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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas JAV Atsto
vų Rūmuose, Washingtone, vasario 13 <1. praėjo sėkmingai. Iš 
Cliicagos į minėjimą buvo nuskridę kun. Eugenijus Gerulis, Teo
doras Blinstrubas ir Stanley Balzekas. Iš pradžių jie ir Washing
ton© lietuvių grupė buvo priimti Atstovų Rūmų pirmininko 
Tomo O’Neill.

NAUJAS BŪDAS ŽAIZ 
DOMŠ GYDYTI

— Teroristų mesta botuba už
mušė du, Rodeeijos gyventojus.

cija dar daugiau inkriminuojan
čios medžiagos rado, kai užėjo 
j jo butą, čia aiškiai davėsi su
prasti, kad vedama šnipinėjimo 
veikla. »

Madrido policija Suranovo ne
paleido, bet įsakė pirmuoju lėk
tuvu išskristi iš Ispanijos ir jau 
daugiau nebegrįžti.

— Specialistai apskaičiuoja, 
kad Irano pramonei sutvarkyti 
reikėsią mažiausia 5 metų.

—- Daviniai rodo, kad buvusio 
Rodczijos premjero Ian Smith 
Fronto partija gali laimėti rin
kimus didžiausia balsų daugu
ma. Salisburio. mieste ir kitur 
padažnėjo-teroro veiksmai.

Textron, Inc., už 5
lerių nelegalių pajamų. Textron I laikams. Bet kai kuriems žmo- 
bendrovės prezidentu tuo laiku Įnėms 
buvo G. William Miller, dabar-{žaizdos ir vėl prasiveria 
tinis iždo sekretorius.

nusikalto Irano tautai 
augu 
prisi 
misi
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— Kabule tvirtinama, kad 
Afganistano kovotojai už laisvę 
gaVę didoką kiekį modemiškų 
ginklų kovoti prieš įsiveržusius 
Sovietu karius.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖ 
. JIMAS ATSTOVŲ RŪMUOSE

— San Salvadoro mieste ka
ringi kairieji ketvirtadienį puo
lė šešias institucijas ir pagrobė 
apie 100 įkaitų. Populiarios Ly
gos narai tebelaiko užėmę Ispa
nijos ambasadą.

PREZIDENTAS CARTERIS SUSIRAŠINĖJA SU MULA 
CHOMEINI ĮKAITE REIKALU

KABULAS, Afganistanas. — 
Turimomis žiniomis, ketvirta 
dienį partizanai suaktyvino sa
vo veiksmus prieš Sovietų Rau
donosios armijos dalinius. Smar
kios kovos vyko Carga kaime, 
12 mylių Į šiaurę nuo sostinės. 
Ten prieš Sovietų šarvuočių da
linius sukilo Afganistano armi
jos grupė. Sovietų aviacija i. su
kilėlių laikomą teritoriją nume
tė padegamąsias arba napalmo 
bo'mbas.

Minėjimą .pradedant, kunigas 
Eūg. Gerulis sukalbėjo maldą, 
'prašydamas dangaus pagalbos 
kenčiančiai Lietuvai. Lietu
viams labai palankią kalbą pa
sakė kongresmanas Frank An- 
nunzio, paskiau kalbėjo ir kiti 
korigresmanai, i š r y š k indam! 
Lietuvos teisę į laisvę.

ALTos delegacija: T. Blinst
rubas, kun. E. Gerulis ir St. Bal
zekas buvo, nuvykę į Amerikos 
Balso įstaigą, čia buvo įrašytai 
T. Blinstrubo pranešimas Lietu
vos žmonėms, pažymint kaip 
JAV sostinėje randa paramoj 
Lietuvos laisvės reikalai. Jis pa
informavo ir apie naujai Kon
greso priimtas rezoliucijas, ska
tinančias įskelti Lietuves reika
lą Madrido konferencijoje. Ame-

— Britų premjerė Margaret 
Thatcher prašo britų sportinin
kus nevykti į Maskvos olimpia
dą, jeiguf rusai neatšauks karo 
iėgų iš' Ąfganistano.

