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Žiemą ar vasarą, Paryžiun nuvažiavę; amerikiečiai 
būtinai aplanko Eifelio bokštą.

KEIČIA SĄLYGAS AME
RIKIEČIAMS P Al.EISTI

I'EIIERANAS. Iranas. — Iki

;atyti jokių 
sąlygų. Sovietų karo jėgos pri
valo išeiti besąlyginiai. Bušai

OMANAS, KENIJA, SOMALIS LEIS JAV NAUDOTI 
LAIVYNO

za’|kai Afganistano vvriausv 
padaręs iranie-L kad • . išciĮu.

imtetas reikalavo atiduoti Ira- 
nui šachu Rėzą i ah evj už suti
kimą paleisti T^reran? komunis
tų studen'ų pagrobtus JAV am-
basados patarėTs, tarnautojus' 
ir visus d kuijieitus.

Library uf Coagicss G*.
Pcricdftrai DšvStca
Washington, D. C. 5W4J

Price 25c

TYRINĖJIMAS ABSCAM NUTRAUKTAS, 
SEKS OFICIALŪS APKLAUSINĖJIMAI

WASHINGTON, D.C. (AP). 
— Politinius sluoksnius sujudi
no ir sujaudino žinios bei duo
menys FBI slaptų tyrinėjimų, 
žinomų Operacijos Abscam var
du. 18 mėnesių buvo tyrinėja
ma kyšininkavimai ir kiti nesą
žiningumai Kongrese bei val
džios institucijose, kol ši slapta 
operacija dar nežinia kokiu bū
du išaiškėjo spaudoje.

Operacijos Abscam autorium 
reikia laikyti New Yorko' gyven
toją Melvin Weinberg, 55 metų 
politikierių ir panašių projektų 
autorių ne tik JAV, bet ir Euro
poje, Azijoje ir Pietų Amerikoje. 
Į jį kreipėsi Hauppauge, N.Y., 
FBI poskyrio viršininkas John 
Goode, prašydamas padėti išaiš
kinti meno kūrinių ir vertybės 
popierių vagystes. Weinberg pa
siūlė didesnį dalyką: pradėti 
aiškinti kyšininkavimą valdžios 
viršūnėse bei Kongrese. Jo pro
jektu buvo panaudoti FBI agen
tai, aprengti arabų šeichais. Da
bar jis bus vienu iš pagrindinių 
liudininkų Teisingumo departa
mento keliamose bylose. ;

Vyr. prokuroras Benjamin R. | 
Civiletti pirmadienį Spaudos} 
klube pareiškė, kad bylos busĮno ^ntojai bij0> pilietinio ka- 
keliamos tik astuoniems Kongre-j ro’ kai lsv^ks S,riJos 5’°°° ka‘ 
so atstovams, nes slapta Opera
cija Abscam išryškėjo žinių tar
nyboje nebaigus tyrinėjimą. 
Sostinėje kursuoja žinios, kad

AMERIKOJE YRA DAUG 
RUŽAVŲ.AGENTŲ

CHICAGO, Ill. — 1300 banga 
radijo komentatorius pareiškė, 
kad dabartiniu metu Maskva 
Amerikoje turi iki 25,000 pasi
žadėjusių su ja bendradarbiauti 
agentų. Vieni yra tikri šnipai, 
kiti praneša tiktai silpnas ži
nias, o tretieji ardo gj-venimą 
Amerikoje, kelia nerimą, bando 
suvienyti ko negalima suvie: 
nyti, ir išardyti tai, ko negalima, 
nesugadinus, išardyti.

Anot komentatoriaus, nesun
ku rusams naujus bendradar
bius užverbuoti. Su pavergtų 
tautų žmonėmis jie naudojasi 
gudria taktika: kelione Į Mask
vą, Kievą ar Vilnių iš okupanto 
priešo padaro neutralų, o vėliau 
iš neutralaus žmoagus jau leng
viau padalyti bendradarbiauto- 
ją. Radijas pasakę, kad keli lie
tuviai sti rusais atTyviai bentFra- 
darbiauja.

LIBANAS BIJO PILIE
TINIO KARO

BEIRUTAS, Libanas. — Liba-

reivių. — Mums nepatinka, kad 
Libane būtų svetimos valstybės 
kareivių, — laikraštininkui tarė 
advokatas Mišlavi, — bet dabar

dėl to bus klausinėjami 100-200 ^aukite, nepalikite mus be jo- 
Teisingumo departamento tar- kl0s aPsaug°s- 
nautoju it'bus panaudojamas 
melo. detektorius.

Departamento žiniomis.
darbui pakviestas Čikagos advo-

Kaip Libano' musulmonai, 
taip ir Libano krikščionys rei- 

tam kalauja apsaugos. Jie žino, kad 
‘netrukus prasidės pilietinis ka-

katas Justin Stanley. Connecti- ras *r bus labai pavojinga ne 
j Diek tik naktimis, bet ir dienomis. 

Blumentarpakviestas’ pravesti h’eaPykai?ta tarP musulmonų ir 
tardymus Profesionalų Atsako- krikščionių Libane tokia didelė,

cut valstijos prokuroras

kad jie nesitiki patys susivaldyti.

Taip pat_ryšium su Operacijai Sirija tikėjosi valdyti Libaną. 
Abscam panaikinta Casino „ten. ^o divizL
trolės komisija, nes jos nariai Jas’ bet dabar jie Įsitikino, kad 
yra įvelti i kyšininkavimo skan-,r“eko ne^us- Libanas pa
dala. Gub. Brendan T. Byrne!mažu atsigauna ir pradės tvar- 
vieton tos komisijos sudarė ta 
rybą.

mingumo įstaigoje.

Ikyti savo ūkio ir valstybės rei- 
. kalus, jeigu vėl nepasikartotų pi- 

} lietinis karas.
— Medicinos biuletenis pirma-! 

dienį pranešė, kad Jugoslavijos] 
prezidentas Tito turės būti Liub-j 
lijanos klinikoje, nes amputavus; 
koja, prie kepenų ir virškinimo | 
nenormalumų. prisidėjo_širdįes.j 
ligos.

— Dalinas saulės užtemimas Į 
bus šį šeštadienį, bet Amerikoje 
jis nebus matomas. |

KALENDOKELIS

CYRUS VANCE 
Secretary »t J tote

Vasario 13: Maura, Benignas, 
Raudė, Ugnė, Algaudas, Vili- 
galis.

Saulė teka 6:50, leidžiasi 5:20.

Ur4s Šalta*.

Sovietų valdžia vartoja ka
ro jėgą taikioms tautoms 
pavergti, bet nori sudaryti 
įspūdį, kad jie siekia taikos 
Maskvos olimpiadoje, — 
sportininkų vadams pasakė 

' Valstybės sekretorius.
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CHICAGOJE SUSIRINKO APIE 
‘ PUSANTRO TŪKSTANČIO ŽMONIŲ

SVEIKINO VYRIAUSYBĖS ATSTOVAI, UKRAI
NIEČIAI, LATVIAI, ESTAI IR KITI

Antrą valandą rinkomės Į Ma
rijos aukšt. mokyklą akademi
jai. Įėjimas 2 dol.

Bemaž' punktualiai programą 
pradėjo ponai Teodora Kuzienė. 
tautiniais rūbais pasipuošusi. 
Vadovavimą perdavė skyriausi 
pirmininkui Juliui Kuzui.

Įnešamos vėliavo's: Dariaus- 
Girėno bei Don Varno postų ve
teranai, šauliai, savanoriai, R. 
Liet. B-nė, vyčiai ir akademikai. 
Iš viso 15 vėliavų.

Giedama JAV ir Lietuvos
Tautos himnai. Solistės — M. J bei. 
Momkienė ir G.
Akompanuoja muzikas Al. Va- 
saitis.

Invokaciją skaito: studentai
— V. Jonušienė, V. Burokaitė ir 
A. Gerulis. Nepriklausomybės 
aktą perskaitė savanoris J. Vi
lu lis.

Prašė savanorius atsistoti. Sa
lėje suskaičiau tik 10. Retėjo 
mūsų tėvynės laisvės kovotoji; 
eilės.

ALTos atstovas ir Sandaros 
redaktorius Gr. Lazauskas skai
tė paskaitą. Padaryta istorinė 
Lietuvos kūrimosi apžvalga, iš
kovota ir vėl prarasta jos laisvė.

mis, gana gražiai pasveikino, 
priėjęs prie mikrofdho.

Anglų kalba rezoliucija per
skaitė ponia K. Austin. Ji, be
rods, bus persiųsta Amerikos 
vyriausybei.

Išnešios vėliavos ir padaryta 
10 minučių pertrauka.

Po pertraukos dainavo pavie
niai ir solo ponios M. Momkienė 
ir G. Mažeikienė, ir A. Brazis. 
Pabaigai visi trys užtraukė 
“Lietuva brangi, mano tėvyne”. 
Publika sustojo tos giesmės gar- 

Dainininkės apdovanotos 
Mažeikienė. I gėlėmis.

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lrthuanian Daily News
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Over One Million Lithuanian 
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BRZEZINSKIS TVIRTINA, KAD MASKVA 
DAUGIAU NEGALĖS APGAUTI

WASHINGTON’. D.C
Sovietų wild, ia ik 

santykiai su JAV pasikeistu, t. i i 
privalo atšaukti visas Scvieti 

jėgas iš Afganistano, 
antradienio rylą pareiškė 
niew Brzezinski, prez. ('.a. te k 
saugumo reikalams palarčj .u, 
— Sovietu propagandos agentū
ros ir radijas skelbia, k.;d S , 
vietų karo jėgos bus atšaukto«

Bani Sadi ••mradienį paskelbė, 
kad d įbar pakeistos sąlygos 
amerikiečiams paleisti. Reika
lavimas, kad amerikiečiai ati
duotų tranui buvusį šachą, yra 
atmestas. Dar lieka nutarimas 
ša’škinti suimtiesiems, kiek ža

los šachas 
čiams. kaip apiplėšęs krašto iž
dą. Teherane laikomi amerikie
čiai bus supažindinti su Irano tokių sąlygų nepriima. Sovietų 
šijitų primetamais kaltinimais valdžia neprivalo st 
šachui ir visai jo šeimai.

Prezidentas Carteris atmetė
bet kokius dabartinės Irano vai-1 privalo atšauk ii visas savo kare 
džies reikalavimus. Jis sutinka|jėgas, kad Afganistanas irklų 
tartis su nauju prezidenlu tikI nepriklausomas, kaip jis buvo 
tuo atveju, jeigu JAV diploma- anksčiau. Sovietų karo jėgų da
tai pirma bus .paleisti be jokių linas atšaukimas nieko nereiš- 

. kia, jeigu ji nori laukti, kol pri- 
j mes ir j 
Iriausybe Afganistane. Afganis 
Itano gyventojai patys privalo 
tvarkyti savo reikalus.

— Sovietų Sąjunga dar pajus 
JAV galią, jeigu ji mano, kad 
dalinu karo dalinių atšaukimu, 
bet visos valstybės pavergimu 
galės valdyti pagrobtą kraštą. - 
pareiškė saugumo tarybos pir 
mininkas Brzezinskis.

WASH1NGTOXAS. Prez.
Į Carterio administracija antra- 
! dieni prašė Kongresą patvirtinti 
; projektus pirkti žemes vienuo- 
' likeje numatytų vietų ir jose 
įrengti dar atkyvių atominių 
liekanų sandėliavimą — kapi
nes. Kai kuriose vietose jau bu- 

,vo daromi atominiai bandymai 
bei sandėliuojamos radioakty
vios atominės liekanos.

Vietos yra num?--.. ' Xevn- 
dos dykumoje. Washington, 
Mississippi, Louisiana ir Texas 
valstijose, taip pat Morris, III., 
West Valley, X. Y., ir Barn
well. S.C.

kai tinimų.

AMERIKOS KARLAI — 
NEPRAŪSTABIHINIAI

įstiprins kvislingu w-r-
’ Ar" I m

WASHING (j'’, D.C. —- Kon
greso pa’ o’nitetis pradėjo pen
kių mierų apklausin^jūną apie 
jaunų moterų tart- pą .JAV ka
riuomenėje
buvo eilinė karė

P’ itoji liudininkė
Sara Tol aro. Ji 

tarnauja Meadc kareivinėse. Ji 
gražiai nuaugusi, raumeninga ir 
turi labai stiprius nei'vus. Prieš 
stodama į karo tarnyba, ji pa
dainuodavo ir pašokdavo, kar
tais gerokai nusirengdama.

— Kavinėse vyrai paleisdavo 
liežuvį, pama lę nusirengusia 
moteriškę, bet tokių neprausta
burnių vyrų, , kokių yra Meade 
kareivinėse, dar niekur nebuvau 
girdėjusi. - Kongreso pakomi
tečio nariams pasakė JAV karė, prieš metus buvo sutari ^ 
perėjusi visas mokyklas ir kur
sus.
imtis priemonių, kad kariai iš
moktų suvaldyti liežuvį, tai mo- 
terims būtų lengviau tarnauti 
kariuomenėje.

Pora pulkininkų prisipažino, 
kad jų kareivinėse kareiviai 
kartais paleidžia liežuvį, bet jie

I tikisi, kad ncbir didelė problo-

Sovietų spauda praneša, kad 
Maskvos olimpiada privalo įvyk
ti liepos mėnesi, kaip praeitais 
metais buvo galutinai sutarta: 
Sovietų .spauda anksčiau pami
nėjo, kad olimpiada būtų galė
jusi būti iškelta iš Maskvos j ki
tą vietą, bet antradieni paskelb 
tas pranešimas re’kalauja. kad 
olimpiada būtų Maskvoje, kaip 

?ov:e

4 vai. iškilmės baigėsi. Salę 
saugojo trys policijos mašinos.

Salės scena buvo papuošta di
dele leituciškąja trispalve, ant- 
kurios buvo vytis.

Buvo išleista programa, ku
rioje atspausdinti gubernato
riaus .merės ir kitų pareigūnų 
meškiniai.

VLIKo ir ALTos vadovybės} ma karius su vai-4

tų valdžia nesutinka kel
Ji prašė Kongreso narius miestą ir nenori atidėti.

TvvieteTbuIi vcunnigais ir Temtip^unaiš?
VLIKo ir ALTos pastangas ko
voje už Tėvynės laisvę. Publika 
plojo už kruopščiai paruoštą pa-

tarpusavyje gana darniai koope 
ruoja. Paskelbė atsišaukimus. 
Tautinės ir patriotinės organi
zacijos rengia iškilmingus minė-, 
jimus ir renka aukas. Palaiko 
artima kontaktą su Baltaisiais C

Pagal nusistovėjusias tradici
jas Senatas ir Atstovų Rūmai 
įsijungė į mūsų Tautos nepri
klausomybės minėjimą. Kalbė
tojai svikina, kelia viltingų lin
kėjimų. šįmet Senate vadovaus 
senatorius Charles II. Percy, o 
Atstovų Rūmuose — kongres- 
manas F”. Annunzio. Kunigai 
sukalbės invokacijas.

Džiugu, kad galingiausia pa
saulio valstybė nepripažino Pa
baltijo valstybių inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungą ir rengiasi 
Madrido konferencijoje ginti 
pavergtųjų teises.

Prašidėjo sveikinimai. Pirmas 
sveikino kongresmana.s Martin 
A. Russo, ukrainiečiai, latviai ir 
dar keletas kitų. Kongresmanas 
Frank Annunzio atsiuntė tele
gramą. Nebuvo burmistrės, nes 
užimta su streikų likvidavimu. 
Gen. konsule J. ’Daūžv3rdienė 
susirgusi. Kadangi tik scena ap
šviesta. tai patamsy salėje nega
lėjau užrašinėti. Aukų rinkimo 
metu žmonės skundėsi, kad ne
gali adreso įrašyti voke, šerifas! Dieve, laimink mūsų tautiečių 
Elrod, pasiramstydamas lazdo-| parapijas - kovoja už Tėvynės

GODUNOVAS LENG
VAI PAŠOKO

CHICAGO. Ill. Buvęs gabus 
Sovietų Bolšoj teatro šokėjas 
Aleksander Godunov vakar di-
džiojoje Chicagos o'peros salėje 
šoko “Don Kichotą”. Pradžioje 
jis buvo beplanuojąs šokti su 
geriausia Amerikos baleto artis
te, bet paskutinėms dienoms jis 
vis dėlto paprašė Nataliją Ma
karova kartu su juo šokti. Ji 
meistriškai atliko savo dalį ir 
Gcfdunovas savo judesiais suža
vėjo žiūrėtojus, nors buvo aiš 
ku, kad šioji nebuvo jo geriau
sia forma, nes jau apie šešis

tina, kad Sovietų karo jėgų pa- 
siuntimas į Afganistaną nieko 
bendro nebeturi su Maskvos 
olimpiada. Sekretorius Vancc 
tvirtina, kad Afganistano paver
gimas paneigia pagrindinius 
olimpiados principus. Graikai 
olimpiadas pradėjo ruošti tai
kos sumetimais, tuo tarpu So
vietų įsiveržimas j Afganistaną 
yra panaikinimas taikos princi
pų, pavergimas ir išnaudojimas 
didelės, bet silpnesnės tautos, 
šiuo atveju negali būti jokio 
kompromiso. Sovietų valdži. 
privalo atšaukti visas sako—ka-. 
ro jėgas iš tds valstybės. Pk...- 
dentas Carteris pareiškė, kad ji 
privalo atšaukti.

Musulmonų valstybių minis
terial, suvažiavę į Islamabad®, 
reikalavo, kad iš Afganistano 
būtų atšauktos rusų jėgos ir ru
sų primesta valdžia, kurios pre- 

j zidentus sk:~:a ir šalina Maskva.
Afganistanas privalo būti nepri
klausomas, valdžia privalo būti 
pačių afganistaniečių rinkta, ji

kartą prt zidentas Carteris yra 
pasir- jokių nuolaidų neda
ryti: Patašiai samprotauja ir 
mir ą valstybės.

M:'-1 -r! nepatiks pranešimas, 
kad JAV pa\yko susitarti su 
Oman" '-vriausybe dėl laivyno 
ir aviacijos bazių. Amerikos ka
ro laivai galės naudoti Omano 
uostus ir aerodromus, jeigu So
vietų karo jėgos bandytų veržtis 
i Iraną ir artėtų prie Irano naf
tos versmių, esančių Irako pa
sienyje.

Iš Somalio ir Kenijos ateinan
čios žinios sake, kad tos dvi vals
tybės y pasiūliusios Amerikai 
naudotinų uostus, salas ir aero
dromus. Nei viena valstybė at
skirai nejjajėgs apsiginti nuo So
vietų karo j ėgli, vežančių gink
lus į Pietų Jemeną ir Etiopiją. 
Abiejose valstybėse yra Sovietų 
ir Kubos kariu. Bušai Į tas vals
tybes yra privežę ginklų. Atio- 
do, kad rusai su kubiečiais ti- 
<ėjc'si užimti šiaurės Jemeną ir 
veržtis i Saudi Arabiją, bet 
Amerikos karo jėgos gali pa
keisti jų planus. Sovietų—karo 
laivai slapstėsi, kaitalioja dažus 
ir vietas .tuo tarpu JAV karo 
laivai ne>islapsto. Galimas daik
tas, kad Amerikos jūreiviai turi 
geresnę apsaugą, jeigu nesi- 
slapsto.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI 
National Security

mėnesius jam nebuvo progos privalo laikyt|. Affianis(ano'įsta.
viešai pasirodyti. Baleto tnėgė* 
jai vis vien buvo labai paten
kinti ir plojimams nebuvo gald.

laisvę!

tymų ir. papročių.
šie pareiškimai Sovietų val

džiai labai kartūs. Brežnevas 
yra įsitikinęs, kad jam pavyks 
su amerikiečiais susitarti, bet šį

Affair*Adviser

Saugumo ?stylx- pwm+w+ 
kas Z. Brzezinski Brežnevui 
pasakė, kad rusai privald 
atšaukti visus Sovietų 
karius iš Afganistano.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
1' Dėsto RIMAS NIRIMĄ  VIČIUS į ‘

# i į

Vasario meditacijos
Užkimom nuo šauksmo: vaduoti tėvynę!
Tada, kai vilkėjom dipukų sermėgom.
O saldžios pagundos jai cento neduoti, 
Kai tanem pilvoti, kai šičia atbėgom.
Ir norą, ir ryžtą išsinešėm: kautis! 
Kai vilkome terbą pro šalį Kybartų, 
Šiandien nevienas, subaubęs lyg jautis, 
Saviškį kaip kiškį su kilpa pakartų.
Jau kuokos prie durų, nusmailintos ietys— 
Ir aidi komandos: kovot ligi grabo!
Ir verčiau per galvą laimingas tautietis 
Kad tapo raguotas dėl savikovos labo.
Nenorim, o turim “reorgų”, “partorgų”, 
O manėm, kad šitaip nekrikštija niekas. 
Pro ašaras juokas aplankius jų turgų— 
Puodynėj degutas ir meškerei sliekas.
Vienybė težydi... vos himne užtraukę, 
(O broli naivuoli, palaimintos viltys!) 
Pamatom — pro seną šventadienio kaukę, 
Dvikojai degiajai vėl išlenda iltys.

Dainora Garsytė

MODERNIOS PASAKĖLĖS 
APIE GANDRĄ

i J I į / J < į
z ? * i ' i « « - i

z . 7 į į
— Mamyte, kaip aš atėjau 

į šį pasaulį? --- klausia mažas 
' Jonukas.

— O kaip jis nuskendo?
Valtis apsivertė. atsake 

jie, mes visi atsidūrėme van 
denyje ir ėmėme šaukti mulai: 
“Duck ranką! Ajatola, duol 
ranką!” Jis galėjo lengvai iš 
tiesti ranką, bet kažkodėl neno 
rėjo, taip ir nuskendo.

— Vargšė aš, nelaiminga, — 
ėmė raudeli mulos žmona. — 
Jums reikėjo jam surikti: “Aja 
tola, imk ranką!” Juk jis pripra
tęs imti, o ne duoti.

G Išvielintas Palangos Juz’ 
pasakojo Cicero miestelio tau
tiečiams, kad Amerikoje jan' 
teko būti apylinkėje, kurios gy
ventojai buvo tiek tingūs, kad 
tingėdavo nei galvoti. Į tą apy-l 
linkę atvyko minčių skaitytoja,; 
bet per savaitę bankrutavo.

• Skelbiama, kad šeima, per j 
metus uždirbanti 35 tūkstančius I 
dolerių, negali nieko sutaupyti,: 
dar ir skolų turi. O kaip pensi-! 
ninkai pragyvena?

• Mačiau politikierius, rū
kančius Stonis ir ilgus cigarus, 
bet nemačiau nė vieno moksli
ninko, kuris rūkytų nors men
kutį cigarą.

• Kas giriasi viską žinąs, ta I 
per akis meluoja. Ne veltui vie } 
nas mokslininkas pasakė: “Aš 
žinau, kad nieko nežinau, o kit 
nė to nežino”...

• Benzino gal on? s lenk t y 
niauja su pieno galc'nu. Atrodę į 
kad benzinas laimės lenktync. į 
Pienu mašinos neužvesi ir jo no 
sumaišysi su benzinu...

• Napoleonas su savo arini j;
grįžo nuo Maskvcs. Dabar rusa I 
įklimpo Afganistane. Bot rus? | 
nebijo nė sniego, nė p?sauli | 
protestų. Mfdernieji k yžiuočiu j 
pasaulį nori nukryžiuoti... |

• Menas galingas ir s'ebuk 
lingas. V'icnas Chicagos men 
instįtutb laruautoias pavogė tri _ 
Cezanno pave k sius, bet bnv 
pagautas..Taigi stebuklas ivyke |-

Don Pilotas

KODSL MULA NUSKENDO?

Im !r?no ai jo tuks anekdotas
Mula ir keletas ūkininkų kr 

lėsi valtimi pzr d’delį ežer^ 
Staiga vėją’*. v?rl
tis o jh5 aKi<Fr ė vnn
denyje. !.'Tn«e, ve 
muląr inokė o pbmk

i

nusitvėrė}
jie už valties ir nusiy.ė iki kran
to. garėjo namo, ėmė mulos 
žmonai pasakoti, jog muh nu- 
skcnrtd Ji apsipylė noromis ir

»!

— Gandras tave atnešė, sū
neli.

O kaip tu, mainyte, atsi
radai čia?

- Panašiai, kaip ir tu.
— O tėvelis, bobutė ir diedu

kas irgi panašiai?
— Savaime aišku.

Tai, reiškia, mūsų šeimoje 
nebuvo normalių gimdymų.

* ♦ *
II < <

Pradžios mdkykloj mokytoja, 
pradėjusi pamoką nagrinėjimais 
apie braidžiojančius paukščius, 
sakė:

— Didžiausias iš tokių tikrai 
yra gandras.

čia tuoj ją pertra ikė kike
nimas.

— Koks gi čia juokas, Ma
ryte?

Negali būti, panele moky
toja, — ėmė aiškinti mo'kinukė. 
— Ar manot, kad mes dar tokie 
maži, kad nežinotume, jog nėra 
jokių gandrų?

Pasikalbėjimas 
Paikio 
su Tėvu

— Sveikas, ponas Motiejau j 
Trainauskai iš Cleveland©! Dė
koju Tau už laišką ir pinigėlius 
Naujienoms. Dėkoju ir už dai-

Tra-la la-la buum!

Taip, taip, pc’nas Motiejau.Nemokamas Įėjimas

Mažo Škotijos miestelio kino 
savininkas lankėsi Londone. 
Prie vieno kino' teatro jis matė 
užrašą: “Aplankykite virš 80 
melų turinčias laisvo ir nemo
kamo Įėjimo duris’’.

škotui tas užrašas labai pati
ko. Grįžęs namo, prie savo kino 
iškabino toki- pTalcjiląr “Aplan
kykite virš 80 metu turinčias 
laisvo ir nemokamo Įėjimo du
ris, bet turite ateiti su save 
tėvais”.

, - , . > , . | malonu, kad Tavo smegenynasna, kurią buvau pamiršęs, o kai . . , . , . * J......... 1 nepavirto skiedromis. 92 am-
Iii 1 Al 'l »• C* T Oi Ali *

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
(Skirsnelis iš Juozo Švaisto knygos PETRAS’ 

ŠIRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose)

Per šventes bajoro rūmų vienam lange 
'Voveraitė bėgo be paliovos rate. -

Žmonės grūdosi palangėj ir ją stebėjo, 
Kai ji taip vikriai bėgo ir kojos jos mirgėjo/ ' 
O pūkuota uodega išsitiesė pavėjui.
Tupėdams ant šakos ir strazdas ją stebėjo. 
“Kūmule”, klausė jis, “kodėl tu taip kamuojies? 
“O, mielas drauge, aš be paliovos darbuotuos; 
Bajoro reikalais turiu aš nuolat bėgti 
Ir neturiu net laiko atsikvėpti;
Nėra kada man valgyt ar miegot”.

Ir voverė rate iš naujo pradėjo prakaituoti. 
“Kokią naudą tu atsieki,
Jei greitai bėgi, bet vis vien rate palieki”.
Kai kurie užimti veikėjai

Triūsia, pluša, nuolat veikėjai
Iš kailio nerias ir pasilsėti vengia, 
O reikaluos netoliau už tą voverę pažengia. 
(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 puslapių, 
kaina $3, gaunamos Naujienose.)

n

Tu priminei, ir aš atsiminiau. 
Dabar aš pakeičiu dainos melo
diją, kad didesnis sklandumas 
išeitų. Padainuokiau drauge:

Gerai inkstui būt taukuose, 
Gerai žmogui piniguose —

Pykš, tykš
Tra-la la-la buum!

Kam kišenėj pinigai,
Tam ir priešai yri draugai—

Pykš, tykš
Tra-la la la buum!

Kas be cento, tai kvailvs:
Jis gal stipti pas duris —

Pykš, tykš
Tra-la la-la buum!

Niekas vargšo nepaguos, 
Niekas nieko jam neduos —

(Tęsinys) ,

Retas samdinys ištverdavo metus, pabėgdavo visos 
savo uždirbtos algos atsižadėjęs. Kaimynai pajuokdami 
įgildavo: “Justinai, kodėl taip dažnai ieškai šeimynos?” 
Jis pasipūtęs išdidžiai atkirsdavo: “Kad aš išmintingas, 
tai ir nelaikau ilgai šeimynos, o kai jūs kvaili, tai laikot. 
Ilgiau pabuvusi šeimyna ima nosį riesti, pradeda ant šei
mininko joti? o kas blogiausia — įpranta bet ką nugriebti 
ir paslėpusi ar namiškiams paskui parduoda, ar su žydu 
ant ko nors išmaino.

