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AFGANISTANO PARTIZANAI APMOKOMI 
EGIPTE KOVOTI PRIEŠ RUSUS

PARTIZANAI SUPAŽINDINAMI SU SOVIETŲ GAMYBOS 
________ MODERNIAIS GINKLAIS IR TAKTIKA ____
KAIRO. — Egipto krašto ap

saugos ministeris gen. Kamai 
Hassan Ali trečiadienį pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad 
Egipte yra apmokomi Afganis
tano partizanai, kurie grįš į sa
vo kraštą kariauti su Sovietu 
invazijos daliniais. Tai yra tik 
dalis prezidento Sadato progra
mos padėti ginti Artimųjų Rytų 
kraštus ir naftos laukus nuo So
vietų invazijos. Jis taip pat pa
reiškė apie tūkstančius egiptie
čių, atsiliepiančių į musulmonų 
vadų atsišaukimą ir įsipareigo
ja nčlų kariauti prieš įsibrovėliu? 
kartu su Afganistano laisvės 
kovotojais, tačiau gen. Ali ne
žinojo, ar neišdavė planų apie 
jų ten pasiuntimą. Taip pat jis 
nepasakė, kiek afganistaniečių 
yra apmokoma ir kur yra jų 
bazės.

Gerai inspzūjųoti šaltiniai Kai
ro mieste tvirtiita, kad partiza
nai yra apmokomi naudoti mo 
dėmius minosvaidžius ir leng
vuosius priešlėktuvinius pabūk
lus, galinčius pasiųsti j taikinius 
Sovietų gamybos SAM-7 raketas 
kurių Egiptas turi didelius kie
kius. Savo atsišaukime Į drau
giškas tautas partizanai norėtų 
gauti Sovietų gamybos. AK-47 
autdmatinių šautuvų, šiais šau
tuvais yra apginkluoti Egipto 
kariuomenės pėstininkai, o 
jiems šoviniai gaminami Egipte.

Turimomis žiniomis, antra
dienį Port Saido uostą praplau
kė ir plaukia Sueco kanalu So
vietų laivas Leonid Sobinov. Jis 
veža į Pietų Jemeną apie 1,200 
Kubos kareivių. Sovietų įtakoje 
yra ne tik marksistų valdomas 
Pietų Jemenas, bet ir Abisinija 
bei_ vadinamo Afrikds Rago
valstybė.

Egiptas yra pasiryžęs moder
nizuoti savo kariuomenę. Gene- 
rolo Ali pareiškimu, tam tikslui 
numatomi 6 bilijonai dolerių 
penkerių metų periodui 
per mažai.

I. GANDHI PATARĖ RUSAMS 
IŠSIKRAUSTYTI

NEW DELHI, Indija. — So
vietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministeris ir glaudus Brežnevo 
bendradarbis Andrei Gromyka 
antradieni ir trečiadienį gana 
ilgai tarėsi su Indira Gandhi, o 
trečiadienį ji patarusi Sovietų 
valdžiai atšaukti savo kariuo
menę iš Afganistano.

Sovietų valdžia daro dideli 
biznį su Indija. Dar Indira Gan
dhi užsakė daug šautuvų, kulko
svaidžių ir kitokios karo medžia
gos. Gromyka manė, kad jam 
pavyks padaryti lengvatų ii 
gauti iš Indiros Gandhi tam tik
rų koncesijų, bet Gandhi jam 
patarė tuojau atšaukti savo ka- 
riiTS" iš—Afganistano, jeigu ne- 
nori naujo pasaulinio karo. Visi 
Gromykos argumentai buvo be
verčiai: Gandhi bijo', kad rusai 
nesiveržtų į Pakistaną. Ji pareiš
kė, kad tokiu atveju ji turėtų 
padėti Pakistanui gintis.

Manoma, kad Indijos nutari
mas reikalauti atšaukti Sovietų 
karo jėgas padarys įtakos i 
Kremliaus valdovus. Gandri yra 
šitaip įsitikinusi, ir žinią 
skelbė.

pa

VLIKO VALDYBA 
POSĖDŽIAUJA

š. m. vasario 17 d. Washing
tone įvyks Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto valdybos 
posėdis. Posėdžio darbotvarkėje 
pramatyti įvairūs pranešimai ir 
darbai ryšium su olimpiada, Af
ganistano' užėmimu, ir lietuvių 
reakcijos i abu.

vra

VLIKas yra pasiuntęs jau tre
čią raštą ir/ar telegramą JAV 
prezidentui—Carteriui,—išreiri 
kiant lietuvių reakcijas į JAV 
laikyseną olimpiados ir Afganis
tano klausimais. Taip pat buvo 
atlikta ir su kitų valstybių gal
vomis — atkreipiant jų dėmesį 
į lietuvių reakcijas. (Elta)
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KALENDOFFLIS

Indira Gandhi aiškiai pa
sakė A. Gromykai, kad visi 
Sovietų kariai tuojau turi 
kraustytis,, iš Afganistano.
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Vasario 15: Jovita, Faustinas, 
Girdenė, Taurė, Kintibutas, Vai
dutis;

Saulė teka 6:48, leidžiasi 5:22.

CARTERIS ATŠAUKĖ 
ILO BOIKOTĄ

Ameriką, pastebėjusi, 
Tarptautinėje Darbo Unijdje
(ILO) Sovietai pradėjo brukti 
savo komunistinę politiką, tą 
uniją boikotavo. Vėliau paaiškė
jus, kad pati unija pradėjo nuo 
tokių rusiškų idėjų nusisukti ir 
iš unijos pašalinti bet kokos rū
šies politikavimą, prezidentas 
Carteris ta boikotą atšaukė.

Gali snigti;
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Amerikos lietuviai pastatė Vincui Kudirkai šį paminklą, 
kuriame yra iškalti Lietuvos himno žodžiai nuvedę 

lietuvius i nepriklausomybę.

LIETUVOJE SUIMTI JULIUS 
SASNAUSKAS IR VYT. SKUODIS

“Gruodžio 11d. buvo suimtas 
Julius Sasnauskas. Smerkdami 
represijas dėl pažiūrų, reikalau
jame paleisti Antaną Terlecką 
ir Julių Sasnauską”, šiais žo
džiais į JTO generalini sekreto
rių Kurt Waldheimą, Helsinkio 
Susitarimų Baigiamąjį Aktą pa
sirašiusių—šalių—vyriausybes^ 
“Tarptautinės Amnestijos” or
ganizaciją. ir Europos bei Ame
rikos Helsinkio grupes kreipėsi 
151 lietuvis.

Pasirašiusiųjų tarpe yra: An
tanas Račas, Zofija Račienė. 
Henrikas lUč^s. Veronika Ra
čienė. Geru'ė šakalienė. Riman
tas Matulis. Leonora Sasnaus
kaitė, Vytautas Bogušis, And 
rius Tučkus. Algimantas And
reika, Birutė Buranskaitė, Ona
Smetonienė, Zita Vanagaitė. An
gelė Paškauskienė, Elena Ter
leckienė, Vilija Terleckaitė, 
Mart Nikius, Enn Tarto'. Erik 
Udam, Albertas Žilinskas ir kiti.

Julius Sasnauskas, gimęs 
1959 m. (?), 1976 m. birželio 
mėn. 17 d. buvo pašalintas su 
šešiais kitais abiturientais iš A. 
Vienuolio vidurinės mokyklos 
(jr. Lietuvos Helsinkio Grupės 
Dok. 15). Daug kartų k ra t y t as.

And-14 d. perdavė iš Maskvos 
riejaus Sacharovo pareiškimą, 
kad po kratų, įvykusių “praėju
sią savaitę”, Lietuvoje suimtas 
Vytautas Skuodys, geologijos 
instruktorius Vilniaus universi
tete? Jis buvo apkaltintas pasi
rašymu peticijos, reikalaujan
čios atšaukti 1939 m. Hitlerio-
Stalino paktą ir išvesti “sveti
mus karinius dalinius iš Balti
jos kraštų”.

Kadangi Skuodžio' parašo nėra 
tarp 45 pabaltiečių, pasirašiusių 
Maskvoje rugpjūčio įnėn. pa
skelbtą protestą, jo suėmim"’ 
patvirtina žinias, kad Lietuvoj0 
buvusi paleista dar viena mari
nė peticija. Kai kuriomis žinio
mis, ją buvo pasirašę net 30,000 
asmenų. (Elta)

PREZ. TITO SVEIKATA 
SUSILPNĖJO

BELGRADAS, Jugoslavija.
Beveik tris savr.ies po kairės 
kojos operacijos^ maršalo Tito 
sveikata stiprėjo. Jis galėjo kal
bėtis su lankytojais ir tartis 
Įvairiais svari) ais reikalais.

Pri š penkia- d.enas pradėjo 
87 metas turinė am valstybės' 
vadu- s’zai <l*ti v cną inkstą. Gy
dytojai tuojau nustatė, kad kai- 
iys s ligonio inkstas neveikia.

i Jis ne tik nepavalo skysčius, 
bet pradėjo nuodyti kitas orga- 

j nizino dalis. Gydytojai davė pa- 
I čių geriausių vaistų. Jie buvo 
įsitikinę, kad Tito turės sustip
rėti. Paaiškėjo, kad prezidento.

Gydytojai ■
dabar nedrįsta imtis kitos ope
racijos, nes nusilpęs Tito orga
nizmas po jos jau nepajėgs atsi
gauti. Prisidėjo dar nauja kom
plikacija — širdis šlubuoja. į naikinti 
Ligonio sveikatos stovis nuolat 
prižiūrimas, daktarai vis tat 
susirūpinę,

sveikata nesitaiso.

KURT WALDHEIM SLAPTAI TARIASI 
SU PREZIDENTU BANĮ SADR

MANOMA. KAI) Už POROS SAVAIČIŲ 
IRANIEČIAI PALEIS SUIMTUOSIUS'

AFGANISTANE EINA 
KRUVINOS KOVOS

Pre- 
treėiadienio

KABI L, Afganistane >. 
šiaurės Afganistane, visai neto1; 
Sovietų sienos, jau dvi dienas 
eina kruvinos kovos su ru .aa 
bandžiusiais kontroliuoti \ ‘ są 
Rusija liečianti Afganistano 
siėnį.

Sovietų karo jėgos, įsiverpu
sios į Afganistaną, nužygi. vo 
i valstybės centre esančius stra- 
’eginius punktus. Pasienyje pa
likti daliniai neturi gerų susisie
kimo priemonių. Pasienyje pa
liktus Sovietų karius pradėjo 

tfgamstaniečiai, pulda
mi priešą visai netikėtai. Ru- 

4}oams atrodė, kad Afganistano 
kad duodami jam armija, stovėjusi pasienyje, bu- 

. vaistai padėtų nors kiek jėgas vo prižadėjusi rusų nepulti, bet
■ atgauti.

■ \ISIS ATOMO SPRO
GIMAS RUSIJOJE

WASHING"^ , 19H
metais So*‘ > Sąjungoje ivj k c 
nepaprr .ui didelis atom** spro
gimą , kuris laba1’ sujaudinę 
Amerikos moks1* inkus, dirbu
sius atomo s1 ayje. Sidnis die
nomis paskelbti skaitmenys ir 
įspūdžiai, kuriuos išgyveno 
Amerikos mokslininkai, dirbu
sieji Tennessee valstijos Oal 
Ridge laboratorijoje — Narte: 
ir Richard Pollock.

1947 metais įvykęs sprogimą- 
tiek paveikė Amerikos moksli
ninkus, kad jie paruošė 15 do 
kuinentų apie atomo’ energijos 
jėgą Oak Ridge instrumentuose 
Dalis tu dokumntų jau anksčiau 
buvo paskelbia, o vienas tikta 
šiomis dienomis paskelbtas. 
Jis ir šiandien stebina moksli
ninkus apie nepaprastai didelį 
energijos—sprogimą,—palietusį 
visą žemės paviršių.

Rusų mokslininkas š. A. Mcd- 
vediev aprašė nelaime, įvykusią 
apie 14X10 mylių į rytus nuc 1 
Maskvos. Sprogimas užmušė vi
sus ten duburius Sovietų moks
lininkus ir k va 
atomo tyrinėjimam <

j WASHINGTON, D.C 
zidentas Carteris
vakarą spaudos atstovams pa
reiškė, kad jau prasidėjo pasi- 

j tarimai su naujai išrinktu Ira
no prezidentu dėl suimtų Ame
rikos diplomatų ir Teherane dir
busių 50 Amerikos ambasados 
tarnautojų.

Prezidentas pabrėžė, kad pa
sitarimai slapti, nes tai esąs vic^ 
nintelis būdas pasiekti suimtų 
Amerikos piliečių laisvės. Tuo 
tarpu niekas nežino, kada suim
tieji bus paleisti, bet p- s y. ri
dentas pareiškė, kad jis steng
sis šitą sudėtingą klausimą gali
mai greičiau išspręsti.

Prezidentas Carteris atsakė i 
visa eile žurnalistu keltu klausi
mų, LeL i.; visko buvo' matyti,

— —-U——į-kad s-iumtų Amerikos diplomatuvisoje pasienio zonoje argams ta- L.. . , , . . 7 ’v•; / . • ' . ihknnas, . — °----mečiai kanai bendradarbiauja • 
su vietiniais partizanais. Sovie
tų kariai į kalnus bijo eiti, nes 
afganstaniečiai ten juos užpuo
la visai nelauktai ir netikėtai. 
Kartais jie net nežino, iš kur 
ateina kulkos, nes afganistanie-j 
čiai vra geri kalnu šauliai. L. . 
dėlių susirėminui neįvyksta, betj 
niekad kelių patruliuoti išėję ru-j 
>ai j kareivines visi nebegrįžta.! 
Rusai savųjų nelaidoja, pastu
mia? lavoną nuo kelio ir eina 
toliau;

santykiai su Sovietų 
Sovietu karo jėgų įsi- 

veržnfiari'ę Afganistaną ir ind
ros pastangos priversti rusus at
šaukti savo karo jėgas iš Afga
nistano, pagaliau ir Maskvos 
pastangos prievartos priemonė

je Į mis pagrobti Artimųjų Rytų 
’naftos versmes, labiausiai pre- 
{zidentui rūpėjo. Pirmiausia jis 
{padėjo j savo vietą labai žiąu- 
įriai prezidentą kritikavusį sena

torių Kennedy. Prezidentas pa
sakė, kad senatoriaus kaltinimai 

, netikslūs, nerimti ir suimtie
siems. vishi nenaudingi. Prezi
dentas ųėrado reikalo ir noro 
su senatbrium Į jokius debatus 

, nes tuo tarpu senatorius 
neparodė noro klausima nuo
dugniau apsvarstyti ir spręsti.