Sovietų šarvuočių grupę. vyks
tančią į Badagshan provincijos 

. sostinę Fayzabadą, puolė parti- 
j zanai. Vilkstinė smarkiai < nu
kentėjo. Ji skubėjo išlaisvinti 
partizanų apsuptą Fayzabado 
įgulą, ištikimą Raudonajai ar- 

t mijai. Sovietai papildo 90,000 in- 
j vazinę kariuomenę naujais da
liniais. Tai rodo, kad preziden
to Babrak Karmai valdžia yra 
silpna ir partizanų .rezistencija 
didėja.

kalbėjimus ir su kun. Eug. Ge
ruliu bei St. Balzeku.

Vėliau minėti’ ALTos- delega
cijos žmonės aplankė Lietuvos 
pasiuntinybę, kur Lietuvos rei
kalais pasitarė su dr. S. Račkiu, j 
taip pat aplankė kongresmanųj 
Derwihskio, Rusšo, Annunzio,! 
Fary įstaigas, aptardami Lietu
vos reikalus.

T. Blipstrubas dar turėjo pro
gos susisiekti su VLIKo' nariais 
ir su VLIKo eehlro įstaiga ir 
pasitarti bendros veiklos klau
simais.

TITO BUVO NETEKĘS 
SĄMONĖS

BELGRADAS, Jugoslavija. 
Ligoninėn suvežtos pačios nau
jausios gydymo priemonės, bet 
diktatoriui Tito labai sunku atsi
sėsti ant lovos.

Nustoję veikti inkstai užnuo
dijo drganizmą ir ligonis neteko 
sąmonės. Gydytojai pranešė at
sakingiems pareigūnams, kad X7 
metų prezidentui bus labai sun
ku atsigauti po dabartinio šir
dies susiplnėjimo ir viso c.gn- 
nizmo užkrėtimo.

Jeigu prezidentas Tito mirtų, 
tai bent laikinai prezidento pa
reigas turėtų eiti dabartinis 
premjeras.

Gemayal dėl įkaitų paleidimo ir 
kovų sustabdymo. Aršios kovos 
vyksta Bcharra, Al Koura ir 
Batroun apylinkėse, 40 mylių į 
šiaurę nuo Beiruto.

Vasario I d. Sirijos valdžia i 
pranešė, kad ji atšaukia talką; 
saugančius karius iš Libano. Į 
Libane buvo 22.009 Sirijos ka
rių. Vien Beiruto garnizonas tu
rėjo 5,000 taiką saugojančių ka
rtų.—Valstybės departamento 
kalbėtojas padėtį Libane laiko 
pavojinga ir keL'arčia susirūpi
nimą.

Iš Altimųjų Rytų ateina ir 
geros žinios. Egiptas ir Izraelis 
pasirašė tiesioginio susisiekimo 
sutartį lėktuvais. Pirmoji Izrae
lio kelionė EI Al lėktuvais į 
Egipto sostinę prasidės 
3 d., o Egipto oro linija 
pradės skridimus j Tel 
kovo 5 diena.

BOSTON, Mass. — Bet Izrael 
ligoninėje grupė penkių gydyto
jų jau du metai imasi priemo
nių kaip efektyviškiau žaizdas 
žmoguje gydyti.

Pastebėta, kad žaizdos žmo
nėms dažnai sukelia daug rūpes
čių, kartais juos be laiko ir į 
kapus nuvaro. '

žaizdoms gydyti dabar daž
niausiai vartojami vaistai. Pa-

kuriė

mų. Prezidentas keliais atvejais 
kreipėsi į Chomeini ir kitus val
džios narius, prašydamas mokėti 
iz. parduotus JAV ginklus, bet 
negavo net atsakymo į Šiuos rei
kalavimus. Prezidentas sutinka 
itšaldyti Irano auksą, bet tiktai 
po to, kai bus suvestos sąskaitos 
ir Irano valdžia pradės mokėti 
JAV skolas už ginklus. Prezi
dentas žino, kiek Iranas skolin
gas, bet dabartinė vyriausybė 
nežino ar nenori žinoti. Prezi
dentas pataria atsakingiems pa
reigūnams neskubėti. Jis pareiš
kė. kad 4X valandų neužteks, 
nes reikės bent dviejų savaičių 
sąskaitoms suvesti.

