiekvienais metais rijoje. Ponios ’praošmos pasi- 

. pratęsia Naujienų prenumeratą puošti tautiniais rūbais, 
savo mielam dėdei Kazimierui. 
Stretches,' gyv. Labdarių ūkyje,] 
Orland Parke ’Dėkui už ta pro
ga atsiųstą $5, auką.

— Živilę Nemgazidaitė, žino- ______ ______  ________
ma aktorė — režiserė ir Marijos susirinkimą vasario mėn. 14 d.; 
aukšt. mokyklos mokytoja, va- 2 vai. popiet šaulių namuose’ 
sario pradžioje ištekėjo už Alek 2417 W. 43rd St. Po susirinkimo*

bus vaišės- ir programa su do-’j 
j vanų traukimu. Prašoma atsi-Į 
f nešti ir dovanų, kaip praeityje I - 
I buvo daroma. Valdyba >

” A ' I3EAUT1FUL BASS LAKE, INDIANA,
Įygar round S rnnm house. Full base- 
{ment, fireplace, all appliances. Cen-

so šilgalio. . ,
• ■ ' ’ .' ■" '■ ■

— Dr. Romas Vaštokas, To
ronto' universiteto profesorius; 
kandidatuoja į Kanados parla
mentą. Ji remia libeialų partri- 
ja. ‘1, . ' ? ...’ . ...

..— Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą rengia Bal- 
timorės Lietuvių Taryba ir Lie-, 
tuvių Bendruomenė vasario 10:

užrašinėtoją,, parėmė Naujienų Viši. kviečiami į pamaldas 8:30 
leidimą $5 auka. Dėkui..... * ‘vai. ryto šv. Alfonso bažnyčioj.

MARIJA NOKarm

2608 West «fth St, Chicago, HL 60621 • Tek WA 5-2787

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

CHKAGO, HXINCB fiM®

Cosmos Parcelfi Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, BL 60629. — TeL WA 6-2737

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

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

----- —Telef. 312 238-9787__________
• Nemokamas patarnavimas rinkant lėktuvą, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus kraštus: 
Sudarome iškvietimus giminią apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietai 
B anksto — prieš 43 - 60 dieną.

t*-
2212 WEST CEKMAK ROAD

MBRaMV 
■want

BOURSt Non.Tut.Prl.9-4 Thur.9-8

SEHVMG CHICAGO MD SUBUBBS SINCE
jMJĮ!,L_Ua .. ..... . .... ---- -

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į!
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rraternalinė or- 

ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 
darbus diroa. ■ _ , i

• c y Š fe > r 4 " ■ ■ C
SLA — Išmokėjo r daugiau kaip ASTŪONlS MILIJONUS doleriu' K 

. apdraudų savo nariams. ------- - —- ----- 4----

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu. «

• t ?Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali &
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. --------——  

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment t
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam g 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai. - R. F

SLA — vaikiu -apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už J
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metams. į

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose*. Kreipkitės t
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums • .
mielai pagelbės i SLA isirašytt

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
— Naw York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St.
Tat (lit) 50-2111

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to fsgulartyl

Compeuaded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

839-1784-arba 839-5568.

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE.
• 523-8775

LB R. Marquette Parkoj
apylinkės valdyba

(Pr.) ■:
: - ■ - - - - - - * ; - * T

Lietuvių Pensininkų Sąjun
gos valdyba šaukia ’visų narių

Gausus namų pasirinkimą® 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ • NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus 
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL ,767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Namai, žemė — Už miesto ribų

[ — SLAr'134-los Motoru
‘p°S susirinkimas įvyks sestadie- Į air. 2 car garage. 100’ lake front 
nį, vasario 9 d., 12 vai. Chicago’ 
Savings salėje, 6201 S. Western 
Ave. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Valdyba

• SPECIALI 20% NU’OLAI 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI 
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 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento -.prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

X 300’, plus 4 room guest house or 
income at S200 a week; Mid 80’s.

Call (219) 772-5426

PERSONAL 
Asmeny Ieško

iBSĮBgnfo;X|ie)!s

MANO PAIEŠKOJIMAS

Su malonumu, norėčiau susi- 
, pažinti gyvenimui draugą, nes 
[vienai gyvenimas labai nuobo
dus, be tikslo. Suinteresuotieji 

Įprašau atsiliept^. Lauksimmalo- 
■ naus laiškučio ir už tai būsiu 
dėkinga. Prašau rašyti:

Naujienos, Bcfx 237 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

!

MIELI NAUJIENIEČIAI!

see us tot 
fi«ancin9 

P AT OUR 10W RATS
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

iuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 

j liauta autoriau? troboje, 
r Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
•' ykti ir knygą pasiimti., Kitu 

gyvenantieji prašomi užkiša

Gerai, kad pakėlėte prenume
ratą. Juk tokio pat dydžio sa
vaitraščiai ima apie 15 dolerių 
per metus. Todėl aš siunčiu < 
Jums $50. Dešimkė lai būna , 
Naujienų paramai.

Aš esu ’88 metų pensininkas, 
tai jau senas. Mano pensijos 
čekis yra mažas. Turiu 3 ake
lius, kurių taksai yra dideli, ir 
seną namą, kurį reikia nuolat 
taisyti, o žinote, kiek tai kai 
nuoja. Kas turi tokių bėdų, ta. 
tam ir jus lengviau..suprasti. Ir 
Jūsų namas yra šimtmetinis.

Kai pas niane atsiras pinigų 
tai ir vėl atsiųsiu, nes reikia sa 
vą spaudą remti/kitaip _visiems Hadėtileisininko Prano Šulo

ii

Knygos kaina — 5 doleriai 
Autoriaus adresas:

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

KAIP SUDAROMI 
T^RT A MFNTAI

A. T VER AS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas ■ • • , 
2646 West 69th Street M 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą j 
- ir kitus kraštus I

P. N ĖDĄS, 4059 Areher~Avel' 
Chicago, TIL 60632. Tel. YA 7-5980 
" ■ - ' ’-----------------------■' - '• ’ ■*

M. i t M K U S >
Notary Publie 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini y 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent j* 
32081/, W. 95th St

60642, - 4244654
State Farm rue and Casualty Company

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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, ID. 60629

HELP WANTED — MALE 
Darbininkp Reikia

Electric Motor Rewinder • 
“B” Journeyman with DC exper. 
Good benefits, Free hospitaliza
tion, paid vacation. 427-2604 

EBLING ELECTRIC CO.
426 S. Clinton St.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

bus blogai.
Aš esu ne tik senas žmogus 

bet ir senas Naujienų skaityto
jas. Jas skaitau nuo pirmojo nu
merio. Linkiu Jums ir Naujie
noms geriausios kloties.

Nuoširdžiai Jūsų
Antanas Rapšys, 

Norco, California

•.— John Connally, savo laikv 
pritaręs Izraeliui, rinkimų me 
tu pakeitė politikų. Jis pradėję 
linkti arabų pusėn.

aruošta, — teisėjo Alphons* 
Veils peržiūrėta. ‘‘Sūduvos 
įleista knyga su legališkomr 
ormomis.

Knyga su formomis gauna 
ia Naujienų administracijoje 
739 South Halsted St., Chica 
ro, ILL. 60608. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

EXPER. WAITRESS WANTED
FULL TIME — AM. SHIFT 

3236 S. Halsted St 
x Tel. 326-2724

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

Arthritis Sufferers!
Now. Get relief • 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pain 
Fonrfula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anae nV

3M4AU1NO*, CHKAOĄ i 1U- Friday February 8. Į980