! Senatorius Kennedy buvęs infor-

FRANK WALUS ATGAVO 
JAV PILIETYBĘ ;

CHICAGO. 1 
pilietis Frank Wahis, apkaltin
tas kaip nacių kolaborantas ir 
eismo nutarimu netekęs Ame 
ikos p lietybės, tų sprendimą j niuotas apie pasitarimų eigą, 

apeliavo, pristatydamas \ okieti-j jam įa|Jiau rfipėję rinkimi- 
jos sveikatos apdraud s (Health jnė kanip5nijat 0 ne'klausimo 
Insurance) dokumentą, kmiah’.e.Sprcn(Į.;pi,s prezidentas pabi’t- 
yra aiškiai pažymėta, pas keikusj.aj ^uo (3rpU pasitarimai 

kaio imtu ^,rU°*jeina slaptai, jis daugiau ncg.al's 
Apeliaciniai rūmai ankstesnių! pasakvli> ncs klausimas labai 
teismo sprendimo vykdymą ?u-<svarbus prezidentas vėliau da- 
stabdė. j ryS platesnį pranešimą, kai klau-

! simas bus sprendžiamas ir nebus 
galimybių jam pakenkti.

NEW YORK, N.Y. Kurt 
į Waldheim. Jungtinių Tautų ge- 
i neralinis sekretorius, atsiuntė 
Į iš Jungtinių Tautų pranešimą, 
Į kad pasitarimai taqi naujai iš- 

Irano nrezidento Bani 
ri trirriAVrirtstevų-vėl vedami.

t .,:«i tie pasitarimai eis 
j, o vėliau prasidės oficia- 
abiejų valstybių derybos, 
bus urieita susitarimo, lai 

jis bus paskelbtas.
TEHERANAS, Iranas. — Pre

zidentas Bani Sadr pranešė, kad 
Irane prasidėjo pasitarimai su
imtiems ir Amerikos ambasa
doje sulaikytiems JAV diplo- 

j matams išlcsiti. Tam tikslui

buvęs Lenkijos ejb

Gydytojai patarė abiems 
I i (o sūnums nuo tėvo toli nesi-

5'ti' i traukti.

kad 
premjerės sūnus Mark Thatcher' 
įsimylėjo italę I. Rosalini ir 
abu dirba japbnų aiūlimo pra- 
monei.

Britams nepatinka.

MAIŠTININKAI BUVO
PAGROBĘ 400 ŽMONIŲ

SAN SALVADOR, Salvadoras.
— Salvadoro kairieji maitšinin- 
kai šalia sostinės praeitą tre
čiadieni įsiveržė ir pagrobė Pa
namos ambasadą ir Salvadoro 
vandentieki-) ministerijos rū
mus.

Maištininkai, p a v a rtodami j 400 įmonių.
ginklus, užėmė ambasadą ir mb į Maištininkai mdka vartoti re- 
nisteriją, areštuodami abiejų, volverius ir drąsiai juos vartoja? 
Įstaigų tarnautojus. Vėliau maiš-j Atrodo, kad maištininkai yra 
tininkai, palikę durų sargus,) pasiruošę persiimti su Salvadoro 
kelių valandų laikotarpyje su- kareiviais ir policija. Iki šio’ 
ėmė 400 žmonių. Tokio didelio meto kariai turėjo geresnę or-

vadoro Krikščionių demokratu 
partijos centrą ir prie jo nušovė 
10 žmonių. Dabar aiškiai nusta
tyta, kad į vandentiekio minis
teriją įsiveržė tiktai 30 ginkluo
tų kairiasparnių “partizanų”, o 
jiems pavyko paimti nelaisvėn

1978 m. lapkričio 16 d. paskelbė 
Atvirą laišką Antrajam Lietu
vos KP CK- sekretoriui Dyben- 
kai (žr. Aušros 11 Nr.). Jis yra 
vienas iš .45. pabaltiečių, 19.79 m. 
rugpiūčid 23 d. pasmerkusių! įmonių skaičiaus pagrobimas ganizaciją ir susisiekimą, bet 
StatinoJIitierio paktą. Į įvyko viena. diena po to, kai I paskutiniu metu maištininkai

UP1 žinių ągentūp.. sausio martininkai buvo pagrobę Sal* 'tampa vis ^atkaklesni.

i

lios

Kurt Waldheim veda iki 
galo slaptus pasitarimus 
su Irano valdžia, siekiant 

išlaisvinti sulaikytus
•JAV piliečius.

[sija buvusio šacho
imams nustatyti ir amerikiečiai 
!bus priversti prisipažinti prie 
kaltės, liet tie pasitarimai bus 
slapti. Mula Chomeini sutiko 
vesti slaptus pasitarimus JAV 
piliečiams išleisti.
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KAS TURI TEISĘ GAUTI NAMŲ APŠILDYMUI 
PAŠALPĄ?

Trys Chicagos miesto agentūrų atstovai užpraeita 
penktųdinį Įvairių socialinių klubų seniorų delegatams 
bei spaudos reporteriams patiekė svarbių žinių. B. But 
ler ir J. Carvey iš Human Service ir Public Safety de
partamentų, kuriuose dirba 1,700 tarnautojų su 116 mil 
dolerių biudžetu, kalbėjo apie teikiamą pagalbą senio- 
rams, kad jie geriau ir saugiau gyventų Chicagos mie
ste. Kitas komisionieriaus pavaduotojas Roger Mason, 
iš Health Įstaigos, pranešė, kad plačiu mastu dep-tas 
numato padėti mokyklos vaikų imunizacijai, kraujo 
spaudimo testais, psichinių ligų sveikatos patari
mais ir dantų patikrinimu. Tas pats departamentas in- 
veštiguoja maistu apsinuodijimo atvejus ir inspektuo
ja ligonines, klinikas ir kitas sveikatos apsaugos in
stitucijas.

Laurence Agron iš OSC/X Senėjimo (Aging) ii 
Rehabilitacijos žinovė, pranešė apie legislatūrose svar< 
stomus federal., valstijos ir miesto taryboj nuostata 
projektus. Dar buvo keletas pranešimų ir Patarėjų Ta 
rybos roprtų dėl jų vykdomų senjorams svarbių 
jų buitį gerinančių darbų. ____

Nesant salėje mikrofono tuos raportus sunkiai ga 
Įėjo girdėti tie seniorai, kurie sėdėjo paskutinėse kė 
dėse. Sueigoje iš viso dalyvavo apie 150 klubų-draugi 
jų delegatų, jų tarpe mačiau Lietuvių Pensininkų Są
jungos pirm. p. Vanagūną ir vicepirm. J. Skeivį, kurie' 
aktyviai dalyvavo paklausimuose ir diskusijose.

Sewers (Vamzdžių) departamento atstovas prane 
šė apie naują vamzdžių patarnavimo apmokėjimą, ku 
ris pradėjo veikti nuo š .m. sausio 1 d. ŠĮ mokestį priva 
lės mokėti visi Chicagos miesto dabartiniai > vandens 
kostiumer'ai. Tačiau, asmenys, kurie yra 65 metų ai 
vyresni, galės prašyti vamzdžių mokesčio išimtine: 
(exemption). Vieno klubo delegatas paklausė kur ga- 

tuo reikalu formuliarų, nes jis 23 kartu: 
skambinęs Į Sewers departamentą ir formų negavęs 
Kiti delegatai sakė, kad jiems atrodo, kad tos Įstaigos 
biurokratai yra apsileidę ar' tyčia vilkina, kad seniors 
nustatytu laiku negautų vandens vamzdžių mokestinių 
lengvatų. (Pvz. ir aš gavau prie savo vandens suvarto
jimo sąskaitos mokėti dar papildomą $3.00 priedą).

Sueigoje buvo pasklbta Energijos Krizės Assistan 
ce programa, kurią tvarko Chciagos miesto Depart 
ment of Human Service, Leonard T. Carright komisic ' 
nierius. Jei jums rekalinga pagalbą dabar ar ateityj ' 
šildymo sąskaitą apmokėti, tai ta Įstaiga galės padėti 
Jei jūs turite teisę tokią pagalbą gauti, minėta Įstaiga 
jums galės šildymo sąskaitą apmokėti ikj $300.

Kas turi teisę? Namų ūkio tvarkytojas ir pavieni- 
asmuo, kuris atatinka pajamų nustatytą ribą, turi to 
kią teisę, kas priklauso nuo šeimos dydžio. Vieno as. 
mens šeima gali uždirbti $4,250 Į metus; 4-rių asmenį 
šeima gali uždirbti $8,379; ir šešių asmenų šeima gal 
uždirbti $11,125. Pridedama $1,375 kiekvienam papil 

domam šeimos nariui. Pirmumas taikomas senjorams 
Jūs turite pateikti šiuos Įrodymus: 1) savo pajamų dy 
dį^2) kad esate šeimos galva (head-of-household), 3' 
kad pats apmokate šildymo sąskaitas. Čia veikia pir 
mumo-priri?ipa?kas—pirmas—kreipiasi—šildymo pašal
pai gauti, tai pirmas aptarnaujamas, kol Fondai pasi 
baigs! ;

Kaip pagalba yra suteikiama? Asmenys turi už
pildyti aplikaciją, kad gautų išmokas pagal šią progra
mą. Aplikacijos priimamos Chicagos miesto 19-kose 
the Department of Human Service patalpose ir the 
Mayors Office for Senior Citizens and Handicapped 
Įstaigoje. • šis departamentas apsvarstys visas paduota 
aplikacijas.

Sekantis susirinkimas (caucus) numatytas sušauk 
t-i kovo mėn. vklu ry< Data i r vietą bus- paskelbta-spau
doje ir per radijo vėliau. Rep. p r. š-las

%
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Vilniaus katedra
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Department of Human Service
Įstaigos adresai

Energy Crisis Assistance go Ave., tel. 744:7392. 
aplikacįjas priima Depart
ment cf Human Service istar
gos tarp 8 v. i\ iki v. v. kas
dien, ir nuo 9 v. r. iki 5 V.’^v. 
šeštadieniais ir sekančiose Ghi 
agos miesto įstaigose: (The 

Mayor’s Office for Senior Ci
tizens — 2001 W. Davon, ir 
Copernicus 3160 N. Milwakee, 
curios bus atidaros tiktai nuo 
I v. r 
lomi* 
os

čia patiekiame Department 
if Human Services Cominuni- 
y Service centrų adresus:

Garfield, 10 S. Kedzie Ave.,

iki 5 v. v. savaitės die- 
š-'štadieninis šios istai- 

uždarytos) 
a patiek’:)

Ilalsted. 1935 S. Halsted St.,

King, 131 1 S. Collage Gro- 
e.. tel. 548-6700.

Montrose. 1554 
vay, lel. 331-8200

Broad.

-MES ATSAKOME
JŪS KLAUSIATE,—
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1 TAVO ŽODIS YRA TIESA
3 Jono 17:17
1 ' IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
2 Jono 8:32 i
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Mano vyras dar žadądirbti dve
jus metus. Ar mano vyras bū
tų priežastimi, neturėti teisės 
Į asmeniškas išmokas? Jane I.

ATS. Nebūtų priežastimis.1 
Kiekvienas dirbantis asmuo 
pagal Soc. See. Įstatymą turi 
teisę gauti išmokas pagal jo ar 
jos rekordus. Jeigu jūs esate 
Išdirbusi pakankamą metų 
ketvirčių skaičių, jūs galite 
gauti išmokų čekius, jei jūs 
išeinate poilsin 62 m. su su- 
mašintomis išmokomis.

Jeigu jūs norite gauti išmo
kas kaip žmona, tuomet vyro 
darbas turės Įtakos i jūsų iš
mokas. žmonai išmokos išmo
kamos, tai vyras gauna išmo- 
kų čekius.

Jūs turite susisiekti su vietos
Social Security Įstaiga prieš 2 
ar tris mėnesius, jei jūs pa
geidaujate nustatytu laiku 
gauti išmokų čekius. Jeigu jūs 
kreipsitės anksčiau, tuomet ne 
bus atidėliojimų pirmo išmo
kų čekio prisiuntimui.

» * *
APIE MONEY MARKET 

CERTIFICATES

nereikią mokėti pajamų mo
kesčių.

* - / •

KT- Mano prašymas gauti 
nedarbo pašalpą buvo atmes
tas. Kokia apeliacijos teisę aš 
ttH-iu? J.ohn K-as

ATS. Jeigu jūsų pretenzija 
(claim) gauti nedarbo pašalpą 
yra atmesta,tai jūs turite teise:

1) Jūs galite apeliuoti dėl 
bet kurio sprendimo, jei jums 
atsakyta bedarbio pašalpa.

2) Paklauskite Unemploy
ment Insurance įstaigos tar
nautojo, kad jis paaiškintų 
kokias jūs turite apeliacijos 
teises ir kad padėtų jums užpil
dyti apelicijos formą.

KL. Pensijai esant mažai, o 
infliacijai vis didėjant, savo 
didesniąją santaupų dalį inve
stavau j Money Market Certi- 
ficatus po $10,000.00 šešiems 
mėnesiams. Aš girdėjau, kad 
tie vad. Certificatai nėra Fede
ralinės (FSLIC) valdžios, ap
drausti, nors ta taupymo įstai
ga sakė, kad yra apdrausti, 
kaip ir kiekviena taupymo są- 
skita. Kur yra teisybė? Jei jie 
neapdrausti, tai kokią riziką 
aš turiu? J. J.