Prezidentas Bani Sadr dabar 
nori galimai greičiau baigti dip- 
1' u reikalą. nes jam reika- 
i'. gi j»<r santykiai su Amerika 
ąpsig-’.u nuo rusų. Atrodo, kad 
kz.l-i politikai pritaria ir mula 
Chomeini. Prezidentas Carteris 
sutink;1 nadėti bėdon pateku
siam Ira mi. bet jis nenori rišli 
pagrobtų diplomatų paleidimą 
su aukso atšaldymu. Iranas ne
turėjo teisės grobti Amerikos 
diplomatų. Jis taip pat nori susi
tarti dėl Irano’ skolų Amerikai. 
Kai šitie reikalai bus aiškūs, tai 
tada bus galima tartis ir apie 
Amerikos pagalbą Ivanui gintis 
nuo rusų. Iranas ir Amerika su
tinka, kad rusai privalo šsi- 
kraustyti iš Afganistano. Iranas 
ir Amerika nenori, kad rusai 
įžengtų į Iraną ir pavergtų 
krašta.

, ISPANAI IŠSIUNČIA 
SOVIETŲ ŠNIPĄ

MADRIDAS, Ispanija. — Is
panų policijai vakar pavyko pa
gauti Sovietų transporto bendro
vės pirmininką Oleg Suranovą, 
nešiojantį prieš ispanų valdžią 
nukreiptus atsišaukimus.

Surancv buvo Sovietu aviaci
jos bendrovės vedėju, .lis buvo 
pasižadėjęs nesikišti i Ispanijos 
vidaus reikalus. '£<•' jis neiš
kentė. Jis g.:t:d.avo paruoštų ko 
munistų partijos atsišaukimų ir 
nešiojo vietos komunistams. Po
licija suėmė Suranovą centri
nėje Madrido gatvėje. Portfelis 
buvo pilnas atsišaukimu. Poli-
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Vasario 1G: Lietuvos Nepri
klausomybės šventė, Pilypas, 
Danielius, Laisvė, Rūtelė, Vytis, 
Vasaris, Liutauras.

Vasario 17: Jurgita, Aleksie
jus, Viltė, Vaišvilas.

Vasario 18: Prez. Washingto- 
no gimtadienis. Bernadeta, Si
meonas, Gendrė, Lengvinis, Eis- 
gilis* . . .

Saulė teka 6:47, leidžiasi 5:24.
Oras šaltas, snigs. ,

— Indijos valdžia pareiškė 
kad pasiuntė į Indijos van- 
denvną stiprius laivyno viene
tus, tea ^orėdamos paveikti So- 

♦vietų valdžią atitraukti okupari 
ne kariuomenę iš Afganistano.

TEHERANAS, Iranas. — Pre
zidentas Carteris paskutinėmis 
dienomis asmeniškai susirašinė
jo įkaitu paleidimo reikalu su 
pačiu mula Chomeini, praneša 
iš Teherano San Francisco Ex
aminer korespondentas, knrio 
reportažas įdėtas į penktadienio 
Chicago Sun-Times. Tuo reikalu 
buvo užklaustas Valstybės de
partamentas, bet departamento 
pareigūnas atsisakė daryti bet 

j kokius komentarus.
San Francisco Examiner re

porteris patyrė, kad naujai iš
rinktas prezidentas Bani Sadr 
pareikalavo, kad tolimesni pasi
tarimai būtu vedami slaptai 

} Pasitarimus oficialiai veda J .T. 
I generalinis sekretorius K. Wald

heim. Jis žino visus derybos 
žingsnius ir tvarką. Chomeini 
taip pat nori, kad pasitarimai 
eitų slaptai.

Anksčiau padarytas susitari
amas su Kurt WaWheimu sakė, 
kad privalo būti padaryta tarp 
tautinė teisininkų komisija, kur 
aptars visus svarbiausius šache 
Rėza Pahlevi padarytus nusikal 
timus. Be tokio teisininkų komi
teto, Chomeini nenorėjo išleist’ 
amerikiečių. Kurt Waldheimar1 
tuo reikalu rūpinosi, bandyda 
mas sulipdyti tokį komitetą.