Vienais metais nusisamdę Jurgėnas berną iš toliau, 
nes artimesnieji nebėjo jau pas jį tarnauti. Šis bernas, 
vardu Jurgis, buvo vyras aukštas, stiprus, sakytum, 
milžinas.

Susėdo prie stalo — Jurgėnas iš vienos pusės, o ber
nas iš antros. Atneša Justinienė tą košę, išvirtą kaip vi
sada, kaip paliepta vyro. Pastato dubenį, kad taukai ir 
spirgai ties šeimininku būtų. Jurgis, nieko nesakydamas, 
paima dubenį ir atsuka riebiąją pusę į save. Jurgėnas 
pamano, kad bernas netyčia tai padarė. Jis vėl atsuka 
dubenį. Bet, kad bernas nesuprastų, kodėl jis taip daro, 
sukdamas prideda:

— Man rodos, kad saulė šitaip sukasi.
Jurgis nutvėręs dar smarkiau pasuka atgal ir sako:
— Ė, šeimininke, niekus kalbi: saulė taip sukasi!
Jurgėnas vėl suka ir dedasi tarytum apžiūrinėja 

dubenį: .
— Na sakyk tu man, už ką čia buvo pinigus mokėki? 

0 žmona sakosi net šeštoką užmokėjusi. Už tokį dubenį 
šeštokas, tu supranti? /

Bernas smarkiau nutvėrė dubenį ir pasuko:
— Kodėl? Jis tiek vertas! ’ fef
Jurgėnas supyko, nes suprato, kad bernas nusimąny- 

~. Ir,.?a?isla? Ponas kairni j damas sukina dubenį. Jis bakstelėjo su šaukštu bernui 
irrti flobniu notarir»-»nc w ,*

j panosę:
— Ar piemuo esi, kad prie stalo niekus išdarinėji?
Jurgis pašoko nuo stalo ir kad rėš šeimininkui su 

šaukštu į kakįtą^šąųkštąs kaip inat ąjaėjo o kak
toje guzas kaip naįvikas iššoko. hs'šūgriėb^lStą'sidkštą, 
nusitvėrė dubenį į rankas ir valgė, kiek tiktai norėjo. 
Pavalgęs apsirengė ir, niekam nieko nesakęs, išėjo sa
vais keliais.

žiaus meteliai tai ne menkas 
daiktas! Laikykis ir toliau svei
kas! Gal kada nors susitiksim 
dangaus priemenyje.

♦ sis *

Jurgi, dėkoju už patarimus, pa-1- 
tikslinimus ir linkėjimus. Malo Į 
nu, kad “Keleiviui” mirus, per jį 
ėjai prie Naujienų! Būsim arti 
mi. Sakaisi pažįstąs mane nuo 
senų laikų. Sakaisi žinąs mane 
gimimo aplinkybes... Gal ir bo 
bute buvai? Sakai, kad Maikis 
esąs mano sūnus ir kad aš lei 
dęs Maikį į aukštus mokslus, c, 
pats likęs durnas. Visi tie prisi ' 
minimai gėrPif^vietoje. Sakai' 
kad vedu su Maikiu įstatęs į Ke 
leivį ponas Paltanavičius, bet 
atsiprašau, mano atmintis ro'do

JAV turistas mažo prancūzų jog tai buvo ponas A. žvingilas 
miestelio restorane užsisakė po-1 Bet tai mažmožis — žvingilaf 
rą kiaušinių ir sumokėjo du ’ su Paltanavičium abu buvo geri 
dolerius.

— Ar pas jus kiaušiniai rete-! šulai ir gari vedom su Maikis. 
nybė? — paklausė amerikietis.

— Ne, ponas, — atsakė val
gyklos padavėjas, — pas mus 
amerikiečiai retenybė.

vyrai, geri lietuviai, geri SLA

MUS IU PA SI K A LBĖ J IMAS

— Juokingi tie žmonės,—sa
ko viena musė.

— Kodėl?
— Tik jsivaizduok. Taip rū

pestingai Įsirengia sienas ir lur 
bas, o tevaikščioja grindituis, 
—pirmoji aiškina antrąjai.

vKas likts. kad pavasariai sugrįžta_
• kad jie žiedus dar vyšnien nusimes? — ‘ .

O bus vienas, kurs laimins lavo ryžtą 
laimins kelią Į tėviškes žemes...

F. J

-i

! gerbėjai.

Ponui Kaime Jurgiui prime
nu, kad nesioaderiotų su istori
ja, kurioje nėra satyros nei hu
moro. nahk;m istoriją istori 
kai /-. — tegul jie peckeliojasi 
su ta nuobodžia tema.

Prašau Kaimo Jurgid nesiste 
bėti, kad vedu su Maikiu esav 
vienodo mokslo — nei aš dar
nesnis, nei jis. Vedu nėjov į mo
kyklą, stovinčią už tvoros, an 
niokiavos nuo redaktorių — ju' 
redaktoriai net profesoriams ga 
Ii prisflyginti. 

❖ ♦ *
— Neužmiršov nei Tamstelės, 

ponas Žemaiti, iš BrightoYi Par 
ko .Būk geras, nevSYvink' ašarė
lių! Vedu žinov, kaip liūdna 
įkaityti lietuviškus laikraščius 
u aukštomis kategorijomis ir 

tuščiais ginčais; bet tų kategori 
jų vedu su Maikiu, nei Tamstelę 
ponas Žemaitis, negalim nuže
minti. Priimkim, kaip yra.

Aa! Kaip būtų gerai, kad visi 
rašantieji apsikrėstų Tamstelės 
polinkiais — daugiau humoro ir 
satyros Įpintų į savo rašinius.

toks paukštsi, kurį nelengva pa
gauti. Aš, kariais, sapne matau 
satyrą, bet kai pabundu, neran
du lovoje, nei po lova.

Tamstele sakysi aš ne.vietdji 
satyros ieškau. Gal ir taip. Jei 
ponulis žinai satyros slėptuvę

parodyk man. Ir paprasti žo
džiai ncvsiKmcl yra glotnūs: 
kartais švelni, kaip ėrinko spur
ges, o kartais kaip dagio dygliai. 

___Taigi. poruii. būkim kantrūs, 
vertink in apžvalgininkų raštus 
taip, kaip jie parašyti. Kiekvie
nas rašinėlis turi savi sielą ir 
tikslą — susigyvenkim su jais!

l*ric Tamistėlės rašinių, ponas 
■ žemaitis, gal dnr bus progų su- 
1 gryz.tL - u- Tėvas

___ Veikiai apie tai patyrė kaimynai. Garsiai kalbėjo ir, 
'yg savo kerštą patenkindami, pridėdavo: "Ot gerai jam! 
Bent kartą fatsikirto dalgis Į akmenį!” Tos pajuokos ir . 
pašaipos pilto toliau, po visą apylinkę. Joks samdinys 
nebėjo daugiau pas Jurgėną iš tų vietų, kur nugirsdavo 
jo vardą. Toli jam teko pavažinėti ir paieškoti. Kaimynai 
atšalo, nusisuko. Pavargo, pagyveno žmogus ir susiprato. 
Po to visai kitaip pradėjo elgtis su samdiniais. Daugiau 
nebebuvo suktybių su spirgais. Visi dubens kraštai buvo 
lygūs ir visur vienodai išmaišyta. Košė, tiesa, liešesnė 
būdavo. Kas vikresnis, tas daugiau spirgų pagaudavo, bet 
čia jau apdairumo reikalas.

Ilgainiui Jurgėnas pasigedo ir žmonių draugystės. 
Noroms nenoroms turėjo palaužti savo ragus, kad žmoniš
kesnis taptų. Tuo būdu pagerino savo santykius su kai
mynais. Nuolaidesnis pasidarė ir dėl prašalaičių, kurie, 
bėdos ar nelaimės ištikti, užklysdavo pas jį. Štai kodėl 
Širvokas, be ilgesnių kalbų ir prašymo, rado čia dabar 
tam tikros užuojautos. .

Pavalgęs nubraukė jisai milinės rankove gausų pra
kaitą nuo kaktos, apsišluostė riebaluotas lūpas, smakrą. 
Paskum sudėjo galais tris dešiniosios rankos pirštus, su- 
minkė, surankiojo ant stalo visus duonos trupinius. Su
valgė šį paskutinį gniužulėlį ir su palengvėjimu atsipūtė. 
Apsižvalgęs pradėjo kalbėti apie tai, kas jam daugiausia 
dabar rūpėjo. Kalbą užvedė iš tolo:

— Aš matau, kad čia gerų žmonių esama. Sutikčiau 
visą laiką pasilikti...

— Kaip tai pasilikti?—nesupratęs paklausė Jurgėnas.
— Galėčiau dirbti.
— Ką gi pasirinktum?
— Už berną, žinoma! , -
— Kai už berną, tai kažin... — abejingai numykė 

šeimininkas: — Prie namų, apie gyvulius reikėtų man 
žmogaus.

Vatejxuncj Dienos atvirukas
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KanadosL. B. Montrealio apyl. valdybos -Sr'S' BENDRUOMENĖS REIKALAI
suruoštas simpoziumas ir paroda

šią parengimas įvyko Aušros 
Vart& parapijos salėje 1980 m. 
vasario -3 d, sekmadieni, tuoj 
po vč^įišv. Mišių, kurias atna
šavo.’viėhak likęs ' Tėvas Juozas 
AianąiĮskaSjSJ, nės mūsų klebu 
nas J., Kubilius SJ išvykęs į šil
tuosius kraštus atostogauti, o 
'1 ėvas J; Kubilius Š.J guli ligoni 
nėję po operacijos.

Šią keistą žiemą, tik’ vasario 
mėn.'atšalusią iki —20°—3(>°C 
ir vis dar be sniegę, mūsų Auš-

kaip ir visiems kanadiečiams. 
Būtinai reikia, kad lietuviai 
Įeitų, pvz, į liberalų ar kitą pa
tinkamą partiją, jų tarnybon at
stovais. Juk mums duota tokia 
galimybė ir reikia ja pasinau
doti, — įtikinėjo Irena Lukoše
vičienė.

Inžinierius Juozas Danys pa
pasakojo apie parodą, kurią jis 
atvežė iš Oltavvbs, ir mes štai 
matome stenduose ir ant sienų 
iškabintas padidintas nuotrau- 

ros Vartų bažnyčią išliko tokia1 kas. Ten mes matome save to- 
nelaimė: virš bažnyčios portalo kius dar jaunus, gražius,
durų stovėjęs didelis mozaikinis 
Madonos paveikslas, subyrėjęs 
nukrito žemyn ant laiptų. Lai
mė, kad šiokią delną, kai ne
buvo' einančių j bažnyčią žino 
nių. Bažnyčios sienų sujungimai 
viduje ir iš lauko irgi gerokai 
išjudinti. Ekspertai galvoja, kad 
toks visos bažnyčios sukrėtimas 
įvyko dėl Metro (požeminio 
traukinio) arti bažnyčios- pra
vestų vamzdžių sprogimo.

Dabar bus didelis rūpestis ku
nigams ir parapijiečiams surasti 
tokį lietuvį menininką, kuris, 
vietoje buvusios, slaviško sti
liaus Madonds, sukurtų tikrą 
mūsų Aušros Vartų Dievo Mo
tiną.

Simpoziumą, kurio lema buvo 
Montrealio lietuvių veikla ir jos 
ateitis, pradėjo MLB-nės pirmi
ninkas Algis Kličius, visus su
pažindindamas su pakviestais 
simpoziumo dalyviais.

Visi jie jauni studentai, labai 
gerai kalbą lietuviškai: Mališka 
Paulius, Nągys Gintaras, jaunas 
mokytojas Sigitas Baršauskas 
ir jau labai žinomi jaunuoliai vi
suomenininkai, ypač Rasa Luko- 
ševičiūtė ir Romas Olto’. Vyres
niuosius atstovavo tik- Danutė

tik pa- 
pirmos 

žurnalai

papasa-.

ener- 
gijo’s pilnus, tik atvykusius Ka- 
nadon prieš 30 metų, dirbančius 
miškuose, kasyklose, ligoninėse, 
laukuose, prie statomų savo 
bažnyčių, prie savaitraščio “Ne- 
prieklausoma Lietuva” 
statytu namų. Čia ir 
mūsų išleistos knygos, 
ir laikraščiai.

Inžinierius J. Danys
kojo, kad daug metų buvo tar
tasi su K. LB-ne, kad tą visą ar-! 
chyvinę medžiagą pasilaikyti 
patiems lietuviams savo žinioje.! 
bet gi reikėjo ir pastato, kur tą 
medžiagą laikyti, reikėjo žmo
nių ia tvarkvti, o tas surišta su - - *■ a , į
didelėmis išlaidomis. >

Pagaliau susitarta visą archy
vinę medžiagą laikyti Ottavvos 
valstybiniame archyve, o Juozas, 
Danys paskirtas lietuvių kultu- • 
ros tarpininku tarp Kanados ir Į 
K. LB-nės, kuriam teks rūpintis- 
tolimesnės archyvinės medžią-! 
gos rinkimu.

Kanados valdžia dabar daug 
dėmesio teikia etninėms gru
pėms, ne tik finansuodama jų 
tautinės kultūros pasireiškimus.! 
bet ir štai: mūsų jaunuolei —į .. .

‘ n:<- niOKancms lietuviškai

Everesto balnas

suvažiavime tema 
visuomeniškumas”.

Liūdnai praskambėjo jaunos 
prelegentės dėstomos mintys, 
kai ji, konstatuodama, kad mū
sų tautinis
menkėja, klausia: Kcdėl iš tūks-

“Lietuviškas džioje nepritapę prie kanad:škos 
aplinkos, pradėjome ieškoti Lie
tuvos, steigdami Organizacijas, 
statydami lietuviškas bažnyčias, 
ruošdami koncertus, organizuo- 

visucmeniškumas darni chorus.

Staskevičienė ir svečias iš Otta- 
\vos — inžinierius Juoazs Danys 
su paroda.

Pradžioje buvo pakviesta M. 
LB-nės kultūros reikalams atsto
vė Irena Lukoševičienė pakalbė
ti apie Kanados politiką. Ji kvie
tė lietuvius nebūti pasyviems ir 
kiek galima aktyviau dalyvauti 
politikoje.

Tuojau ateis federaliniai rin
kimai, d vėliau referendumas dėl 
atsiskyrimbo nuo Kanados. Tie 
visi reikalai turi mums rūpėti

centro valdyba lėšų telkimo rei
ka tais JAV. ■. " ' •

4.1.7. Finansų komisija arti
mai santykiauja su PLD Org.

• Komiteto ir jam yra tiesioginiai

šiandien spausdiname paskutinius Pasaulio Lietuvių 
Dienų Kontrolės Komisijos pirmininko Vytauto Bane- 

l lio atsiųstus “revizijos” lapus. Iki šio’ mete nedarėme 
jokių komentarų, nes norėjome, kad vist skaitytojai 
susipažintų su spaudai (luotais PLD Kontrolės komisi
jos pranešimais. Paskelbus Naujienoms pirma Kontro
lės komisijos pirmininko V. Banelio raštą apie šiai ko
misijai darytus ir daromus trukdymus, vienur kitur 
jau pradeda eiti viešumon, kur nuėjo Pasaulio Lietuvių 
Dienoms gautos sumos ir sudėtos aukos. Komentarus 
padarysim vėliau, kai bus paskelbta daugiau atskaito^ 
mybės dokumentų.

(Tęsinys)

3.6. PLD ir atskirų renginių 
pajamų ir išlaidų pasiskirstymo 
lentelė:

(a) Pajamos:
i. Visuomenės aukos — PLD,
ii. Specialios aukos — DŠ, 

PLSŽ, PLBS,
iii. Valdžios parama. — PLD
iv. Prieššventiniai parengimai 

PLD, Lš. PLSŽ, PLBS,
V. Dainų Šventės įžanga—Dš,
vi. Sportinių Žaidynių Įžan

ga — PLSŽ,
vii. šeštadienio balius—PLD, 
vili.. Užbaigiamasis banketas

ir sekmadienio šokiai — PLD,
ix. PLD vadovo leidinys ir 

skelbimai — PLD,
x. Atskiri leidiniai — DŠ, PL

SŽ, PLBS,
xi. Suvenyrai, loterijos, kt.— 

PLD, DŠ, PLSŽ, PLBS.
(b) Išlaidos:
i. PLD organizacinė ruoša — 

PLD,
ii. Lš organizacinė ruoša —

kiai pasirašomi:
(a) PLD Org. K-to pirminin

ko ir (b) Finansų Komisijos iž
dininko-

3.9. PLD lėšų apyskaita pri
imama ir galime pelno paskirs
tymas atliekamas b e n drame 
PLD Org. K-to ir Finansų Ko
misijos posėdyje nevėliau, kaip 
keturiems mėnesiams nuo Pa
saulio L’etuvių Dienų. Posėdžio 
sprendimai daromi 2/3 posėdy
je dalyvaujančių narių balsų 
dauguma.

3.10 PLD lėšų apyskaitą priė
mus, galutinam tvirtinimui PLD 
Org. K-tas ją pristato PLD val
dybai.

4. PLD ORGANIZACINIO

KOMITETO KOMISIJOS

atsakominga.
4. 2. Kontrolės komisija:
4-2.1. Užtikrinimui tvarkingos 

PLD piniginės atskaitomybės, 
sudaroma PLD kontrolės komi
sija sekančios sudėties:

(a) PLBS Org. K-to vienas 
(1), (b) Dš Org. K-to du atsto
vai (2), (c) PLSŽ Org. K-to du 
atstovai (2).

4.2.2. Kontrolės komisija tik
rina bendra PLD ir atskiru ren-

V

ginių piniginę atskaitomybę.
4.2.3. Kontrolės komisija vei

kia nepriklausomai nuo PLD 
Organizacinio K-to.

4.3. Darbo komisijos:
4.3.1- Paskiroms darbo sritims 

PLD Org. K-tas sudaro darbo 
komisijas:

(a) leidinio, (b) parengimu, 
(c) informacijos, (d) nakvynių, 
(e) kitas, pagal reikalą.

4.3.2. Į darbo komisijas įeina:
(a) PLDS Org. K-to vienas 

atstovas (1), ,b) Dš Org. K-to du 
atstovai (2), (c) PLSŽ Org. K- 
to du atstovai (2).

4.3.3. Komisijos, pagal' reika
lą, gali kooptuoti ir kitus asme
nis.

.3-4. Komisijos sudaro savo 
veiklos planą.ir jį patiekia tvir
tinti PLD Organizaciniam Ko
mitetui.

4.3.5. Kmisijs yra tiesioginiai 
atsakomingos PLD Organizaci
niam K-tui.
5. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

5.1. PLD Organizacinis Kami- 
tetas su visais padaliniais savo 
veiklą baigia:

a) PLD valdybai patvirtinus 
PLD suvestinę pajamų ir iš
laidų apyskaitą, ir (b) perda
vus bendrą PLD archyvinę me
džiagą PLB valdybai,ir (c) gin
čų ir skundų atvejuje, PLB 
Garbės Teismui: išs prendus 
ir skundus, ir (d) pelno atveju
je, pelną paskirsčius, ar(e) nuos 
tolio atvejuje, nuostolį išlygi
nus.

4.1. Finansų komisija:
4.1.1. Finansų komisiją suda

roma sekančios sudėties: (a) 
PLB valdybos vienas atstovas 
(1), (b) KLB kr. v-bos vienas 
atstovas (1).

4-1.1. (tąsa)
(c) JAV LB kr. v-bos vienas 

atstovas (1), (d) PLBS Org. 
K-to vienas atstovas (1), (e) 
DŠ Org. K-to vienas atstovas 
(1), (f) PLSŽ Org. K-to du ats
tovai (2).

4.1.2. Finansų komisija, pagal 
reikalą, sudaro pagalbines ko
misijas ir kooptuoja asmenis 
paskiriems darbams.

4.1.3. Finansų komisija orga
nizuoja PLD lėšų telkimą ir 
tvarko visus PLD piniginius rei 
kalus. i

4.1.4. Finansų komisija prižiū 
ri atskirų PLD renginių sąmatų 
sudarymą ir pateikia savo reko
mendacijas PLD Org- K-tui.

4.1.5. Finansų komisija glau
džiai bendradarbiauja su atski
rų renginių Org. Komitetais ir 
PLD kontrolės komisija.

4.1.6. Finansų komisija betar-

Ir štai, po 30 metų, ir Čia šą
lančių lietuvių Montrealyje į Va- Įėję, ji malanti vis tuos pačius 
sario 16 minėjimus ateina vos 
keli šimtai? Kodėl tik kai kurie 
vaikai lanko lietuvišką šeštadie
ninę mokyklą ir dar dalyvauja 

; kai kuriose organizacijose, o už- 
! augę iki 20 metų pražūsta lie
tuviškai veiklai?

Kad kain nors išmokinti ne- 
vaikūs 

lietuvių kalbos, turėjo parašyti 
—---------- t—i—- t soecialu- vadovėlį pensininkasvaldžios .sekretoriatas pavede; ~ , 1 . . ,., x „ ■ A. Rmkunas. O kur gi musu he-parašvt langių kalba knygą apie; .... .. °. .. .

. t- j- .ii tuviai, baigė čia universitetus, prieš 30 metu Kana don atvyku-Į . % ...L , . * , J , i pedagogai? Ka gi lis parašo liesins lietuvius: kekių buvome. į • - ' J F■ .. . ,. , . , .. tuviskai?profesijų, ką čia atvykę turėjo-j
me dirbti, kaip jautėmės tarp j Būna kartais ir džiugu, kad 
kanadiečių, ar jie buvo su mu- ; visgi yra ir kitokių jaunuolių, 
mis malonūs ,ar mus ignoravo j kurie, sulaukę 20 metų, nepra- 
ir taip toliau.

Po J. Danio paskaitos, simpo-i 
ziumo moderatorius Romas Otto 
pakvietė Rasą Lukoševičiūtę pa- skambėjo labai minoriniuose to- 
skaityti itšraukas iš savo paskai-j nuošė. Sigitas Baršauskas apgai- 
tos, kurią ji skaitė LT Sąjungos į testavo, kad tautos, gyvendamos 

svetimoje aplinkoje, asimiliuo
jasi.

Gintaras Nagys irgi akcenta
vo, kad mūsų visuomenė statiš
ka, be dinamikos, kaip nors rei
kia aktyviau kontaktuoti jauni
mą ir daugiau tartis tarp savęs 
ką toliau veiksime.

Paulius Mališka siūlė pagal
voti apie savų lietuviškų namų 
statymą. Savuose namuose ir 
lietuviška veikla suaktyvėtų. 
Dabar jaunimui dažnai nėra 
vTėtos;"ktrr_šū§irinkti.

Danutė Staškevičienė papasa-

literatūros daktarei Mildai Ba
nytei daugiakultūrinis Kanados

žūsta iš lietuviškos veiklos.
.Ir visų kitų jaunųjų simpo

ziumo dalyvių pasisakymai pra-

veidus, tuos pačius veikėjus, ku
rie dirbo ir pirmuosius metus. 
O kur gi esą užaugę per 30 metų pjjgg 
mūsų vaikai — toliau tęsė D. 
Staškeviičenė. — Jeigu mes la
bai noriai ir gausiai suskrenda- 
nie tik į prašmatnius balius, 
brangiuose restoranuose vaka-l 
rienėms, o jaunimas iš visų, 
kraštų tuo tarpu suvažiuoja į 
kilnus tik paslidinėti ir pasišok- plsž PLBS.

iii. PLSŽ organizaciė ruoša—

iv. PLBS organizaciėn ruoša
— PLBS,

v. Užjūrio dalyvių kelionės ir 
! vietinė globa — PLD,

vi. PLD vadovo leidinys PLD.
— PLD,

vii. Atskiri leidiniai — DŠ,

ti, tai mes esame didelėje bė
doje!

Liūdni,

3. 7. Reikalui esant atskirų 
renginių Org. K-tai, PLD Org. 

Liūdni, pesimistiški, tiesiog j K-tui patvirtinu iš bendros San 
tragiški, save inkriminuojantys! kaupos gali gauti avanso iki

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. F nu1—. A KISS IN TH! DARK. Pikantišku Ir intymhj nubtyfcl* 

uhAtbsL paimti ii tyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba. gražiai išleista 
ISO paLKaina «XJ0.

Dr. Jvmm B. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorlje. 
santrauka nuo pat eenųju amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
pcL, kainuoja S3.00. •

Dr. Jwaas B. Kentas, VYTAUTAS THS GRRAT. Istoriniai DLK Yy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu Ltorija 
Jll psl. Kaina SS-OO. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šia knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas b 
Kitas knygas galima įsigyti atallanklus i Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
piniginę perlaid*.;_____________

žodžiai skrido iš kalbėtojų lūpų 
į gausiai susirinkusius tautie
čius. (Daug kas turėjo priimti 
nemaža karčios tiesos.)

Prasidėjus diskusijoms, buvo 
įvairių patarimų, sugestijų, nu
siskundimų ir pasiteisinimų. 
Kalbėjo vyresnieji ir jaunieji. 
Atrodė, kad pašnekesiams nebus 
ir galo... ;

Pagaliau MLB-nės ponios at
nešė kavą su pyragaičiais ir šiek 
tiek apramino Įsisiūbavusią pub
lika.

Dar ilgai, gurkšnodami kavą, 
žiūrinėjome išstatytus paveiks
lus ir visi nusprendėme, kad to
kie save kritikuojantys pasikal
bėjimai gali būti labai naudingi, 
ir reikia tdkius subuvimus da
ryti dažniau. Gal mes geriau pa? 
matysime patys save- dr - pasi
stengsime pasitaisyti. Konstruk- t T _

50% priimtose sąmatose numa
tytų sumų. .

3.8. Sankaupos išmokėjimai 
privalo būti patvirtinti PLD 
Org. Komiteto. Išmokėjimo če-

klaidų pasikartojimo.
Elzbieta Kardelienė

* « £
5.2. šie Nuostatai svarstyti, 

priimti ir patvirtinti bendrame 
Pasaulio Lietuvių Dienų Orga
nizacinio Komiteto ir Finansų 
Komisijos posėdyje Toronte, Ka

(Nukelta į 5 psL

Turime po kelias

HM SMtk Balsted StrMt, CMe***, BL MHt kojo kaip mes čia atvykę, pra- tyvi savikritika padeda išvengti RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
---- -fR“LABAI^STAUDINGAS“KNYGAS:----------------

1 —■ Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500' psL Kieti viršeliai  ___________  $5.00
t T* » ’

2 — Prel. Ji B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BAITO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ______ _—- ----  $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko ----------
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340~psL Minkšti viršeliai----------------$6.D0
__ _________ Su žemėlapiu, daug paveikslų.____________

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

NAUJIENOS
. JJ739 S.-Halsted St, Chicago, IL 60608

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

9 JŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS RTDT7.--------

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIINOSC QALIK.A GAUTI NBPAPRA5TAI ĮDOMIUS BVDV 
___VISUOMCNtS VBIKSJO * RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
nr A. J. - MINTYS IR DARBAI. pat, Uečlantaa UMB

metą Įvykina. Jablonaklc Ir Totoraiao jaunas dienia tr «u^ 
fTptalflHk ------------ ------------------------------------ —“—“

A. i. — 0ANTYB, Ją pririHOra. rrettaU Ir
Kietais rirtellaia, rtete)# S4.00 dabar tik _■■■■- . —
NUckMaia ririellala ------------------------—------------ -

Dr. A. J. — A U KITA CW.T0BA — tlAUMOB ŽMONtK
aa.Bnrova JapedUal Dabar tik ---------------

17ST SAJL8TKD ST, CHICAGO, ILL. *«l

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

2. v. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir n dalis.

Minkšti viršeliai 110.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai 115.00

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

Čeki reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėti dolerĮ palto lilaidoma.

110.00

— NAUJI5NCS, CHICAGO I, ILL, Wednesday, February 13, 198$
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Prezidentas būtų galėjęs pakeisti Lietuvos karo 
vadovybę, ir naujiems vadams įsakyti pastoti kelią prie 
Lietuvos sienos artėjantiems rusams, bet jis tokio pot
varki onepadarė, o kariuomenės vadas, ilgus metus ruo
šęs krašto jaunimą Lietuvai ginti, pranešė prezidentui, 
kad kariuomenė kovai neparuošta ir negali pasiprie
šinti. Rusai įvedė savo garnizonus į nepriklausomą 
Lietuvą be šūvio.

Afganistano kariuomenėje taip pat buvo drąsių 
vadų, pasiruošusių ginti kraštą nuo įsiveržėlių, bet nie
kas tos kariuomenės vadovybei neįsakė priešintis 
Karo vadai gali siųsti kareivius drąsiausiems krašte 
gynimo žingsniams, bet prezidentas, karalius ar šachas 
privalo jiems įsakyti pastoti kelią įsiveržusiems prie-! 
šams; kariai nesipriešina įsibrovėliams, negavę tam 
įsakymo.