3. Įstatymas nustatė apelia
cijai paduoti laiką. Užpildy
kite apeliacijos formą 7 deinų 
laikotarpyje, po to, kari gavo
te pranešimą, kad pretenziją 
pašalpai gauti yra atmesta arba 
laike 9 dienų po to, kai paštu 
gavote tokį atmetimo praneši
mą. Devynių dienų terminas 
skaitomas nuo dienos praneši
mo išsiuntimo, bet ne nuo die
nos, kada jūs gavote tą laišką. 
Jeigūž jūs apėliaėija siunčiate 
paštu, tai pašto; antspaudas 
nurodo nustatyto- termino ri-

ūžiamą Socialinio draudimo 
ir aprūpinimo skyrių, kuriis 
išeina kas savaitę lietuvių 
kalba.

Tie šio skyriaus skaitytojai, 
kurie j savo klausimus norėtų

!St, 4810 No. Mil- Šauti atsakymus Į namus, jieNorthvveest 
waukee Ave. tel. 283-7831. turėtų prisiųsti sau adresuotą

S^h Chick^5/J231 S. Hou-|voka- su paštO-jenklų.
- - '-t . * ♦ *

ATS. Mus taip pat informa
vo, kad jūsų minimi Gertifi- 
catai esą apdrąuti, kaip ir ki
ti taupymo fšąsskai tose laiko
mi pinigai. Jūs klausiate, kur 
yra teisybė? Mes manome, 
kad nebūdami tuo reikalu eks
pertai, kad teisybė yra vidu-

ston A ve. j tel. 37B-4400.
Southwest, 3304 S- Halsted 

St., tel. 37Ū-3209.
Trima Davida, 2550 West 

Nonh Ave., tel. 772-9135.
West Garfield,. 3952 West 

Jackson Alvd., tel. 825-2925.
Woodlawn, 241 

tel. 684-7801.
Englewood, 839 

tel. <832-9800.
Kiti Department

Service ofisai:
South Lawndale

Outhpost, Kedzie 
522-4646..’

Austin Unit, 5900 W. 
cage Ave., tel. 287-3069.

Mid.South Unit, 11300 
Halsted St., tel. 563-8696.

Southwest YSB, 625-1

* *; *
DVIEJŲ ASMENŲ - PAJAMŲ 

ŠEIMOJE, IŠMOKŲ REIKALE
pinigus taupyti federaliniuc’se

E. 63rd SI.

W. 6-lth St.,

of Human

2401 
Ave., tel.

Chi-

So.
Kedzie Avė., tel. 471-2711.

sin, sulaukus (52 metų amžiaus.

lis į LB Socialinio klubo rei
kalų vedėja A. Čepuli, 3261 S. 
Halsted SL, Chicago, Ill.

£ # Sfc
KL. Noriu paklausti gal tu

rite lietuvių (paaiškinimų) kai 
boję, kuri ąišleido: William 
Steif knygą “What Yuo have 
got coming in Social Security 
and Medicare”. Aš pats labai 
gerai anglų kalbos nemoku, 
be Į suprantu skaitomą tekstą.

J. P-n is

ATS. Gaila, minimo laidi-
skyriuje. Trio mes ncTurinre; Patariame

KL. Mano žmoną yra 52 me
tu amžiaus. Amerikoje išdir
bo HZ> melu soc. sccmity ap
draustame -darbe. 1973 metais 
buvo sužalota (nugara) ir p< 
2 operacijų pripažinta visam 
‘aikui nedarbinga. Tada Soc. 
-ce. Administracija atmetė 
os prašymų pensijai gauti^y 

;ai trūko išdirbto laiko. D^bav 
i as skaičiau “Naujienų'* So- 

c ialiniame Tr*T|ąrT)o
kad pagal naują susitarimą su 
vokiečiais yra už* k.) i lomas
Vokietijoje isdii Inas laikas. 
Mano žmona Vokietijoj išdir
bo virs 7 metus apdraustame 
darbe ir jaį yra v« kiečiu pri
pažink) pensija 75 markės per 
mėnesį. Malonėkite pranešti 
ar dabar būtų galima išreika
lauti jai soc. steurily pensija 
ir kokius dokmnenuis reiktų 
fuuer'prbHtHytL—-kiek
kainuotų ?   I. J-k u s sava itin įsa r mfocgrftfe ?

kreiptis į viešąjį miesto kny
gyną, jei ten nerastumėt, tai- 
tarnautojai galėtų jums leng
vai surasti tos knygos leidė
jus. . . .

KL. Mačiau laflcrastyjc’ 
tad jūs tvarkote skvriir Sociali
nis Draudimas rr Aprūpini- 
mas. Taip pal būtų malonu 
paklausti ar rvdaguojania air

H ATS. Jūsų reikalu reiktų 
E lirsiog kreiplis j V. Vokietijos 
= j konsulatą, csanlj C.hicngoje. 
= ĮTcn reiktų užpildyti spęcia- 

aplikacijas. Jeigu jums 
eiklų pagalbos, jartfe kreip.

Juozas Pnis
jUfrUjgrkST k?HelYį1' jįlcŲs 

<|blinio l)r;)ųduDfltlit..,«kpfūp^- 
dabar tv^fkįp

ilinio 
no skyrių:

■ K:

£<

?T *

KL. Malonėkite tiksliau pa
sakyti, kas' rs tikrųjų yra Un- 
employment Insurance ir kam 
ta apdraudaį patarnauja? F. G.

ATŠAŲtienplovment Insur 
rance, • lietuviškar tariant Ne
darbo apdrauda, yra valstijos 
vykdoma programa, skirta da
linai jums ^išmokėti daliną 
algos (uždarbio) nustojimą, 
kai • jūs laĮĮeistaš išdarbo. J ei
gų jūš latitinkafė'mitstatytiems 
Įstatymo reikalavimams, jūs 
galite gauti išmokas, kol sura
site pilno laiko darbą. Į Ne
darbo fondą mokesčius moka 
tik darbdaviai; darbininkai Į 
tą. fondą tiesioginiai ir netie- 

i ir 
jiems iš uždarbio nieko ndat- 
skaitoma.

ir savivaldybių bonuose kur stoginiai-Mjieko ! nemoka
nors mokami mažesni procen
tai, bei yra didesnis saugu
mas, o be to, nuo tų bonų

Recipe Box

PUMPKIN NUT BREAD
154 cups regular all-purpose 

flour
2 teaspoons baking powder 

54 teaspoon baking soda 
54 teaspoon salt
1 teaspoon ground cinnamon 

*4 teaspoon ground cloves 
54 teaspoon ground ginger 
54 teaspoon ground allspice 
54 cup regular margarine or 

butter, softened
54 cup sugar

New Cookbook—A “Sneak Preview*

p
î

Įį>:S§B

BUTTERY APPLE SQUARES
2 cups Ricc Krispies cereal

114 cups regular all-purpose flour
54 teaspoon salt

cwp regular margarine «r
— letter...................... .....

Fragrant Pumpkin Nut 
Bread and luscious Buttery 
Apple Squares are sure to be
come harvest-time favorites, 
whether to warm a chilly let’s- 
stay-at-home evening or pro
vide a congenial welcome to 
friends or relatives. These 
kitchen-tested recipes are a 
•‘sneak preview” of a brand new 

- hard-cover cookbook.
The KeUogtfs Cookbook in

cludes 200 pages of recipes, over 
£0 of which are shown in full
color photographs throughout, 
the book.

It is being offered for $3.50 
and two box tops on pack: ges 
cf several of the ” company’s “ 
cereals and other convenience 
foods.

54 cup milk
• 1 teaspoon vanilla flavoring

1 cap solid pack pumpkin
1 cup All-Bran cereal or Bran 

Buds cereal
54 cup chopped nuts

• In small mixing bowl, stir 
together floor, baking powder, 
soda, salt and spices. Set aside.
• In large mixing bdW\, beat 
margarine and sugar until wen 
blended. Add egg. milk arid 
vanilla. Beat well. Stir in 
pumpkin, All-Bran cereal and 
nuts. Add flour mixtur* - Mix 
until well combined. Spread 
batter evenly in well-greased 
fix5x3-inch loaf pan.
> Bake in oven at 350® F. about 
SO minutes or until wooden pick 
Inserted near center comes out 
clean. Remove from pan. Cool 
completely on wire rack before 
slicing. Serve half slices sand- 
wich-style with softened cream 
cheese as the filling, if desired. 
Yield: 1 loaf

1 cup f)UTnpkin Is half 
w j Ibrean.r Remainder can

% cup sugar
5 cups sliced, pared tart analog

54 esp milk (about 1’4 Hr.)
2 U^lespoons regular 1 tablespoon lemon jwfea

a^-purpose flour Confectioners’ Sugar Glaae
• Crush Rice Krispies cereal to fine crumbs. In medium-siaa 
mixing bowl, stir together crushed cereal, the m cups floor and 
the salt. Cut in margarine until mixture resembles coarse meal. 
Add milk, stirring until entire mixture is moistened. Pat half the 
dough in bottom and about half way up the gidas of CTranad 
9x9x2-indi baking pan. Set aside.
• Stir together the 2 tablespoons flour, the cinnamon, nutmeg

sugar. Mix with sliced apples. Spoon into crust. Sprinkle viUi 
lemon jwce. Set asine.
• Roll out remaining doegh vn lightly floured eurfkea to At p* 
Place over apples. Prick crust with fork 3 or 4 times.
• Bake in oven at 375® P. about 45 minutes or until apples arft 
tender. While still warm, drizzle with Confectioners' Sugar Qlesu 
Cut into squares and serve warm or cooled.
Yield: 9 servings »

VARIATION: 2 cups Com Flak~s cereal, crushed to menam 
cup, may be sulsetitutecl for the Rice Krispies cereaL

CONFECTIONERS’ SUGAR GLAZE
1 cup sifted confectioners’ sugar 4 teaspoons warm waUr I
• Combine sugar and water in small mixing bowl, stirring unlff*
smooth. If a thinner glaze is desired, add to 1 teaspoon metw 
water. ’ ; . *
Yield: 14 cup

i

ttituted for the water-

CrtiCAC-O. a 1'riday, February: 15, 1980^
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ST. PETERSBURG, FLA
-i i.

AR LIETUVOS ŽEMĖLAPIUI REIKA

Jonas Valaitis

J VALAIČIO 92 m. AM
ŽIAUS SUKAKTIES MINĖJI
MAS. 1980 m. s.m. 26 d. J.Va- 
laičio sukaktį paminėti Holyday 
Innrestorane susirinko į vakarie 
nę: Juozas Adomaitis, Emilija 
Bogutienė, Irena ir Antanas 
Mačioniai, Albertas Mateika, Irę 
na Račinskienė ir Stefanija 
Vaitienė. Nuotaikingai vakarie
niauta. P. Eugenija Bogutienė 
pasakė reikšmingą sukaktuvinę 
kalbą, apibūdindama Jono Va
laičio charakterį, jo veiklą ir 
dabar einamą prasmingą gyve
nimą kelią; linkėjo sukaktuvi
ninkui sveikatos, stiprybės ir 
geros sėkmės ateičiai. Su šam
panu atgiedota Ilgiausių Metų.

Jonas Valaitis nuoširdžiai dė
kojo savo bičiuliams. Čia pri
siminė ir nuotykį, galėjusį baig
tis jo mirtimi. Į ėjusio Jono Va
laičio šoną trenkė važiavęs at
bulai iš kiemo automobilis. Rei
kėjo tiktai sekundžių, kad net
renktu į toliau gulėjusį šali
gatvyje Valaitį persiritę auto
mobilio ratai, čia pat, už arti
mo lango, stovėjęs p. J. Ado- ■ 
maitis sušuko važiuotojai ‘Stop’

ir Jonas Valaitisišliko gyvas, 
tiktai kairioji koja buvo gero
kai pažeista. Jonas Valaitis sa
vo padėką baigė žodžiais: “Jei 
ne mano brangiausiojo bičiulio 
šauksmas ‘Stop’, šiandiena ma
no vieta būtų ne prie šios vaka
rienės stalo, o kapinių žemėje. 
Todėl mano nuoširdžioji padė
ka priklauso brangiajam bičiu
liui Juozui Adomaičiui.”

čia pat vakarienės dalyviai 
dalinosi Jono Valaičio prapjau
tu gimtadienio tortu. Kiek vė
liau restorano estradoje pasiro
dė orkestras su solistu kuris, or
kestrui pritariant 
■gimtadienio 
pabendravę, 
viai skirstėsi

pagiedojo, 
giesmę. Dar kiek 
vakarienės daly- 
namo.
27 d., Jonas Va-Sausio m.

la’tis dalyvavo pietuose St- Pe
terburgo Lietuvių Klube. Čia 
Klubo pirmininkas p. Judgėlas 
pasveikmo Joną Valaitį jo 92 
m. sukakties proga su atatin
kamu jo asmenybės paryškini
mu. Jonas Valaitis, atsiliepda
mas i sve’k’nimą, savo padėką 
papildė labai nuotaikingai tri
ną Jurgio Baltrušaičio eilėraš
čiu deklamacija: “Garbė Rytui” 
(Valaičio verstą dar iš rusų kal
bos) ir “Gėlė”. Deklamaciją 
ba’’gė “Ramunėlės” posmu “Var 
gp taku per rugienas, štai pa
sauly aš ne vienas, tavo žiedas 
džiaugsmo saulės, jo bedugnėj 
ne našlaitis.”

Po šios pabaigos visi buvę sa
lėje. dalyviai spontaniškai at- 
s’stoję sugiedojo nuotaikingai 
Jonui Valaičiui Ilgiausių metų.

Antanas Mačionis

Vytauto bažnyčia Kaune

FANATIZMO AUKOS IR KAS TOLIAU?