Bani Sadr pareiškė britų dien
raščio korespondentui, kad Ira
nas galėtų įkaitus išleisti -18 va
landų laikotarpyje, bet derybo: 
turėti būti slaptos ir amerikie
čiai iš anksto turėtų prisipažinti, 
kad jie, bendradarbiaudami sr 
šachu.
Nei prezidentas, nei kiti s 
mo tarybos nariai nenori 
pažinti prie tok:ų galimų 
kaitimų.

Prezidentas Bani Sadr 
nio korespondentui p\: 
apie 18 valandas, reikalinga 
Amerikos diplomatams išleisti 
iš Irano, bet jis nieko neužsimi
nė jam apie kitą, buvusiam fi 
nansu m misteriui labai svarbia 
sąlygą, būtent:

JAV, gindamos ambasado- 
jc laikomus diplomatus ir tar
nautojus. Įšaldė šešių bilijonų 
dolerių varlės Irano auksą ir do
lerius, laikomus Amerikos ban
kuose ir vertybių popieriuose.

Atrodo, kad Irano prezidentui 
pinigų atšąldymas yra svarbes
nis, negu “tarptautinė komisi
ja”, amerikiečių prisipažinimas 
ir tolimesnis reikalo vilkinimas. 
Ilgesnis viso klausimo vilkini
mas Iranui neša tiktai nuosto
lius. Jis negali atlikti tarptauti
nių Irano įsipareigojmųi, nes 
Irano turtas įšaldytas Amerikos 
bankuose. Susidaro įspūdis, kad 
mula Chomeini sutinka su šiuo 
prezidento Bani Sadr pasiūlymu 
viską spręsti slaptai ir skubiai.

Tuo tarpu prezidentas Carte
ris, visą laiką norėjęs gauti vi
sus Amerikos piliečius, laikomus 
Tererano • ambasadoje, dabar 
atrodo, kart nenori paskubomis 
atšaldyti Irano auksą. Iranas yra 
skolingas Amerikai stambiu su-

FALANGISTŲ MILICIJA KOVOJA SU KAIRIŲJŲ 
KRIKŠČIONIŲ

Ketvirtadieni pradėjo tarpu
savio kautynes dvi Libano krikš
čionių grupės. Kovoja Falangos 
partijos milicija su Giants ir 
Marada brigadomis. Kautynėse 
panaudota artilerija ir mino
svaidžiai. Abiejose pusėse žuvo 
daug kovotojų, bet skaičiai nėra 
paseklbti.

Vaidai tarp dviejų krikščio
niškų grupin sifk:a civilinio ka
ro laikus 1975-76 m., kai prezi
dentas Suleiman Franjieh atsi
statydino vardan taikos, kuri 
tęsėsi 38 mėnesius. ■ Abiems 
frakcijoms pritariant, preziden
tu išrinktas Elias Sarkis.

Trečiadienį Marada brigados 
kovotojai sulaikė Falangos par
tijas atstovą parlamente Ed
mond Rizk ir jį laiko vakarų 
Beirute, kurį jie kontroliuoja. 
Po to sekė kitų įkaitų grobimai 
iš abiejų pusių. Atrodo, kad bu
vęs prezidentas Franjieh yra lai
komas falangislų namų arešte 
Zagharta apylinkėje, 60 mylių 
į šiaurę nuo. Beiruto. Preziden
tas Šarkis kreipėsi į jį ir į ,fa- 
langistų -partijos vadą Pierre

— Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komisija, posėdžiaujanti 
Ženevds mieste, Šveicarijoje, 

{28:7 balsais nutarė pasmerkti 
j Sovietų Sąjungą už invaziją Af- 
iganistanan. šeši atstovai nuo 
balsavimo susilaikė.

Lietuvos n e p riklausomybės 
minėjimas Senate įvyks vasario 
19 dieną. Kaip Atstovų Rūmų, 
taip ir Senato minėjimus orga 
nizuoja Amerikos Lietuvių Ta
ryba,- padedant lietuviams drau
gingiems kongresmanams ir se
natoriams.

(ALT Informacija) i tirtis gydytojams sako, 
____________ . J vaistai geriausiai žmogui tinka.