Kitaip reikalai vyko su Kabulo radijo stoties '’ab‘ į 
niu. Stotį saugojančiam Afganistano kariuomenės da i 
liniui buvo pirmiau įsakyta nieko į stotį neįleisti. Vė 
liau buvo gautas kitoks įsakymas. Rusams norit stotį 
užimti, afganistaniečiai nušovė kelis rusus .o rusai nu
šovė kelis radijo stoties gynėjus.

Vėliau vieni ir antri nutarė pranešti savo viršinirri 
kams. Afganistano kariuomenės štabas nežinojo, ką 
pasakyti stotį saugojančiam kariuomenės daliniui, nes 
nebuvo prezidento įsakymo, o anksčiau buvusieji įsa
kymai patarė rusams nesipriešinti, juos mandag’ai su
tikti ir padėti. (Kaip Lietuvoje generolas Vitkauskas 
reikalavo)-.

Gruodžio 24 dieną pavakary rusai nuginklavo ra
dijo stotį saugojusius Afganistano kareivius. Kabulo 
gatvėmis, įskaitant ir karininkus, nuvarė į belaisvių 
stovyklą, padarytą buvusiose Afganistano kareivinėse. 
Sostinės gyventojai, daugumoje užsieniečiai, nežinojo, 
kas daryti, kodėl ginkluoti rusai miesto centru veda 
nuginkluotus karius, bet Afganistano komunistai jau 
žinojo, kad sostinę paėmė rusai, ir, kad Afganistano 
nuginkluoti kariai rusų vedami į belaisvių stovyklą.

Sovietų ambasadorius Dobryninas, besikalbėdamas 
su Amerikos pirkliu Hammer, pardavinėjančiu Sovie
tų valdžiai įvairias mašinas, pasakė, kad Sovietų karo 
jėgos netrukus gaus Įsakymą evakuoti Afganistaną. 
Tas pasikalbėjimas buvo Maskvoje, sausio pabaigoje. 
Iki šio meto niekas nieko -negirdėjo apie Sovietų karo 
jėgų atšaukimą iš Afganistano. Tai yra tik gandas, 
kuris niekad nepildomas. Jis priverčia amerikiečius 
abejoti ir manyti, kad rusai, padarę klaidą-, atšauks sa
vo karo .jėgas iš Afganistano.

Praeitą sekmadienį iš Kabulo vakare pasaulį pa
niekė žinia, kad Sovietų karo vadovybė rengiasi išga- 
bent dalį savo kariuomenės iš Afganistano. Pirmadie
nį žinia buvo komentuota. Pasakyta, kad pirmi Sovietų 
karo daliniai išvažiuos iš Afganistano vasario pa
baigoje. A. Gureckas: Ryšininku

Washingtonas užpylė šalto vandens ant šio gando. sMLTlfe-lssv’meta's'Vda 
Pirmadienio vakare radijo agentūros tvirtino, kad PLB vadovavo Bačiūnas ir vyk- 
praeitą savaitę Sovietų karo Vadovybė atsiuntė į Afga- domasis vTcepirm. Stasys Barz- 
nistaną dar 5,000 Sovietų kareivių, o apie evakuaciją dūkas, o VLIKo pirm, buvo Sr- 
rusų jokios kalbos nėra.

Iki šio meto nė viena Sovietu valdžia neatšaukė sa-

» * * •• ’iltį j
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Restauruoti Perkūno namai Kaune dabarRusai iš Afganistano nesitrauks
Prezidentas Carteris, patyręs, kad Sovietų karo 

jėgos "įsiveržė į Afganistaną, pasitarė su Saugumo ta
ryba ir artimaisiais valstybinio saugumo -bendradar
biais, pasmerkė Sovietų invaziją ir pareikalavo, -kad 
Brežnevas įsakytų Sovietų karo jėgoms tuojau išsi
kraustyti -iš Afganistano.

Prezidentas Carteris turėjo tikslių žinių apie So
vietų divizijas, vežamas į Afganistano pasienį. Prezi
dentas ž:'nojo, kad Sovietų karo vadovybė iš Rytų 1 TTo- 
kietijos be reikalo nepasiuntė 12 divizijų į Afganista
no pasienį. Žinojo ir Afganistano karo vadovybė, kad 
rusai 'sutraukė kelias divizijas į Afganistano pasienį. 
Bet-net-prezidentas Carteris, nei Afganistano karo va
dai hiėko hedarėj: Mes- Afganistano karo vadai negavo 
įsakymo iš savo prezidento imtis apsaugos priemonių. 
Prezidentas Carteris, norėdamas tiksliai nustatyti, ką 
Sovietų karo jėgos rengiasi daryti Afganistane, Vadi
nama ‘karšta telefono linija” kreipėsi tiesiai į Brež
nevą. Tarp Baltųjų Rūmų ir kremliaus tiesioginė 
linija vadinasi todėį kad Joks telefonistas negali prezi
dentui pasakyti, kad Brežnevas “užimtas”, kalbasi ki
tu telefonu. Kai aiit Brežnevo stalo suskamba ‘kais- 
tosios” unijos telefonas, tai jis deda į šalį visus kitus 
telefonus ir itha ‘karštąją liniją”.

Brežnevas, išklausęs prezidento Carterio susirū
pinimą ir pageidavimą, .jam atsakė, kad prezidentas ne
tiksliai itiformuotas. Sovietų karė jėgos neįsiveržė į Af
ganistaną, bet prezidento Amino buvo paprašyta į- 
žėngti į Afganistaną ir padėti jam nuginkluoti Afgani
stano maištininkus, nenorinčius • klausyti prezidento 
Amino įsakymų, nepadeda ginklų, bet kelia suirutę. 
Prezidentas Carteris žinojo, kad Brežnevas jam mela
vo. Prezidentas tūrėjo gana tikslias informacijas iš A- 
merikos ambasadoriaus Kabule. Jis žinojo, kad Sovie- — 
tų karo jėgos maršuoją į Afganista’ną ir kad preziden- vo karo jėgų iš svetimos valstybės, kurią Sovietij karo!.iru”į

A. PLEŠKYS

VLIKO ŽEMINIMAS
PLB ryšininkas p. Algiman- dybos posėdžiuose. Tarp VLIKo 

tas Gureckas, Washington la- ir PLB santykiai buvo korektiš 
bai netiksliai ir tendencingai 
paaiškina, dėlko jis 1979.9. 29. 
buvo išprašytas iš VLIKo val
dybos posėdžio. Paaiškinimas 
pravestas pasikalbėjimo formo
je su p. Arvydu Barzduku, Wa- 
chington. Pasikalbėjimas buvo 
perduotas “Margučio” radijo 
laidoje 1979.12.27 ir 28 d d. Pa
sikalbėjimą pradeda pats p. A. 
Gureckas. Pie jo paeiškimų aš 
ordedu savo pastabas ir pati
kslinimus (komentarus). Ma
nau, kad “Naujienų” skaityto
jams ir plačiajai lietuvių visuo
menei bus įdomu išgirsti pasi
sakymus dėl “diplomatinių” san 
tykiu nutrūkimo taip VLIKo ir 
PLB valdybų. Tuo reikalu jau 
pasisakė PLB vald. pirm. p. 
Vyt. Kamantas “Naujienos” 
1979.11.7 — 9 — 10 d.d. ir VLI
Ko vald. pirm- p. Dr. K. Bobe
lis “Naujienos” 19,79.'11.12-'I3-14- 
1'5-16 id.

A. Gureckas

bendradarbiaujama, 
informacijomis, pa- 
darbais. Buvo su- 

veiksnių kdnferen- 
bu-

1 ki: buvo 
Verčiamasi 
siskirstoma 
sitinkama
rijose, kaip Glevelande, 
vo ruošiami pasitarimai tarp 
VLIKo ir PLB vadovybių. Vė
liau man išsikėlus iš New Yor- 
ko, pasitraukiau iš ryšininko 
pareigų. Jau tiktai, kada VLI
Ko valdyba persikėlė į Washing 
toną, PLB pirm. Kamanto pra
šomas sutikau būti PLB ryši
ninku prie VLIKo valdybos.

(Pastabos ir patikslinimai. 
Vaclovas Sidzikauskas savo pri

zacijos -turi -dirbti visus ’darbus 
ir kultūrinius ir politinius ir 
Lietuvos laisv.nimo, ne§;jungda 
mos bendrai, nesudąfydamos 
bendro vieneto kaip ‘ ALTa ir 
’TJKas A.Pl.ri 7’ * J

VLIKo posėdyje padarėte.. Kie-: 
no vardu visu pirma jis. buvo, 

r oadarvtas? v j’ 2.;;< .;«•
A. Gureckas: — ■Pa’-e\šk!mąs 

buvo padarytas PLB valdybos 
vardu.

A. Barzdukas: — Vad naši, 
jūs nekalbėjote nei Kanados LB, 
ne’ JAV LB vardu. Gp”»gai .^į-jį 
kalas lie4ė tiktai PI B ’ '"T TKo 
"l”-,rus.
A. Gu-e^kas: — Teinn^rieba 

rarktenzuota, kad aš kalbėjau 
tiktai PLB vardu. Tačiau pats 

, ra’"e:šk:mas lietė v’šus santy
kius mūsų lie+uviškame gyvėni- 

. mė tarp VLIKo ir Liet. Bendr., 
ta orašme buvo paliesta ir Ame
rikos ir Kanados ir visų kitų 
kraštų bendruomenės, tačiau la 
bai bendrais žodžiais. (Jalu da
le tas, k*ėk ten kas buvo pabos
ta, matyt’ iš pareiškimo teksto, 
kuris yra paskelbtas spaudoje.

A. Barzdukas: — Kalbant apie 
pareiškimo tekstą, VLIKo pirm, 
savo pasikalbėjime su “Margu
čio” radijo porespondentu im
plikavo, kad jūsų posėdyje pa
darytas pareiškimas nebuvo 
toks, koks jis vėliau buvo pas
kelbtas viešai. Ar turėtumėte 
ką nors dėlto pasakyti?

A. Gureckas: — Savo pareiš- 
k’mą aš dariau ne iš atminties, 
bet buvau pasirašęs raštu iš 
užrašų. Turėjau tiktai vieną ko
piją. Nebuvau paruošęs kitų 
kopijų, ir aš iš tų -savo užrašų 
nn.reiškimą perska’čiau. Tai yra 
tas tekstas, kursai yra paskelb
tas spaudoje. Kai aš skaičiau 
savo pare;škima. nė žodžio 5š

to Kabule niekas negali surasti, ftėš Sovietų karo jėgos 
pirmiausia buvo jį sudorojusi. Be prezidento -Amino 
įsakymo Afganistano kariai nejudėjo iŠ vietos, -nes jie 
buvo pasižadėję savo prezidento klausyti. Niekas ir Lie
tuvos kariuomenei nedavė įsakymo pasipriešinti -Sovie
tų karo jėgoms, todėl Liet, kariuomenė nepajudėjo.

siniinimuose “Dirvoje” -yra-pa-*_nepridėjau—ir nė -žodžio neatė- 
"eiškes. kad organizuojant Lie
tuvių Bendruomenę JAV buvo 
padaryta klaida, nebuvo atsiž
velgta į čia jau iš seniau vei
kiančias labai svarbias organi
zacijas. ka’D ALTa, BALFas ir 
kitos. Prasidėjo trintfs tarp se
nųjų ir naujųjų ateiviu. Tas rys 
ku ypač dabar, kai JAV LB, 
visu įžulumu ir veidmainišku
mu stengiasi griauti ALTą. du- 
blikuojant jos darbą ir silpni
nant jos veiklą, dalį aukų Vasa- 
”io 16 proga nukreipiant į savo 
kasą.

PLB “dvasios vadovas” ir 
garbės pirm, p Stasys B'arz- 
dukas nuolatos ir be atvangos 

. e a J^us nepasitrauKe is JuW-' salėdavo dalyvauti. Tuo laiku ■ spaudoje vis pasisako prieš dar- 
tuvOS, Latvijos ir Estijos, nors ja-s užėmė 1940 metais, 'aš gyvenau -New Yorke ir nuo- bu pasiskirstymą. Pagal jo filo- 
Sovietų kariai užėmė Gudiją, UkTainą "ir Gruziją tuo- tat dalyvaudavau 'VLIKo vai- sofiją iše’na, kad visos organi- 
jau po 1918 metų perversmo, bet iki šio iš tų kriaš-- ’ •—
tų nepasitraukė.- Sovietų -karo^ėgos^es^ra^stysriš^^s^]ftiriš‘AfgąWšinb irildtifrusų-pavergtų " kraštų. tekstu, 
ganistano, jeigu laisvasis pasaulis neprivers rusų RrieŠ fūšūš dkūph,htuš reikia kovoti, visomis jėgomis. (Bus daugini:

skirtas 1 $65-1987 metais, kada

dzikauskas. Tuo laiku PLB -ty- 
šininku buvo prof. Dr. Puzinas, 

; gyveno Philadelphijoje 
.. . . :ir retai kada VLIKo .posėdžiuose

jėgos uz ma. Sovietų karo jogos nepssitrsukė iš Lfe- ■ salėdavo dalyvauti. Tuo laiku

'•"iau. "Suprasdamas, kad pareis 
k:mas yra gana svarbus ir už
tat nenorėjau čia pat iiriprovi- 

kad ką nors kitaip nepa
sakyčiau negu mano intencija 
—o 'hnvuM. Tairi. juodraštis ir 
-^ro-^’-aštis šiuo atžvilgiu, yra 
v'ehas ir. tas pats. Norėčiau dar 
nestebėti, kad šis pareiškimas 
Jėl Įvykus'o incidento, dabar 
1—t-n n? ='kelb'f'as spaudoje, ta
čiau kada "jis buvo skaitomas, 
us nebuvo skirtas spaudoje 
skelbti. Jisai buvo vidinis pa- 
re:šk’mas PLB atstovo VLIKo 
valdybos uždarame pocėdvje. 
Taigi nebuvo skirtas išnešti į 
--’-,’n-v'e^e T'kta1’ įvykusio in- 

dėka kada tasai pareiš- 
ki^as buvo pradėtas klaidingai 
■mte’Ta-etuoV. buvo nutarta, kad 
ii T'p:k;a paskelbti ir supažin- 

v^o^ene si? T’4"—t’s-

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

Kieme prie muziejaus auga palmė, kurią 1966 m. 
vasario 22 d. pasodino karalienė Elizabeth II. Įdo
mus yra Admiral’s Inn, kur dabar įrengtas resto
ranas ir užkandinė. Visa namo aplinka drengta 
originaliame stiliuje. Svečių kambariuose ir mie
gamuose sudėti senoviški baldai su žvakidėmis ir 
net.su. žvakėmis.-----------————--------------------

Ant kalvos matosi Clarence House, pastatytas 
Clarence kunigaikščio garbei. Aukšti akmeniniai 
laiptai veda į jo vidų. Namas apstatytas labai įdo
miais senoviškais baldais. Yra du miegamieji, ku
rių lovos baltai paklotos, o prie jų patiesti origi
nalūs raudoni ‘kilimai, čia nakvodavo gubernato
riaus svečiai, šiame name dalį medaus mėnesio 
praleido princesė Margarita su savo vyru Lord 
Snowdon. Jiems buvo paruošti du miegamieji. Ta
čiau Margarita atrado,—kad jos lova -buvo per*

mumas Į.jūrą ir į-visą tolimą apylinkę.-Jau ištolo 
galima pastebėti laivus, besiartinančius į uostą.

Iš uosto t.v. senu keliu pasukam į kitą salos , 
šoną ir pasiekiam vandenyno pakraštį, čia priva
žiuojam nedidelį žvejų kaimelį. J’s atrodo gana 
skurdus ir kiek apsileidęs. Žvejyba primityvi, be 
didesnių laivų bei modernių tinklų.

Pervažiavę kaimą, pasiekiam gana miškingus 
plotus. Kalnų šlaitai vešliai apaugę įvairiausiais 
medžiais. Kelias vingiuojąs! tarp kalvų ir slėnių, 
o aplinkui taip žalia, jog čia norisi kiek sustoti ir

medvilnės gaminių. Jų p^HigąS^a Ifedijdš 'doleris, - derasi 
kuri'' vertė yra beveik triskart žemesnė už ame

pasigrožėti ta žaluma. Į tą -žalią aksomą kai- kur 1 susirasti.

’ ■konišką doleri.
Mieste daug žmonių slankioja be darbo. Visi 

gatv'ų -kampai jais apstoję. Jie ten kalbasi, juo
kauja. Užkalbinti mielai įsijungia į pokalbį. Vie
nas pasakoja, kad dabar jis esąs bedarbis, nes 
kita, ne jo partija paėmė valdžią. Jis dabar ūorįs 
t'k patinginiauti. -Jam patinka pastovėti gatvėje 
ant kampo ir Stebėti turistus bei kitus praeivius. 
Kai padidėsiąs turizmas, jis tikisi darbą fe* vėl

minkšta ir persikraustė pas vyrą, kur lova buvusi 
daug kietesnė. Name dirbtino vėsinimo nėra, ta
čiau virš langų įtaisytos grotos, prb kurias ver
žiasi lauko oi as ir vėsina visa narna.

Pas i kė]ę dar kiek aukščiau į kalną, atrandam 
seno forto griuvėsius. Iš forto labai geras- mato--

įsimaišo įvairiaspalviai žiedai ir jį dar daugiau 
paryškina.

Apvažiavę daug kalvų ir slėnių, išlendam iš 
miško ir privažiuojam St. John’s miestą, salos sos
tinę, kur gyvena 30,000 gyventojų. Nedidelis tai 
miestas, pamažu vis kyląs nuo pajūrio į kalvą. Jis 
yra vienintelis salos miestas, kur įsikūrę visi val
džios ir prekybos centrai. Miestas tik pėst'ems. 
Autobusų susisiekimo jame nėra. Lengvų mašinų

Ant kalvos aplankom St. John’s katedrą. Ji 
pastatyta iš akmenų, sutvirtintų geležiniais vir
bais, kad žemės drebėjimas jos nesugriautų. Pro 
didžiules geležines duris įžengiam į jos vidų, kur 
tuojau krenta į akis didžiulė Šv. Jono Krikštytojo. 
statula. Bažnyčioje daugybė gražių paveikslų bei, 
įvairių dekoracijų.

Įdomi yra gubernatoriaus rezidencija.. Na
mas yra medinis, baltai dažytas, XVII šimtmečio

gana daug matosi. Jų reikią saugotis, nes pėsč’ųjų Į statybos stiliaus. Visi -priestatai, kurie pridėti' 
daug vėliau, jau yra mūriniai, šie rūmai tarnaujavisiškai neboja ir juda mums neįprasta tvarka — 

iš kairės.----  --------
Mieste yra daug įvairių krautuvių, didesnių 

ir mažesnių. Didesnės krautuvės yra baltųjų, ma
žesnės — juodųjų. Krautuvėse galima pigiai nusi- 
pirkti gerų laikrodžių, šilko gaminių, prancūziškų 
kvepalų, Kinijos suvenyrų, staltiesių ir įvairiausių

kaip gubernatoriaus rezidencija ir raštinė jam! 
pačiam ir visam jo Štabui. Iš lauko pusės namą 
puošia žalios pievelės, palmės ir gėlės.

Labai įdomu turgavietėje kiek pasidairyti. Ji 
yra pusiau atvira. Turgaus dienomis čia būna di
delis judrumas. Miesto ponios vaikšto aplinkui ir

su ka’mietėmis dėl produktų kainų. Jų dra
bužiai yra įvairiausių spalvų ir "labai deri" ' ”* 
išdėstytų produktų, kurie ta'p pat mirgu.iu . . 
įvairiausiomis spalvomis. Tas visas turgaus vaiz
das yra toks gražus, toks įdomus, jog norisi čia 
kiek Hgiau pasidairyti.

Atėjo laikas mums jau grižtf atgal į laivą 
Pradėjom dairytis taxi, bet Uiekur jo nesimatė. 
Pasiteiravom jžmno vyro, kurį radom ant gatvės 
kampo. Jis tuojau sėdo j savo mašiną, l'epė mums 
palaukti ir kažkur dingo. Po klek laiko vėl .su-_ 
grįžo, atsistojo ant "kampo ir mums pranešė, kad 
axi netrukus pasirodys. Tikrai, netrukus -atvyko 

taki ir mus htfvežė j laivą.
Didžiuma salos gyventojų yra juodosios rasės. 

Visi kalba angliškai, nes Sala yna anglų valdžioje. į 
Motmys mėgsta rengtis labai Yy^riumis spalvo- • 
mis, jos yra gražiai išaugusios ir su malonia šyp
sena veiduose. Mėgsta daug kalbėti, o.ypač su tu
ristais. Trumpu laiku iŠ jų gali sužinoti apie gy
venimą saloje, apie jos istorijąir žmdntų nuotai
kas. Jos myli savo salą, ja didžiuojasi ir tikiši su- 
aukti daug gražesnių laikų.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR PARAGINK '
SKAITYTI blĖNRASTĮ '"NAUJftNOS''

< _ NAUJitKOS, 'CNftM'Gb, % U-L- Y?, YP$O

net.su


tV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N. Y. 10303

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Atkelta iš 3 ps.

VALANDOS; 3—8 darbo dienomis ir

T«l: 542-2727 arba 562-2728

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

WeaMmtar Cammunity alini ko, 
' Medicinos direktorių*

DR. K. G. BALUKAS bendruomenės reikalai
M.U4ERUA IR MOTERŲ L1GO»

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

4449 So. Pulaski Rd. (Crawforo
Medical Building) TeL LU 5-6444 
ftiisa ligonius pagal maitariiru,

Jei oeaUiliepia, skambinu 874-8004

“Tačiau mes nesame bailūs pabėgėliai savo pražūčiai, bet lai
komės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas.”—Ebr. 10:39.

Mes patariame visiems, kurie paliko viską ir seka Viešpatį, 
nežiūrėti atgal. Tokias mintis turėjo Apaštalas, kuomet ragino 
mesti šalin visas kliūtis ir ištvermingai bėgti mums paskirtose 
lenktynėse, bežiūrint į mūsų tikėjimo Vadovą. Kalbėdamas a pi ? 
save, Ap. Povilas sako: “Pamiršdamas, kas užpakalyje, o stiep- 
damasis į tai, kas priešakyje, aš skubu pirmyn į tikslą, gauti 
laimikio, kuriam Dievas Kristuje Jėzuje mus šaukia aukstsm”. 
Taigi, nieko nebijodami, paveskime savo valią Viešpačiui. Tvar
kykime visus savo reikalus sulig Viešpaties išmintingais patari
mais ir bėkime ištvermingai lenktynėse iki pat galo'.

nadoje 1977 m. liepos 11 d. ir 
laikomi galiojantys.

Pasirašo:
PLD Org. K to pirmininkas, 
Dš Org. K-to pirmininkas,

PLBS Org. K-to pirmininkas, 
PLSŠ Org. K-to pirnim nk. s, 
PLD Org. K-to sekretorius.

S. SUŽIEDĖLIS

Vasario 16-sios istorinės atramos

rėjo praeityje stambų valsty
binį centrą, spinduliavusį į vi
są rytų ir vakarų Europą, ne
ateina kurti visai naujos vals
tybės su nauju centru, bet tel
kiasi apie didžiųjų jos kuni
gaikščių ir politikų buvusį ži
dinį. Vis dėlto ši lietuvių tautos 
teisė istorinio jos varžovo buvo 
jėga sutempta. Čia susidūrėgriež 
tai priešingos Lietuvos ir Len
kijos pažiūros ir siekimai: lietu 
v;ai kūrėsi etnografinėse, o len
kai — unijinėse sienose. Pir
mieji, pasimokę iš praeities ir 
gerbdami kitų teises, nenorėjo 
ir nesiekė valdyti kitų. Antrie-1 
ji, lenkai, buvo išlaikę senos ba 
jorijos dvasią, kuri veržės į ki
tas žemes, norėdami ir toliau 
kitiems ponauti. Lenkuose reiš
kėsi atgimę imperialistiniai sie
kimai, kurie užtvėrė Lietuvai 
kelią į visą Vilniaus sritį su pa
čiu senu jos miestu. Lenkai ne
buvo iš istorijos pasimokę, kad 
užimtos svetimos žemės sudaro 
kitiems skriaudą, o savajai vals
tybei dažnai ruošia naują pra
pultį.

Šiuo metu nelaimė yra už
klupusi abi tautas, kurios kita
da buvo sudariusios vieną fede- 
ralinę valstybę. Jas ištiko ket
virtasis padalinimas (atsikūru
si Lenkija rėmėsi konstitucija,

BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

(Tęsinys! į jo įr turėjo trauktis iš užimtų
Didžiajam karui kilus, buvo ženr'u ^ai anas kaizerio aktas, 
jjęs tas metas, kuris teikė lie- tsm pačiam dar sosto netekus,

Valandos pagal susitaria**.

atėj.
tuvių tautai vilties išsivaduoti.
Lietuva galėjo nusimesti vergo-

1Į priimta po pirmojo'padalinimo, 
ir jau tada norėjo iš Lietuvos 
padaryti tiktai Lenkijos provin-

1 ciją). Vasario 16 aktas Lenkijai 
buvo nepriimtinas, ir ji siekė 
jėga jo įgyvendinimą sukliudy
ti.

Šiandien nėra abejonės, kad

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

- • KALBA LIETUVIŠKAI
2411 W. 71 St; TeL 737-5145 

tikrina akis. Pritaiko akiniua 
“contact lensea’*

VaL <gu saaitarim*. Uždaryta tree

u

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET

Ofiso teleta 774
R»zidwnc!|os Mi-554/

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

pr«ktlka, MOTERŲ >!► 
Ofim 2A52 WEST HWU 

t«l pr t-im
1FISO VAL.: pirm, cutrid.. crsėu< 
t penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. fejtadk 
iiai« 2-4 vai popiet Ir

osgN auitarfan*.

nubluko ir labai retai kada už-
s menamas. O jis tuo reikšmin- ’ esamos nelemties buvo galima 

vės pančius dabar niekada Lie-l^33’ Vokietija, — didžioji išs lenkti, jei nebūtų buvę ap- 
tuva turėjo teisę, žmonėms į vais^/°^7 Lietuvos kaimynė ir sUenkta su kitų tautų noru ir 
įgimtą, pasiremti ir laisvės bei; gana dažna jos agre- teise gyventi laisvai savoje že-
lygybės principais, kuriuos pri- i pirmoji pripažino lietu-. -mėje- Lietuvių tauta nuolat to
minė pasauliui JAV pteziden-' yįams te;s? atkurti savo nepri- 
tas Woodrow Wilson, tačiau ga
lėjo pasikliauti tiktai pati savi
mi. Nevisi norėjo pripažinti lie
tuvių tautai teisę laisvai tvar
kytis, ypač tie, kas buvo bent 
kada į jos žemę įkėlę koją. Ka
rui linkstant į pabaigą, joje dar 
tvirtai buvo įsismeigę vokiečiai, 
senųjų kryžiuočių palikuonys. 
Nors lietuvių tauta ir'buvo sa
vo priekyje iškėlusi Lietuvos 
Taryba ir į jos rankas sudėju
si savo valią, išnešiotą per ilgus 
amžius, būti nepriklausomai, į 
tiems 20-čiai vyrų reikėjo įky
riai tampytis su vokiečiais, Lie
tuvos okupantais, kad nusikra-1 
tytų betkokio ryšio, kuris ap-

i* siekė, net ir valdydama seniau 
klausomą valstybę. Nėra abejo- kitus kraštus. Niekada ir nie- 
^ės. kad ka zerio užsiminti “ar-, 
firri ryšiai su Vokietija” ture-j 
įo reikšti savotišką uniją. Ji vis I 
buvo lietuviams primetama: tai J 
iš lenkų, tai iš vokiečių pusės. 
Puvo daromos ir pastangos Lie-

kam ji neprimetė jungo, kuris 
i ai pačiai buvo nekartą užkrau
tas ir dabar nepakeliamai ją 
spaudžia. . į

I

L;etuvių tautos padėtis šiuo 
metu yra tragiškai sunki, kaip 
dar niekada istorijoje, ypač 
tuo atžvilgiu, kad ji be pasigai
lėjimo žudoma. Tuo nežmoniš
ku būdu- sovietinė Rusija nori 
tvirtai pastatyti savo koją prie 
Baltijos marių. Ji turėtų ten 
patikti net ir tada, kai Rusijo
je pasikeistų režimas. Tuo atžvil 
giu kone visų rusų mintys su
tampa. Bet tai yra priešinga ir 
lietuvių tautos aspiracijoms ir 
tarptautinės teisės pripažintam 
laisvo tautų apsisprendimo prin 
cipui.