LINCAS ŠĖTONO ANTSPAUDAS?
Lietuvos žemėlapį ir sienas VLIKo seime priminus

Atsakymas į ‘Drauge” pareikštas nuomones

Su VLIKu seniai bendrauju 
ne vien Lietuvos sienų klausi
mu. VLIKo pirmininkai pritarė 
mano darbui Lietuvos žemėla- 

i p;o reikalu.
i VLIKo pirmininkas Dr. A-
i ’Trimakas 1963. V. 8 d. man pa

rašė: “Kiek reikės naujų žemė
lapių. bandysime pasinaudoti • 
Jūsų projektuojamu išleisti. Bū 
tu gera, kad praneštumėte ko
kia bus jo kaina ir kada numa-

( note jį baigti paruošti ir išleis- 
t **

i

BAT.ZEKAS MOTORS
4030 Archer Avė.. Tol. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

šaihą išvarę, Irano gyvento
jai atsidūrė desperacijos ir ne
vilties būklėje. Thrp religinių 
fanatikų taip pat nėra sutari
mo. Pasaulio akys atkreiptos į 
alyva turtingus Artimuosius 
Rytus — Iraną ir Saudi Arabi
ją. Alyvos baronai pasidarė la
bai turtingi, ypač Saudi Arabi
jos. net sukėlė alyvos eksporto 
krizę, kainas keldami ir norė- 

■ darni daugiau pralobti. Dabar 
i tie šeichai supirkinėja auksą, 
: taip pat iškeldami pasakiškas 
: kainas.

Llamas yra pragmatinė tiky
ba, pasigailėjimo, lygybės, žmo
gaus te’sių nepripažįsta, nebe

ti.
Linkiu gražios sėkmės Jūsų 

užsimojime garsinti Lietuvą ir 
jos sienas tinkamu žemėlapiu”.

VLIKo pirmininkas Dr. J. K. 
Valiūnas 1968. V. 1 d. man pa
rašė:

“Kas liečia Lietuvos žemėla- 
Į pi. aš tą klausimą aptariau su 
Prof. Puzinu tuoj grįžęs iš Ka
lifornijos vasario mėnesio vi
duryje. Jis man pažadėjo su 

! Jumis artimai bendradarbiauti.
Kiekvienas lietuvis, o ypatin

gai mokslininkas, kuris kovojašachas labai norėjo Iraną 
pasukti 20-to šimtmečio gyve
nimo keliu: moterims suteikti 
lygias teises su vyrais ir pra-; Tranui komunistai kol kas nie- 
vesti kitų reformų. Ar jam pa-1 ko nedaro, bet laukia kol chao- 
sisekė tai padaryti Chomeinis j sas viduje visiškai pribręs, tada 
su savo “revoliucme” gauja komunistai ateis “išlaisvinti”, 
kraštą nustūmė 100 metų atgal, | Kiekvienam turėtų būti aišku, 
faktinai, į 13-tą šimtmetį...

Suėm mas
dos ir laikymas 105 dienas įkai
tais, tai banditų darbas, kurie 
pagrobia žmogų ir stato reika
lavimus. Bet užgrobimas JAV į vj—
ambasados yra daugiau, negu Į sis sutramdyti _ Islamo tikybą,

| kokią politiką Sovietai naudo- 
Amerikos ambasa- su nieku0 nesiskaito. Jung-

tinėse Tautose turi veto teisę, 
ir ką jiems padarysi!

Nežiūrint to, kad komunistai.
“visur laimi”, bet ar jiems sek-

paprastu banditų darbas, stebi-' Wjie daro Vakarų pasauly-

V oi a re Premier Couoe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. jMMiBM, A KISS m TH1 DARK. PikantSkų ir intyohj nuotyKic

Dr. B. XmeitM, HISTORY OP LITHUANIA. Lietovoa Iftotije* 
cutnoka ano p«t aenojų aožhi iki pokario »etoi. Vidutinio formato, 143 
pat, kainuoja S1.00. .

Dr. Jmms B. Konftoa, VYTAUTAS TH! OR1AT. Istoriniai DLK Vy 
taato bruoiai, polio&ant to laiko Lietuvos ralatyMa u joa kaimynu teorite 
311 pti. Kaina SS.OO. Kietaia tirfeUaia SAW.

Dontmna knygą yra ttnkamoo dovanot {vairiomis progomia. Jaa b 
kitai knygai gatiaa iatfytt atrilankiuo į Naujienai arba atakmtua iakį u 
piuigino padalas. :

« t;ki vakarietiška kultūra. Nors 
k' Saudi Arabija leido JAV pirk
it ti alyvos, bet kaip bus toliau?-
5 Kaip bus su Irano alyvos eks-
6 portu Amerikai, kai 50 ameri- 
| kiečių ten įkalinti jau trys mė

nesiai?
i Ajotola Chomeinis kaltina Ame 
; piką, — už ką? Reikalavo išduo 
i ti buvusį Irano šachą, sergantį 
; žmogų, kad galėtų jį nubausti, 
j šacho Amerikoje jau nėra, 
I bet amerikiečius įkaitus vis te

belaiko. •. Išvarė Amerikos re
porterius, uždarė televizijos tink 
lą, kad apie įkaitus nekalbėtų. 
Ameriką vadina imperialistais, 
lygiai taip, kaip daro komunis
tai, patys siekdami naujų kolo
nijų, tapo imperialistiniais ag
resoriais. Bet jie šaukia: “Ne
sikiškime į svetimo krašto rei
kalus”.

G. L. Brown sako: “Jeigu aš 
būčiau dailininkas ir tapyčiau 
ajatolos Khomeinio portretą, 
tai jį nutapyčiau su velnio aki- 

Lmis, kurios graso, neturi meilės,

na kultūringąjį pasaulį. J. T. 
ir pasaulio balso jie nenori nė 
girdėti, jie dega kerštu^Sankci-

je? Islamo turtingieji alyvos 
baronai patys nepajėgs kariauti 
su Raudonąja armija. Bet viena

jas Tranui nėra lengva paskelb- kad M“kya skaldo pa-
j šaulį. Afrikoje vienur laimėjo, 

,į_j kitur juos išvarė. Pakistanui ir 
Kinijai darosi nedrąsu, kai ne
prašyti “svečiai” slankioja jų 
pašonėje.

Sako, tikėjimas yra galinges
nis už ginklą, bet ar taip yra 
mūsų amžiuje, ateitis parodys. 
Tačiau trečiajam Pasauliniam 
karui dirva jau ruošiama-

M. Šileikis

ti, kai laiko įkaitus-
Kita vertus, ajatola Chomei- 

nis neaiškus tipas, kurį jo pase
kėjai garbina ir jo paveikslą 
ant lazdų gatvėmis nešioja, kaip 
kokį šventąjį. Dabar pajus, kai 
komunistų šarvuočiai artėja 
prie Irano sienos. Komunistų 
armijos iš Afganistano lengvai 
neišsikraustys, jų neišprašysi, 
nors yra “prašomi” grįžti ten, 
iš kur atėjo... _ :

Sovietai siekia perkirsti Vi
durinę Aziją ir pasiekti Persijos 
įlanką. Jie nori apsupti alyvos 
šaltinius — Iraną, kuris jiems 
arčiausias, tada slinkti prie Sau 
di Arabijos.

nė pagarbos kitiems”.

jungos agresija ir tikslas kont
roliuoti žibalo versmes, tą juo
dąjį kraują, be kurio sustotų 
pramonė ir ūkis. O jeigu jiems 
tai pavyktų padaryti, tai būtų 
baisus išnaudojimas, pan. kaip 
dabar lupa muitus už siuntinius 
į okupuotus kraštus.

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI REUERI'AI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS Rr7ZT.rT.-_

Atdara šiokiadieniais nuo

l — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

-t 500 psL Kieti viršeliai _______ ____ .. $5.00

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

494 psl. Kieti viršeliai ________ ..__ $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psL Minkšti viršeliai _____
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

$6.00

’“NAUJIENOS
1739 ŠI Ilaisted St, Chicago, IL 60608

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

-------- Tel. 476-2206

OR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIIKOSe GALIA.* GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO. VISUOMENES VSIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Or A. J. Ov»Me - MINTYS IR DARBAI. 236 pat, IWHMrflW 

mėtoj {vytina JebloMfcfc Ir Totoraičio Jaunai dienaa ir Į™ 
------------- ------- —------- ---

Or. a. 4. — DANTYS, Ja pridBftra. avellata Ir trvfia
KJetaia rtrtellala. vietoj* M.OB dabar tik --------------
•Ink*tai» Arteliai* SUt .-----------------------------------

O, a. i. AUKŠTA AULTORA - ilAURO> KMONR*.
Kelton* R- • Rump* l*?®***1** Dabar tik - ----------

27» 3®. 0AL8TXD 8T, CHICAGO,

minga išleisti tariamą ‘ lietuviš
kų žemių žemėlapį” ar etnogra
finį lietuvių tautos žemėlapį, 
kuris gali iš naujo sužaboti ir . 
labai suvaržyti mūsų tautos tei- 
singus s ekimus ateityje, norint* 
atstatyti Lietuvą etnografinėse 
ribose.

dėl Lietuvos reikalų, yra mums 
labai vertingas. Būtų malonu, 
Jums sekantį kartą lankantis 
New Yorke, su Jumis susitikti 
ir mums rūpimus reikalus ap
tarti”.

Su prof- Puzinu bendradar
biavau; jis patikrino mano ren
giamą studiją prie Lietuvos že
mėlapio, davė vertingų patari
mų, patarė išleisti, kitaip talki
no.

Ypatingai džiugu, kad dabar
tinis VLIKas Lietuvos sienų 
reikalą pasiryžęs nukreipti tei
singa linkme. Anksčiau VLIKo 
priimtas nutarimas kad “politi
niame žemėlapyje Lietuvos vals 
tybė turi būti rodoma tarptau
tiniu sutarčių nustatytose sie
nose” (Nepriklausoma Lietuva, 
nr. 12, 1966. III. 23 d.) buvo stip 
riai pakratyta J. Kardelio ve-! 
damajame, tame pačiame nr., 
parašant: “Mes nežinome, kokia 
bus būsima Lietuva, nes tai pa
reis nuo daugelio sąlygų, bet 
mes, ypač mes, esą emigracijo
je, turime žinoti kokios Lietu
vos norime, kokios siekiame ir 
dėl kokios Lietuvos turime ko
voti. Ir tiktai jau ne VLIKo 
“nutartose” ribose. Tautos va
lia: Lietuvos etnografinėse ri
bose.

VLIKas savo taktinę klaidą 
turi atitaisyti. Ir tai galima pa
daryti paprastu būdu, kuris, ga
li apimti ir paskutinį VLKo 
nutarimą”.

Noriu tikėtis, VLIKo pirmi
ninkas Dr. Bobelis, Valdyba ir 
VLIKui priklausančios organi
zacijos bei politinės grupės ne
sibijos išleisti ir ginti teisingo
se ribose siektiną būsimą Ne- 
priklansnmą Lietuvą, dėl ko aš- .g^lvojasi, ar tokius “perliukus” 

nepanorės atsispausdinti ar pa
naudoti tie, esantieji anoje pu
sėje?- ..

švelniau, draugiškiau be pyk 
čio parašius būtų didesnė nau- • 
da. Tada skaitantieji gal pati
kėtų. ■

Argi L. Bendruomenės atsto- •••, 
vas negali į VLIKą žiūrėti lie- ,... 
tuviškomis bičiuliškumo aki- 
mis! .

(Nukelta į 5 psl.)

“Draugo” kultūrinio priedo, 
1977 m. liepos 2 d. laidoje pas
kelbta, kad 
rengiamas. •. 
J. Andriaus!

toksai žemėlapis
kaipgi, to paties

Mes turime 
lietuvių tauta 
minėto Lietuvos žemėlapio, 1973 ,
m. išleisto JAV Lietuvių Bend- , 
ruomenės Švietimo Tarybos. 
Naujas žemėlapis vėl slepiamas1’^ ’ 
nuo žmonių, kurie galėtų tais ’ 
reikalais išmanančiai pasisaky- ? 
ti. Išleidus gali būti padaryta 
(manau: -būtų 
kiai pataisoma 
tautai.

ir ateityje visa i 
turės vargo dėl ...

padaryta) sun-
žala lietuvių

piktavališki že-Kodėl tokie 
mėlapiai leidžiami? Kodėl dėl 
jų nedrįstama iš anksto pasisa- ' 
kytį, padiskutuoti, juos parody
ti, paklausti nuomonių?

Ta proga labai trumpai dėl 
minėto J. Gailos reportažo iš - - 
VLIKo seimo 1979. XII. 8-9 d.d.'. . 
Baltimorėje.

Kažin kodėl visas reportažas 
kvepia perdėta kritika, tarsi 
neapykanta VLIKui ir tenai 
pasireiškusiems. Pirmininkas, 
esą, nemokąs rašyti ir turėtų ei
ti į šeštadieninę mokyklą (aiš
ku, Bendruomenės Švietimo ta
rybos išlaikomą.,), kiti gyrę in
formaciją, kalbėję ne į temą, 
siaurai, mėgėjiškai, griaunan
čiai, klaidingai, be reikalo, ne 
taip parašyta ar priimta, ir. pan. 
Gi ALTos pirmininkas esąs 
“reorgų” atstovas, kaip ir da
lyvavę “Naujienų” redakto- . 
rius... ■

Skaitydamas tokį reportažą

daugelį metų kovoju ir kovosiu 
iki laimėsiu, ar iki manęs gyvo 
nebus šioje žemėje.
NAUJAS IR KENKSMINGAS 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS?
Jei čia kalbėjome apie Lie

tuvos žemėlapį, tarsi jis bū
tų siektinos būsimos Nepriklau
somos Lietuvos žemėlapis, kuris 
yra klaidingas ir žalingas lietu
vių tautai, tai nemažiau kenks-

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kuil m. Valadkos UŽ LAISVI 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

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

Čeki reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj illsidomi.

115.00

110.00

- NAUJIENOS, CHICAGO », ILL. Friday. February 15. 1980
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NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadieniais — iki 12 vaLDaunoro koncerto atgarsiai
Dainininko Vaclovo Daunoro koncertas jau seniai 

praėjo, bet minėto koncerto sukeltos kalbos dar ir šian
dien kartojamos; Koncerto ruošimo metu kilo įvairiausių 
nuomonių skirtumas, šiandien reikalai jau aiškesni. Visa 
eilė klausimų, sukėlusių ginčus ir aistras, šiandien jau 
aiškūs. Dėl jų niekas nesiginčija. Dažniausiai taip atsi
tinka. Kol duomenys neaiškūs, tai ginčijamasi, o kai duo
menys paaiškėja, tai ginčas pasibaigia ir viskas aprimsta.