_Kongresas pareikalavo Tei-J Skilvio žaizdoms gydyti reika-j 
departamentą paskirti lingas ramumas ir tinkamas] 

specialų prokurorą, kad ištirtų maistas. Daugelis ligonių pasi- 
milijonus do- taiso ir žaizdos užgyja visiems

vieną kartą apgijusios 
ir su-

Į daro pavojų gyvybei.
Gydytojų grupei vadovauja 

1 dr. William Silen. Savo tvrinė- I J
J jimų pagrindan jie stengiasi pa- 
| dėti pačiam organizmui gydyti 
i prasiveržusias žaizdas. Jiems 
; pavyko nustatyti, kaip pats or
ganizmas gydo žaizdas, o vėliau 
sudaro sąlygas, kad tas pats or
ganizmas paskubintų jų gydy
mą. Jiems pavyko laimėti kelis 
svarbius žingsnius. Jie turi vil
ties dar daugiau laimėti.



i

v. PRCSAS

ŠųfrillenJiętuvių tauta naikinama, bedievinaina. rusi- 
nąpilr ii* skandinama alkoholyje, nes okupantas slen- 

1 giasi ję ištrinti iš gyvųjų tarpo.

I

b engus man tie klo- »
[niai numylėti, j

šventoji upė ir aplink
(miškai,

Ant kranto sodžius, stovin
tis aukštai.

Kur mano metai pralėkė 
[saulėti...

lietuvių tautos pabėgėliams, 
kurie dar spėjo sveikus skudu
rus išnešti iš’ komunistinio te- j 
roro.

Štai, okupuotos Lietuvos ko- ’ 
munistų partijos centro komite- ( 
to pirmasis sekretorius A. Snieč 
kus 1959 m. gegužės 30-ją dieną 
Kauno 9-jame forte teroro au
koms paminklinio akmens bei

Tai džiovos kankinamo poeto! muziejaus atidarymo proga pa- 
Jono Biliūno paskutinios gim- j 
tajam Niūronių kaimui skirtos l 
ilgesio mintys, kurios buvo ei-i 
lėmis išreikštos tolimoje nuo1, 
tėvynės Zakopanėje. ’ 

- / *
Taip, rodos, beskaitant šiuos I 

ilgesio pilnus poeto žodžius no- j 
rėtųsi tpapasakoti ką nors gra- i 
žaus, įspūdingo apie tą šalį, ku- I 
rioje poetas Jonas Biliūnas jau
nystėje narstė šventosios upės 
pakrantėje, tuomet buvusio Niu 
ronių kaimo lankų žalumoje ir 
gėrėjos tėvelių, tetų bei dėdžių 
Laistančiomis galvomis, klausės 
jų išminties — apie šalį, kurio
je ir mūsų visų dalis gyvenimo 
l’ko. Deja, to jaunystės laikų 
gėrio ir grožio, poeto apdainuo 
to, ten dabar labai mažai tėra 
užsilikusio. Viską sugriovė, su
ardė, sujaukė maskviškis oku
pantas. Okupanto durtuvais ten 
primestą “gėrį ir grožį” stato 
ant negerovių, kurios bado akis 
ir pro kurias tylomis ir juo la
biau nematomis negalima pra
eiti. Nevienam maustė maudžia 
širdį ap;e jas išgirdus, supratus, 
kad jos į bedugnę gramzdina 
gimtojo lizdo šlovę,, naikina tau 
tą. Todėl' ne be reikalo, besė
dint KGB kalėjime okupuota
me Vilniuje, dar prieš nužudant, 
poetas Kazys Jakubėnas eilia? 
vo:

Matau: skaisčioji saulė sėda 
Ir verkia mirštančios šalies^ 
O ba’mės kirminas paėda 
Gražiausią žiedą obelies-..