Vasario 16 aktu atkurta Lie
tuvos valstybė nėra panaikinta, 
o tiktai okupuota, tiktai jėga 
nutrauktas jos suvereninės val
džios reiškimasis. Nepriklauso
mos Lietuvos paskirti užsieniui 
atstovai didžiųjų valstybių te- 
bepripažįtami. Lietuva yra ag
resijos auka, apie kurią pašau-, 
lyje vis daugiau ir aiškiau kal
bama, kad ji turi būti iš prie-- 
vartos išlaisvinta. Šiemet mi- 
Vasario 16 akto sukaktį, tenka 
prisiminti, Lietuva turi 700 me-Į 
tų valstybines tradicijas. Tai vi
sai kita šneka negu buvo prieš 
pirmąjį Didįjį karą, kai Lietu
va buvo užklostyta užmiršties 
ir statoma lygiomis su kitomis 
tautomis, kurios kūrė visiškai 
naujas valstybes, atsiremdamos 
tik į vien tautų apsisprendimo 
teisę. Vasario 16 akto istorinių 
pagrindų daug kas nežinojo ir 
į tai nesigilino, šiandien jau ge
rai žinoma, kad prie Baltijos 
marių buvo atsikūrusi ir gražiai 
tvarkėsi viena senųjų ir didžių- 
ių Europos valstybių..

Iš politikos žurnalo LIETUVA

PRIEŠAS PRIE PAT VARTŲ!
Švenčiam Lietuvos Neprikišu- susideginimo odisėją.

somybės atkūrimo 62 metų su-
tuvą į svetimą bučių įvaryti. kak’._ Xenoromis prisimename 
Dc to Vasaro 16 aktas, ištartas į mQs^ j3Unįma) savanorius, iško- 
ž -fz'u. tūrėjo būti paremtas ir i voiusius Tėv>:nei laisvę. Sukies- 

tėjo ekonominis, kultūrinis, po
litinis gyvenimas. Deja, Sovietai 
okupavo, sukaustė geležiniais 
pančiais ir kraštą paliko be žmo-

van orių krauju, kad jis taptų 
kūnu. Jis tapo Nepriklausoma 
Lietuva.

kta laisvės g?ja vėl bu

OBTHOPEDaSj-PROTEZISTa.' 
Aparatai - Protew. Med. ban 
dažai. Speciali papaika tojew

va*.. ♦ 4 ir 6--8 ®**tadieni*la *
Wort Wrd St„ Ckleaga. V’ «•*<

ToJof.; PRaapMt 6-5BM

FLORIDA
DR. C.K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapume

5025 CENTRAL AVE
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

P6RKRAUSTYMAI

TaL WA 5-3063

Leidimai — Pilna apdraud* 
TEMA KAINA

Apdraustos poHrrovstvm*. 
U Jvtlriv NKtvmv.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1383 orb« *76-59*0

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Mažeika i Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.;:( icero

Telef. 476-2345

vo sumegzta su praeitimi, bet teisių, be tikėjimo ir spau 
iš jos nedaug kas buvo palikę dos ]ajsvės.
valstybės sienoms nutiesti. Jas j Vienok tautiečiai nepalūžo, 
apibrėžė nedidelis etnograffinis pirmą kovos etapą atlikg parti. 

rėžtų Lietuvos savarankumo I elotas, ne tiktai karo nualintas, zSnai<‘ kurie kovojo ginklu ran- 
siekimus. Vasario 16 nutarimas, ■ bet 
kaip žinome, buvo draudžiamas į Pagrobta 
viešai skelbti. Tiktai kovo mėn. Lietuvos 
23 d. Vokietijos kaizeris Vilhel
mas II pasirašė pripažįstąs Lie- me pabrėžta, kad Lietuvos vals- 
tuvos nepriklausomybę, bet šie- tybė atstatoma su sostine Vil- 
jo tai su reikalavimu užmegzti, niurni. Ir čia taip pat buvo uz- 
artimus ryšius su Vokietija. Ka-j akcentuotas dar vienas istori- 
dangi Vokietija karą pralaimė- ms pagrindas: tauta, kuri tu-

Jis, deg
damas liepsnose, šaukė: “Lais
vės Lietuvai!” Tūkstančiai jau
nimo užplūdo Kauną. Sovietai, 
trukdydami susisiekimą, traukė 
kariuomenę, tankus, manydami, 
kad vyksta sukilimas. Daug 
jaunimo areštavo ir išvežė į Si
biro taigas lėtai mirčiai. (Pasa
kojo žmogus, kuris buvo Vilniu
je ir sekė tariamo sukilimo

kaimynų dar apkarpytas, 
buvo net pati senoji 
sostinė, kur Vasario 

16 aktas buvo paskelbtas ir ja-

K*

The New-Way Apple Pie

W!
Here’s real, homemade apple pie made a new way that’l 

light, refreshing and chilis in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
1-1/21

2 
2/3 
1/4

package (3 oz.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoons sugar 
cup boiling water 
teaspoon cinnamon

1/2
1

1/8 teaspoon nutmeg
2 cups ice cubes

——1-con Uiner (8 o^)frozen- 
whipped topping, thawed

Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 
stirring 3 minutes. Add spices apd ice cubes and sthr constantly 
unfR gelatin is thickened, about £ to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

Nofe • Dip apple slices in lemon juice to prevent darkening.

koje. Jų žuvo apie 50,000. Ant
ras kdvos etapas — pasyvus pa
sipriešinimas. Kadangi jis nebu 
vo perdaug efektingas, tai buvo 
naudojamas trečias etapas: sto
ja į partiją lietuvybei gelbėti, 
’-'s labai rizikingas ir pareikala- 
'o jau daug aukų, bet dėka tų 

idealistų, mes mokslininkų ir 
jaunimo gretose turime asme- 
nvbiu, kurie rizikuodami net sa
vo gyvybe leidžia pogrindžio 
spaudą, kuria informuoja lais
vąjį pasaulį. Jie per eile metų 
Vsdam' zTt>Trine kovą, tautai 
atliko neįkamojrnią d*rb?. U”- 
sienio s~auda ra.šc'. kad kata’i- 
kybė su nacionalizmu — di
džiausia atapara. Pamini okup. 
Lietuvą ir Lenkiją.

Prisiminkim Rcmo ICalantos

Mes čia pertekę gyvenimu 
užuot koja j koją žygiuoti kovos 
keliu prieš bolševizmą, įtaigoti 
jų agentų siunčiame jaunimą į 
Vilniaus universitetą, remiame 
komunistų užmojus, lankome j u 
koncertus, tūpciojanie vietoj ir 
nerodome patriotinio atsparu
mo' toje nelygioje kovoje.

Frontininkai savo diktatūri
nėmis užmačiomis išjungė jau
nimą. Jo mažai rodosi tautinėse 
šventėse. Prie šventinimo Romo 
Kalantos paminklo tūkstantinės 
min’os jaunimo labai mažai bu
vo. Pavergtų tautų demonstra- 

^orkyse dalyvauja daug jaunimo 
'vairių tautybių, 1 et lietuvių — 
rik palyda prie vėliavų, tai ir 
viskas.

Ryšium su tarptautine politi
ne įtampi vyriausybė rengiasi

(Nukelta į šeštą puslapį)

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT]

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AM8U4.AN5O
PATARNAVIMAS

IChicagoe
Lietuviu

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

t

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7*3401

BUTKUS - VASAITIS
i44b So. 50th Ave^ Cicero, Iii. TeL: OLympic 2-10U*

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

_______ GEORGE F. RUDMINAS
t 3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-1138 -1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-44U

TeL Y Arda 7-1911

cups coarsely chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

cup chopped pecant
baked 9-inch graham___

cracker crumb crust,
pooled

YADIJO SUMOS VALANDOJ
įšių metų vasario 10 dieną Hc’t Springs imt us

Dr. ZENONUI MINGINUI Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

šimui Jonui.
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais tuo 8:30 iki 9:30 
'<1 ryto.

Vadė Į a Aldona Doulcvr

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Lidijai ir__
—Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient wrth no prescription 
in BiCOZENEV Use only as 
directed. The medically proven

SAIJAUCNAI, VERTULIAI ir BAZABAI, 
Hot Springs, Ark., ir

S. M. JASINEVIČIA1, Chicago. 111.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

Powerful a 
drug you can buy' 

without ah Rx!

7159 S*. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 itching. AIM

S - NAUJIENOJ CHICAGO, i, ILL ĄVcdactdoy, February 13, 135-9
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1015 metais vasario mėnesio 
11 d. vakare, bčg<iainas toliui* 
nuo siaubingų rusiškų hordų 
(gaujų), kai nuo Breslau pusės 
jau girdėjosi patrankų šovinių 
sprogimo aidai, palikau Uegnitz 
miestą ir sėdęs j traukinį pasi
leidau Dresden miesto link. Pa-

nkau Dresdeno miestą todėl,
kad tas miestas dar nebuvo Su

neš 
jame nebuvo jokių kariškų įmo
nių įrengimų.

Tą miestą buvau aplankęs 
dar gerokai prieš Antrąjį Pasau
linį karą, kai vykau į Prancūziją 
(Grenoble universitetan) pran
cūzų kalbos studijuoti. Nors tai 
buvo nemažas posūkis nuo ma
no tiesioginio kelionės tikslo, be! 
šį Vokietijos miestą aš panorau 
pamatyti, kaip šimtmečiais pa
garsėjusį areritektūros, skulptū
ros, visokių menų ir mokslo lo
byną. Buvau be galo sužavėtas 
pačio miesto grožybe — plačio
mis ir švariomis gatvėmis, veš
liai žaliuojančiais medžiais ap
sodintomis, ornamentais pa
puoštais namais ir pilnomis gė
lynų erdviomis aikštėmis. O mu
ziejai, muziejai, visi pilni pasau
linio garso menininkų paveiks
lų, skulptūrinių ir architektūri
nių chef-d’oeuvre ir įvairiausių, 
senųjų laikų brangenybių.

jungininku bc'mbarduo'as.

ornamentais

net nei vieno traukinio vagono 
durą, kapituliavau ir palikau 
geležinkelio stotį. Ūko tik vienu 
išeitis — ieškoti kitokių iš inics. 
to išvykimo galimybių.

Nusiminęs ir vargo kamuoja
mas, pradėjau žiūrinėti į stoviu- *■ . » i • '1eitis g dvėsė prie šaligatvių pil-Į 
nūs žmonių ir įvairiausių baga-, 
žų sunkvežimius, atrodančius \ 
kažkur berengiančius važiuoti.: 
Prie vieno iš jų priėjęs ir aiškiai 
matomai laikydamas rankoje 
dešimt vokiškų markių, 
plausi į sunkvežimio vairuotoją, 
klausdamas, kuria kryptimi ir J 
kur jis besirengiąs važiuoti.

Nadi dem Westen, mein 
atsiliepė simpatingas

nūs žmonių ir įvairiausių baga-, 
sunkvežimius,

krei-
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sakydamas Naujienas 1 mėne
siams, bet pavardės prašė 
skelbti., Dėkui 
dėmesį.

— Petronėlė Petrauskaitė iš —      .:— «> ' -—   x
klausiau vairuotoją, ar būtų čia Marquette Paiko užsisakė Nairj 

vyne, tai gavau atsakymą — ciant žiemai ir blogiems orams 
“ich (lenke, ja!” nereikėtų vaikščioti į krautuves.

Tai buvo ne kaimas, o lietu-} Dėkui už dėmesį, už vizitą ir už 
viškai matuojant — jau miestas, malonius pokalbius. Naujoji

flerr, 
veidas.

Už valandos jau buvau nedi
deliame miestelyje, ir kai pa

ne-
už aukas ir už
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Žemi — Ferdevlmu) 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, tam* — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE A «

Į

A
49
^99h

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOSIMČLAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACDŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
FETRAS ICAZANAUSKAS^te^entas

Tel. Virginia 7-774^

f
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J 2212 W. Cermak Road
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JAV MARINAI PL
-<

PERSIJOS ĮLANKABUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

•— Dėkui Jonui Dalbokui, Los turės eilę paskaitų 
čiams Čikagoje ir apylinkėse; 
Paskaita ‘‘The* Signpost to Tyr
anny” bus vasario 21 d. 8 vai. 
vak. Felician kolegijoj, 3800 W. 
Peterson Ave. Pranešime spau-j 
dai rengėjai supažindina su pa-į

Angeles, Cal., už ankstyvą pre
numeratos pratęsimą, gerus lin
kėjimus ir už $8 auką, taip pat 
dėkui už nuolatinę paramą.

LžS Daužvardžio Fondo
galima gauti vienai dienai nak- jienas 4 mėnesiams, kad siau-1 valdybos ruoštas Spaudos balius

nereikėtų vaikščioti į krautuves.

viškai matuojant — jau miestas, malonius pokalbius.
nes turėjo apie 15 tūkstančių ui ūsų skaitytoja yra mokytoja 
gyventojų, ir jo vardas buvo ir medicinos slaugė, įsisavinusi 
Freital. Lengvai susiradau ne- abi specialybes savo geran bū-

sėkmingai praėjo. $100 premiją 
gavo Linas Rimkus. Po $75 ga
vo Ona Virkutaitė, Agnė Katiliš- 
kytė, Linas Kojelis, Vida šlape- 
lytė, Rima Sidrytė ir Linas Sid- 
rys, Saulius Kuprys, Loreta či- 
žauskaitė, Levutė Keblytė ir

didelio viešbučio palėpėje ma* dan. Laisvu nuo darbo bei įsi- Daina Balni on vtė. Po $50 pa-
žiuka, bet švarų kambarėlį. pareigojinių laiku ji mėgsta iš- skirta Sandrai Raidytei iš Bra-

Buvau tiek nusikamavęs, kadi reikšti savo mintis eiliuota for- Gilijos, Viltei Araitei iš Austrą- 
k • •_ 1 _ _ • I _ • * _ • O nl/m 4- wr+’ « 4 > v ... ~ « 1 . —lova tiesiog kvėpėte kvepėjo. : ma. Be abejo, skaitytojai turės 

Laikrodis rodė apie dešimtą va-Į progos su jos kūryba susi- nui iPadvaiskui iš Anglijos ir Ri-

amerikie-1
_ M

*

PREZIDENTO PADĖKA ALTAI
skaitininku ir su Lietuvos oku-} 
pacija. Informacijai tel. 2834 
5731 arba 457-0986. _____
20 d. 8 vai. vak. V. Bražėnas 
kalbės Glen Ellyn Holiday vieš
butyje o vasario 22 d. tuo paų 
laiku kalbės Christian Liberty 
akademijoje, Prospect Heights.}

v • 1 v asano • 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS su narnu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

III. Vasario 23 d. kalbės Palosi 
Parke, tel. 388-6541. Lietuviai

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą- 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

J

MARINAI NESIKIŠ I IRANO 
VIDAUS REIKALUS 

KETURI KARO LAIVAI, ARTILERIJA,
IR KARO MEDŽIAGOS ATSARGOS PLAUKIA I 

ARABŲ JŪRĄ
Washingtonas, D. C.

dieni įsakė Amerikos marinų batalionui tuojau išplaukti 
į Persijos įlankos vande

Prezidento Carterio vardu jo 
asistentė Anne Wexler atsiuntė 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir 
mininkui dr. Kaziui Šidlauskui 
padėką, kad'ALTa remia JAV I 
politiką Afganistano agresijos 
atžvilgiu. Praneša, kad prezi-1

I ir kitais būdais paremtų Pabal
tijo valstybių reikalą, buvo kon
grese priimta vienbalsiai. Rezo
liucija praėjo be opozicijos, kai 
tuo tarpu net ir balsuojam 
Maskvos olimpiados reikalą At
stovu Rūmuose buvo 386 bal
sai už ir 12 prieš.

-t

RADIJAS APIE LIETUVĄ
Etninių grupių reikalams ypa

tingai patarnaujanti Chicago® 
apylinkių radijo stotis WCEV, 
veikianti banga 1450, padarė 
pasikalbėjimą su kun. J- Pruns- 
kiu apie padėtį Lietuvoje ir tą 
pasikalbėjimą perdavė vasario 
9 d. 8 vai. 5 min. v., ir taip pat 
vasario 10 d. 7 vai. 35 min. va
kare. Be to, Vasario 16 d. pro- 
"ga^kelrolika kartų per savo ra
diją duos, suglaustus praneši
mus apie Lietuvą.'

JAUNIMO ATSTOVAI
Šiaurės Amerikos Lietuvių 

Studentų Sąjunga savo atsto
vais į ALTą paskyrė Daivą Sa
kalauskaitę iš Los Angeles ir 
Vvta Dabrila iš Dorchester, Mas 

* sachusetts.
LIETUVIŠKAIS REIKALAIS 

PER RADIJĄ
Dr. Jonas Valaitis, mok. Pet

ras Bučas ir kun. dr. Juozas 
Prunskis vasario 10 d. vakare 
nuo 8 vai. 5 min. iki 10 vai. 
Anatolib Šluto vadovaujamoje 
radijo valandėlėje' kalbėjo Lie
tuvos laisvinimo reikalais, ši 
radijo valanda yra perduodama 
iš WCEV radijo stoties banga 
1450 AM.

VERTINAME KONGRESO
TVIR1Ą PASISAKYMĄ

JAV kongrese rezoliucija Lie
tuvos ir kitų .Pabaltijo valsty
bių klausimu, rekomenduojant, 
kad JAV vyriausybė tą reikalą 
iškeltų Madrido konferencijoje

...M* S
TANKAI

Prezidentas Carteris antra-
denlas yra su ALTa tos pačios I 
nuomonės ir apie Pabaltijo vals į 
tybės laisvės reikalus.

# # *
STASIO LOZORAIČIO

LAIŠKAS ALTAI .

s

■B

ii* daboti, kad Sovietų karois ir daboti, kad bovietų karo 
jėgos nepadarytų naujo pasikėsinimo i Persijos įlankojeIX ■

Lietuviai
kviečiami paskaitose dalyvauti Notary Public

Insurance. Income Tax
esančias žibalo versmes.DĖMESIO 

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
i I

Ii jos, J. Kubiliui iš Italijos, Jo-lova nesiog avepe te Kvepeju.i 
Laikrodis rodė apie dešimtą va-} progos 
landą vakaro. Stagiai praplyšo pažinti.

— Ponia Ona Didžbalis, Addi- 
sdn, III., pildydama savo šeimos 
bei giminės tradciijas, gavusi 
kalendorių, atsiuntė $5 auką. Po 
$3 atsiuntė: Jonas Lozoraitis iš 
Euclid, Ohio, Vilgelmas Ra džius 

- , ir Stasys
i Juozaitis iš Cicero. Dėkui vi- 
] siems.
1

— Albinas ..Klimas,.. Grand

Deja, karo metu įvažiavęs į staugiantys sirėnų balsai. Nuo
šį puikųjį miestą, jį radau pilną 
pabėgėlių iš Rytų Vokietijos, ir 
tiesiog nepereinančias, pilnas 
žmdnių gatves. Tai buvo beauš- 
tantis vasario mėn. 13-osios die
nos rytmetis. Pirmas rūpestis 
buvo — mėginimas kur nors su
sirasti bent kokį kambarį kiek 
nors pasilsėti, o paskui pradėti 
lankyti įžymesnes miesto vietas.

Mano visos viltys pabuvoti 
mieste bent keletą dienų, kai ap
lankiau apie penkiolika viešbu
čių, ištiško-kaip muilo burbulas.- 
Ne tik viešbučiai, bet ir jų kori
doriai buvo grūste prigrūsti pa-

milžiniško lėktuvo ūžesio pra- 
nėjo drebėti ne tik visas oras, 
bet ir Freital namai. Dresdeno 
miesto link, iš dangaus aukšty
bių pasipylė nesu skaitomas 
šviečiančių raketų skaičius, ku-

su
tai Nevarauskaitei iš JAV. Spe
cialūs pažymėjimai įteikti bei
paskirti Kazei Brazdžionytei,

““ j iš Marquette park0 nos sudarė labai aiškiai zeruo-j _ ... ,v _.
jantį ratą aplink visą Dresdeno 
miestą. Dresdenas pavirto į mil-į 
žinišką vulkaną. Tai buvo 1915 
metų vasario mėnėsift^3 die- Rapids, Mich., be raginimo pra- 
nos naktis.

(Bus daugiau)
____ _ •. ----------------------------------------

1

bėgėlių. Išsikamavęs ligi vakaro 
ir galutinai praradęs viltį bet 
kokiai pastogei susirasti, nuta
riau miestą palikti ir mėginti 
laimės paieškoti bet kuriame 
nors

TRUMPAI

tęsdamas prenumeratą, parėmė 
Naujienas $5 auka už kalendo
rių. Po du dolerius aukojo: po
nia Anna Stonie iš Lawrence, 
Mass., ir ponia Agatha Matulid-

— A. S. Batkus, Sherman
Dresdeno kaimyniniame! Oaks, Cal., gavęs kalendorių, at- 

nedideliame .miestelyje. Ir šis skiru laišku atsiuntė $5 auką, 
mano ryžtas, atrodė, bus neįma
nomas, kai pamėginau centrinė- Marquette Parko atsiuntė $4. 
je Dresdeno stotyje Įsigrūsti į Tos apylinkės tautietis, pasi- 
bet kurį vakarų kryptin išeinan- naudodamas platinimo vajaus 
tį traukinį. Nepajėgęs pasiekti lengvatomis, atsiuntė $10, užsi- 

1 
* 1

Ponia Petronėlė Nausėdas iš

J kas iš Clearing apylinkės. Dėkui.
— Jonas A. Kass, Justice, Ill., 

pratęsdamas prenumeratą, savo 
gerus linkėjimus atlydėjo $7 au
ka. Antanas Gedgaudas iš Ke- 
noshos atsiuntė dolerį už kalen
dorių. Dėkui.

Ramunei Tričytei, Sofijai Daū- 
kutei, Guodai, Daliai, Gailėi. 
Dainai ir Jūrai Antanaity tems, 
Danutei Norvilaitei, Raimundui 
Lapui, Petrui Kisieliui, Gintau
tui Juodgudžiui, Viliui Dundzi- 
lai, Linui Meilui, Jonui Kupriui, 
taip pat Marytei ir Andriui 
Smitams.

— Philomena D. Pakel, Chi
cago Taupymo bendrovės prezi
dentė ir Direktorių tarybos pir
mininkė, pakviesta JAV taupy
mo bendrovių lygos Valdymo 
komitetan. Lygai priklauso virš 
4,400 taupymo bendrovių.

— Vilius Bražėnas, Ft. Myers, 
Fla., masinės informacijos apie 
Lietuvą ir jos pavergėjus komu
nistus pradininkas, taip pat 
American Opinion kalbėtojas,

PRIEŠAS PRIE PAT VARTŲ!
(Atkelta iš 5-to psl.)

registruoti jaunimą karinei tar 
nybai. Baisu žiūrėti, kai televi 
zijoje matai prieš tai jaunime 
demonstracijas, net valstybinė: 
vėliavos deginimą. Toje masėje 
nors nežymus skaičius, yra siu ; 
dijuojančio lietuvių jaunimo 
Mūsų Bendruomenė, pasišovus 
kultūriniam veikimui, pradėje 
dublikuoli ALTą, mus išgelbė 
jusį nuo bolševikų teroro, ir vy 
riausią Lietuvos valstybės insti 
tuciją VLIKą. Tesirūpina jauni 
mu, tegloboja ir teapsiribojr 
kultūriniais, organizaciniais rei | 
I " 1 • • rF’ 1 I

Tiktai $106 pusmečiui automobilio
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7S7S. Ll■b"", •’d'*“di""s

839-1784 arba 839-5568.
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775 I

i

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MABDA NORI MlfttEN1

Šv.

1 
I 
1

I
I

— -r

^Mneghborhood
I U.S.A1.“

We'll help you make the right move.

PtALTY GROUP

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

momoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 

-1 j Amerikoje, prašome skambinti

K

M

A. TVER AS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

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

f v

Lietuvos pasiuntinys prie 
Sosto Stasys Lozoraitis, Jr. at
siųsdamas sveikinimus ALTos 
vadovybės žmonėms, pažymėjo, 
kad pasiuntinybė dėkoja už 
ALTos biuletenį, “kurio infor
macijos yra naudingos ir pade
da susiorientuoti įvairiose poli
tinio ir visuomeninio gyvenimo 
problemose”.

Prezidentas emes: š:o ž' 
nio. kai nusatė. kad Scvie1 
pagandos agentūra 
apie pasiruošimus a+šaukli

ėmėsi

pa p:
n i

xW

-1 sienio politikos žaidimus”. Jie
nori pasakyti .kad Sovetų

’Ž:

> T* -
į. ■

m M

..

p'®

da- 
lį Sovietų karo jėgų iš Afganis
tano, tuo pačiu metu i

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

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

C“Telcf. 312 238-3787

• Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvu, traukiniu, laivu kelio
nių (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Ic.'aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais,

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik retais rezervuoti vietas
S anksto—-prieš 45—60-dienų.----------------------------------------------------------------

I

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

txptfssMiy Dum/te
DON’T CUT IN BETWEEN GARSI 
THAT ARE ALLOWING SAFE | 
FOLLOWING DISTANCES<^

a

YOU'LL. RUN INTO TROUBee IF 
THERE'S A SUODEN STOP WHICH 
VOl/RE following too closely^.

Mil

IF YOU PRIVE AT THE 
Ą/ZV//ŪZZ4/ SPEED STvy IM 
THE /j>zg//r LANE.

j 2608 W*»t 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
> Dideli* paririnkims* geros rūfies įvairių prekfrį.

• MAISTAS U EUROPOS SANDMJŲ r.

SIUNTINIAI Į IJETUVĄ ~ ' 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Td. WA 5-27S7

V. VALANTINAS
-2501 Wr69th St, Chicago?Ilk 60629.

t

t A

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 
j-s_ yra seniausia, didžiausia-ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujantį jau per 92 metus. 4
9 SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoc 5 f darbus diroa. į > į • 4
i išmokėjo ^faūj^aū'iciip^ A&l d^trNfS

apdraudų savo nariams.

s 
t

il

val- 
džia pasiuntė kariuomenę sa
vo’ karo jėgas į Afganistaną,bet 
:š ten jas netrukus atšauks, 
Tuo tarpu prezidentas Carteris 
iau imasi ultiinatiniu žing

Trečiadieno rytą 
spaudos sekretorius
wel informavo spaudo 
vus, kad marinu haiauonas - į 
Arabu jūrą vyks per Pacifiką. 
Jiems lengviau pasiekti pasky- 

negu

! pavergtą kratšą vadovybė 
siuntė dar penkis
gerai ginkluotų Sovietų karių.
Sovietų valdžia nesako, kad ji 

pavergti nepriklauso- 
I uią /vigauistaną, bet 
kad patys afganistaničiai

at- 
lūkstanėius

nių. 
prezidento 
Jody Po- 

atsto- 
balalionas

rengėsi 
mą Afganistaną,❖ ❖ *

PADĖKA ALTAI
IŠ BALTŲJŲ RŪMŲ

ALTos informacijos vadovas 
buvo pasiuntęs Irano anrbasar 

- koriuiprie Jjm^inii^ Tautų

sniegas.
Visi Amerikos vakarai ir šiaurė užversti sniegu. Manoma, jog tai bus paskutinis

rimo vielą Pacifiko keliu, 
bet kupino kitu keliu.
__Ioiuufc_jis.
iių bai<uk,uas, susidarąs
300 k^rio, keturiais laivais

esan-

IISiuntiniai į Lietuvą Į 
ir kitus kraštus—4

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, I1L 60632. Tel. YA 7-59S0
k-------------------------- ■

J Y
- - \ 
-----rL JAV Senatas priėmė rezoliuciją aiškino^-kad mari-

iš 1,-
iš

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
aukštes1 BUDRAITIS REALTY CO.

I 
Ik ir

F
1

kalais;. o ne politiniais. Tenelan-įj 
džioja per užpakalines duris £1
Baltuosius Rūmus. Tenekaišioje ji 
’kepurę aukoms, kurios vasaricįj 
mėnesį skirtos mūsų :--------
nėms institucijoms.

Kolaborantų pakalikai pradė
jo Marquette Parke ir net Cicere 
rinkti parašus prieš kunigą, ka< 
jain neleistų pamokslų sakyti 
Jis kaip nei vienas kitas kunigą 
kovoja už Kristų, Katalikų baž 
nyčią ir Lietuvą. (Būtų įdomi 
matyti mūsų spaudo'je tų pake 
likų litaniją. Kolaborantai nau 
doja komunistų taktiką ir meto 
dus, kaip ok. Lietuvoje.)