Okupantas keliais atvejais siuntė Amerikon, Kana- 
don, Australijon įvairaus kalibro dainininkus, bet dides
nių tremtinių,, minių nepajėgė patraukti. Atvažiuodavo 
geriausi dainininkai, bet žmonės nenorėdavo klausyti su 
Lietuvį pavergusiais žmonėmis dirbančių dainininkų. 
Salės buvo tuščios, Išgalvojo pasaką, kad Daunoras ski
riasi nuo kitų dainininkų. Jis esą nepritariąs okupantui, 
jam būtų geriau iš pavergtos Lietuvos išvažiuoti ir pa
dainuoti lietuviams dainų apie dabartinę padėtį gimtinia
me krašte pasilikusių lietuvių. Išgalvojo įvairiausių isto
rijų apie Daunoro nesutarimus su okupantu ir pyktį su 
vienu gražų balsą prarandančiu ir komunistu tapusiu 
dainininku. Tas žinias pradėjo paskelbti su okupantu 
bendradarbiaujanti spauda. Dalis lietuvių patikėjo tais 
gandais ir nuėjo pasiklausyti iš Vilniaus atvažiavusio 
Daunoro.

kalba, kad Daunorą atlydėjusieji sargai Chicagoje prisi
pirko pačių naujausių foto aparatų, prisitraukė nuotrau
kų ir, kartu su Daunoru, išvyko į Vilnių.

Daunorui išvažiavus į Vilnių, pasibaigė kalbos apie 
jo nesantaiką su okupanto lietuviams primestais valdo
vais. Parvažiavęs, jis jau dainavo Vilniaus teatre. Viena 
gera lietuvė ir Naujienų skaitytoja dalyvavo Daunoro 
koncerte, susižavėjo jo dainomis ir negali suprasti, ar 

J reikėjo piketuoti jo koncertą, kalbėti apie vienybę, ir tuo 
1 pačiu metu, neinant su dauguma, ardyti tą vienybę. Ji 

Naujienoms taip rašo:
Ačiū už kalendorių. Atsilygindama už jj, siunčiu 

money orderį 10 dol.
Ta pačia proga noriu pabrėžti, kad kai kuriais 

klausimais nesutinku su Naujienų nusistatymu 
Vaclovo Daunoro koncerto. Ir ne tik, aš asmeniškai, 
bet, kiek man tenka išgirsti, labai daug žmonių iš 
tokio nesilaikymo daugumos principo ir be palicvo' 
kartojimo, kad mus skaldo. O fąktinai, mes patys 
tai darom. Niekas daugiau negali mus skaldyti, jei 
mes patys to nedarysime. Pav., kad ir V. D. koncer
tas, ką jis galėjo mums pakenkti? Mes galėtume tik 
apsidžiaugti, kad okupantas, apsirikęs, mums tik 
malonumą padarė — sudarė progą išgirsti pasauli
nio masto dainininko koncerto už visai nebrangią 
kainą. Galėjome tik džiaugtis, kad mes tokį solistą 
turime. Bet kur gi čia — tuoj atsirado piketuotojai 
ir įvairūs rėksniai.

Visai kas kita, kai atvažiuoja okupanto rėmėjai, 
čia tai reiktų piketuoti ir boikotuoti tuos lietuvius, 
kurie su jais bičiuliaujasi.
Dėkojame poniai už atsiųstą auką ir uė nuoširdų 

savo nuomonės pasisakymą. Mums atrodo, kad ponia 
klysta, kai ji mano, kad Naujienos, nesilaikydamos dau
gumos principo, lietuvius skaldo. Mums atrodo, kad po
nia daro dvi klaidas. Ji buvo koncerte ir kalbėjo su žmo
nėmis, kurie klausėsi Daunoro dainų. Jai atrodo, kad 
tokių žmonių buvo dauguma. Bet savo įrodymą ji remia 
tiktai jos pačios sutiktais žmonėmis. Sutiktų žmonių 
dauguma galėjo panašiai galvoti, bet dar didesnė žmo* 
nių dauguma koncerte nedalyvavo. Koncertą piketavo 
Reorganizuota Lietuvių Bendruomenė. Pikete dalyvavo 
v'rš šimto penkiasdešimt žmonių. Jie nešiojo virš šimto 
plakatų. Daugelis žmonių atėjo į koncertą, bet kai pa
matė piketininkus, tai Į vidų nėjo. Nėjo net ir tokių, 
kurie bilietus buvo nusipirkę. Kai patyrė, kad koncertą 
ruošia iš Vilniaus atvažiavęs pats Daunoras, o ne “didelis 
komitetas”, tai jie apsisuko ir nuėjo. Didelę klausytojų 
daugumą sudarė vilniečiai, anksčiau ėję į Mildoje ruo
šiamus koncertus. Jų salės tuščios, todėl jie dabar ėjo 

ie 
stebėjosi, kad suėjo tiek daug žmonių, nes Milda pasku-

A. PLESKYS

VLIKO ŽEMINIMAS
(Tęsinys)

1943 m. visos politinės

Bet apdairesnieji lietuviai žinojo, kad Daunoras i Jėzuitų centrą. Jėzuitų salėje jie niekad nėra buvę. Ji
■ • !• LT’O CITATA LT’ AAlIff fFW>AVM11

bendradarbiauja su okupantu. Vienas kitas jam gali ne- > . _
patikti, bet jis neturi valios okupantui pasipriešinti. Jis. toliais metais buvus, tuščia. Saleje^daugumą galėjo su- 
išvažiavo Amerikon, padainavo ir vėl išvažiavo Vilniun. Į ^ryt. Daunoro_sahmnkai, bet jie buvo Chicagos ir jos 

Melaginga Amerikos lietuvių spauda paskelbė, kit'd apylinkių vilniečiai, maskvines politikos salininkai.
yra sudarytas 50 lietuvių inteligentų komitetas, kuris ' -..................... . - - . - . - -
organizuoja Daunorui koncertą. Koncertas atėjo ir pra- ykusių ir čia gimusių lietuvių, tai vienos sales pripil
do bet to didelio komiteto sąstato melagingus garsini- dymas nesudaro tokio didelio ską ciaus. Jeigu žmonių 
mus skelbusieji laikraščiai vardų nepaskelbė. Ne “50 in-. nuotaikos būtų buvusios jau tokios siltos, kaip ponia pa-

bendradarbiauja su okupantu. Vienas kitas jam gali ne-

yra sudarytas 50 lietuvių inteligentų komitetas, kuris Jeigu skaitysime, kad Chicagoje yra apie 120,000 at-

teligentų komitetas” rūpinosi Daunoro koncertu, bet pats 
Daunoras, kelių tremtinių padedamas. Be Daunoru pati
kėjusio nedidelio dainininko draugų būrelio, Daunorui 
padėjo Jokubkos vadovaujami seni vilniečiai, veltui gavę 
bilietus į koncertą. Koncertui praėjus, pinigus susirinko 
Daunorą atlydėjusieji keli “draugai” ir išvažiavo į Vil
nių, net nepalikę jokios “pilnos salės” atskaitos. Didysis 
komitetas nežino, kiek žmonių buvo ir kiehsurinko. Visi

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

ST. MARTIN '
Sausio mėn. 4 dieną priartėjam prie St Mar

tin salos. Pakrantėje matosi miestas. Tai Philips
burg, olandų valdomos dalies sostinė. Kaip žino
me, šią salą yra pasidalinę prancūzai ir olandai. 
Mieste gilaus uosto nėra, todėl mūsų laivas su
stoja jūroje, o keleivius į krantą kelia tenderiais. 
Išlipus į krantą, tuojau krenta į akis užrašas: 
“St Martin — The Friendly Islands”. Vėliau mes 
patyrėm, kad to draugiškumo čia yra tikrai pa
kankamai. Kartais dar šią salą vadina “Smiling 
Islands”. Sala yra kalnuota, nors didesnių aukš
tumų nepastebėjom. Sala užima 37 kvadratines 
mylias ir joje gyvena 21,000 gyventojų.

XVI šimtmetyje šią salą užvaldė ispanai. Tuo
jau įsteigė cukrinių nendrių plantacijas ir vieti
nius indėnus privertė jose dirbti. Išnykus indė
nams, buvo atgabenti vergai iš Afrikos, o dar yė- 
Hau indai ir kinai. Susidarė didelis įvairių rasių 
mišinys. Maišėsi indėnai, negrai, kinai ir euro
piečiai. Tačiau dabar jie visi sudaro darnų vie
netą. Jie gyvena visi drauge ir sutartinai dirba 
>avo krašto gerovei. Dauguma iš jų’ kalba nėt •

1 reikalu. Kad tas nutautėjimas 
būtų k'ek galima lėtesnis ir, 
kad lietuvis būtų atsparesn.'s;: 
VLIKas sumanė įkurti • Vimą 
Fetuvų organizaciją, kuri apim? 
tų ir apjungtų — sujungtų 4^ 
sus po platųjį pasaulį išrisklai- - 
džiusius lietuvius. Tai organiza- 
cija; parengė įstatus — statu
tą ;r parašė Lietuvių Chartą: it 
tą organizaciją pavadino Lietu
vių Bendruomenė. Tos Bendhio- 
—o-ė- užuomazgą pradėjo oi> 
-a^imo* jau 1948 49 metais dar 
tebe<?yvenant Vokieriir-’e D.P. 
— mbė^ėlių stovyklos'- '’’o- dr- 
^?n’zariios veiki- b- 
tyta gryna-' kuLūri-ė ■ 
rė' ve’klos srityje tu ė apsi 

t riboti talkininkavmu VLIKu , 
' io nurodymus ir telkti lė-

leido atkurti ir naujas okupan
tas vokietis. Kadangi VLIKas 
yra daugiapartinis — pluralinis 
junginys, tai jis yra sudarytas

Iki 
partijos ir rezistenciniai sąjū
džiai pogrindyje, Lietuvoje, iš 
dalies ir užsienyje, išskyrus 
JAV, (JAV jau buvo 1940 m. 
įkurta ALTa — Amerikos Lie
tuvių Taryba) veikė, galima sa
kyti, atskirai ir jų veikla prieš 
okupantą nebuvo suderinta — 
koordinuota. Sekmingesnei veik 
lai ir pasipriešinimui okupantui, 
būtinai buvo reikalinga tuos 
pasipriešinimo veiksmus sude
rinti, apjungti ir pavesti į vie
nos vadovybės rankas. Tam tiks 
lui 1943.11.25. visų Lietuvoje, 
pogrindyje veikusių politinių 
partijų ir rezistencinių — pasi
priešinimo sąjudž’ų bendru su
sitarimu buvo įkurtas vienas 
bendras rez’stencinis centras, 
pavadintas Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, sutrum
pintai — VLIKas. Tai buvo lyg 
i- slaptai, pogrindyje atgaivin
ta Lietuvos Vyriausybės tąsa. 
Teisėtą Lietuvos Vyriausybę
okupantai bolševikai — Sovie- įvairias pasaulio valstybes, VLI 
tų S-ga buvo panaikinę, jos ne- kas susirūpino jų nutautėjimo

išlrikymui K"ir> matome 
VLIKas yra Lietuvių Bendruo
menės gimdytojas — tėvai o 
Bendruomenė VLIKo vaikas, 
kiek paaugėjęs ištvirko ir savo, 
gimdytojams pradėjo draskyti 
akis, juos niekinti, žeminti ir 
reikalauti, kad tėvai jo, to pa- 
tvirkusio vaiko, dėl jo nepateisi
namo elgesio jo atsiprašytų. Ži
noma, dėl tokio išdykėlio, palai
dūno vaiko yra gėda tėvams,J UJ.Xg.Ulj O, Ldl J1O Jfld OU-U.CLXJ bCLO f J »-« »--5

demokratiniais pagrindais ir ka- daug didesnė gėda yra pa-
čiani veikėjui — L’etūvių Bend 
ruomenei, jos vodovybei.
gėgėūd—on-

Penxta. Pažiūrėkime kaip to

dangi jis sukurtas Lietuvoje 
Jis turi tautos mandatą — įga
liojimą. Tokio įgaliojimo netu
ri nei viena lietuvių organizaci
ja, sąjūdis ar grupė. Neturi ir incidento atžvilgiu pasisako PLB 
JAV LB nei PLB, no'rs jos, pa- pirm. Vytautas Kamantas pasi
gautos kokios tai liguistos fan- kalbėjime per “Margučio” radi- 
tazijos, dedasi aukštesnėmis or-1 jo valandėlę 1979. 10.25. Vyt. Ka- 
ganizacijomis už kitas ir nori mantas: “Dabar, žinoma po to 

mes gavome p. Gurecko pareis
imą — užrašus, kadangi jis pers 
kaitė iš užrašų- Jis tuos užrašus 
mums atsiuntė, taip pat posė
džio aprašymą (ne užrekorduo- 
tą i'-magnetofono juostelę. A įPl.) 
ir taip pat gavome, kas labiau
siai Aus nustebino, visos VLIKo 
valdybos narių pasirašytą raštą, 
kuriame pasakyta, kad p. Gurec
ko pareiškimas buvęs užgaulus 
risai v',ldvb''i k=d rsųj ne"ž«n- 
—»s savo kompėtečijoš ribas, kad 

išnešė visuomenišką (reika- • 
’a) į asmeniškumus ir, kad jis 
’žeidė pirnrn’nką ir svarbiau
sia, kad VLIKo valdyba apgai
lestauja p. Gurecko elgesį ir 
-įrašo, kad PLB valdyba, mes 
pakeistume savo ryšininką ki- 
ki... ir dar labiau nustebinti, 
’*ad VLIKo valdyboje neatsira
do nė vieno žmogaus, kuris ne
pūtė reikalo ką nor tuo reika- 

no-a]rv+.' kit^in. Pasirašė raš- 
' -> kad pirmininkas buvo užgau 
*

(Bus daugiau)

tazijos, dedasi aukštesnėmis or
ganizacijomis už kitas ir nori 
būti lygiomis su ALTa ir VLI- 
ku, paėmus abi kartu, ar net už 
jas aukštesnėmis, vyresnėmis 
Tikriau pasakius ne Liet. Ben
druomenė, ne jos nariai, bet tos 
Bendruomenės valdybos, tiek 
PLB, tiek JAV LB, kurios yra 
patekusios į neprotaujančių, am 
bicingu, užsispyrusių ir agresy
vių frontininkų įtakon.