II. — GENOCIDAS .

Paėmė mus jaunus į nevalią. 
Iš namų į rusus toli varė... 
Ten tėvo močiutės neturėsim. 
Nė brolelių seselių neregėsim 
Šioje dabr okupuotoje Lietu

voje tylutėliai niūniuojamoje 
dainoje yra v’skas išsakyta, šir 
dies skausmas išlieta. Niūniuo
ja ją į kolchozus suvarytieji, 
niūniuoja ją ir Gulago kacėtuo 
se uždarytieji. Ir ne be prasmės, 
prisiminus ką rašė Vokietijoje 
gyvenęs VLIKo pirmininkas'pre 
latąs kun. M. Krupavičius 1946 
m. Sausio 8d. laiške tuometiniam 
ALTo pirmininkui ir redakto
rių? L. šimučiui:”.. .Bolševiką; 
Lietuvoje pirmais okupaciniais 
metais nužudė apie 20.000 lietu
vių’-ir. ištrėmė apie 80.000 sun
kiems Rusijoje darbams. Dabar 
kas,’ mėnuo ištremia iki 4.000 
žmonių. Iš pirmos okupacijos 
ištremtųjų sugrąžino tik apie 

tai kitus tuoj vėl išgabe
no-atgal į Rusiją. Iš Rusijos į 
Lietuvą gabena rusus masė
mis. .. (L. Šimutis, “Amer. Liet. 
Taryba”. 92 psl.).

TaiKik 1940-41 metų okupa
cijos pirmosios aukos. Ypačiai 
tauta skaudž;ausiai pajuto bol
ševikinės okupacijos siautėji
mą antrą kartą užplūdus raudo
nosioms Maskvos ordoms 1944 
5 m.-Antroji okupacija žmonių 
aukomis dar baisesnė: jos pa
sekmėje ant maskviškio, genoci
dinio aukuro komunistai ir jų 
kvislingai “paaukavo’ 13 visų- 
okupuotos Lietuvos gyventojų. 
Ir tai pripažįsta ir tvirtina oku
pantų spauda, kaip “Pravda”, 
“Tiesa”, žinoma, suverč’ant kai- O štai. va. k’ek švelnesnis 
tę fašistams — naciams ir tiems 1954 m. okupuoto Vilniaus ge-

I sakė: ‘. .“Užtat 1946 metais sau
sio-vasario mėn. Rygoje vyku- 
s;ame teismo procese, kuriame 
buvo nagrinėjama byla dėl vo
kiškųjų fašistinių grobikų pik-

i tadarybių Pabaltijo tarybinėse 
respublikose (kuriame buvo nu-

Į teista ir pakarta ten pat Rygo- 
| je 150 Lietuvos jaunuolių, ku
rie buvo pabėgę į. Švediją ir 
kurie buvo išduoti rusams — 
V. Pr.), buvo nustatyta, kad 
Tarybų Lietuvos teritorijoje jie 

'nužudė apie 700 tūkstančių tai
kių tarybinių piliečių bei karo 
belaisvių. Ta proga tenka pa
sakyti, kad dėl šios priežasties 
gyventojų skaičius Lietuvoje 
iki šiol nepasiekė prieškarinic 
lyg'o”... (“Tiesa”, 1959 m. ge
gužės 31 d. 125 Nr.).

Kažkoks P. I. Oleka, straips
nyje “Lietuvos kompartijos ko
va už žemės ūkio socialistinį per 
tvarkymą” (“Voprosy Istoriji”, 
1959-m. Nr. 5, 51 p.), rasė: “Lie
tuvos dirbantieji . po žiaurios 
klasių kovos, komunistų parti
jai vadovaujant, dar. 1948 m. 
sutriuškino kulokų-nacionalistų 
pagrindines pogrindžio bandas”

Tais pat metais poetas Algi
mantas Baltakis, paveiktas tų 
nacionalistų pogrindžio triuški
nančių vaizdų, matydamas aikš
tėse suguldytus tautiečių lavo
nus, medžiuose bei telefonų 
stulpuose pakartus lietuvius jau 
nuolius, eilėmis išliejo nusivy
limo jausmus:
;; Smėliu užžarstėm kraujo klaną 

Tuščios gatvelės vidury... 
Gimtinė mano, žemė mano, 
Kodėl tu kraujo tiek geri?... 
Kiek vėliau-nuo jo neatsiliko 

ir £oettis Kazvs Jakubėnas, ku- 
i enkavedistai 1950 m. sausio 

' mėn. 8 d. ledinio speigo naktį iš
vežė iš Vilniaus kalėjimo į už
miestį. nrimušė ir nuogai išren
gę paliko mirčiai (“Draugas”. 
1980 m. sausio 12 d.):