‘Tėviškės Žiburiai” Įsidėji 
apystambių nuotrauką, kai kuni 
gas, atlikęs bausme Sibire, neš: 
didžiulį kryžių 8 klm. žygyje 
Kančios kalną. Jį seka didžiu! 
minia. Skaičiau vieną laišką i 
Sibiro, kai jėzuitas P., atlikę 
bausmę,_ mūsų vieno įžymau
veikėjo tetos namuose įrengi 
bažnyčią. Ten slaptai ėjo misijo 
nieriaus pareigas. Tokius kum 
gus ne tik Dietvas laimina, be' 
ir žmonės gerbia!

O čia, “užsiauginę ragus” 
kaip žmonės juokiasi^ vienuoli? 
premijuoja prostituciįiius romą 
nūs. Vienuoliui —-‘^tr^ptyįajs 
tai maldaknygė, vieniiblis siuh 
čia į “Gimtąjį Kraštą” s^jyoj^oe :1

nūs. Vienuoliui —“5>triptyuaJs

t < protestą dėl amerikiečių diplo-

6600 S; Pulaski Road 
Tel. 767-0600 

independently owned and operated

M. ž I M K U S
Notary Publie 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini p 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
______________________________________ - - M

Taip pat daromi vertimai, giminių

šymai ir kitokį blankai.

matų sulaikymo, keldamas rei-Į 
kalą juos greičiau paleisti. Nuo
rašą šio rašto pasiuntė JAV 
prezidentui. Iš Baltųjų Rūmų 
atėjo padėkos laiškas, kad re
miamos prezidento pastangos 
išlaisvinti amerikiečius įkaitus 
Teherane.

❖ * *

apie Pabaltijo valstybes

COOK APSKRITIES 
BIUDŽETAS

šiais metais Cook apskrities 
biudžetas numatytas net $252 
mil. didumo, ty. net 15% dides
nis nei kad buvo praeitais me
tais. County Board prezidentas 
George Dunne paguodė gyven
tojus, kad mokesčiai (tax rates) 
lebus padidinti, nes reikiamą 
sumą sudarys neseniai 2% pa
keltas gazolino mokestis.

— Mohammed Ali, apvažia- 
7ęs Afriką, priėjo išvados, kad

-Amerikai—jaunimo—registracija
Ali dar pažymėjo,•eikalinga.

<ad jei kiltų karas, ir jis eitų 
rovoti.

— Iš Teherano ateina žinios, 
teigiančios, kad sulaikyti Ame- ° I

ziją. Lietuvoje sakVddvo: (ieru (

i - . .ikos ambasados tarnautojai ga- 
ėiįŠiblitt’.i.tuoj išleisti, jei būtų 
ųdąrytei ntacptautinė komisija

iW----------

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208’/2 W. 95th Si 
Everg. Park, III, 
60642, - 4244654

sum MM

MttMAI

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

-

* * *
KLAIDINANTIS TV FILMAS

idealistui turėti.— tai_Dięyo pą 
laima! Dabar dejuoja, kad nėr. 
pašaukimų. Suprantama,

MTLDČNUS dolerių

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, na- /

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam

1 savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums

rianis patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment p M • —- •• • . - .

aukštojo mokslo £r ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

N«w Ytffc, N. Y. 10001 
307 W. 30tti St. 

T«L Ct12) M1-B19

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 

mielai pagelbės i SLA įsirašyti. _2_ 
Galite kreipti* ir tiesiai i SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

pašaukimų. Suprantama, ne 
kunigas pasidarė pikto sinoni 

Tiesa, yra gerų kunigų, be 
vra ir savotiškų.
mas.

____  . I
Nepriklausomybės šventės m:

nėjimas tesutramdo pasinešt

remkime mūsų tėvynainius, k<
I

-r

sius į klystkelius. Visokeriopi

voįančius žūtbūtinę kovą. N>
uzurpuokime kitų teisių ir vis<
keriopai stiprinkime rn_ūsų_pol 
tinius, tautinius ir kultūrini 
užmojus! ----- K. Ra d u sis

iačiia nusikaltimams išklausyti.

---------- — ■1— FBI agentai išaiškino, kad» 
iaslenio* sargai ima kyšius už1 -

iFBI agentai išaiškino, kad»

Advokataa
GINTARAS P. ČEP4NAS

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

9 vai- ryto iki 12 vaL d. , b pagal susitarimą.
TeL 776-5162 arba 776-5163

2649 We*t 63rd Street
Chicago, UI- 60629

WCEV radijo stoties direk-Į 
tore L. Migla rodo daug prielan- 
kumo lietuviams. Neseniai ji 
perdavė editorialą, kritikuoda
ma filmą “The Unknown 
War”, kuris susuktas panaudo
jant rusu darytus karo meto 
filmus, skelbiančius apie rytų 
Europos “išlaisvinimą”. Tą te- 

_____levizijos filmą per—neapdairu^ 
mą parėmė amerikiečių Natio
nal Education Association, iš- 
siuntinėdama net ir atitinkamus 

_ rekomenduojančius raštus. Da-

2į= =?C

JEI TURITE SIBIRO 
LIETUVIŲ NUOTRAUKŲ
Spaudoj yra kun. dr. J. Pruns- 

kio paruošta knyga “Sibiro lie
tuviai”. Jeigu kas būtų pasku
tiniu metu gavęs naujų nuot
raukų iš Sibiro lietuvių gyveni
mo, malonėkite atsiųsti kun. J. 
Prunskiui į ALTos būstinę. 2606 
W. 63 St-, Chicago IL. 60629. 
Dailininkai, kurie tvarko - tos 
knygos išleidimą pareiškė, kad 
dar greitomis- gautos nuotrau
kos galėtų būti panaudotos.

Nukelta į 2 psL_ ____

PREMJ. BEGINĄS GRASINO 
NORINTIEMS PADĖTI

eidimą apsigyventi JAV-se. Prč- 
euratūra tardys kyšininkus.

— Pakistano valdžiai didžiau- 
;io rūpesčio sukelia Afganista- 
10 tremtiniai. Jiems reikia duo- 
ios ir pastogės. Ligos taip pat 
icmaža jy kamuoja.

— Kdi—AngHjos—konservato 
ių vadai labai nepatenkinti 
iromjerės Margaret Thntcher 
'ėdama politika.

— Kinijos valdytojo Deng

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto ribę

BEAUTIFUL BASS LAKE, INDIANA, 
year round 6 room house. Full base
ment, fireplace, all appliances. Cen
tral air. 2 car garage. 100’ lake front 
X 300’, plus 4 room guest house or 
income at $200 a week. Mid 80’s.

Call (219) 772-5426

--.-^Se I ^riaopingo sūnus Deng žiang
nokosi Rochester, N.Y;, uni-1 
versitsts, i'' 't... , - ***«

tremtinių apgyvendinti Pakista 
no pasienyje naujai paataty*^ 
palapinėje, ___ _ —-- -----------

ArthritisSufferersI
— —llkw. Getrefief ' •— _ ~ 

for painful inflammation
and protection for your stomachi

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

Now. Getrefief •

— NAUJIENOS, ♦WKA0» S, UA, STadnesday, Eabruary 13t 198Q

JERUZALĖ, Izraelis. — JAV 
nori padėti Artimųjų Rytų vals
tybėms apsiginti nuo Sovietų 
karo jėgų invazijos į Artimuo- 
sius_Ry±us.__tuo__taipu_Izraelio 
permjeras Menachem Begin sa
vo kalba grasino' Washingtonui. 
Jis skeryčiojo rankomis ir taip 
šūkavo, kad susidarė įspūdis, 

bar Chicagoje lietuviai, lenkai, l°g Washinglorias buvo pavo-

i

latviai ir kitos tautybės veda 
akciją, kad ši klaida būtų ati
taisyta.

KALENDOPfLIS

Vasario J 4: Kirilas, Valenti- 
nas, žynė, Saulis, Montgailis.

Saulė teka — 6:49, leidžiasi 
— 5:21-

Saftąs, t t
T-'■'t ** # L’

•į

L ijplaukia 15 Filipinų saloje 
eic'jc'Stibi(e įlankoje.

Marinai vežasi tankus, šar
vuočius, reikalingą artileriją, 
lėktuvus ir helikopterius. JAV 
marinai, 
vandenyne, vyks į Arabų 
vandenis.

yra(R.. III., kurio rezoliucija Pa
baltijo klausimu buvo lapkričio 
13 d. vienbalsiai priimta JAV 
Atstovų Rūmuose, pagyrė Se
natorių Howard Baker (R.. 
Tenn.) už jo pastangas išgauti 
vienbalsi Senato pritarimą šiai 
rezoliucijai. Anot Derwinskio, 
“retas įvykis, kad abu Kongre-

Gruodžio 20 d. JAV Senatas 
vienbalsiai priėmė Pabaltijo re
zoliuciją 
kuri bus dabar oficialiai pris
tatyta JAV prezidentui ir Vals
tybės Departamentui, kad jie 
imtųsi konkrečių žygių. Rezo
liucija pageidauja, kad JAV 
prezidentas nurodytų JAV de
legacijai 1980 m. įvykstančioje so rūmai vienbalsiai priimtų 
Madrido konferencijoje, kad ji 
siektų Helsinkio sutarties punk 
tų apie tautų laisvą apsispren
dimą pilno įgyvendinimo. Taip 
pat kritikuojamos sovietų pilie
tybės pretenzijos į baltų kilmės 
asmenis, JAV piliečius.

Kongresmanas Ed Derwinski

(H. Con. Res. 200),

rezoliuciją”. Toji rezoliucija, pa
reiškė jis, “parodo Kongreso

I

. uS ' 
:tetą.

•.aitoms į Ro-
Įtariami du 

nuliai —

tų.—teru-laikumų—dvi—savaiLe^.- 
Žuvo vienas policininkas’ ir 4 
terc^stai . . .

Antražienį buvo nušautas 
katalikų veikėjas prof Vittorio 
Bachelet, ein~ 
mos univo'
Raudon SxOS brigados 
mergaite ir jos bar'uotas paly
dovas, laike ata1 & dėvėję kau
kes. Italijoj teroristai sustiprino 
savo veiklą. Bachelet buvo dvy
liktoji auka šiais metais.

— Turkų policija Izmiro mies 
te antradienį areštavo 7 asme
nis, įtariamus terorizmu. Istam- 
bule sulaikytas 4T komunistas

bet 
dėmesio

vežasi 
reikalingą

aiškų nusistatymą, kad baltų $ paskutiniu metu įvykdytus
tautos turi būti laisvos Kong- { neramumus ir riaušes.
reso aKcija “pademonstruoja 
Kremliui JAV viešosios nuomo
nės galią”, tvirtino Derwinski.

akcija — Vakariečių diplomatai Mas 
kvoje praneša, kad Kremlius 
nesitikėjo tokių blogų pasekmių 
dėl invazijos į Afganistaną- 

.apskaičiavęs.
į

SOVIETAI APGINKLAVO ŠARVUOČIAIS
PALESTINIEČIU PARTIZANUS

IZRAELIO POLITINIAI IR KARINIAI STRATEGAI
PRAMATO NAUJĄ KARĄ ARTIMUOSE RYTUOSE

jingesnis Izraeliui, negu visi ara • 
bai, kartu sudėjus.

Beginui, matyt, ir į galvą ne
atėjo mintis, kad ne tik Izraelis, 
bet ir visi jo kaimynai gali būti 
Sovietų karo jėgų užimti ir 
valdomi. Hebron miestelyje 
paskutiniais dviem šimtmečiais 
nebuvo nė vieno žydo, tuo tarpu 
praeitą savaitę ten įsikėlė kelios 
izraelitų- šeimds i r rengiasi - ten 
apsigyventi.

Izraelis patyrė, kad praeitą 
sekmadienį krikščionys libanie
čiai susikirto.su Libano musui-__ _
monais. Nespėjo Sirijos kariai mečių -karinių Jėgų, ir -krikščio-

JERUZALĖ — Izraelio ka- deda mahometonų ir druzų ka
riuomenės kalbėtojas patvirti-j riniai daliniai. Miliciją apgink- 
no žinias, kad Palestinos Išlais-■ lavo Izraelio kariuomenė. Ji tu-. 
vinimo Or^an izacijos (PLO) ri artilerijos pabūklus ir to na- 
partizanarTjibane—per—Siriją iš j <~io laikotarpio Sherman—ša r vuo- 
Sovietu Sąjungos gavo apie 60 
šarvuočiu ir šarvuotų automo
bilių. šarvuočiai nėra partiza
nų. bet reguliarios kariuomenės, 
ginklai. Jie yra T-34 modelio, 
ginkluoti 85 m 
tais rusų gamybos ginklais. 
T-34 buvo naudojamais Raudo
nosios armijos Antrame Pasau
liniame kare. Jie pastebėti Ty
re apylinkėje, 12 mylių nuo Iz
raelio pasienio.

Taip pat pastebėtas Sirijos 
kariuomenes judėjimas bei kon
centracija rytiniame Libano pa-

patrankėle ir ki-

čius. tik dabar ginkluotu ne 76 
mm. bet 105 patranka Paskuti
niu dienų susirėmimuose buvo 
panaudota artilerija.

Kariniai žinovai tvirtina, kad 
palestiniečių karinių jėgų ap
ginklavimas šarvuočiais įeina į 
bendrą Sovietų Sąjungos planą 
priartėti prie alyvos šaltinių 
Artimuose Rytuose. Tuo tikslu 
Raudonoji armija buvo pasiųsta 
okupuoti Afganistaną.

Sov’etų šarvuočiai PLO ka
riniuose- daliniuose pasirodė 
nrieš mėnesį. Palestiniečių kal-

yra 8 mylių nuotolyje nuo Iz- 
raelio rienoš-

Pastarosiomis dienomis padaž 
nėjo susirėmimai tarp palesti-

. iškeliauti, tuojau pradėjo Libane, nių, suorganizavusių savo jėgas 
reikštis vidinėĮnčsaniąJka. < - r, .»reikštis vidinėmėsantaika.

1- . . r.‘ .x T*

invazijos
Kremlius. _b.uvo
kad vakariečiai suskils. Nesan
taikos vyksta kompartijoje. Ma
noma, kad prieštaravimai atsi
ras ir politbiure. jei įvyks Olim 
pinių žaidimų boikotas.

STUDENTAI SUTINKA IŠ
LEISTI AMERIKIEČIUS

TEHERANAS. IRANAS. Ira 
no studentų grupė. 
Amerikos 
nautojr; donas
ambasados rūsyje, sutiko išlei-

is Į proga buvo

pralaikiusi
(Lpr.nv i is ir tar-l

Amerikos

tvirtina, 
pra

šė, kad rusai juos... pavergtų.
Antradienį paskelbtas prezi- 

riežtų žingsnių Sovietų apeti- 
gelį nustebino. Niekas nemanė, 
kad prezidentas imtųsi tokių 
grižtų žingsnių , Sovietų apeti
tams sumažinti.

Saugumo tarybos nariai
tiksliau informuoti apie Sovie
tų vyriausybės žingsnius, 
prezidentas nekreipia
i tai, ka Sovietu valdžia daro ir
visai nekreipia dėmesio į lai, 
ką propagandos agentūros kal
ba.

Iš Pakistano ir Saudi Arabi
jos grįžusio Saugumo patarėjo 
Zbigniev Brzezinski įspėjimas 
Sovietų valdžios užsieničiams 
sukėlė rimto rūpesčio, o prezi
dento pranešimas apie marinų 
siuntimą į Persijos įlanką, dar 
’aSiau parūpo Maskvai.

Sovietu

manevruoją Pacifiko
jūrų

Manoma, kad Amerikos ma
rinai, panianevravę Arabų jūro
je ir užsukę į Pakistano uostus, 
patrauks tiesiai j Omaro van
denis, kąd galėtų teikti Ameri
kos karo laivams, esantiems 
Persijos Įlankos vandnyse, bus 
įsakyta teikti reikalingą apsau
gą JAV didiems laivams, dabar 
stovintims įlankos vandnvse - iržinių agentūra pas

kelbė, kad prezidentas Carteris * galintiems įplaukti į Omano uo
ksai nieko ne: inąs apie “už- stus.nieko ne inąs apie

S. KUDIRKA PRANCŪZU TELEVIZIJOJE
d.—m. sausio 22—d.—vakare 

prancūzų televizijos II-sis ka
nalas. LES DOSSIERS De F 
ECRAN programoje rodė JAV- 
bėse susuktą filmą apie Simą 
Kudirką — prancūziškame ver
time: LE TRANSFUGE. po ku

tai--} rio sekė debatai.
Simas ir Genė Kudirkai, pran 

cūzų televizijos kvietimu, ta 
atvykę į Paryžių.

t.

mos iš Maskvos).“- Pa
ryžiuje gyvenanti pabėgėlė če
kė L. Brychtova. buv. Maskvos 
baleto šokėjų pora Kozlov — 
dabar gyvenantys JAV-bėse ir 
M. Eidelmann — pakviestas 
šiai televizijos programai iš Iz
raelio (savo laiku gyvenęs Ry- 

-jgoje).______________________
Debatų vedėju buvo Joseph 

Pasteur, kuris dažnai vadovau
ji 

LL

sti amerikiečius, negavusi 
Amerikos buvusio šacho Rėza 1 čia juos aeorodrome pasitiko B. 
Paldevi, 
S U r

Studentai dabar norų kad vi-ltant išlydėjo.
Filmo LE TRANSFUGE pran 

cūziškas vertimas buvo geras ir 
tikslus- Po filmo įvykusiuose 
debatuose, kurio tema buvo 
“Laisvas žmonių judėjimas”, be 
S. Kudirkos dar dalyvavo J. 
Poperen — prancūzų socialistų 
partijos tautinis sekretorius, 
ambasadorius A. Goldbergas — 
Belgrado konferencijos ameri- 
kFecių ^delegacijos šefas. E. Lo- 
zanskį — Rochesterio u-teto 
(JAV) fizikos profesorius (ku
rio žmona ir duktė neišleidžia-

jeigu nnila Chomeini ir A. Venskai. kurie juos Pary-
8

si sulaikyti amerikiečiai būtų 
informuoti apie buvusio šacho 
padarytus nusikaltimus iranie
čiams. Studentai nori, kad ame
rikiečiai būtų tiksliai informuo 
ti apie buvusios JAV vyriausy
bės bendradarbiavimus "su Ira- 
nd šachu.Jie norii, kad grįžusie
ji Amerikos diplomatai infor
muotų savo gyventojus apie ira

kraštyje. Jų—priekiniai—d&hniaw bėtojas Mahmoud Labadi visiš*~ niečių' nepasitenkinimą šachu
kai paneigė šarvuočių buvimą 
if pareiškė norą gauti iš Sovie
tų priešlėktuvinių ginklų.

. Salvadoro priešteroristinė 
policija puolė kairiųjų studen
tų užimtą Krikščionių demokra

t karinę«milieijąirMilicijai *pa*rrįq’būstfnę-»fr išlaisvino 13 įkai^

ir jo padarytus bendrus nusi
kaltimus.

Prezidentas Carteris pranešė 
naujam prezidentui, kad jis ne
pripažįsta jokių iraniečių kalti
nimu;' • Naujai -išrinktas prezi*

Fjcrfrtaip* pat išvyks

debatuose, kurio

greičiau išleisti suimtus ameri
kiečius ir pradėt) pasitarimus

denUs Ram Sadr nori galimai įšaldytam auksui atgaūli.

LES DOSSIERS DE 1’ EC- 
~ 'Jevizro;- programai, Pas- 

. labai populiari Pran-.. o 11 
cūz io,e :r nuolat sekama dide
lio televizijos žiūrovij skaičiaus.

Iš lie'uvių pusės visas orga
nizacinį. darbas. Prancūzijos 
televizijos kvietimu, buvo atlik
tas B. Venskuvienės — ELTOS 
prancūzų k. Redaktorės. Jai net 
keletą mėnesių teko palaikyti 
nuolatinį ryšį su LES DOS
SIERS F ECRAN programos 
vedėjais, taip pat patiekti lietu
višką dokumentaciją ir infor- 
mad j ą. guda ryt i vertėt u ek; oą 
ir t. t. Vertėjomis buvo: Dr, E. 
Aleksandravičienė. Ugnė 
velytė. E Turauskienė ir 
Venskuvienė.

(Nukelta į 3 psl.)

Kar-
B.

susikirto.su


UNGAS ŠĖTONO ANTSPAUDAS?;

Dariaus-Girėno iškapotas užrašas

DRESDENO MIESTO TRAGEDIJA

Lietuvos žemėlapį ir sienas VLIKo seime priminus 
Atsakymas į “Drauge” pareikštas nuomones

gas Lietuvos žemėlapis, “Tevis- JUOZAS ŽEMAITIS 
kės Žiburių” nr. 47, 1970. XI.
19 d. rašiau: “Ar pagalvojame,

r>—krvp-riu- ar leidi- 
vriiv vertini pasirodžius
ar i\^kus. Bet mielas Vladas 
Būtėnas “Draugo” nr. 251, 1979. 
N. 29 d-, iš VLIKo. pirmininko 
dr. Bobelio patylės kas pak- 

skaityti navk.^itas VLIKo 
seime Balt'morėje 1979. XII. 8 
i“ 9 d. d-, prie mano pavardės 
prijungė:“.. . o Alg. Gustaičio 
^nias sugestionuoja, kad VLI- 
K** tikrai kovoja už “didelę 
Lietuvą'*.

Atrodo, jis kur nors yra gir
dėjęs, o gal net skaitęs, apie ma
no pastangas būsimą Nepriklau 
somą Lietuvą atstatyti teisin
gose ribose. Niekur neskelbiau, 
nerašiau ir nesiekiau didelės 
Lietuvos. Tiktai tokios, kokia 
teisėtai ir tikrai priklauso lietu
vių tautai. Už tokiose ribose 
Lietuvą, manau, pasisakytų ir 
VI. B., blogiausiu atveju nesi- 
šiauštų prieš tokią Lietuvą,

Būtų puiku, kad VLIKas tik
rai kovotų už teisingose ribose 
atstatysimą Lietuvą. Mieliau
siai tokioms VLIKo pastangoms 
talkinčiau. Gi jei VLIKas nu
sistatytų kovoti už “tikrai dide
lę Lietuvą”, tai tokios jų pas
tangos, be abejo, turėtų būti 
gerai motyvuotos. Mūsų tautai 
naudingus darbus remiu.

Lauktina tuo reikalu VI. Bū
tėno pasikalbėjimo su VLIKr 
pirm. dr. Bobeliu-
AR LIETUVOS ŽEMĖLAPIUI 

REIKALINGAS ŠĖTONO 
ANTSPAUDAS?

nose” 1979 m. gruodžio 17 — 28 
d. numeriuose. Bet įžūliai baks
noti minėtą patarimą, kas bu
vo pasakyta ne paskaitoje, bet 
d skusijose. yra viso reikalo iš
kreipimas, ir todėl kiek atsa
kau:

Apie kokį Lietuvių Bendruo
menės išleistą Lietuvos žemėla-| 
pį rašo, jo reportažo skaityto
jams neaišku. Kalbant ar rašant 
apie'žemėlapius reikia nurody
ti išleidimo metus, jo parengė- 
ją-

Manau, tenai jisai rasė apie! 
J. Andriaus sudarytą ir 1973 
metais JAV Lietuvių Bendruo
menės švietimo Tarybos išleis
tą žemėlapį, kurį spausdino 
Rand McNally & Co. Žemėla-Į 
pis spalvotas, didelio formato, 
bet mastelis nenurodytas.

Gaila, kad J. Gaila tada pir
mą kartą išgirdo kad tas žemė-

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGŪS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario 16 proga mes, lietuviai, jungiamės iš naujo sutar

tinai remti Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą ir visais 
būdais siekti, kad lietuvių tauta gyventų amžinai.

Šios didžiosios lietuvių šventės proga sveikindamas visus 
Amerikos lietuvius JAV Lietuvių Bendruomenės vardu, kviečiu 
brolius ir seseris Vasario 16 sukaktis paminėti kuo įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir piniginėmis auko
mis stipriai paremti Lietuvos laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuos į organizuotus Lietuvių Bendruomenės vienetus 
ir į jau po Bendruomenės šūkiu susibūrusius Amerikos lietu
vius, prašydamas, kur ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lie
tuvos Nepriklausomybės sukakčių minėjimo ruošimo visose 
lietuvių kolonijose.

Laikau savo pareiga priminti JAV LB JOKo nusistatymą, 
kad Vasario 16 minėjimo parengimų pelnas bei visos aukos 
turi eiti Lietuvos laisvinimo reikalams ir kad tie pinigai turi 
būti perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vykdomajam 
Komitetui Chicagoje arba Tarybos skyriams vietose.

Perduodamas JAV LB Laikinojo Organizacinio Komiteto 
ir savo linkėjimus, drauge reiškiu tvirtą viltį, kad, budėdami 
Lietuvos išlaisvinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lietuvių Bendruome
nėj e didžiajam lietuvybės išlaikymo reikalui.

Prel. J. BALKONAS,
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo 

Organizacinio Kdmiteto pirmininkas
Karys, 1953 m. vasario mėn. Nr. 2 ‘

lapis yra ne tik nenaudingas ko(]ėl lštisajs šimtmečiais mažė- 
lietuvių tautai, bet net kenks
mingas ir todėl neturėjo būti 
spausdinamas. Gi išspausdinus 
buvo ir yra geriausia jį sunai-} 
k;nti, kad nepakliūtų į lietuvių 
tautos priešų rankas. Atėjus 
Lietuvių tautos sienų tarptau
tiniam nustatymui juo gali bū- 
t; naudojamasi. O jis yra prie
šingas lietuvių tautos valiai ir 
norui.

ja Lietuva ir dabar teliko vos 
įžiūrimas plotas, ir tas kitų pa- 

| siglemžtas? Daugelis priežas- 
J čių suvestines į vieną: lietuviai 
’ negerbė savo tautos. Tos į pra

žūtį nuvedusios priežastys la
bai plačios, didelės, skirtingos, 
bet iš kiekvieno poskyrio vestų 
juodas siūlas į tą patį kamuo
ji”. Ir toliau: “Būtų kenksmin
ga, jei Lietuvos žemėlapį išlei-

I

apte norą išleisti dar dus tektų griežtai prieš jį pasi-Patyru
vieną klaidingą Lietuvos žemė
lapį, perspėjančius straipsne-

sakyti, siūlant išimti iš apyvar- 
tbs°.

(Tęsinys)

Per visą naktį iš 13 ligi 14 
dienos rytmečio brėkšmės, išti
sos lėktuvų bangos, atskridusios 
dideliais būriais iš vakarų, pui-1 
kūjį Dresdeno miestą pavertė1 
ištisa mirties jūra. Dundėjo že
mė, liepsnojo neapsakomo ar
chitektūrinio grožio namai, tir
po ir degė gatvių asfaltas, laks-

Prieš eilę metų tokia mintis 
buvo paskelbta viename lietu
viškame laikraštyje. Esą, be šė
tono antspaudo teisingas Lietu
vos žemėlapis nebūsiąs patvir
tintas “rabinų” ir todėl negalės 

_ būti atspausdintas.------------ ----
Tada (1967 metais) atrodė?; 

toksai spalvingumas tebuvo gra 
• žus autoriaus noras atkreipti 

dėmesį. Bet metai bėga. O tei
singo Lietuvos žemėlapio vis 
dar į* visuomenę nepaleista.

Lietuvių Bendruomenės vei
kėjas Juozas Gaila “Draugo” 
nr.nr. 6 ir 7, 1980. 1.8 ir 9 d d., 
savo reportaže Žvilgsnis į VLI
Ko seimą, stebisi, kodėl pasiū
liau išmesti Lietuvių Bendruo
menės išleistą Lietuvos žemėla
pi- ‘

Jis nei vienu sakiniu nesu
mini jokios minties iš tos mano 
paskaitos apie Lietuvos sienas.
Nemanau jos ginti. Kas negir- (i 1972. XL 7 d.. 
dėjo, gali pasiskaityti “Naujie- ‘ Antrašte: Ruošiamas klaidin-

liūs paskelbiau įvairioje lietuvių j Taigi, perspėjau iš anksto, 
spaudoje. Čia mažutės citatos iš J Bet vadovai vistiek neidausė.
kai kuriu tokių rašinėlių: ? Prieš eidamas į spaudą norė-

“Išle^dus dar vieną klaidingą I inu visą numatytą kenksmingą 
Lietuvos žemėlapį ir pagal jį j veiksmą išaiškinti ir sulaikyti 
mokant jaunimą Lietuvos geo i telefoniniais pasikalbė-
grafijos ar istorijos, patys lietu-j jimais.
riai užsiaugins dar vieną gene į LB šviesimo Tarybos pirmi- 
raciją pasižeminusiai galvojau-j nkui J. Kavaliūnui, kurio va-

toliau varys savo tautos mažini- {.mėlapis buvo išspausdintas, ge- 
mo ir žeminimo misiją”. (“San-j ^okai anksčiau, t. y. 1970. VL 
dara”, nr. 42, 1970. X. 16 d.).