Lietuviams pabėgėliams nuo 
bolševikų teroro, dar tebegyve
nant Vok etijoje D- P. pabėgė
lių stovyklose, bet jau pradėju 
siems pamažėle išemigruoti i

ori'imtų vienbalsę rezoliuciją. Jeigu senatoriai būtų pa
tyrę, kad lietuviai eina į okupanto atsiųstų dainininkų 
koncertus ir neša rusams dolerius, tai vargu jie būtr 
norėję už tokią rezoliuciją balsuoti. Bet kai patyrė, kad 
koncertas buvo piketuojamas, tai jie už rezoliuciją bal- 
~avo. Mums atrodo, kad Reorganizuotos Lietuvių Bend
ruomenės nariai buvo geriau informuoti, negu koncerto 
lankytojai. Jie žinojo, kad Daunoras, koncertą atidaina- j 
ves. zriš i Vilnių. Jiems tain nat buvo aišku, kad okuna" i

I 
I

■uomenės nariai buvo geriau informuoti, negu koncerto
sakoja, tai Daunoras būtų kelias dienas Jėzuitų salėje
dainavęs, bet jis t?’k vieną kartą padainavo, apvažiavę
palydovai pinigus suskaičiavo ir tuojau išvažiavo tiesiai
Į Vilnių. ' čiamą siuntinėlį, ilgą kelionę į pavergtą Lietuvą ir ne

Daugelis lietuvių nėjo į koncertą dar ir todėl, kad paprastai brangias Vilniaus viešbučiuose dienas.
Washingtone, JAV Senate buvo rezoliucija, reikalaujanti Į okupanto ruošiamus koncertus didelė lietuvių dau 
artėjančioje Madrido konferencijoje kelti Lietuvos lais- guma nėjo. Ten' buvo suėjusi dirbtinė, nel'etuviškoj 
vės klausimą. ALTa ir VLIKas prašė senatorius, kad dauguma.

ves, grįš i Vilnių. Jiems taip pat buvo aišku, kad okuna" 
tas lupa iš lietuvių didelius muitus už kiekvienų siun

3-me
Rodez^os pipirnė4?
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vard’.i u c d? h?
sas kraštas.

trimis kalbomis: prancūziškai, angliškai ir olan
diškai.

Ši sala daug kartų keitė savo šeimininką. Dėl 
jos varžėsi anglai, prancūzai, olandai, portugalai. 
Sala ėjo iš rankų Į rankas. Vėliau ji daug kentėjo 
nuo jūros plėšikų. Pro ją plaukė laivai su sidabru 
ir auksu iš Meksikos ir Peru. Jūrų plėšikai slėp
davosi salos įlankose ir užpuldinėdavo pro šalį 
plaukiančius laivus. Tada nukentėdavo ne tik lai
vai, bet ir vietos gyventojai, nes jūros plėšikų 
apetitai buvo nepasotinami.

Nors saloje gyveno daug tautybių, bet nė vie
na iš jų salos nesisavino. Kiek ilgiau laikėsi ispa
nai- bet ir jie jokių pretenzijų dėl salos nuosavy
bės nereiškė. Kai ispanai salą visiškai apleido, joje 
pasiliko tik 9 emigrantai — 4 prancūzai ir 5 olan
dai. Jie buvo labai patenkinti ispanų išsikrausty
mu ir norėjo susisiekti su Prancūzijos ir Olandijos 
vyriausybėmis, kad jos salą paimtų savo globon. 
Tačiau jų prašymas minėtų vyriausybių nepasie
kė. Tada 1848 metais jie salą pasidalino, surašė 
pasidalinimo aktą ir pasižadėjo gyventi drauge, 
taikoje, ir vieni kitiems padėti. Salos pasidalini
mas įvykęs tokiu būdu: pasirinkę vieną išeities 
punktą sustojo nugaromis vienas prieš kitą ir 
pradėjo žingsniuoti salos pakraščiu į priešingą 
pusę. Kur jie susitiko, ten ir išvedė salą dalinantį 
rubežių.

- Prancūzas nuėjo toliau, todėl ir salos dau-

giau gavo. Dabar prancūzams priklauso 21 kvad
ratinė mylia, o olandams tik 16. Saloje jokių sienų 
suvaržymų nėra. Visi laisvai gali keliauti iš vie
nos dalies į kitą ir gyventi kur tik nori. Seniau 
buvo pasienio muitinė, bet jos išlaikymas daug 
daugiau kainavo, negu pajamų ji surinkdavo, to
dėl greitai užsidarė. Dabar ten pastatytas pa
minklas 300 metų tvirtos draugystės atminimui.

Besidairant po Philipsburg miestą, frontinėj 
gatvėj tuojau krenta į akis pašto įstaiga ir teis-' 
mo rūmai. Jų nuotraukos buvo net Amerikos geo
grafijos žurnale patalpintos. Kai rūmai buvo re
montuojami, daugelis žmonių prašė, kad jų vaizdo 
nepakeistų, o paliktų tokį, koks anose nuotrau
kose parodyta. Toks jis ir paliko. Einant tiesiai 
frontine gatve, atsiduriam priė pačio tolimiausio 
pietvakarių salos kranto Pointe Blanche, čia yra 
graži prieplauka kreiseriams, krovinių ir žuvi
ninkų laivams. Netoliese yra romo fabrikas. Mies
tas yra gana gražus, nors gatvės ir siauros, bet 
švarios, krautuvės jaukios ir prekėmis pripildy
tos. Mieste mašinų judėjimas gana didelis. Su
skurdusių kvartalų čia jau neteko pastebėtu .Ap
linkui miestą, kalvose, turtingieji kuria savo re
zidencijas. Jos yra puošnios ir pasislėpusios tarp 
aukštų palmių ir gėlių.

Pasisamdę taksi, nutariam kiek pavažiuoti į 
saloš gilumą. Vairuotojas kalba angliškai ir tei
kia mums reikiamus paaiškinimus. Pradžioje ke-

lias labai geras ir vis pamažu kylam į kalną. Iš 
viršaus gera’’ matosi įlanka ir visas miestą’. P" 
čioj kalno viršūnėj yra fortas, kuris dabojo laivų 
įplaukimą į Didžiąją Įlanką. Netoli forto yra 
gražus viešbutis, kuris turbūt labai populiarus 
yra, nes jame matėsi daugybė žmonių, čia yra 
gražios teniso aikštės ir pats seniausias salos 
casino.

Privažiuojam rubežių, dalinantį salą tarp 
prancūzų _ir olandu. Čia jokios s:enos nėra tik 
paprastas akmuo pastatytas šone kelio. Įvažiuo
jant į Marigot miestą — prancūzų sektoriaus sos
tinę. Jis kiek prasčiau atrodo už olandiškąjį. 
Miestą supa graži įlanka, o toliau matosi neaukš
tos kalvos. Jame yra neblogų krautuvių, restora
nų, kavinių. Viešbuaai (koteliai) įrengti su pran
cūzišku skoniu ir aptarnaujami su prancūzams 
įprastu etiketu. Matosi keletas tipingų prancū
zams pastatų, su geležiniais balkonais ir kiemus 
apsupančiomis prašmatniomis tvoromis. Daug 
kavinių, įrengtų atvirame ore. Spalvingi lietsar
giai saugo nuo karštų saulės spindulių, čia', gera 
pasėdėti, išgerti puodelį kavos, suvalgyti prancū
zišką pyragaitį ir mesti žvilgsnį į plačią panką, 
kur daugybė burlaivių plūduriuoja Jos mėlyname 
vandenyje. . <

(Bus daugiau)

4 — NAUJIENOS, CHICAGO, 8, ill. Fri'by Fcbruarv 1’. 1980 ~
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
-v KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Geroji Naujiena arba Linksmoji Žinia yra Dangaus Kara 
lystė, kurią skelbė Viešpats Jėzus ir jų apaštalai. Krikščionys 
maldoje prašo šitos Karalystės įkūrimo, sakydami: “Teateinie ta
vo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje”. Tos 
karalystės įsteigimas reiškia tūkstantmetinį Kristaus karaliavimą, 
visų dalykų atnaujinimą, suteikimą visai žmonijai tikrą ir pilną 
Dievo ir jo valios pažinimą, visų piktadarių pašalinimą ir visų 
Dievo ir teisybės mylėtojų palaiminimą. Apie tą žadėtąjį Kris
taus karaliavimą yra parašyta pranašystėse: “Jis pasigailės men
kojo ir beturčio ir neturtėlių gyvybes išgelbės. Tebūnie garbina
mas jo garbingasis vardas per amžius” (Psal. 72:12, 13, 18). “Pik
tadariai (kurie nenorės pasitaisyti) bus sunaikinti (ne amžinai 
kankinami), bet tie, kurie laukia Viešpaties, valdys žemę” (Psal. 
37:9). Laimingi, kuriems bus leista gyventi palaimintoje tūks
tantmetinėje Kristaus Karalystėje ant šitos mūsų žemės.

tV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muxikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. K. G. BATUKAS 
aKUIERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

049 S*. Puteski Rd. (Crawford 
Modtoi BuiMins) ToL LU 5-6444 
Priima Ū<onius pagal susitarim*.

iri aeatrilMpia, skambinti >74-8004

□R. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-:W«MMlMS|ėr Community kiinikoo
; Medicinos dlrekrorius

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 
tu antra šeštadieni 8—3 vai

Jr jE2-U27 arba 542-2723

GYOYTOJAS IR CHIRURGAS 
' SptCIALYB* AKIŲ LIGOS . 

.'•j-'-. iesrd str«t
.'’^' Valandai pagal nmtarhea.

OĘ.FRANK PLECKAS
•y OPTOMSTRISTAS 
Ą KALBA LIETUVIŠKAI
A MIS W JI St ToL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius

“contact lenses”*
Vai. igsi susitarimą. Uždaryta treč

ir

DR.IaEONAS SEIBUTTS
<r' INKSTŲ, PŪSL4S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
K56 WEST «3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet

’ Ofiso telefj 774'330 
Reridencifoa feleLs 444-5543

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sondra praktika, spec. MOTERŲ lipe* 
Ofiaac 202 WEST Stos FiMir 

Tai. PR S-1S23
OFISO VAL: pina. antrai, trečiad- 
tr pankt. 3-4 ir G-8 vaL vak. fcjtadir 
niaia 3-4 vaL popiet ir kits toki

Aparatai - Protezai Med. ban-

Arch Supports) ir t t

IfcO Wwf 4M ft« CMom*. VL MO9

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

‘ PERKRAUSTYMAI 

MOVING 
Leidimai — Pilno apdraudė 

fEMA KAINA

T»U WA 5400

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

U palriv atstumv- 
AKTANAS VILIMAS 

W. V6-1B2 arbs 
— --------- 1 ■■ -

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

VLADIMIRAS ZUBOVAS
Prieš man išvykstant iš Gu

bernijos, gimnaziją baigus, Vla
dimiras Zubovas atsiuntė man 
50 rublių. Laiške linkėjo sėkmės 
tolimesniame gyvenime ir pir
miesiems sunkumams paleng
vinti prašė iš jo priimti mažą 
piniginę paramą. Jau vėliau 
man teko sužinoti, kad Vladi
miras Zubovas ne tik mane vie
ną tuo būdu laimino.

V. Zubovą buvau kiek anks
čiau pažinęs ir porą kartų teko 
būti Ginkūnuose. Niekas čia ne
priminė, kad grafo gyventa. 
Erdvaus medinio gyvenamojo 
namo prieangy nestovėjo livrė
ja apvilktas tarnas ir duris rei
kėjo pačiam atsidaryti. Vidu
je, jei tik būdavo namie, pasi
tikdavo pats šeimininkas, kres
nas, gražiai nuaugęs, apvaliu ir 
visuomet maloniai šypsančiu 
veidu ir dažnam svečiui be žo
džio siūlydavo jį pabučiuoti į 
gražiai skustą pilno veido žan
dą. Visuomet būdavo kalbus, 
kalbon įterpdamas nuoširdų, 
kartais ir kandų juoką.

Sofija Zubovienė — Bilevičiū 
tė iš senos, dar H. Senkevičiaus 
‘Tvane’ minimos Lietuvos ba
joru šeimos, buvo daug santū
resnė. Tą santūrumą galėjai sau 
kaip nori aiškinti — būdo sa
vybe ar savo socialinės padėties 
neužmirštant, — bet man, kai
mo vaikui, tai priminė kur esu- 
Šeimininkės sudaromą bent kiek 
vėsų orą nevaržomai sklaidė 
du Zubovų vaikučiai, busimoji 
Alina Fledžinsk’enė ir busima
sis Vladimiras Zubovas junior, 
tuomet dar 6-7 metų amžiaus 
vaikai. Svečių kambaryje šieno 
se nekabojo nė vieno šeimos na
rių portreto, nebuvo skulptū
ros nei brangių vazų, — viskas 
labai paprasta. Buvo jaučiama 
darnios, darbščios šeimos šilu
ma, gyvenusios name, kurio du
rys buvo visuomet atviros į 
aplinkui vykusį gyvenimą. Už 
tai tvartuose, pašiūrėse žemės 
ūkio padargams laikyti, kituose 
ūkio pastatuose ir kumetynuo
se — pavyzdinga tvarka. Nau- imtas, kurį laiką kalintas, bet

paleistas. Universitetą baigė be
ne 1884 metais- Po to studijavo 
agronomiją Vokietijoje. Dar 
1883 metais, kai jonas Šliūpas 
turėjo iš Lietuvos bėgti į Švei
cariją, V. Zubovas -laišku reko
mendavo jį ruąų revoliucinės 
organizacijos ‘Narodnaja Volia’ 
^entro komitetui, kad J. Šliūpą 
paglobotų. Vadinasi, jau tuo
met jis turėjo artimų santykių 
ir su rusų revoliucionieriais.

Vladimiro Zubovo studenta
vimo metais Rusijoje pradėjo 
stiprėti revoliucinis sąjūdis, tuo 
tarpu maža santykių turėjęs su 

monės darbininkais, ir mez- 
s ryšius su panašių sąjūdžiu 
nkijoje bei Lietuvoje. Ir vie- 
ir. ir kitur sąjūdį kūrė revo- 
'icinė inteligentija. Abiem są- 

.’žiams buvo bendra, kad ca- 
mės Rusijos režimo likvidavi

mą kiekvienas jų skyrė savo 
svarbiuoju uždaviniu. Bet tarp 
jų buvo esminio skirtumo. Kai 
rusų revoLucinis sąjūdis, siek
damas politinės laisvės Rusijai 
ir atstovaujamas organizacijos 
Narodnaja Volia’, turėjo tiks
lą ‘eiti į liaudį’, pažadinti kovai 
“’us’jos kaimą, Lenkijoje bei 

etuvoje revoliucinė inteligen- 
a gyveno savomis politinėmis 

tradicijomis ir savais siekimais: 
Ua svint’ iš

■‘'kiją, kartu ir Lietuvą, at-
u i prarastąją nepriklausomy — Afganistano moterys rei- 

bę ir jau išlaisvintuose laisvuo- kalauja, kad išsikraustytų rusai 
kraštuose vykdyti savo sočia ir būtų joms duotos pagrindinės 

inius idealus. Lenkijos ir Lie-' žmogaus teisės.
vos revoliucionieriai buvo so ; -------------------

cialistiškai nusiteikę, bet jų ry
šys su darbininkija, daug sti- tarnautojams būti lojaliems, ar
tesnis kaip Rusuose, tuo tar- ba 
*>u buvo vos mezgamas ir ištik-. bendradarbių ji nenorinti, 
uju tai tebebuvo inteligentų 
-ąjūdis-

Peterburgo ‘gmina’ turėjo ar-^^ būĮu ramus_ 
tmų santyk ų su rusų narodo-  
volcais, ir. Vladimiras Zubovas — Ketvirtadienį aukso uncija 
vrto natūraliu tarp rusų ir len j kainavo $674. 
kų ryšininku; bet savas jis jau-j 
‘ėsi tik lenkų tarpe, kartu ne- j 
•žmiršdamas, kad jis yra Lie-.; 
uvoje gimęs ir augęs. Kai 1882 ‘ 

metais Lenkijoje susiorganiza- i 
vo ‘Proletariato’ jau 1885 me
tais žandarmerijos sužlugdyta, 
iš karto prie jos prisidėjo že-; , e . v,. . . JUJ.<a.O tCWaAAU AO V*., prVAA-TkKlVAA^lAA,

1 maltis Liudvikas Janavičius ir į 7:30 vai. vak. parapijos salėje, 6820.

vas kurj laiką buvo naujai su
daryto centro komiteto narys. 
Tarp jo artimųjų pažįstamų iš 
PPS buvo ir Juozas Pilsudskis.

(Bus daugiau)

AR LIETUVOS ŽEMĖLAPIUI 
REIKALINGAS ŠĖTONO 

ANTSPAUDAS?

(Atkelta iš 3-čio puslapio)
Visi susirinkimai, suvažiavi

mai ar seimai buvo ir gal bus 
taisytini. Kas galite — įsijun
kite į talką ir bandykite, kitą 
kartą, pravesti be klaidų.

Nereikia griauti esančių or
ganizacijų. Atsiradusius neaiš
kumus, skirtingumus reikia ban
dyti išsia’skinti, išlyginti. Ski
limas naudingas kitiems, ne lie
tuviams.

PS: šį laišką pasiunčiau 
“Draugo’’ redakcijai sausio 19 
d. Deja, jie grąžino vasario 2 d. 
Tikrai gaila, kad neleidžia at
sakyti ir pasisakyti. Ačiū “Nau
jienoms” už paskelbimą.

A. Gustaitis
(Pabaiga)jais metodais ir moremiomis 

oriemonėmis dirbami Ginkūnų 
laukai duodavo rekordinių der- 
’ių. G’nkūnų banda jau tuomet 
buvo plačiai Lietuvoje žinoma. 
K’ek vėliau, bet dar veikiant 
visiems prieš lietuviškąjį raštą 
uei lietuviškąją mokyklą drau
dimams, Ginkūnuose ordinari- 
n’nkų vaikams buvo dvare įs
teigta mokykla,. kurioje vaikai 
buvo mokomi lietuviškai skai
tyti. rašyti bei skaičiuoti ir kur 
mokytoja buvo lietuvė. ;

Kas tas per keistas grafas? 
Vladimiras Zubovas gimė 1862 

metais. Bene savo motinos, Alek 
Sandros iš Olsufjevų Zubovienės 
noru gimnazijoje mokėsi Šiau
duose ir gimnaziją baigė. 1831 
metais. Gimnazijoje būdamas 
vartydavosi tarp plebėjų ir, dar 
blogiau, su visa jų eile susidrau
gavo labai ilgiems metams. Bu- 
vo apskritai draugiškas, bet mo- 
’-inių tarpe rinkosi ir, jau būda
mas augš esnėse klasėse, dėjosi 
-.u tais, kurie netilpo gimnazijos 
nustatytuose rėmuose. Vladimi
ras Zubovas buvo vienas inicia
torių ir svarbiausias finansinis 
rėmėjas slaptam gimnazistams 
knygynui steigti. 

ry v * . . , . į mineia utiuvus įiepriKiausviuynes ai-iloci rcctais V. Zubovas pra-: letarioto' grupei buvo artimas , kūrimo diena — Vasario 16-oji; trum-j 
’’ė o studijuoti chemiją gamtos- 

nte*nankos fakultete Peter
burge. Jo erdvesniame bute 
-inkdavosi vadinamoji Peter
burgo "gmina’ — socialistinės 
^evoliucinės organizacijos na
riai, kuriai priklausė apie 50 
'tudentų ir studenčių, daugiau
sia Lietuvos bajorų vaikų. Prie 
Peterburgo ‘gminos’, be kitų, 
nrįklausė ir Jonas Bielskis, Vac 
'ovo Bielskio broPs, bei jo tuo- 
met nė sužadėtinė Marija Stan
kevičiūtė: jai artimas buvo ir Jo 
nas Šliūpas. Lietuvių studentų 
draugija, kurioje tuomet, rodos, 
dar buvo Petras Vileišis, Po vi 
las Matuh’onis, Spudulis ir kiti, 
privengę socializmo, — to gi 
su ‘gorna’ santykių beveik ne
palaikė. 1882 metais V. Zubo
vas per studentų ‘schodką” Pe
terburgo universitete buvo su-

— Dienos metu rusų karei
viai nesirodo sostinės Kabulo 
gątvėniis. Bijo, kad afganista
niečiai. jų neužpultų. Gatves ru- 

carų pavergimo . sai kontroliuoja tik naktimis. .

— Jane Byrne patarė visiems

atsistatvdinti. Neištikimu V

— Jugoslavijos kariuomenės ! 
! vadovybė ėmėsi priemonių, kad

SUSIRINKIMŲ

Marquette Parko Lietuvių Namu 
, Savininku draugijos narių susirinki- 
‘ mas įvyks vasario 15 d., penktadienį,

I kiek vėliau V. Zubovas. ‘Pro-’* Ši/w^itenaw AvefB^ j
i . . | minėta Lietuvos nepriklausomybes at-1. , . • . > ------- 1_------ ------ --- - - - - - ---- - j

r d?" Jonas Šliūpas. V. Zubovo s Pa meninė dalis ir svarbūs praneši- 
r . ... mai. Prašome gausiai dalyvauti.

^yšys su lenkų socialistiniais re : Vicepirm. Stasys Patlaba
voliudninkais. vėliau su ‘Prze-1 --------------- i

z - r
voiiucinmKais, venau su .... .i Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na-j S
dswiio’ organizacija ir dar ve- j rįų susirinkimas įvyks trečadieni, va- I * 
’ au su Lenkų Socialistų Parti-; 20 d. 1 vai. pipiet, Anelės Ko-
’•a (PPS), iš karto artimas, il
gainiui v^s silpnėjo ir, jam ap
sigyvenus Lietuvoje po baigtų 
Vokietijoje studijų, tebuvo pa
laikomas su senais, asmeniškais 
nažįstama’s iš p rmujų revoliu
cinės veiklos metų. Kiek V. Zu
bovas savo laiku buvo lenkų re- 
’oliuciniam sąjūdžiui artimas, 

rodo ir tair kad, 1885 metais žan 
darmerijai likvidavus ‘Proleta
riato’ organizaciją ir darant pas 
tangų ją vėl atkurti, V. Zubo-

, j ak salėje, 4500 So. Talman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reikalų aptarti. Jau lai
kas užsimokėti klubo duokles. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

Utenas Draugiško Klubo susirinki
mas įvyks š.m. vasario 20 d. 6 vai.

• vak. Joanos salėje, 4258 S. Maple
wood. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Brokevičius

Lietvviy Žagarės Klubo eilinis na
rių susirinkimas įvyks sekmadieni, 
vasario 24 d., 1 vai. popiet, Anelės > i 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. j j 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra į 
daug svarbių reikalų aptarti, o jau j 
laikas užsimokėti nario duokles. Bus 1 
ir vaišės. Rožė Didžgalvis, rast. I

Nuo

1914 metu to

nmiia ♦aunvmo .ami; 
paskolų reikalus visos mū- 
-u apviinkės. Dėkojame 
Turns už rnums parodyta 
nesitikėsima. Mes norėtu
me būti ūums naudingi ii 
ate tyie.

Saskaitvj apdraustos 
ki $40aMM)

2657 W. 69 STREET 
Chicago. 1L 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 594-9400

Passbook Savings.

***»■«* .tol

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

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

EUDEIKI8
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chieagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

tukime 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PRILUPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: Y Ar d* 7*3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L TeL: OLympic 2-iOUa

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAIayette 3-3572

m
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

4 Va’s Savings 
(Minimum S500) 

Certificate

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds T-1138 • 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL 974*4410

The home p i ci n red xborr 
doesn't appear much different 
'than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 
•rry-savinx features In de
tier materials, and appH- 
ancec which «aa ent energy 
needs by tip to St percent It 
h>i twe heat-elrenisling 
HeatOaUr Fireplace* (right)* 
deaigned to draw room air tn 
ihrotch the fewer Tenia, 
warm X and the® re-direct 
the heated air hack toto the 
mom.

The bxmw ttfeetTre w of 
energy-*avin< dcslgix materi
al* and appliances can well 
save up to one hall the cent of 
heating and cooling our homes. 
This claim Is being proven by 
New York's Long Island Sav~ 
togs Bank. It* ''Oentenergy 
HIT* house war buDt to demon
strate the many practical wayt 
< oonsArving energy. The to
tal additional tcutt al these 
Improvements was approxi
mately M.000 , ,. projected to 
be axonrtlsed Within 4 to I 
year* throogh mduead *x- 
ww*ea Matadad mhu addad to-

mixtion within vaite and'OtoU 
Lnr ax well as tn earthen herma 
around the foundation, orlen- 
tation to teaxonal <un atti- 
tudes, energy-a*vtu< <£ptr- 
&nce$ and fireptecm.

The two HeAtUAtor Ptev- 
placw re-elrculate heated ate 
back into the room. Thto fea
ture alone rtrersea the WW 
heat k»# characteristic of nw*i 
ftr eptecea. according to the de- 
tignen of "Cantenergy ^5-*

by Home Cra/te, fee, Atarto

ZWwtrtea. tooexto ta ML

P. J. RIDIKAS
i 3354 So. HALSTED STREET

^EISliBsaBBnBaBIgHBBnaM
TeL YArdfi 7-1911

YADUO ilIMOS VALAHOOf

Liatuvty kalba: kasdien ano pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais >uo 8:30 iki 9:30

V>de|* Aldona Daukus 

T*Mu HtwHack 444U 

715! So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 
without an Rx!

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 with no prescription 
in BiCOZENE^. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. * SEIZES

5 — NAUJIENOS, CHICAGO, 4, ILL f ndav. FeLruarA Į[9NO



- >

S. m. vasario 10 d. Marijos 
Aukštesniosios mokyklos salėje 
įjyko 16 vasario minėjimas. Nh 
nėjimą atidarė p. Kuzienė, to
liau perdavė jį Juliui Kuzui. 
Dariaus-Girėno posto nariui R. 
Krasauskui vadovaujant, į salę 
buvo įneštos Amerikos, Lietu
vos, Dariaus-Girėno, Don Var 
no postų ir kitų organizacijų 
vėFavos; viso 14 vėliavų. Ne
priklausomybės Aktą, publikai 
stovint, perskaitė savanoris-kū- 
rėjas Vilutis. Maldą sukalbėjo 
vienas jaunas vaikinukas ir dvi 
mergaitės.

Amerikos ir Lietuvos himnus 
sugiedojo solistės-Momkienė ir 
Mažeikienė. Buvo paprašyti at
sistoti savanoriai-kūrėjai. At
sistojo 6 seneliai Juos publika 
pagerbė delnų plojimais.

Kalbėjo kongresmanas Russo. 
Jis stipriai pasisakė prieš rus- 
siškąjį imperializmą. Po jo kal
bėjo kongresmano Annuzio įga 
liotas jaunas vyras, ukrainie
čių, latvių atstovai ir vėliau at
vykęs Cook apskr. šerifas Elrod. 
Visi kalbėtojai pasmerkė rusus 
okupavusius kitas valstybes ir 
linkėjo joms išsilaisvinti iš ru
siškosios vergijos.

Pagrindinę kalbą pasakė inž. 
G. Lazauskas. Jo kalbą publika 
kelis kartus pertraukė griaus
mingais delnų plojimais. (Ma-| 
nau jo kalba pasirodys mūsų

spaudoje).
Rezol'uciją perskaitė K. Aus

tin. Buvo publ.kos priimta del
nu plojimais.