“Keisčiausia, kad JAV Lietu- darykite klaidos ir nesileiskite 
vių Bendruomenės švietimo Ta- j apaunamas su neteisingu Lietu- 
rybos parinkto braižytojo dar- j vos sienų žemėlapiu. Tokiu bu
bą atmetė jų oarinkta Lietuvos du labai pakenktumėte lietuvių

23 d. rašiau: “Perspėju, nepa-

tautai ir to nei aš nei daugelis 
kitu lietuvių tylomis nepraleis-

Nepriklausomybės metais, bet 
ne dabar, kai komunistai rusai 
galanda peilius po latvių ir lie
tuvių kaklais.

Užuot prisipažinęs Augusta
vo išvogimu iš to Lietuvos že
mėlapio, kalba apie upę- Augus
tavas nėra upė, o lietuviams 
svarbus ir mums turintis pri
klausyti miestas.-

Teisingas-Lietuvos žemėlapis

tė~į~ šalis suskaldytų karališkų 
topolių šakos ir spirgėjo begali
nis degančių, bet dar sąmonę 
turinčių, žmonių skaičius. Iš 

J Freital žiūrint atrodė, kad de- 
I ga net’k pats miestas, bet ir 
virš miesto visas dangus- Ret
karčiais matėsi padangėse spro- 
gstantieji lėktuvai, kai jie susi
durdavo su zenitinių patrankų 
sviediniais. Tai buvo baisus mir 
ties fejerverkas, kuris dar ir 
šiandien tebestovi mano akyse, 
nes nuo jo aš buvau apie 20 ki
lometrų atstume.

Grįžtančios mirties pabaisos 
skrido tiesiai virš Freital mies
to padangės. Nuo žemės pavir
šiaus po erdvę pradėjo lakstyti 
prožektorių šviesos ir sudundė
jo zenitinės patrankos. Visus 
žmones apėmė toks siaubas, kad 
nieks nežinojo kur bėgti ir kur 
slėotis. nes j‘e dar nebuvo nie-. 
kad tokio pragaro matę. Tai bu
vo, trečia mano, nemigo naktis. 
Visa laimė, kad Freital negavo 
nei vienos bombos.

sėjusį po visą pasaulį miestą 
nušlavė nuo žemės paviršiaus, 
kai karas jau žengė paskutinį 
žingsnį?”

Jei kam nors ir kada nors yra 
kilęs šitas klausimas, būtų la
bai malonu išgirsti spaudoje 
bent kiek stipriau pagrįstą at
sakymą. Aš, remdamasis Ant
rojo Pasaulinio karo paskutinių 
dienų įvykiais, į ši klausimą 
surandu tik vienintelį, bent kiek 
iaugiau galimą, atsakymą.

1945 metais vasario mėnesio 
4-11 dienomis, reiškia visą pil
ną savaitę, Rusijos imperijos 
mieste Jeltoje' ‘ (^rigliškai-Yal* 
ta), dalyvaujant trijų valstybių 
magnatam — karą laimėjusių 
trijų valstybių vadovams: Mr. 
Franklin D. Roosevelt, Mr. Wins 
"on Churhill ir tavarišč Stalin, 
Europa buvo ^šporceliuota,- aL- 
~eit, pasidalinta., Pasakisko lo
byno Dresdeno miestas buvo 
paskirtas Jos .’f o (Stalino) ži
nion. Visų posėdžių metu Sta
linas buvo pats agresingiausias. 
Rooseveltas, apsistatęs komunis 

gy | tiniais patarėjais, daug kur da- 
rė Stalino reikalavimams nuo
laidų ir net jį pavadino “sim- 

, oatingu tėvuku”. Churchillis, 
anksč au minėjau, jame buvo J Europos padalinimo klausimus 
begalinis skaičius pabėgėlių. Paj sprendžiant, daug kur turėjo 
'iškaičius š’umetinius vokiečių - 
laikraščius, kurie kas met vis pa 
mini šią Dresdeno mirties nak- 
ri, vaizdas susidaro labai liūd
nas. Nieks ir niekad nesuskai
čiuos tu dvasinių ir materialinių 
auostoBu ir žuvusių ten žmonių 
kiekio, ką ši mirties naktis nu
sinešė į praamžius.

O visdėlto, bet tai tik apytik- 
~’ai. v:’s minimi tie patys da
viniai. Tą naktį ant Dresdeno 
miesto buvo padaryti trys ma
riniai užskridimat Tų didžiųjų 
vombardavimų tarpais labai 

-iaugJDuvo ir mažesnių užskridi 
mu. nes šioje naktinėje opera
cijoje Sąjungininkai panaudojo 
daugiau tūkstančio didžiulių 
keturmotorinių b o m bonėšiu. 
Per visą naktį ant Dresdeno bu
vo numesta apie 10.000 galingų 
sprogstamų bombų ir apie 650.- 
000 padegamųjų. Apytikriai žu- 
vus;u žmonių priskaitoma nuo 

j 80-CO0 ligi 135.000. Buvo sugriau 
ta ir sudeginta apie 4/5 viso 
miesto pastatų. Tą Sajunginin- 
^kų-~žygį -dar ir—šiandien daug 
kas skaito nieko nepateinamo- 
mis masinėmis nekaltų žmonių 
žudynėmis.

Gražusis Dresdenas mirė. Tą 
žino visas pasaulis. Bet tai dai 
ne visk^š. Dar ligi šiandien nė-j 
ra atsakytas pats svarbiausias! 
kausimas — lai klausimas —Į 
“Kodėl Sąjungininki šį šimt
mečiais žydęjusi savo architek- 
turikniais- pastatais, dangiškais 

^□orceleniniais išdirbiniais, gar- - 
šiųjų viso pasaulio menininkų 
neįkainojamos vertės paveiks
lai senovės brangiauriais auk- 
yjnįąisJr brąngarncnlu pipuoša- 
įa sv .bęgąbnęs vertes muziejais 
ir žymiausiomis mokslo akade-
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pasakė, šiandien, man rodos, 
jau visiems aišku. Jam buvo 
visiškai aišku ką rusas padarys 
su Dresdeno vertybėmis; jam 
buvo pilnai suprantama rusiš
kas mužikiskumas ir su nieku 
nesiskaitymas; jam buvo ašku, 
kad rusams Dfesdeną užėmus, 
to miesto visos vertybės tuoj 
nukeliaus į Maskvą ar į kitą 
kurį rusišką miestą.

Vasario menesio 13 diepos ba.k 
tį, Dresdeno miestas buvo nuš
luotas nuo žemės paviršiaus. 
Kas tą įsakymą davė, spręskite

(PabaĮga.’ A1 ’ .

PREZIDENTO PADĖKA 
ALTAI

------ (Tęsinys ič 1-nw ousl.) -------
NAUJI ALTOS LEIDINIAI'

-- k- . ’ ■ ’

Atskira leidiniu išspausdin
tas ALTos pirm. dr. K. Šidlausko 
pranešimas Amerikos Lietuvių 
Kongrese: “Amerikos lietuvių 
Tarybos veiklos penkmetis”. 
Leidinys turi 24 psl., išsiunti
nėjamas skyriams. Pageidauda
mi šio atskiro leidinio Amerikos 
Lietuvių Kongreso dalyviai sa
va iniciatyva suaukojo daugiau 
kai tūkstantį dolerių jam iš
spausdinti.

Jau atiduota spausdinti visa

nebūtmai turi' būti istorinių 
sienų žemėlapiu.r.istorinės sienos 
nėra istorinis atlasas, etnogra
finės sienos yra visai kas kita.

Klaidingas Lietuvos . atžymė- 
jimas žemėlapyje, įtaiguojanris 
mažesnes Pabaltijo valstybes, 
yra kenkimas ne tik lietuviams, 
bet taip pat estams ir latviams”.

Čia daviau . mažutę dalelytę 
citatų iš ta tema vestų susira
šinėjimų. paskelbtų rašinėlių ar 
straipsnių. Jų yra nepalygina
mai daugiau.

Taigų apie LB numatytą iš
leisti klaidingą žemėlapį iš anks 
to perspėjau. To savo tvirtini
mo* neatsisakau ir dabar. Tai 
kodėl J. Gaila nustebo išgirdęs 
tą patį teigimą VLIKo seime, 
ką tepaminėjau trumpu sakiniu, 
orie kitokių pasisakymų ir. at
sakinėjimų . į paklausimus.

KOKIEMS GALAMS?

Tuo laiku Dresdenas turėjo apie 
670.000 nuolatinių miesto 
ventojų, K*ek tos baisiosios nak 
ties metų ten buvo žmonių, nie
kas negalėjo pasakyti, nes, kaip

žemėlapiui tikrinti Komisija 
kurios pirmininku buvo prof 
dr. Vladas Viliamas. Betgi ta 
sai braižytojas buvo nuvykęs j 
Čikagą ir Įkalbėjęs tūlus Švieti- i mu buvo daugiau.

.................. Tą žemėlapį išspausdinus ir 
nlatinanL “Naujienų” nr. 81, 
1976. i V. 5 d. parašiau: “Spau 
do j e.... skelbti reikalavimus iš
latvių atimti kai kurias sritis 
— yra visiškas pas’metimas. 
Apie tai buvo galima kalbėti

mo Tarybos asmenis vistiek jc 
išbraižytą žemėlapį išleisti, ir 
štai, dabar jau esąs nutarimas 
kurio niekas negalįs keisti” 
(“Laisvoji Lietuva”, nr. 22,

u .
Panas ų laiškų ir pasikalbėji
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Having breakfast in bed is 
great way to start a day. 

4nd now Sara Ix*e Individual 
□anish will make your mom- 
ng even better.

When serving the family, 
icat the entire package of 
laky, buttery Danish. But 
s'hen it’s breakfast in bed for 
»ne or two. remove the de

1 tablespoon cheese; top with . 
fruit. Makes 6 servings.

Cheesy Eggs on Danish
6 Frozen Sara Lee 

Individual Apple OR 
Cinnamon Raisin OR 
Cheese Danish 
<7.3/4 oz.)

2 hard cooked eggs, 
sliced

just heat the Danish and add 
the garnish.

Danish a la Fruit 
Frozen Sara Leo

Individual Apple OR 
Cheese OR Cinnamon 
Raisin Danish 
(7 3/4 oz.)

cup shredded Cheddar 
cheese

Toliau J. Gaila riebis* ir k Jau 
šia “Vėl beliko klausimas, ko 
Vems galams net jš_Kalifomi- 

.jos buvo atgabentas paskaitinin
kas sienų klausimu?”

Todėl tenka pasakyti, kad aš 
niekam nesisiūliau vykti į VLI
Ko seimą ir skaityti paskaitą 
Lietuvos sienų klausimu. Aš 
buvau pakviestas žodžiu ir vė
liau raštu. Buvau paklaustas, ar 
po paskaito*? sutiksiu atsakinė
ti į klausimus. Tai mielai suti
kau padaryti.

J. Gaila norėjo išgirsti kal- 
-ban.ri Lietuvos sienu—^klausimu

savo atskirą nuomonę, nes gan 
gerokai žinojo rusų charakterį 
ir jų imperialistinius siekius. 
ChurchiJlis taip pat gerai žino
jo kas yra sukaupta Dresdeno 
mieste, kur be visų seniau bu
vusių ten turtų. Hitleris, apiplė
šęs visą Europą, viską kas ver
tingiausia taip pat sugabeno į 
tą miestą, nes buvo tikras, kad 
tas miestas nebus 
jamas.

Dalybos baigėsi 
ies;o 11 dieną, ir
grįždamas į Londoną, vienai die

eiga ir' ten laikytų paskaitų

1/2

bombarduo-

vasario mė- 
ChurchiBis,

ind return the nest to the 
freezer. L___ ____

They arc delicious as is, 
but for a change you might 
try these recipes and torn the 
Danish into a ba lanced break
fast The cheese, fruit and 

can be prepared the 
'h!ght before. In the morning,

7 orange, pecT^,segmcnts 1/2 cup shredded Cheddar 
cut in half \ cheese ' */

1 banana, pcHed, siired----------- Remove frozen Individual
and quartered

Remove frozen Tndivnfnaf 
Danish from cartonjplace foil 
pan on baking slicef an pre
heated 'oven 8-111 min- 
hU*. To serve, place Danish 
on pl a tes, spr i n k k \ ith jį1: L

Danish from carton ;place foil - 
■ pan on baking sheet. Arrange 

egg slices on Individual Dan- 
j*h. Sprinkle each with about 
I tablespoon cheese. Heat in 
preheated 35O°F. oven S-10

iškeliant L. Bendruomenės iš
leisto žemėlapio teigiamumus. 
Neabejoju, tokių cackininkų 
galėtų atsirastu Bet mulkinin- 
kų VLIKo seimo vadovai neno
rėjo.

Reportažo auforiusT neatkrei
pė mintį į skirtumą tarp jo ir 
dabartinės VLIKo \^adovybės: 
VLIKės nori cf*i su tikrąja ir 
gyvąja lietuvių tautos dalimi 
ir nes:bijo peržiūrė'i anksčiau 
laikytos linijos lietuvių tautos 
teritoriniais rūkalais. Galimas 
dalykas .tai t f $tyo‘ viena pa-

nai apsistojo Graikijos sostinėje 
Atėnuose. Graikija jau buvo 
nuo vokiečių nacių išvalyta. Vi
soje šalyje vyko didžiuliai nera
mumai, kuriuos kėlė padaužos 
komunistai ir norėjo užvaldyti 
visą valstybę. Visa šalis buvo 
pilna rusų komunistų agentų, 
o jų elgesys buvo begalo barba* 
rrškas. Besikalbėdamas su rim
tais graikų politikais, Churchil- 
lis išsire^ške: “šiuo laiku mes. 
išgyvename pergalės__ didžias'
dienas, dienas į kurtas sekan
čių dienų brėkšmė atneš dide-; 
les tamsybes ir dabar dar neįsi
vaizduojamus nesusipratimus”. '

UŽTARIA GAJAUSKĄ

Kongresmanas Paul Findley 
(UI., resp.) painformavo ALTos 
centro įstaigą, kad jis ALTos ir 

. Br. Gąjauskienės prašomas da
ro pastangų, kad būtų išlaisvin
tas Maskvos kalinamas Balys 
Gajauskas.----- ---------------rr-----

PLAČIAI APIE LIETUVĄ

Žurnalas '“World Coin News” 
savo gruodžio IS d. numeryje 
Įdėjo ilgą straipsnį, pavadintų 
“Lietuviai Vilniaus atgavimo 
40 m. sukakty trokšta savo vals 
tybės laisvės”, Straipsny su 
gausiomis iliustracijomis per'du 
stambiu puslapiu plačiai pertei- 
"kiami faktai apie įvykius Lie- 
tuvoje. ._____ ,________ _ ___ _

* * ft
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OvėtnigM Wonder 
Pillfor Constipation

Never too sudden, never too slow 
this remarkable r»TUe pin stimu- 

, es. your system’s Own natural _ 
rhythm Gently, comfortably over
night 1n the mornmg. you're right 
bric.k on schedule Smoothly com- 

_ lorlabfy. evety time, That’s why —• 
they call €x-Lax pdls the overnight 
wooder T t at s right Ex-Lax pi-ls!

I For occasional use
Trike GueobM EX*LAX

Spaudai ir radijo stotims b*- 
vo išsiuntinėtas VLIKo pirm. dr. 
K. Bobelio ir ALTos pirm. dr. 
K. Šidlausko bendras atsišauki
mas Vasario 16 d. proga. Pri
minus pavergtos Lietuvos reika
lus ir pabrėžiant nuoširdų VLI
Ko ir ALTtfs bendradarbiavimą, 
skatinama šias laisvinimo , pas-

iti darbu. if auka. 
(ALT Informacija)

PATS SKAITYK IR DAR KI- 

TtTS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTI “NAUJIENOSE
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ČIA IR TEN
į 

čia” n?iturime nei bėdų, nei 
vai'gU. nei ligų, o tik visokiausių 
problemų ir trobelių; piniginių. 
Šeimyninių, sveikatų* ir Lt.

turime lik rekordus, neturime 
žinių apie kurio nors asmens 
praeitį, o tik — ir vėl! — re
kordus.

čia vėjas nesukelia dulkių 
ar bangų, blogas anekdotas ne 
sukelia juoko, l>et mes sukelia
me pinigų (kitas variantas: lė
šų) tautiškumui išlaikyti, pre 
mijoms skirti ir pan.

“čia”, paskambinęs draugui ii 
neradęs jo namie, išgirsti iš jo 
sūnaus ar dukters: —Tėvas (ar
ba jis) nėra namie.

“čia” studentai gauna kredi
tus, o ne įskaitas, kaip kad bū
davo Lietuvoje Nepriklausomy
bės metais.

“Čia” užuot pripažinę kam 
nors kuriuos nors nuopelnus, 
duodame taip pat kreditų.

“Čia” studentai antraeiliais 
“subjektais”, studijuodami, pa 
vyzdžiui, matematiką, pasirenki: 
biologiją arba,., sakysime, islo’-

“Čia” konservatorijose ne tik 
studijuoja muziką bei dainavi
mą, bet taip pat augina agurkus, 
svagūnus, gal, ananasus...

“Čia” prekyboje galima šio to 
airkti ,o laivyboje, turbūt, įsi-
gyti laivą, žvejyboje žuvu!
Pasigailėkite! Juk prekyba — 
tai ne krautuvė, laivyba — su
sisiekimas laivais, žvejyba, pa
prastai tariant, žuvų gaudymas, 
kurio prasčiausioji rūšis — meš
keriojimas. ;

“Čia”, gal, vienas iš šimto ži 
no, kad abejingas ir abejotinas

- du visai skirtingi žodžiai! I
Na, jau gana! Tarinio ir kir

čiavimo nedrįstu net paminėti,; 
nebent žodžius: į rytt s, nepA-į 
/rastai, baltUs, juodUs (didžio

sios raidės rodo klaidingai kir-

Sausio 10 d. Skito radijo va
landėlės suruoštame pasikalbėji
me dalyvavo ALTos atstovai — 
dr. J. Valaitis, P. Bučas ir spau
dos atstovas k u n. dr. Juozas 
Prunskis.

Kilo gyvos diskusijos tarp dr 
L. Kriaučeliūno, Aklos atstovų 
ir publikos, jeigu taip galima 
pasakyti. Dr. L. Kriačeliūnas 
kėlė Worcesterio fi punktus, ku 
rie ALTai nebuvo priimtini. Po 
vieno antro pasisakymo buvo — 
“No Comment”. Tas klausimas j 
taip ir baigtas, siutas mėgins 
kviesti Bendruomenių atstovus 
tais klausimais pasitarti ir rasti 

. “modus vivendi”.
Viena paklausėja siūlė išpjau

ti votį — atseit Reg. Liet. B-ne. 
kita paklausėja sako, kad Liet. 

! B-nė remia siuntimą vaikų į pio
nierių stovyklą, studentų į Vil- 

Simaš Kudirka kalba apie lietuviškus reikalus, niaus Kapsuko universitetą, lei- 
pritaria VLIKui. !?ia prokomunistinius vadovė-
1 hus, siekia artimesnio kontakto

atstovų pasisakymai jų veiklos 
atžvilgiu.

Vienas skundėsi, kad Draugas 
orivengią duoti žinių anie ALTą. I 
Aš žinau, kad praeitais metais 
Vasario 16-osios dr. K. šidlaus-

* co kalbą išcenzūravo.
K. Emilis

S. KUDIRKA PRANCŪZŲ 
TELEVIZIJOJE

(Atkelta iš 1 pyl.)

Kudirkos pasirodymas 
batuose buvo Įtikinantis, užde
gantis, su gerai ir išsamiai išdės 
tytais argumentais — kas lie
čia jo paties išgyventą įvykį 
bei esamą padėtį okupuotoje 
Lietuvoje.

Nemaža debatų dalvviu dalis 
v V C

buvo liudininkais savo asmenis 
kų išgyvenimų sovietų pries
paudoje, per didelius sunkumus 
pasiekę laisvąjį pasaulį. Visi da
lyvavusieji buvo, bendrai, įdo-

S. de-

medįiaga. Žymesnieji laikraš
čiai: LE FIGARO ir L’ AURO- 
RE paskyrė atskirus straipsnius. 
Taip pat FRĄNCE-SOIR. ku- * 
name tilpo interview su S. Ku
dirka. Jis turėjo pasikalbėjimą 
ir Paryžiuje veikiančiam Radio- . 
Liberty.

S. !r G. Kudirkas su dideliu "" 
n uosi -durnu suliko Paryžiaus 
Lietuviai, nežiūrint jų labai ” 
trumpo čia buvimo laiko.

Lietuvos Atstovas ir p. E. ■’ 
Baltrušaitienė jų atvykimo pro
ga sausio 23 d. suruošė priėmi
mą. dalyvaujant LES DOS
SIERS DE F ECRAN programos 
bendradarbiams.

riją. Taigi, dalykai-virsta “sub- Į jiuojamą skiemenį) 
jektais”. . ... T

“čia” vienas plačiai skaito 
mas laikraštis skiria premijae 
už neriboto ilgio “noveles”, ku
rias anuo metu būtume pavadi 
nę.... romanais, nes juk novelė 
— trumpas epinis pasakojimas 
(atsiverskite, pav., Lietuvii 
Kalbos Vadovo 101 puslapį) 
Anglų-amerikiečių kalba bus be 
ne vienintelė, kuria romanas 
vadinamas novele, o novelė — 
novelette.

O apie “pristatymus”, vykdo 
mus įvairiausiomis progomis 
jau nusibodo rašyti ne tik man 
bet ir Įeitiems (pav., mano se
nam pažįstamam dėdei Ignui!) 
Pristatome siuntinius (gabena 
me, atgabename!), pristatome 
“iškilius” žmones arba jų vei
kalus, pristatome kopėčias prie 
sienos (dėdės Igno pavyzdys!) 
o seniau —: bent 9-tanie pulke: 
Marijampolėje, kareiviai, įėję į 
kuopos raštinę, pristatydavo ko 
ją... ir šitaip ad infinitum! _ 
Beje, žinojau — nors buvau? būti pakeistas žodeliu “kad”, 
menkas fizikas.
gumas matematikų — kad yra} gali būti pakeistas žodeliu “jog 
iškilių arba iškilų veidrodžių. {bet visdėlto ne visada. Pagei- 
iškilių padidinamųjų- stiklų ir 
t.t., bet, kad žodis “iškilus” 
lygus žodžiams žinomas, 
mus, garsus — sužinojau 
Čikagoje.

“čia” neturime plokštelių, o

TstorijoS-(209 puslapis; apatinė 
kurią “čia”, 

pavadintume pava-

Ten”, geriau pasakius, iš 
‘ten” atvažiuojančių (o labai ■ teksto pastraipa, 
dažnai ir iš “čia” gyvenančių) turbūt, 
šgirstaine: ką jam nepaduok — ’
is visktj suvalgo. Čia tikras ru- 
■icizinas. Lietuviškai sakytina: 
:o jam bepaduotum 
<ą suvalgys. , 

Antras prigijęs 
<ą tu, ką tu! ; 
jūs! L.— ---------- .
nesutikimas su tuo, ką kitas pa-į 
sakė arba ] 
galima būtų pasakyti: tai 
ie! Arba trumpai: tai jau!

“Ten” nėra krautuvių, o 
tik parduotuvių. Nemėgstu

“Po šio gaisro' susirūpinta 
bibliotekos ir archyvo apsauga. 
1632 m. sausio 10 d. memoriale 

i Mikalojus Lenčickis akademijai 
rusicizmas:' ni*rodė, kad, (žinoma, čia tinka 

arba ka jūs, ka>®is žodelis! Mano pastaba) sau
siais žodžiais išreiškiamas j pantis gaisrų, archyvo ir biblio- 

> tekos langus bei duris reikėtų 
pąsiūlė. Lietuviškai i laip įtaisyti, jog (?? čia, žinoma,

iau ■ tinka lik kad, o ne jog! Mano 
pastaba) viduje paslėptoms (? 
gal sudėtoms. .. Mano pastaba)yra

šito knygoms ugnis niekada negalė- 
žodžio ir labai esu patenkintas ■ pakenkti.
tad jo neradau z
riaus Prano Skardžiaus Lietuvių!sugebama skirti žodžių vartoti 
Kalbos Vadove, kurį — šiaip ar

ir “ten" labai dažnai ne-

r naudotis. Ir vėl iš Vilniaus
taip — laikau labiau autorile- Universiteto Istorijos (141 pusi., 
.inuu, negu Dabartinės Lietuvių įtinta ir aštunta eilutės iš apa-
Kalbos Žodyną!

“Ten”, o labai dažnai ir “čia 
neskiriami žodžiai “kad” 
‘jog”. Žodelis “jog” visada gali

- _____ ____ - :JUL1 ___ 1", O

kaip kad dau } žodelis “kad’’, nors labai dažnai turi būti

td- 
žy- 
tik

daujate pavyzdžių? Prašau! 
O, kad tave velniai! Juk nepa
sakysite: O, jog tave velniai!

O štai pavyzdys ne iš betkur 
atsiradęs, o cituojamas iš “ten”

čios) ... ieškant tikėjimo dog- 
’’^nioms teorinio pagrindimo, rei- 
irĮkėjo neišvengiamai vartoti (??

Mano klaustukai) filosofijos są
vokas ir principus, čia, žinoma, 

i: ... neišvengiamai nau
dotis filosofijos sąvokomis ir 
principais.

Prieš daugeli metų Naujieno
se buvau užtikęs šitokį skelbi
mą: “I»nuomojamas kambarys 
viengungiui. Galima vartoti (?? 
Mano klaustukai) virtuvę... Bet

išleistos Vilniaus Universiteto j tas skelbimas buvo duotas pu- • V’ * • V Y • - •

KNYGOS ANGLŲ KALBA
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Dr. Jvaca* B. Kenčiu*, HISTOKT OF LITHUANIA. LletaTO* Isterija 
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p*L, kainuoja 9B00.

Dr. J«**a* B. Kanžhn, VYTAUTAS TH* GRtAT. literiniai DLK Vy 
tasto bruožai, paltešlant to laiko Lietuve* valstybė* ir jo* kaimynu »torija 
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siau neraštingo žmogelio’, o apie 
filosofijos sąvokų ir principų 
“vartojimą” rašo, reikia manyti, 
profesorius! Beje, laikraštis ne
turi teisės be kliento sutikimo 
nei keisti, nei taisyt apmokamo 
skelbimo. O klientas nesutiko!

Toje pačioje knygoje (5 psul. 
Žodis skaitytcfjui) skaitome: 
“Galėtume išvardYti (!) net ke
liolika didesniu veikalų...” Nors 
Nors marijampoliečiui žodžiai 
išvardyti, gyvet (ty. gyventi), 

-vadyt— (vadinti-)—irm-labai-ma- 
loniai skamba, bet aš visdėlto 
rašyčiau (pabrėžiu, ne sakyčiau,

JjiU—.kultūrininkais — Daunore^ mūs savo pareiškimuose--ir-ob—o rašyčiau) iŠvardmTi, vadinti ■ , , . .... - ' | koncertas, komunistų filmų ro-
ir t t 1‘ \ jdymas, tai yra: kolaboravimas.

Čia , o turbūt ir ten , paukš-1 o ; -■. o •’ ’ “ i amcrrnAl o I inr na ztriavro!

čiai negieda, o... dainuoja (?) 
Taip pat dažnai pasiūloma “su 
dainuoti” himną arba ilgiausių i 
metų...

“Čia” dažnai, net labai daž
nai. tenka girdėti (arba net skai
tyti) : pAmidorai, 
proklOinacija, patAlogija, kOIo- 
rija... Turi būti pOmidorai, prd- 
pAganda, proklAmacija, pato
logija, kAlorija.. .

“Čia” Paramos lentynos tie
siog lūžta nuo prekių gausumo. 
Kas įvyktų, jei jos imtų lūžti 
kreivai, o ne tiesiog? Pakeiski
te žodi “teisiog” žodžiu “net”

I Registruota Liet. B-nė griežtai 
"j tai atmata ir remia ALTą bei 

Lietuvos valstybės instituciją — 
VLIKą. Liet. B-nė su savo nau
jais 6 punktais ir dublikavimu 
kenkia šioms institucijoms. 
Grobstė Vasario 16-osios aukas.. vjlujjdlu YGLSdiiu 1U V31VO dur^cio.

3,1 Tedirba kultūrinį, švietimo dar
bą. Viena skundėsi, kad bažny
čioje šiandien nebuvo nei atei
tininkai, nei skautai su vėliavo
mis. Ar ALTa raštu kvietė jau
nimą? ALTos atstovai to neži
nojo ir jai neatsakė.

Dr. L. Kriaučeliūnas, būda
mas ALToje Vyčių atstovu, at
rodo, su savo veikimu atstovau-

jektyvūs. Net ir socialistas J. 
Poperen, kuris buv pakviestas 
kaipo oponentas, nelauktai pa
sirodė labai pozityvus “laisvo 
žmonių judėjimo” problemoms. 
Ypatingai lietuvius teigiamai 
nuteikė ambasadorius A. Gold- 
bergas, kuris laike diskusijų la
bai tvirtai iškėlė Pabaltijo kraš 
tų aneksijos nepripažinimo sta
tusą ir tai jau emisijos pradžioje. 
Už tai, tuoj po programos tele
vizijos patalpose įvykusių vai
šių metu, Inž. A. Venskus jam 
pareiškė padėką visų lietuvių 
vardu.

B. Venskuvienė sausio 29 d. 
gavo iš televizijos LES DOS
SIERS DE U ECRAN direkto
riaus A. Jammot laišką, kuria
me visu savo bendradarbiu var
iu jis pareiškė padėką už atliktą 

darbą sausio 22 dienos emisijai, 
įkeldamas, kad tai prisidėjo 
prie visos programos pasisekimo.

ELTA
Paryžius, 1980 m. sausio 30 d.

e Augo žolė vaiko akyje. Pie
tų Afrikoje vienas vaikas pasi
skundė, kad jo akis patinusi ir 
skauda. Gydytojai padarė ope
raciją ir išėmė žolės sėklą, kuri 
akyje dygo.

— Avys yra didžiausias Af
ganistano mėsos šaltinis.

(arba “tikrai”), ir sakinys virs L t;k Lfet B.nę. Tiesjog auRš.
I čiausio laipsnio pasimetimas.

Kita ponia sakė: Grįžau iš mi- 
nėjimo' ir peržiūrėjau šiandien 
gautą ALTos praeitų metų apy
skaitą. Radau aukas, skirtas 

į ALTai, tik Reg. Liet. B-nės as- 
1 menu, o ne Liet. B-nės. Tad nesi- I girkit, kad remiat ALTą.

Susidarė įspūdis, kad žodinė 
dvikova smarkiai ėjo iš kiaušy^ 
tojų pusės ir nublunko ALTos

lietuvišku!
“čia” viena, šiaip visai ne

bloga žurnalistė, rašo:
Pažįstami mane nusivežė f 

reg. Lietuvių Bendruomenės su- 
1 ruoštas kūčais,- nors nebuvau 

numačiusi niekur vykti. Kūčios j 
vyko šaulių Namuose.

Kai kas, gal, nustebs, neradęs 
netikslumo! O netikslumas aiš
kus: nors nebuvau numačiusi 
niekur vykti. Turėtų būti: nors 
buvau numačiusi niekur nevyk
ti arba nors nebuvau numačiusi 
kur nors vykti.

Toliau ta pati žurnalistė rašo:
Demonstruojantys man sakė, 

kad pro juos į sol. Daunoro kon
certą eidamas Raimundas La
pas paklausė: “Ar jūs esate iš 
“Vilnies”, ar iš “Gimtojo 
Kraštu”?”

Kodėl “DemonstruojantYs”? 
Na, “čia” ši “liga” labai jau 
siaučia: norintYs, einantYs, ma
nantys, protestuoajntYs... ad 
infinitum. Kodėl nesinaudojama 
įprastomis formomis: demonst
ruojantieji, norintieji, einantis 
ji, manantieji, protestuojantie- 
ji.^-.—irt.t, ?---------------------------

Vienas klaipėdietis, labai ge
rai mokėjęs vokiškai ir paken-

čiamai lietuviškai, dažnai saky
davo: “Deutsche Sprache -- 
schwere Sprache, Litauische 
aber auch nicht weniger!”

Visa LES DOSSIERS DE 1’ 
ECRAN programa sudarė labai 
stiprų įspūdį žiūrovams, suju
dino ne vieną sąžinę ir pasitar
navo okupuotos Lietuvos prob- 
lemoms, ypač šiuo metu kai So- 
vietų Sąjungos militarinis ag
resyvumas sukelia ir Vakarų 
Europoje daugybę politinių 
klausinių.

Visa Prancūzijos spauda sa
vo televizijos programose pas
kelbė apie sausio 22 d. rodomą 
filmą LE TRANSFUGE ir po 
to įvykstančių debatų temą. 
Plačiausiai aprašė specializuoti 
savaitiniai televizijos progra
mos žurnalai, iš kurių TELE— 
STAR davė tiksliausi straipsnį, 
remiantis prancūzų k. ELTOS

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

ENERGY 
WISE «

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
. IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:-----

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA ,

500 psl. Kieti viršeliai _____________  $5.00

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

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

3 — Henriko T. Tamašausko
- LIETUVIŠKASIS PAMARYS
----  —;----------340 psl. Minkšti viršeliai   $6.00

Su žemėlapiu, daug paveikslų.
^ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ

UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS ..
"1739 S. Halsied St, Chicago, 1L 60608

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai vak.
I B. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininką*

Tel. 476-2206

: DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI į
| HAUJJtHOSf GALI*\A GAUTI P APKASTAI ĮDOMIUS GYDYTO ’ 

JO, VISUOMENES VIIKSJG lt KASYTOJO ATSIMINIMUS
Gr. A. J. OvttM — MINTYS IR DAMBAI, 23G p«L, Uečiančlw IMG 

cr^txj ĮrykliMŲ Jtblotwfcic ir Totoraičio launaa dienaf ir tori
------------------------------------------------------- - I

Gr. A. J. —- DANTYS, Jų prleilflra, areikita Ir fMU
SJetait rlraeiiaU, betoje M.00 dabar tik------------1J
Yinmala rlraellala tik _ SMG

' O HJ. GvMft AUOTA 2XH.TORA — tlAUMOk tMONtt
< • Motum Dabar tik -- ------- ------iYBt

"N’A L J » t. ri .
Sc,. 2iAJL24TKD 8T_ CHICAGO, Il.i>

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

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

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai$15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkiti viršeliai__

CekĮ reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St - — 
Chicago, BL, 60608

Pridėti dolerį pašto Išlaidom*.

$10.00

- NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. Thursday. February 14. 1980



nebetinka. Jeigu rusai turėtų į kelias dienas išvaž;uoti • 
iŠ Afganistano, tai jie turėtų pal'kti visas savo maši
nas, tankus ir šarvuočius, nes keliai duobėti ir išgriau-
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AFGANAI-AVIGANIAI
Nėra dienos, kad visas pasaulis nekalbėtų apie Af

ganistaną. Sovietų Sąjungos maršalai, sovietinė polici
ja, pats Brežnevas pasiuntė Į Afganistaną 120,000 ka
reivių, o kita tiek laiko Afganistano pasienyje, kad 
galėtų aptarnauti svetimon žemėn pasiųstus geriau
sius savo dalinius. Kareivius reikia aprengti, maitinti, 
apauti, aprūpinti ginklais, vežimais, šoviniais, telefo
nais, radijo stotelėmis, susisiekimu su pačia Maskva. 
Jeigu kas atsitiktų pasiųstiems kareiviams, tai prie 
sienos jiems reikėtų padėti, kad jie galėtų pabėgti.

Sekretorius .Vancė pareikalavo, kad Sovietų karo 
jėgos išsikraustytų iš Afganistano iki vasario 15 die
nos. Prezidentas Cartęris pratęsė išsikraustymo dieną 
iki vasario 20 dięnos. Visi , žinome, kad Sovietų karo jė
gos neišsikrausto savo noru iš jokio krašto, jeigu nie
kas jų neveja, bet : Sovietų vadai jau sutiko kraustytis 
iš Afganistano, bet prašo, kad jiems būtų truputį pra
tęstas laikas. Rusai pripažįsta, kad daug lengviau įsi- 
kraustyti Į Afganistaną, negū iš jo išsikraustyti----------

Sovietų karo jėgos pradėjo veržtis į Afganistaną 
gruodžio 24 dieną, Kūčių-dieną, kai Europa ir didelė 
pasaulio dalis su padoriais žmonėmis švenčia didelę ir 
svarbią Šventę. Sovietų karo vadovybė-, nieko nežinanti, 
nutarė pasinaudoti Amerikos prezidento rinkimais ir

ti. Afganistaniečiai kelių netaiso. Jie niekad jų nepaisė, 
tai netaisys ir šiandien. Rusai galėtų išskubėti iš AAfga-, 
nistano lėktuvais, palikdami visas sav naujausias’
mašinas.

Apie Afganistaną visi kalba, bet niekas tikrai ne-( 
žino, kas tie afganistaniečiai yra, kaip jie gyvena ir ką

I jie galvoja. Kreipėmės į Afganistano atstovybę, kad 
pasakytų, -ką žodis Afganistanas reiškia. Afganistanas 
yra žemė, graži vieta žemėj, laukai, kalnai, kur afganis
taniečiai gyvena, buvo mums atsakyta. O ką reiškia žo
dis afganas? Šito dalyko niekas negalėjo paaiškinti, 
nes jis labai senas. Jį žino tiktai viršininkas, bet jis 
visą laiką užimtas ir telefonu sunku jį pagauti.

Pavyko nustatyti, kad Afganistano valstybė buvo 
įkurta, kaip karalija 1747 metais. Tuomet kraštą val
dė įvairūs šachai ir šachų giminės, siekiančios penkių 
šimtų metų praeitį, bet daugiau istorija mažai težino- --------------
ma. Gilesnės istarijos afganistaniečiai neturi. Šiuo at- A- PLEŠKYS

PANEVĖŽYS, LIETUVOJE

teturėjo teisę padaryti tik PLB
žvilgiu lietuviai laimingesni, Jie žino, kad Mindaugas 
13 šimtmetyje jau buvo galingas valdovas, o afganis
taniečiai giliau neina, kaip iki keturiolikto šimt
mečio. O kai paklausėme;, ką reiškia žodis afganas, 
tai negalėjo rimtesnio paaiškinimo duoti. Pasako, kaip 
tas lietuvis inžinierius Mikšys, kad pareitis yra ne
žinoma”.

Tada nutarėm pasižiūrėti į Enciklopediją Britani- 
cą, į jų mokslininkų suriktą istorinę medžiagą apie af
ganus. Pirmo tomo 239 puslapyje krašto istorijos sky
riuje, aiškinimas taip pradedamas:.

‘■‘Anksčiausią afgano vardą užrašė šeštame 
Šimtmetyje gyvenęs Indijos metraštininkas Varaha- 
mih:ra, šitaip: “Avaganna”.

Nei Indijos astronomas Vazaha, nei Britanikos 
ruošėjai geriausi Afganistano, Indijos ir kitų kraštų 
mokslininkai negalėjo paaiškinti “avagana” ir žodėio 
pramės. Iki šios dienos Britanikos leidėjai nepakvietė 
nė vieno lietuvio istoriko, kuris būtų susipažinęs su 
kalbos praeitimi. Jeigu Britanikos . redaktoriai būtų 
paprašę r. Joną Basanavičių tai jis, ko gero, jiems 
būtų įžiebęs truputį daugiau šviesos. Bet Basanavi
čius buvo ne kalbininkas. Jis buvo tiktai paprastas gy
dytojas, kuris gydė bulgarus, o vėliau užrašinėjo lie- 
tuviškas pasakas. Kad jis Lietuvos nenriklausomybės 
aktą pasirašė, tai mokslininkams tai visai nerūpi.

Dabartiniai Britanikos leidėjai pakvietė lietuvius 
istorikus duoti jiems ‘‘tikslesnių” žinių apie Lietuvą, 
bet pakvietė talkininkais lietuviškai kalbančius rusiš-

VLIKO ŽEMINIMAS
(Tęsinys)

Kūčiomis, ir įsakė veržtis į Kabulą ir kitus pasienio ^us istorikus. Užtat žinios apie Lietuvą išėjo rusiškos.
centrus.

Dabar, kai visas arabų pasaulis pradėjo rusus
ne tikros. Jeigu būtų pakviestas lietuvis mokslininkas 
paaiškinti “avagana” prasmę, tai mums atrodo, kad

(Pastabos ir patikslinimai. 
Pirmiausiai kyla klausimas, ko
dėl PLB ryšininkas p. A. Gu- 
reckas savo pasirašytą ir VLI- 
Ko posėdyje 1979.9.29. perskai
tytą raštą — pareiškimą nepa
iko VLIKo valdybai o išeida
mas įsikišo į kišenę ir išsinešė 
namo? Tas jo pataisytas ir ga- 
~,a sušvelnintas, kaip sako VLI
Ko 'valdyba ir spaudoje paskelb 
tas raštas, nėra ilgas. Būtų už
tekę pusvalandžio laiko nura
šyti švararaštį: ir jį palikti VLI- 
ko vald., kaip kiekvienas inte- 
Fgentas ir išsilavinęs žmogus, 
kad daro, kad vėliau dėlto ne
kiltų neaiškumų ir nesusiprati
mų, kas ir įvyko. Arba ryš. p. 
A. Gureckas yra labai išsiblaš
kęs asmuo, arba nerimtas pada
ms, kuris nesupranta ar nenori 
suprasti savo veiksmų mtsako-- 
mingumo ir jo pasėkų. Visas 
šis įvykis būtų likęs kaip vi
daus reikalas ir nebūtų buvę to 
rtešo skandalo. Be to, dar pri
klauso ir nuo to, kokiu tonu tas 
'aštas buvo perskaitytas.

Antra. Tas spaudoje paskelb
tas (sušvelnintas ir nudailintas) 
jo raštas vistik dar yra užtekti

nai šiurkštus, ganėtinai užgau
lus ir nemažaiįžeidžiantis”VLI
Ko pirm., ypač toji vieta, kur 
jis su pasigerėjimu cituoja JĄV 
LB visuomeninių reikalų vedė
jos ponios A. Zerr pasisakymą 
VLIKo atžvilgiu, štai tas jos 
pasisakymas įterptas jo pareiš
kime: “Toks vienašališkas kitų 
veiksnių nuneigimas VLIKo LB 
siūlomą bendradarbiavimą iš
verčia reikalavimu tik VLIKo 
veiklą ir darbus remti. PLB 
juo rems, kiek jos nuomone jie 
tfksl/ngi ir naudingi Lietuvos 
laisvės reikalui. Tenka tačiau, 
VLIKui priminti, kad PLB ir 
kraštų LB yra atskiri ir nuo 
VLIKo nepriklausomi veiks
niai”.

Šitas pareiškimas yra gana 
įžūlūs, griežtai revoliucinis, pa
sipriešinantis ir atmetantis VLI
Ko koordinacinių darbų (darbų 
suderinimo) nurodymus Lietu- 
vos laisvinimo reikaluose. Taip 
kalbėti tegali tik žmonės esą 
visiškoje Lietuvos okupanto 
agentų įtakoje.

Trečia. Ponas A. Gureckas 
kaip PLB ryšininkas peržengė 
savo kompetencijos ribas. Tokį 
pareiškimą liečiantį PLB ir VLI 
Ko veiklos santykių derinimu,

spausti, kad išsikraustytų, tai pamatė klaidą ir norėtų jatn būtu lengviau, negu Ind;jos astronomui ar surusė- 
Afghnistane nebūti, bet jiems reikia “daugiau laiko”. 
Kodėl rusai negali išsikraustyti iš Afganistano? Labai 
paprastas dalykas: Sovietų karo mašinos išgriovė vi
sus Afganistano kelius. Afganistane buvo tūkstančius 
metų nutiesti kėliai. Juos tiesė ne inžinieriai, bet basos 
žmonių kojos ir kupranugarių kanonos. Per Afganista
ną ėjo visa prekyba su Kinija ir Persija, b vėliau sū

Valdyba, o ne savo išmislū ry- 
Šininkas- Ryšininko pareiga yra 
informuoti PLB valdybą apie 
VLIKo veiklą bendrai, apie po- 
šedžių eigą, sumanymus ir iiu- 

. tarimus. Šį darbą tiksliausiai te 
galima atlikti tik visa tai iižre- 
korduojant magnetofono juos
telėje (kasetėje) ir ją pasiun- 
čiant PLB valdybai, ir gautus 
iš PLB valdybos raštus, instruk 
fcijas, nurodymus, nurodymus, 
pasiūlymus ir Lt., juos ^erskai 
Č:us įteikti VLIKo valdvbai 
Posėdž’ų eigos ir nutarimu ap
rašymai iš atminties, daugiau ar 
įnaž’au, visada būna netikslūs. 
$ito viso p. A. Gureckas neda
rė. Žinoma, jis galėjo apsiimti 
?r kokį nors darbelį atlikti VLI- 
ko naudai. J?s sakosi rinkęs lie-’ 
’■uviams naudingas žinias iš ki
nų spaudos anglų^kalboje ir jas 
perduodavęs VLIKui. Mielasis 
’Vsiriinkas per savo apsileidimą 
hėrūpestingumą ir kompetenci
jos peržengimą privirė neska- 
nios košelės, kurią dabar sunku 
išvalgyti ir katiliukus išplauti. 
Toks ryšininkas yra netinkamas 

re:kaljngas pakeisti-kituj- jei 
norima geru santykių.

Ketvirta. Ponia A. Zerr ir p. 
A. Gureckas abu teturi labai 
miglotą ir klaidingą VLIKo 
ka'p Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto sun -*jmą. 
Kaip inteligentai ir Lietuvių 
Bendruomenės ž^th” 
šį reikalą būtų tu'ėję išsti?dj 
juoti pagrindinai ir nuosekliai.

(Bus daugiau)

ir na^s vertingiausias eksportas. Afganistanie
ti valgė ir valgo avieną, 0 pardavinėjo ir parduoda 
avių .kailius.

Mes jokių dūdtnehų neturime, nes Afganistanas 
i^ki-i praeities dokūmėhtij iiėturi. Galime tiktai spėlio
ti, kad gilioj praeityje lietuviai vardą davė tam kraš
tui. Jie ten galėjo gyventi ir kraštą vadinti avigana, o 
žmones aviganiais. Lietuviai per šimtmečius nusikėlė į 
Pabaltįj bet Afganistanui paliko aviganos, aviganių

jušiam Žiugždos mokiniui Jurgiui, ar aukštųjų mokslų 
nebaigusiam Korsakui. Lietuvių kalbos žodžiam suprasti 
Tetuviui nereikia aukštų titulų.

šeštojo šimtmečio Indijos astronomui “avagana” 
nesuprantama. Jam galėjo kitaip skambėti, negu afga
nistaniečiai ištaria. Bet lietuviui “avagana” yra su- 

'prantamas lietuviškas žodis “avigana”, avių gdhiykla, 
Graikija ir net Pabaltiju, bet keliai buvo iŠinindžioti, o avių piemuo, avių ganytojas.
ne cementu, akmenimis kloti, asfaltu dengti. Sovietų turi avių, o piemenys juos ganė ir gano... Kaip Kavis: 
tankai, šarvuočiai ir karo mašinos tubs kelius išakėjo, taip ir “ganyti” yra seni sanskrito žodžiai, 
Patys rusai tais keliais negali naudotis, nes išmušė senesni.
daug duobių, išgriovė tiltus ,aplaužė_pakraščius. Įva-_, 
žiuoti į Afganistaną jie buvo gėri, bet išvažiuoti jie čiūs metų. Ten avies mėsa yra svarbiausias gyventojų viams išvyti juos iŠ Lietuvos.

Lietuvoje V’si ūkiriiflkhi 

o gal dat

— Chciagoje atsirado dido
kas skaičius nepriklausomų de
mokratų, kurie dalyvauja pir
miniuose rinkimuose d mck’ a 
tų vardu.

Bėt tie šėhi aviganių ainiai yra pasiryžę išvyti iš 
šąVd krašto rūstis, atsidanginusius avienos ir karakulių 

Afganistane— žmonės avimis- minta kelis tūkstan- ieškoti. Išviję rusus is Afganistano, jie padės lietu- i • • . • . - _ . - - . XJ'- X. x t

— Atstovų Rūmai nufarė n*’- 
skaityti prezidento Wilsoro at— 
s;sveik:nimo jo gimtadienio 
proga.

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

Užmiesty matosi daug naujų statybų. Stato
mi nedideli nameliai biednuomenei. Vienoj vietoj 
darbininkai baigė traukti stogo gegnes, o ant iš
keltų — plevėsavo raudona vėliava. Nejaugi ko
munistai ją iškėlė? Pasirodo, kad tai yra senas 
paprotys.-PagaL jį, piktos dvasios nemėgsta- rau
donos spalvos ir, ją pamatę, niekados nešusikraus- 
to j naują namą. Jos nėra labai piktos ir, jeigu su 
jomis gražiai apsieisi, jos tavęs nepersekios. Jų 
negalima pamatyti, bet pajunti vėsų vėją pučiant, 
kai didesnė jų grupė skrenda. Sako, jos vaikščioja 
atbulos, kai mėnulio pilnatis šviečia.

Nors kraštas ir daro progresą, bet daug skur
do dar jame yra. Mieste matosi daug neturtingų 
rajonų. Trobelės menkos, mažytės. Būriai vaikų 
bėginėja aplink-jasLVaikai yra gražūs, tvarkingai 
aprengti. Neatrodo, kad jie būtų nedavalgę. Ma
tyt, sveikas oras turi daug įtakos jų išvaizdai. Be 
to, čia yra natūraliai augančių vaisių, kuriais vai
kai savo mitybą papildo.

Sala dabar valdosi pusiau savarankiškai, nes 
Anglija vis dar skiria savo gubernatorių Bet nua- 
š.m. lapkričio m ’n. gaus visišką nepriklausomybę. 
Yra trys politinės partijos — Darbo partija; An-"

tigua žmonių partija ir Progresyvių darbininkų 
partija. Darbininkų partija dabar vyrauja saloje. 
Iš jos yra kilęs ir dabartinis premjeras. Visi pilie
čiai, sulaukę 21 metų, turi teisę balsuoti.

Mokslas visiems privalomas. Apie 17,000 vai
kų lanko mokyklas. Visos mokyklos yra netoli gy
venviečių, todėl vaikai pėsti jas lanko. Pradinis 
mokslas yra veltui. Yra speciali mokykla kurtiems 
vaikams. Nemaža gerų mokyklų su gerai aprū
pintomis laboratorijomis yra pastatyta. Bibliote
kų tinklas yra plečiamas. Taip pat yra jodomosios 
bibliotekos, kurios važinėja po visą kraštą. Yra 
mokytojams paruošti institutas, taip pat yra uni
versiteto keli fakultetai, kurie paruošia specialis
tus krašto ir jo pramonės administravimui. Ge
resni studentai gauna stipendijas ir gali studi
juoti Anglijos ir JAV universitetuose.

Svarbiausias salos produktas yra medvilnė. 
Taip pat dar augina bananus, pomidorus saldžias 
bulves- žirnius, pupeles ir kt Su valdžios pagalba 
plečiamas gyvulių ūkis. Saloje yra gerų ganyklų^ 
todėl gyvulių ūkiui yra geros perspektyvos. Ir 
paukščių ūkis pamažu kyla ir Įgauna vis daugiau 
reikšmės krašto mitybai, žvejyba pradėta sumo
derninti ir sugauta žuvis ar vėžiai jau eksportuo
jami j kitas kaimynines salas.
------Salos administracija-labai-susirūpinusi turiz^ 
’mo išplėtimu. Jau dabar į metus salą aplanko apie 
120,000 turistų. Dedaluos pastangos tą skaičių pa-

dvigubinti; Dabar saloje yra 30 gerų viešbučių 
if kurortų. Kai kūrie iš jų yta gana moderniškai 
įrengti su casino gemblinimui ir kitais patogu
mais. Koteliuose labai gyvas nakties gyvenimas, 
su įdbrilia pfo^rama bei šokiais.

Antigua yra jachtininkų rojus. Čia atplaukia 
žiemoti turtingiausios jachtos. Žiemą jų prisiren
ka tiek daug, jog visi salos pakraščiai baltuoja. 
Kasmet gegužės mėn. nuo 4 iki 11 dienos įvyksta 
jachtų_rungtynės ir jų regata. Rungtynės būna 
’abai spalvingos ir sutraukia tūkstančius žmonių.

Į laivą atvyko koncertuoti St. John’s steel
band su šokių ansambliu. Tą steelband jau buvau 
girdėjęs prieš tai Miami mieste. Tada jų muzika 
didelio įspūdžio nepadarė. Su savo būgnais if 
bačkomis kėlė didžiulį triukšmą ir atrodė labai 
laukiniška. Į laivą atvyko 16 muzikantų ir 12 šo
kėjų. Su menininkais drauge atvyko ir jų prem
jeras, malonios išvaizdos juodukas.

Pranešėjas paaiškino band atsiradimo Istori
ją. Saloje esą daug jaunimo, bet nėra jiems pa
kankamai darbų. Reikėjo juos kuo nors sudominti. 
Po Antrojo Pasaulinio karo namo sugrįžusius ka
reivius kaimiečiai pasitiko su orkestru, sudarytu 
iš šiukšlių dėžių. Iš čia ir kilo idėja panašų or
kestrą organzuoti ir juo sudominti jaunimą. Taigi 
orkestro pradžia yra 1946^metai. Pagrindah pa- 
imtos įvairaus dydžio metalinės bačkos, jos su
derintos, prie jų dar pridėta kiti mažesni instru-

metai bei metaliniai vamzdeliai ir taip susidarė 
ištisas orkestras. Muzikantai groja iš klausos, 
jokiomis gaidomis nesinaudodami. — ____

Dabar ši muzika išplitusi po visą salą if tapo 
jos tautine muzika. Jie dabar jau tiek pažengę,, 
kad ne tik triukšmingai daužo į bačkas, bet pa- 
groja ir sudėtingus kūrinius. Su malonumu klau
sėmės J. Štrauso valso -Žydrasis Dunojus”, taip ’ • I
pat overtiūrą “Lengvoji Kavalerija” ir kt. Jų mu- f 
.zika skambėjo labai gražiai, o kūriniai-meistriš--------- 1
kai buvo atlikti. . . -

Po jų pasirodė šokių ansamblis. Visos šokė- f 
jos buvo gražios, grakščios, malonios išvaizdos, 
o jų drabužiai mirgėjo įdomiomis spalvomis. 
Lengvai pašoko keletą šokių. Ypač įdomus ir per
mainingas buvo “Nepriklausomybės šokis”. Vė
liai! šoko išraiškos šok|, kuriame klajūnas vyras 
grįžta namo, bet žmona nfenori jo priimti. Po ilgų 
derybų, vyras pagaliau supyksta ir ruošiasi vėl 
atgaHškeliauri. Tada žmona Dė tik priima vvrą. 
bet ir visus jo ryšulius pati suneša į vidų ši ių 
muzika ir šokiai vis daugiau pl'nta po salą ir 
daug meninių grupių jau yra sudaryta.

(Bus Haupimb
I
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PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK ’ |

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS*'

4 _ naujienos, Chicago, 8, ill. Tim“-'!'?’ Februare 1 L 1980



SVINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKIKi. 4 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Jono 16:13.
Pagal Viešpaties pažadą, Sekminių dienų, šventoji Dvasia 

- buvo atsiųsta pasišventusiųjų klasei, “Kristaus 'kūnui”. Todėl mes 
ir visi kiti, kurie priėmė Viešpatį ir pripažino jį bažnyčios Galva 
ir patapo jo mokiniais, gavo Šventosios Dvasios, nematemes Dievo 
galybės, dalį. Tąja dvasia mes esame atgimdyti į naują prigimti, 
dievišką prigimtį. Tuo mes esame padan-ti paveldėtojais visų 
aukščiausių ir brangiausių Dievo pažadų, kurie buvo duoti tik
riesiems Jėzaus Kristaus pasekėjams, šventoji Dvasia gelbėjo 
mums pažinti tiesą, kaip parašyta: “Ji įves jus į visą tiesą”. Ir 
vėl: “Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus”.

*V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. Y 10303

DR. K. G. BALUKAS 
AK.U5RRIJA ir moterų ligos 

' GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
MWkal Buildup) TaL LU 5 6446 
Priima ligonius pagal ansitariww

dicija, kad gimnaziją baigusieji, 
| prieš išsiskirdami, suruošdavo 
į ats sveikinimo vakarienę. Joje 
, dalyvaudavo tik patys baigu
sieji. Vakarienės esminę dalį 

: sudarė išgėrimas. Ne dėl to bu 
vo gerta, kad norėta, bet dėl 
to kad taip reikėjo: tai buvo 
įžūli demonstracija prieš visus 
jau mums bejėgus gimnazijos 
draudimus, buvo vyriškumo kvo 
timai ir savotiškos krikštynos, 
įžengiant į savarankišką gyve
nimą. Pasirinkome geriausią 

. m este restoraną, pačioje jud- 
■ riausioje miesto gatvėje. Kad 
niekam iš to nebūtų paslapties, 
atidarėme gatvėn visus kamba
rio langus- Valgėme, gėrėme ir 
kalbėjomės. Tautiniu, tikibiniu 

; ir socialiniu atveju mišrioje bai 
gus’ųjų sudėtyje buvo neper- 
daug bendrumo. Savo tarpe tu-

Mažeika & Evans
> Laidotuvių Direktoriai
V 6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

i *74-8004

□R. PAUL V. DARGIS 
gydytoja* ir chirurgas 

WM»diMt*r Cwmmmity klinikos 
' . Modteinoo dirokrorius

19*15. ManWim RA, WostcheaHr, IL
VALANDOS: 3 9 darbo dienomis ir

T»t.t 562-2727 arba 562-2728

< GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS

ią • 3907 W*»t 103ni StrMt
. ; ’ Valaadog pagal guatarim*.