Meninėje dalyje puikiai pa
dainavo kelias dainas solistės- 
Momk:enė ir Mažeikienė ir so
listas A. Brazis. Į

Publikos buvo kaip ir kitais ( 
metais. i

j minėjimą pakvie-

kad perdaug kreipti

Vienas, iš kalbos supratau 
senasis ateivis, pasakojo, kad 
:am e;nant į minėjimą, anot jo, 
dvDuka^ liepęs neiti į minėjimą, 
nes ALTa
tus, rusų konsulato tarnautoją, 
Juškį.

Atrodo, 
dėmesio į atskiro žmogaus svai
čioiimus nevertėtų. Bet skaudu, 
kada kunigo redaguojamame 
Drauge mūsų veiksmiai negra
žiai iškoneveikiami, kad VLI- 
Ko nauji vadai nebeparodo, j
nei išminties, nei takto. VLIKo : . . . . . .. . .’ .A ................. Liubinas ir Skervs laike pamalautoritetas krito išeivijoje ir \
T . ttt j- t- t das. Kataliku susirinko apie 50Lietuvoje. VLIKas dirba arau-1 . - .

J 1 i ii n rfZA 111.^ ii Iv v /ai*’ m—r. : ,. . Į žmonių — evangeliku kiek ma ge su sovietines linijos salmm-i f \ .
° 7i'in noe miicn nnvhnL'r.cn mžiau, nes mūsų apylinkėse jų 

ir šiaip mažėlesnis skaičius. 
Katalikai jau bažnyčioje ne
praleido progos paminėti Mo
tinos Dieną ir sukalbėti Mari-

kais. Jaunimo centrą pikietavo 
bolševikiniai agentai ir t. t.

Aišku tokie Draugo demego- 
gija persunkti melagingi rasi-. t 
niai, randa sau ir šalininkų. ku-[ jos mėnesio maldas- 
r? n^Sebėdami savo mintisį Po pamaldų 18 valandą rin- 
išreikšti spaudoje, tai jomis at-- vjsį karfu j salę; prisi-
skirus asmenis terorizuoja. dėjo dar būrys žmonių, į pa-

Stasys Juskenas^..

SAARO KRAŠTO LIETUVIU ŠVENTĖ
Saaro spauda ir televizija 

plačiai informavo savo skaity
tojus bei žiūrovus apie lietu
vių šventę Saaro Krašte. Tele
vizijos komentatorius H. Ur
bano davė apie Lietuvą geogra
finių, istorinių bei politinių in
formacijų. Trumpas filmas iš 
šventės eigos parodė kalbėto
jus, bendrą auditoriją ir mūsų 
gimnazijos šokėjus.

Laikraštis “Saarbruecker Zei 
tung” plačiai aprašė apie čio
nykščius lietuvius, pažymėda
mas, kad Saaro Kraštas dar il
gai po karo buvo valdomas 
prancūzų, istorijos bėgy jis ke
lis kart ėjęs iš rankų i rankas 
ir jo gyventojai gerai žino pa- 
sieninių sričių gyventojų var
gus Į Saaro apylinkes lietuviai 
atvyko prieš dvidešimt metų, 
o pavienios šeimos atvyksta 
ir dabar.

Naujieji ateiviai, rašo kores-

maldas nespėjusių, ir dalyvių 
buvo galima priskaityti apie 
šimtą. Mūsų sąlygomis tai yra 
daug, šiame krašte, kuris tik 
1959 metais buvo prijungtas

rai įsitaisyti darbe, įsigyti gerų prje Vokietijos, iki tada nebu-
draugų ir giminių, jų vaikai 
baigė čia vokiškas mokyklas;

vo įsileidžiami jokie pabėgė- 
i liai. Tad ir čionykščiai lietu- 

ir kaip gražu, džiaugiasi ko-Jv;a| yra pOi<ariniai atvykėliai, 
respondentas, — kad net po i teisiškai imant — Vokietijos 
dvidešimties metų naujieji iriu piliečiai. Laimei mūsų “vokiš- 
sų bendrapiliečiai ir net čia kurną” žino vokiečiai ir jie net
užaugę jų vaikai, kalba, dai- i •
suoja, na, ir, be abejo, galvoja finansiškai remia.
lietuviškai. Tokio savitumu,“ r ... ..
anot korespondento, pasižymi torius. Dalyvaujant aukšfa’m 
anaiptol ne kiekviena tautinė ministerijos*

primerkę akį mūsų renginius

šventę atidarė šių eilučių au

grupė.
Reikia būti atviram: maž

daug tekių komplimentų ir ti
kėjomės, kviesdami spaudos 
bei televizijos atstovus.

šventę saarlandiečiai suren
gė kaip ir pernai, Homburgo j 
mieste, gegužės mėnesio 5 d. susirinkusiais, 
šventei pavadinimo ilgai rlnk-

i pareigūnui dr. 
Graff, prisiėjo kalbėti pakai
tom lietuviškai ir vokiškai. Pas 
veikinti jau misėtas ministeri
jos pareigūnas, VLB Krašto 
Valdybos pirmininkas A.. Šmi
tas su žmona, abiejų konfesijų 
kunigai, pasidžiaugta gausiai

prenumeratą^ sąvo gerus linkė- 
, jimus atlydėjo $5 auka. Dėkui.

■ — Dėkui Stasiui Šidlauskui,
• Springfield, III., už ankstybą 
i prenumeratos pratęsimą, gerus 
j linkėj.mus ir už $10 auką.

— Charles Plestys, Elmhurst, 
Ill., pratęsdamas prenumeratą, 
prisiuntė $5 auką. Dėkui. Taip 
pat dėkui šiaurinio priemiesčio 
tautiečiui už palaikymą Naujie
nų ir jų platinimo vajaus. Jis 
atsiuntė $10 užsisakydamas Nau 
j’enas 4 mėn., bet pavardės pra
šė neskelbti.

— Ponia Malvina Juras, Mil
lbrae, Cal., mokėdama už me
tinę prenumeratą, atsiuntė $10 
auką kalendoriui. Dėkui.

— Detroito Lietuvių Kultūros 
klubas ir Butkaus Šaulių kuopa, 
dėkingumo ženklan už rengi
nio propagavimą, paskyrė $20 
auką ir ją atsiuntė per ižd. J- 
Augaitį. Dėkui valdyboms ir 
visiems tų organizacijų nariams.

— Dėkui Adai Juškienei iš 
Marquette Parko už vizitą Nau
jienose, ankstybą prenumera-| 
tos pratęsimą ir už įteiktą $5 
auką. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautietei, užsisakiusiai Nau
jienas vieneriems metams ir| 
Įteikusiai penkinę už kalendo-į 
rių, bet pavardės prašiusiai nesi 
kelbti. ;

. ■ I

— Dail. Jonas Tričys iš Mar-j 
i quette Parko, remdamas pat-’ 
| riotinę spaudą, įteikė $20 auką 

’ j Naujienų paramai. Dėkui.

— Dėkui A. Tamulynui iš] 
Įdomius ir] 

$10 au-4

pirmininkaujantis pakvietė mi 
nisterijos pareigūną tarti žodį. 
Pažymėtina, kad dr. Graff apie 
Lietuvą, jos isetoriją ir padėtį 
gerai pasiinformavęs. Jis pa- 
reikkė ir užuojautą ir bent ne
didelę paguodą, pasidžiaugė i 
mus esančius darbščios tautos] 
vaikais ir, svarbiausia mano i f 
ji, tas toks atsparus tėvynės; 
jausmas būdinga tik tauriems, 
tėvynę ir artimą, dvasines ver
tybes gerbianties žmonėms.

Antruoju kalbėjo KV pirmi
ninkas A. Šmitas. Jis pagyrė 
vietinės apylinkės veiklą, pa
linkėjo ir toliau puoselėti lietu] Marquette Parko už į 
vių tautos vertybes. Abiem kai- j naudingus raštus ir už 
bom pakvietė ir jaunimą ir ką.
“senimą” dalyvauti PLJ Kong
rese, Prankfurte.

(Bus daugiau)

REAL ESTATE
Namai, 2«m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, 2em4 — Pardavimu* 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. Tel. Virginia 7’77V

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

' 6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 4 BUTŲ mūrinis Lemon te.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
| • RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

te”, o vokiškai jų pavadinome 
‘‘Tėvynės diena”.

Prieš pasaulietisk šventės da 
pondentas, iki šiol pajėgė ge. lį abiejij konfesijų kunigai,

Trumpai apibrėžus šios šven 
ti neteko, tai — ‘‘Lietuvių šven-į tės reikšmę, paskirti ir svarbą,

— Ponia Rūta Sakas,Glenda
le, Cal., gavusi kalendorių, at
siuntė $15 auką. .R. ir P.-Sakai 
prenumeruoja daugelį laikraš
čių ir visus juos aukomis pare
mia. Dėkui.

— Justas Pusdešris iš Detroi
to, žinomas teatralas ir režisie
rius, be raginimo pratęsdamas

— Maironio litua-nistinė mo-jį 
kykla New Yorke, minėdama] 

5 30 m. sukakti, mokslo metų pa-j 
baigoje išleis specialų leidinį. Į

t
—Pianistės Aldonos Kepalai^ 

tės koncertas įvyks kovo 8 d i j 
j 5:30 vai. vak. Ca-negie salėje. •! 
j į

— Vladas Navickas iš BricUi ■
Į geporto apylinkes, Balfo veikė

jas ir daugelio patriotinių or
ganizacijų veiklus narys, sun 
kiai sužeidė kojos kaulą. Gydė-j 
si ligoninėje, o dabar sveikstaj 
namuose- i

1

— Jonas Ulevičius, gyv. Marį 
quette Parke, iš kovotojų užj 
Lietuvos laisvę Lietuvoje ir už! 
sienyje giminės, lankėsi Nau 
jienose. Dėkui už vizitą, naudin-i 
gus pokalbius, ankstybą prenu į 
meratos pratęsimą ir už įteiktu:] 

.$5 kalendoriui.

Weli help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

įuomoti ar apdrausti savo nuo- 
avybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
tr 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

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6$th Street 
Tel. REpublIc 7-1741

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. TeL YA 7-5980

k —

M. I I M K U S
, Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

MARU A NOREIKIENt

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

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

- Telet 312 238-^787
• Nemokamas patarnavimai užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus: 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje £r teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

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

2608 W*st 6Jth St, Chicago, HL 80621 « TeL WA 5-278?
Didelii pasirinkimai geroi rūšies Įvairių prekių. e

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ |

mW1 "VV "'A

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69fh St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to 
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Coapcnaded
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UP TO 8%

see us for 
financin8 

0 AT OUR 10W RATS
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Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOrS 
Fm* Eawuckai, PntUtsi PSonet Vfrftei* 7*7747

BOURSi Mon.Tu«.Fri.9-4 Thur.9-8 Mt. >-l

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 19DS

— Dėkui J. Venclovai, gyv 
Brighton Parke, daugelių kny 
gų bei istorinių studijų auto ; 
riui, už vizitą Naujienoms ir u; į 
įteiktą auką. Daugelis J. Venc j 
lovos raštų buvo atspausdint: < 
Naujienose.

— SLA 260 Kuo-pa poskyri 
• $30 Naujienų paramai ir aukr 
! įteikė per Frances Mačiukienę 
Macke. Dėkui valdybai ir vi
siems tos kuopos nariams.

— Kr. Donelaičio Lituanist’ , 
nių Mokyklų Vasario 16 d. mi 

į nėjimas įvyks šį šeštadier 
11:30 vai. ryte mdkyklos salėje 

i Tėveliai ir visuomenė kviečiam i
• Chicagos L. Vyčių ruoši? 

{ /įas Lietuvos Atsiminimų bar
Ketas, skirtas Lietuvos nepr 
vtausbmybei paminėti, bus v? 

/■r-irio 17- d.—Martinique—salėje-i 
Jame bus pagerbti Lietuvių Op< 
ros žmonės. Jie atliks menin 
programą. Įėjimas 20 dol. asme 
niui, įskaitant ir gėrimus. Še 
kianis gros geras orkestras. Vie 
tas užsisakyti galima skamb:' 
nant telefonu FR 6-6489. Pirm: 
ninkas Algirdas Brazis kvieči 
lietuvius kartu su Vyčiais ai 
švęsti Lietuvos nepriklausom} 
bės minėjimą. Banketo pradži 
4:30 vai. popiet. (Pr.)

• Simaitis Nekilnojamo Tui 
to įstaigai reikalingi nekilnoja 
mo turto pardavėjai ar parda 
vejos. Skambinti tel- 436-787- 
arba 839-5568. (Pr).

AKTORĖ GRETA GARBO 
ŽVALGYBOS ROLĖJE

STOCKHOLMAS, Švedija 
(UPI). — Švedų laikraščiai, pa
rašė sensacingą žinią, kad bu
vusi filmų žvaigždė Greta Gar- 
io laike Antrojo Pasaulinio ka- 
■o padėjo anglų žvalgybai rinkti 
iinias ir išvaduoti keletą asmenų 
š nacių okupuotų kraštų.

Garsios artistės ir anglų žval
gybos pirmuosius kontaktus su
tarė 1939 metais Alexander 
lordą, Vengrijos filmų direkto- 
ius. Tarp kitų, ji pagelbėjo pa
jėgti iš nacių užimtos Danijos 
iinomam fizikos mokslininkui 
Niels Bohr, pro Švediją atvyku- 
iam į Ameriką ir čia dirbu- 
iam Manhattan projekte gami
nant pirmąją atominę bombą.

— Chicagos gaisrininkai ket- 
irtadienio’ rytą pradėjo streiką, 
et teisėjas jiems liepė tuojau 
yįžti į darbą.

— Kvebeko provincijoj žmo- 
ės nepatenkinti prancūz.ų na- 
donalistų elgesiu. Gyvenimas 
en pasunkėjo.

Dual Formula

FEEN-A-MINT'
Laxative Pilis 

Contains a mild stimulant 
plus the softener 

most recommended by 
doctors.

Read and

©^90

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208’/, W. 95th Si 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Išnuomojamas 5 kambarių butas 2-me 
aukšte ir vienas kambarys 1-me aukš
te nuo kovo 1 d. Skambinti visą diena.

Tel. 476-3560

j PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

• SPECIALI 20% NUOLAT 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teždiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukai 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas.,,, Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento » prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

—. naujienos, 4HICAG4 t, ILL, Friday, February 15; 1980