DR. FRANK PLECKAS
“f OPTOMETR1STAS

V KALBA LIETUVIŠKAI
. ' 2S15 .W, 71 ». TaL 737-5149
Tikrina idds. Pritaiko akiniu ir

. “contact lenseB”
Vai agai auitaruną. Jidaryta treč

ir

DR.LE0NAS SEIBUTIS
■\ inkstų, pūsles ir----------

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST S3rd STREET

Ofrio HUf.: 774^00
RezMencifos telef.: 448-5543

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI t« CHIRURGĄ* 

•ndra praktika. MOTERŲ H.
Offwi 2582 WEST S^ta Cl MW’

r pankt, 2-4 ir 8-8 vai vak. fiUt**' 
liaia 2-4 raL popiet ir Idtv ’»*• 

aoMtarim.

OBTHOPEJAb-PROTEZISTAr 
Apanraū - Protezai Ved. han- 
M. PMMbo tohmt
(Arch Sw&otU) tr t t

F L 0 RID A
: DR. C. K. BOBEUS
Prostatos, inkstą ir Sapumo 

' taką chirurgija.
U: 5025 CENTRAL AVĖ

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrawda 
___ ŽEMA KAINA_______ 

R. iERtNAS 
Tai. wa 5-aoa

Apdr»u«tM
tt JvaMy MBtumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-Tttt »rtn J76-5994
J

PiRKiTEJAVTAUPYMOBONUS

Palaidojom kun. Martyną Preikšai!}
Sausio 29 dieną, sėdėdamas 

kėdėje tarpe savo numylėtų 
knygų ir paveikslų, širdies smū 
gio pakirstas, amžinai užmigo 
kunigas Martynas Preikšai tis 
Los Angeles lietuvių protestan
tų klebonas.

Velionis buvo vienas iš di
džiųjų patriotų lietuvių protes
tantų dvasiškių tarpe ir taip pat 
vienas iš pirmųjų Įšvent nAas 
nepriklausomoje Lietuvoje. Tai 
įvyko 1937 metų vasarą, kai 
grynai lietuviška Lietuvos-Vo
kietijos pasienio Sudargo’ para
pija, kurioje iki tol klebonavo 
vokietis, pareikalavo, kad juos 
aptarnautų lietuvis kunigas. 
Nuo tada ir prasidėjo jo nesibai
giantis, atkaklus ir jokių kom
promisų nežinąs Evangelijos ir 
lietuvybės darbas.

Eilę metų vykdęs pastoracijos 
darbą Sudarge, Batakiuose ir ki
tose Lietuvės vietovėse, velionis 
su pabėgėlių banga pasitraukė 
į Vakarus, kur stovyklose vėl 
organizavo religinius būrelius ir 
chorus, nesibangiančiais darbais 
apkraudamas pats save ir visus 
kurie drauge su juo dirbo.

Antrą vasario dieną, skaistų 
ir saulėtą Kalifornijos ryta, pen- 
kisdešimties mašinų

Pagaliau viskas baigta. Per rėjome ‘Šiaulių kalėjimo virši- 
isk Įmingą aktą gimnazijoje di-Į ninko sūnų Roščiną, saldainių 
ektorius Rubcovas pasakė trum 

pą atsisveikinimo žodį, palinkė
damas mums sėkmės tolimes
niame gyvenime ir kiekvienam 
įteikė baigimo atestatą. Išėję 
iš salės, demonstratyviai pas
paudėme ranką gimnazijos vy
riausiam sargui Mikulskiui, ku
ris per visus gimnazijoje būtus 
metus punktualiai varpeliu su
varydavo mus Į klases pamo
kos pradžioje ir tiek pat punk- 
tuaPai išvarydavo iš klasės mo
kytoją, pamokai pasibaigus. Su-1 
diev,-gimnazija! Gal paskutinį 1 
kartą peržengdamas jos slenks- 

Anso 4, nejutau gailesčio, kad ją ap- 
Trakio vardu, kalbėjo Edvinas' leidžiu. Mokykla kiekvienam 
3alceris ir Lietuvos Protestantų mūsU paruošė kraiti, kurį dabar

-alyde'c š: taurų lietuvi i nas • 
kutinę poilsio vietą, gražiose 
Forest Lawn kapinėse Glendale 
mieste. Nors velionies buvo no- 
’ėta. kad v'etdj gėlių būtų auko
dama lietuviškoms organizaci
joms, bet jo kapą dengė daugy
bė gražių gėlių vainikų. Gausiai 
susirinkusių tarpe buvo matyti 
ne t k lietuviai protestantai, bet 
daug ir ki‘ų lietuvių bei ameri 

ei'ų. atvykusių velioniui ati- 
bioti paskutinę pagarbą.

Koplyčioje, savo ir Čikagos 
evangrilkų liuteronų Tėviškės 
bažnyčios klebono kun.

vilkstinė rus lietu v

"fejungos pirm’ninkas Jonas 
Ivdlra. Paskaityti žodžiai kun. 
Jwcn C. J. Norem, buvusio 
Amerikos pasiuntinio nepriklau
somoje Lietuvoje, ilgamečio ve- 
•Tcr.:es draugo ir pastoracinio 
bendradarbio; perduota užuo- 
’au'a prelato JCno Kučingio, 
hiuvių katalikų parapijos kle 
oono. bei latvių ir estų parapijų 
c&ni&ų.____________________

i ii a kapo sugiedotas Tautos 
ii innas.

Ikėkis užtarnautoje ramybė
je, nuoširdus krikščioni ir tau- 

(rs)

savyje nešiojome, ir su kuriuo 
kiekvienas mūsų skins sau kelią 
tolimesniame gyvenime. Bet ta 
mokykla nė karto mūsų šiltai I 
nepriglaudė, motiniškai nepasi-l 
domėjo,. kuo kiekvienas mūsų 
gyvenome, ir iš širdies nepata-; 
rė, kai patarimo buvome ypač 
reikalingi. Ji buvo mums pa
motė, šaltą kaip mūrų sienos ir 
žvaira akimi lydėjo kiekvieną

fabrikanto sūnų Sašą Kaganą, 
dar lietuviu neapsisprendusį 
Zigmą Novickį ir tokį pat Zig
mą Stanevičių, — jaunuolius iš 
mūsų dvarininkų šeimos, Ben
jaminą Ganfmaną, labai gabų 
ir simpatingą vaiką, ir buvome 
mes trys lietuviai: Povilas Bra
zaitis, Povilas Kazeliūnas ir aš. 
Visi žadėjome siekti aukštojo 
mokslo, bet mūsų keliai skyrėsi 
čia pat, atsistojus nuo bendrojo 
stalo. Nebuvo ir bendrų kalbų.

Vyriškumo egzaminas baigėsi 
mums gana skandalingai. Kai 
vėlų vakarą išėjome gatvėn, ko
jos nenorėjo klausyti galvos 
įsakymų, o pačioje galvoje bu
vo klaikus sąmonės ir nesąmo
nės mišinys. Pirmą kartą gyve
nime buvau neblaivus.

(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

Baigiamieji egzaminai Šiaulių 13iJos lietuvius lydėjo ‘istorijos’ 
gimnazijoje nebuvo lengvi. Ra- šesėHs. ir galėjome laukti, kad 
šomųjų egzaminų temas atsiųs- i 
davo Vilnius iš mokslo apygar
dos, ir čia galėjo būti staigme
nų. Atsakomieji reikėjo laikyti 
komisijose, kuriose kvočiamojo 
dalyko dėstytojas buvo ‘bosas’. 
Palengvinimų kvočiamiesiems ■
nebuvo Įprasta daryti, šių metų j gnybti.

ka p t^k dabar bus atsiskaityta. 
MGsu baimė buvo be pagrindo. 
Mano d'džiausiąs bičiulis Koz- 
lovskij, man apibūdinant Puški
no poeziją, kai abudu skendo- 

didžiojo rusų poeto kūrinių 
grožyje, berods, užmiršo mane

V

Computers Dressed in Khaki 
, Now there are computers 
jough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
|hown in the photo is housed 
tn a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing power of a 
Complete commercial data 
processing center.
i But, urCike its civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
• • . including desert heat, Arc- 
lic cold, and salt-laden tropic 
humidity. Consequently, the 
jystem can handle many

kinds of front-line computing 
chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining thf 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subsi 
iiary of United Technologies 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is built 
around the company’s “mili
tarized” digital computers 
Their circuitry is derived fro n 
commercial computers manu 
factured by Digital Equipment 
Corporation. Special compo
nents and packaging makr * 
them suitable for military usr 
$n land, at sea, and in the air

mūsų žingsnį, — kaip kalėjimo 
sargas. Gi kalėjimas, kad ir hu
maniškiausias, dax. niekuomet 
nėra laimėjęs savo ‘auklėtinių’ 
meilės.

Šiaulių gimnazijoje buvo tra-

Marquette Parko Lietuvių_ Namu.
Savininku draugijas narių susirinki
mas įvyks vasario 15 penktadieni, 
7:30 vai. vak. parapijos salėje, 6820 
So. Washtenaw Ave. Bus trumpai pa
minėta Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo diena — Vasario 16-oji; trum- 

. p^ meninė dalis ir svarbūs praneši
mai. Prašome gausiai dalyvauti.

Vicepirm. Stasys Patlaba

i

JUOZAS GRIGULIS
j Gyveno Chicagoje, Marquette Parke.

t Mirė 1980 m. vasario 13 d., 1:30 vai-, ryto, sulaukęs 82 Į amžiaus. Girnięs Lietuvoje, Pumpėnuose, Kvėdarnos vals.Į Amerikoje išgyveno 30 metų.
I Paliko nuliūdę posūnis Herbertas Stepaitis, jo žmona 
| gyv. Kanadojec mirusios žmonos sesers vaikai: Albert Hess ir __o_ 
| Vaičaitis su šeima, gyv. Chicagoje, Helen Klein, Anna Kaufmann I ir Bruno Hesas su šeimomis, gyv. Kanadoje, mirusios žmonos Į dukters vaikai — Algis Stepaitis ir Gražina Herzog su šeimimis Ca-j 
| Pfomijoje ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje liko se-. 
I sto Barbora Rup'aineinė su šeima.
f Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų Draugijai. J 
I Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So- Western, 
I Avenue. i
I Lankymas prasidės ketvirtadieni 4 vai. popiet______f ^Šeštadienį, vasario Ū5 diehaT^IDO vai. ryto bus lydimas iš kop- 
f lyčios Į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulin- 
Įgų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse. I
| Y1?* a\ a;. JUOZO GRIGUUO giminės, draugai ir pažįstami nuo-
I širdžiai kv eciami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini 
Į patarnavimą ir atsisveiknimą.
J Nulūdę lieka:
s Posūnis, sūnėnai ir duktej'ėčios, giminės.

L Laidotuvių direktoriai Jonas G. Evans ir Stasys Evans. Tel.
I 737-860Ū.

Staigiai ir 'netikėtai 1980 m. sausio mėn. 23 d.
mirė mano midas vyras

metu

Alė, 
Olga

VYTAUTAS VAITONIS
Sausio mėnesio 26 dieną palaidotas Chicagos 

lietuviu Tautinėse kapinėse.
Ntioš'rdžiai dėkoju giminėms draugams bei pažįsta

miems, pagerbusiems velionį apsilankymu koplyčioje, 
dalyvavimu pamaldose, aukojusiems šv. mišioms ir pap

jautas žodžiu l»ei raštu. Ypatinga padėka gerb. kun. kleb 
A. Zakarauskui už ^pamaldas bažnyčioje, ūf ’maldašlcoply- 
čioje ir kapinėse’

Padėka grabučiams, suteikusiems velioniui pasku
tinį patarnavimą.

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE A VENICE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRY^MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagoe
Lietuvių 

uaidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AM6ULANSO 
PATARNAVIMAS

TUR1ME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArri« 7-3461

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. SOth Are, Cicero, m. Tel: OLympic 2-1004

PETRAS BIELIŪNAS
Tel.: LAfayette 3-35724348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 -113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 71213
2311 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11C2S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III 974-44U

1354 So. HALSTED STREET
P. J. RIDIKAS

TeL YArds 7-1911

tADUO 1IIMOS YALANDOf
rtfnmai Ii WOFA

Liotuviv kalba: kasdien nuo pir- 
madienio_iki—penktadienio -4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedė|« Aldona D*uki/f

7159 $o. MAPLEWOOD AVE.

Powerful anti-itch 
drug you can buy 
without an’Rx!

__ Stop itching fasLotexternal 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get thrs antt-ftch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme tor p1" 1 r------
itching. -«BiCOZENE

5 - NAUJIENOS, CHICAGO, &, ILL. Thundav. February Į t e *
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Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

įji: 4ml . WIliHlilli adMllHMA U '

duomenimis tik 40% amerikie
čių kas savaitę lankosi

— Irena Sekmokienė iš 
quette Parko, vykdydama

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS 
io>jX|dp snuiopl jį ĮouiĮjoLod įSuipnoN

Gallupo apklausinėjimų' jant mylia kainuoja 30-32 cen
tai- Apskaičiaviman įeina amor 

savo tizacija, gazolinas ir alyva, ap- 
maldos namuose. 52% katalikų Į žiūra ir pataisymai, apdrauda,
kas savaitę lanko savo bažny
čias, 40% protestantų ir tik 
20%. žydų lanko savo sinagogas.

• 1914 m- Detroito šaltkal
vis August Fruehauf sukons- 
truktavo ir padirbo pirmąją 
priekabą savo draugui vežti lai
velį su Fordo mašina. Savo iš
radimą jis tobulino ir pritaikė 
priekaboms prekių pervežimui. 
Šiandien 60% visų Amerikos 
miestų prekių pervežimui nau
doja tik Fruehauf priekabas.

• Gerai sureguliuota mašina 
nuvažiuoja 14% toliau. Tai reiš
kia, kad su tanku benzino gali
ma nuvažiuoti A0-50 mylių dau
giau.

• Indijos moterys patiekia 
maistą savo šeimai bei sve
čiams su ypatingu padažu, kuri 
vadina kari, gangliškai curry. 
Į tą padažą deda ne mažiau 61 
prieskonius. Amerikoje galima 
pirkti curry miltelius geresnių 
krautuvių prieskonių skyriuose.

• Strutis arba strausas yra 
didžiausias paukštis. Jis sveria 
net 300 svarų. Jo kiaušiniai 
būna iki 8 colių ilgio ir sveria 
iki 3 svarų. Tik išsiritęs iš kiau
šinio stručiukas gali būti iki pė
dos aukščio.

įvairūs mokesčiai. Apskaičiavi
me d31eidž;ama, kad mašina su
sidėvės per tris metus, važinė
jant bent 30.000 mylių. Apskai
čiavimai padaryti pagal Hertz 
B-vės duomenis. Privačiomis 
mašinomis nuvažiuojama 30% 
oigiau. nes mašinos ilgiau lai
ko. todėl jų amortizacija daug 
mažesnė. Jomis be pagrindinio 
remonto važiuojama 70,000 my
lių.

• Sovietų Sąjungos kolcho
zuose ir daugelyje institucijų) 
dar tebenaudojami senoviški | 
skaitliukai, čia žinomi abakų 
vardu. JA Valstybėse jau senai j 
jvairiems ^apskaičiavimams var- 
tojami elektriniai bei elektroni
niai skaitliukai. Virš 79% vai-j 
dinių mokyklų mokinių naudo-1 __ . , ., ,
ja kišeninius skaitliukus mate-) 7^”° 9 d‘ buvo kilmingai vanorius 
matikos uždaviniams namuose! pakelta ^etuvos tautinė vėlia- 
ir klasėse. Nėra jokio pagrindo! ,va ?rie Clcero miesto valdybos, 
baimei, kad kalkuliatoriai išau-?kuri ^n tebus visą savaitę. Vė-

VASARIO 16 CICEROJE

• Važinėjimas mašina dorosi I 
vis brangesnis. Ekonomistai ' 
apskaičiuoja, kad važiuojant

retosligoninėje, ■ bet šeiminin- 
kės pare:gas labai gerai atliko 
Irena Pranskevičienė, o. jai tal
kino Liepienė, Novickienė, Pa
lionienė, Vyšniauskienė ir kitos 
ponios.

Prie kavos ir puik'ų užkan
džių minėjimo dalyviai dar il
gai šnekučiavosi ir pasirašinėjo 
paruoštas peticijas.

S. Paulauskas

f

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

' DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

Namai, Žemė — Pardawlrmrt 
REAL ESTATE FOR SALE

Natn«l, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
f ETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, DL TeL Virginia 7-774 *2212 W. Cermak Road

Mar 
savo 

šeimos ir giminės senas tradici
jas — remti lietuvišką spaudą 
ir bendruosius darbus, gavusi 
Naujienų kalendorių, atsiuntė 
$15 auką. Tos apylinkės tautie
tis užsisakė Naujienas viene-> 
riems metams ir įteikė penkinę^ 
kalendoriui, bet pavardės prašė 
neskelbti. Dėkui už aukas ir užu 
dėmesį.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYAAAS 

♦ NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

_ _ Marquette Parko rajone.

• RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— A. Mykolaitis, Seminole,! 
Į gavęs kalendorių specialiu Iaiš-| 
] ku atsiuntė $5 auką- Domicėlės 

kūrėjus, dalyvavu- į Bubelienė iš Rockfordo, kartu! 
su ankstyba prenumerata, at-J 
siuntė $3 Dėkui.

— Dėkui P. Rimkui iš Mar
quette Parko už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir $7 au
ką.

— A. Stalionis, Port Coquit
lam, B. C., Canada, atsiuntė to- 

'Nepastebėjau, kad

sius minėjime: pulk, švedą. 
Skopą, Bikulčių, Dubą ir Klik- 
ną, prisegta po gyvą gėlytę. Stu-

gins silpnus matematikus. Den- Į,iav°s Pskėlimo iškilmes prave- dentė Kristina Tauginaitė pas-Į 
-- - de Cicero ALTos vicepirm. St'a- ■

U.XXA VCZXOJLLCLU OUULLXXJCl AVFL4.U, e

kad skaitliukai pagerina mate- Cicero mie2
verio universiteto studija rodo. dė Cicero ALTos vicepirm. Sta-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

matikos mokymosi procesą. Me- 
chanix Illustrated žurnalas š. m. 
kovo numeryje aprašo naujau
sius skaitliukus.

to prezidentas, klebonas Stan
kevičius, o Himnams ir Marija, 
Marija vadovavo solistė I- Pet
rauskienė. Be vietinių, dalyva
vo ir gen. Daukanto jūrų šau
liai, iš jų Zinkus, o Cicero Sko- 

i pas pakėlė ir Lietuvos vėliavą.
H Vasario 10- d., tuojau po lie-

kaitė Cicero miesto proklama
ciją. Inž. Stasys Dubauskas pris 
tatė garbės svečius, kurių bu
vo gausu ir kiekvienas tarė po 
keletą žodžių. Kiek ilgiau kai-'

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

A Missori universiteto Ag-| 
rikultūros kolegijos laikoma le-| p, 
ghomų veislės višta sumušė vi
sus paukštininkystės rekardus, tuviškų pamaldų, minėjimas 
padėdama kasdien po~ kiaušinį vyko parapijos dalėje. Pamal- 

dose ir salėje gausingai dalyva- 
-------- si vo JAV karo veteranų 9115 pos 

to-vyrai ir moterys-su-savo-vė-- 
liavomis. Sunešus į salę vėlią-

Vasario 10' d., tuojau po lie- 
į, minėjimas

viršvienerius metus. 40% 
pilno didumo mašina, mylia kai- kiaušinių išsiritusios vištaitės! 
nuoja 43 centai, vidutinio dy- ji^a_kasdjen_p_Q_kiauširiį,_bet j 
džio 2 durų sedanu 38 centai, gi daro neilgą pertrauką. ]
mažosiomis mašinomis važiuo- M. Miškinytė vaSj solistė Petrauskienė sugie-

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

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

Telef. 312 238-9787

i

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu laivų kelio- J 
niq (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kLaštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
E anksta — prieš 45-60 dienų.

dojo JAV ir Lietuvos himnus. 
Kun. Rutkauskas sukalbėjo in- 
vokaciją. Ringaudas Kasiulis 
perskaitė Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo aktą. Jam 
asistavo lietuvaitės tautiniais 
rūbais Pranskevičiūtė ir Rau
donyto. Buvo pagerbti žuvę už 
Lietuvos laisvę kariai, šauliai ir 
partizanai, o pagerbiant 5 sa-

bėjo kongresmanas H. Hyde iri kį laišką: 
lietuviškai Kimbarkas. Pagrin- pakelėt prenumeratą. Todėl il- 
dinė, trumpa, bet labai vertin- Sai nelaukdamas :
ga kalba buvo iš Rockforde AL-I skirtumui išlyginti, o likutis lai 
Tos pirmininko Stasio SurantoJ ^ūn 
Priimtos 3 peticijos JAV parei-J ~ 
gūnams.

Pertraukos metu surinkta virš 
1200 dol nukų.
—Meninę dalį~atliko solistė Ir-
ena Petrauskienė, Rimvydas Ka j Dėkui už laišką, nuoširdumą 
sulis ir Lulė šliterytė, kuri bu- Į spaudai ir už auką.
vo tikrai puiki.

Tenka posidžiaugti tokių gra
žiu Vasario 16 minėjimu. Kad 
ir sirgdamas atvyko fetografas 
Ciprijonas Genutis ir padarė vi
są eilę gražių nuotraukų, o Al
fonsas Gailius minėjimui, gra
žius plakatus. Gaila, kad nega
lėjo dalyvauti ALTos vicep. 
Pranutė Dvilaitienė, kurį-, sun-

siunčiu $10

ta auka Naujienų paramai. 
Daugiau aukoti norėčiau, bet 
gyvenu iš pensijos. Linkiu Jums 
daug sėkmės sunkiame darbe, 
ir kad Naujienos dar ilgai lan
kytų—lietuvius ir jų šeimas^V

mi:ii

We’ll help you make the right move.

< NEIGHBORHOOD
REALTY G9OUP

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1*41JEI GALVOJATE

PIRKTI AR PARDUOTI, 
'.uomoti ar apdrausti savo nuo- 
avybę Chicagoje ar bet kur 
Imerikoje, prašome-skambinti 
.r užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę, 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

7irš 500-tai namų pasirinkimui. 
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

TeL 767-0600 
independently owned and operated

SiiHitiniai į Lietuvą !
ir kitus kraštus !

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, I1L 60632. TeL YA 7-5980

------ --------— M. Ridikas. Afton, N. Y.. 
‘ be raginimo pratęsdamas pre
numeratą, savo gerus • linkėji
mus atlydėjo $10 auka. Dėkui 
Taip pat dėkui New Yorko tau
tiečiui, atsiuntusiam $10 ir už
sisakiusiam Naujienas 4 mėn ■ 
naudojantis platinimo vajau? 
lengvatomis, bet pavardės pra I 
šiušiam neskelbti.

— Dėkui Juozui Augučiui i?; 
Rockfordo už ankstybą prenu 
meratos pratęsima ir už ta pro ; 
ga atsiųstą $5 auką.

— Standard Taupyno Ben 
drovės pagrindinėje įstaigoje 
4192 Archer Avė., pirmadieniai' i 
ir ketvirtadieniais nuo 9 ryte 
iki 8 valš vak. o šeštadieniai? 
nuo 9 iki vidudienio buchalteri 
jos firma Brabanec, Yasus i’ 
Tague pildys suinteretuotienr 
federalinių ir valstijos mokes 

-šių-blankas.------ ------------------
— Ponia Melanija. Kluczyns- 

ki iš Brighton Parko, demokra 
tų kandidatė į JAV kongresą j 
paskelbė motyvuotą sprendimą 
boikotuoti Olimpines žaidyne 
Maskvoje ne tik dėl invazijo' 
Afganistanan, bet ir dėl kitų p: 
vergtų tautų.

— Dail. Juozo Sodaičio. da 
bar gyv. Ormond Beach, Fla j 
darbų paroda ruošiama kovo 2' i 
-ir-23 d. Stv-Petersburg Lietuvi: 
klube. .

*
M. i I M K U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

į 4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450

Į
 Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. J

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugijas val- 
lybos posėdis įvyko vasario 8 d. 
7inco Kuliešiaus puikiame na- 
ne. Valdvba svarstė veikimo 
>ūdus šių metų eigoje, kad dau
giau pagelbėjus namų savinin
kams, gerovės siekiant. Vaišin
goji Onutė Kuliešienė, Onutei 
Lnkienei pagelbstint, nuošir- 
Ižiai pavaišino skaniais valgiais 
>ei skanumynais. S. P.
• SPECIALI 20% NUOLAI 

>A PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
IĄ. Auksiniai ir _ sidabriniai re 
eželiai, žiedai, gintariniai karo 
ai, auskarai ir kiti papuošalai 
'ERKAME sidabrines ir auksi 
tęs monetas bei pašto ženklu 
©lekcijas. Mokame aukšta 
ainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
amento > prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)
— Horoscopes or Astrologica 

’arot Card Readings. Saturday 
1 to 5 no appointment neces 
ary. ELINOR JAKŠTO,J 7 N. 
TATE St., Rm. 1717. Mes kal
ame lietuviškai. 782-3777 or 
25-83°2. Professional Member 
American Federation of Astro 
fgers. (Tr.)

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent / „JL 
3208/2 W. 95th St ft 
Everg. Park, UI. O® 
60642, - 424-8654

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

I

14k Gold Charms - 30% off

arba 839-5568. (Pr).

State Fern*. hre and Casualty Company

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto riby

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti TTS^SOOO-

MARUA N0REEKIEN2

2608 West 69th St, Chicago, IB. 60629 • TeL WA 5-2787

14k Gold Earings — 30% off
14k & 18k Religious Medals — 30% off

CesmosParcelsExpressCorp._____
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St,, Chicago, DL 60629. — TeL W A &-27J7

LAST YIAA M w SCHOOL. 
AO« CMILDQEN MTWBM 
THE AO«S O* f ANO i4> 

KMuJD BY MOTOM 
VEHICLES *4 TH» U*. 
CHARLES M. HAYES,

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

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, ŪI. 60629

Everyone has chain fever and we ve 
got the selection and prices to prove it 

All styles.. .all widths and 
lengths...all great value and all

Inl4kgold^t0ttbltzi&|.
40% off

cum, A«K» OWVftl 
TO W T»P»etAU.Y AUBtT 
FOR CMCDRl N MOW THAT

— Adolfas Ramonis iš Brigh 
ton Parko, žinomas orkestro ve 
dejas ir daugelio lietuviškų or 
ganizacijų dalyvis, staiga susir 
go. Gydomas šv. Kryžiaus Ii 
goninėje.

— Jean Petrulytė iš Bridge 
porto apylinkės buvo pagerbt 
už aktyvumą jaunimo veikloj- 
-Valentino Dienos - proga ir-pai- 
kelbta metine savanoriškos vei 
los veikėja.

• Simaitis Nekilnojamo Tur 
to įstaigai reikalingi nekilnoj? 
mo turto pardavėjai ar pardr 
vejos; Skambinti tel- 436-787,-

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

>adėti teisininko Prano šulo 
aruošta, — teisėjo Alphonsi 
7 e Z Z 8 peržiūrėta. ‘“Sflduvog’ 
leista knyga su legališkomi’ 
urnomis.

Knyga su tormonus gmina 
ia Naujienų miministrsciioy 
739 South Halsterf SU Chica 
jo, ILL. €0608. Kaina $3.00, 
-Pašto išlaidoms pridėti 90c.

3EAUTIFUL BASS LAKE, INDIANA, 
year round 6 room house. Full base
ment, fireplace, all appliances. Cen
tral air. 2 car garage. 100’ lake front 
X 300', plus 4 room guest house or 
income at $200 a week. Mid 80’s.

Call (219) 772-5426

-----Arthritis Sufferers!---------------------
K Now. Get relief • 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pam. Arthritis Pein 
Formula has S0% more medicine than 
ordinary headache tablets pius two 
emactds for double stomach protec
tion Try Arthritis Pain Formula the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin;

į - naujienos, »HlCAG< i, ill, Thursday, Fetirwy