La’svė žuvo, Laisvė mirė.
Verk, jei tau graudu.
Bet ir ašara nubirus

! Greit pavirs ledu. ..
Ar ir po tokio konstantavime j 

parsidavėliai ir kiti okupanto 
kvislingai dar drįs komunistu 

nekaltybę ginti?! Taip, geno 
nda bei lietuvių tautos naiki
namą okupuotoje Lietuvoje ne
dali nuneigti ir paslėpti net pa- 

}ti sukčiavime ir melo išsiprakti 
tkavusi komunistų partija, nei 
■ ros kvislingai.
i Genosido klausimu ypatingai 
• iaug svariuos medžiagos yra 
į-urinkes ir anglų kalboje pas
kelbęs JAV kongreso komite
tas, vadovaujant sen. Chari 

: Kersten ’ui. ir nepriklausomos 
i Lietuvos Seimo narys bei So 
*c4aldemokratų Partijos lyderis 
Kipras Bielinis knygoje “Tero

do ir vergijos imperija Sovietų 
Rusija.” Ją neatidėliojant' rei 
kia išversti į svetimas kalbas ir 
paskleisti pasaulyje kuo . pla-

Paminklas Žuvusienjs už Lietuvos laisvę

ležinkelio stotyje genocidinis 
vaizdas, kuri paskelbė KP lei- 
dž amas žurnalas * “Švyturys” 
1979 m. gruodžio mėn. 23 Nr. Po 
ta4 nuotrauka kažkoks Jurgis 
Filipavičiūs (turbūt Filipovič?) 
įrašė: “Tada išvydau ir nufoto
grafavau būrį tų, kurie iš mū
sų respublikos vieni pirmųjų 
važiavo^ t Kazachstaną įsavinti 
dirvonuojančių žemių”... Į tą 
Kazachstaną į kurį 1941. m, bai-

SAARO KRAŠTO LIETUVIU ŠVENTĖ
(Tęsinys)

Sekė mūsų pačių “sudurstyr 
tos’’ paskaitėles. _________
puskilometrinių paskaitų v ne
mėgstame ir jų niekas nepasi
genda. “Sudurstymu” skaitau 
tai, kad jas parašyti tenka siti 
eilučių autoriui (teatleidžia 
skaitytojas už mano nekuklu-:

Laikinojo Organizacinio Komiteto

BRANGCS AMERIKOS LIETUVIAI! s
Vasario 16 proga mes, lietuviai, jungiamės ii naujo miar 

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 ruošimi visose 
lietuvių kolonijose.

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

Perduodamas JAV LB Laikinojo Organizacinio Komiteto, 
ir savo liųkėjimus, drauge reiškiu tvirtą viltį, kad, budėdami 
Lietuvos išlaisvinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo, kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lietuvių Bendruome
nėje didžiajam lietuvybės išlaikymu reikalui:

Prel. J. BALKONAS,
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo 

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

A. Mickevičiui? [įsijungti į gimnazijos meninės.
O ir bandymų pasiguošti, la- grupės veiklą. Jis akordęonu pa

klos fantazijos rašytojai randa [grojo tautiniams šokiam?, o & 
daug. Antai prof. Pakštas įro-,gimnazijoj gyvenančių svečių, 
dinėjo. galimybes visiems lietų- kelių mokinių ir mokytoj į .’tu
viams keltis į Britų Hondūrą įdarė puikų chorelį, kuris-atlįkn 

kelias puikiai harmonizuotas; 
liaudies dainas. ri y

Prieš skirstantis šių eilųęų

ar įsipareigojimais. Dauguma; 
mūsų, manė kalbėtoja, tegalime

Akademinių, ap.ie tė^ svajoti>. nors nere-

sio; o birželio 20-tos_ dienas au-.j maj). Bet paskaita turi- Būti
kos buvo tremiamos ir apie ku- 

nežinomas autorius rašė:
... “Toli jau tėvynės mūs 

[girios ir lankos,
Ir laimė, ir džiaugsmas 

toli pasiliko,'
Tik rieda vagonai bildė- 

dami tvankūs
Į “plačią tėvynę” raudono 

■grobiko.-.

Ledinis Altajus, laukinis 
[Uralas

Ar nusiaubtos stepės rūs
taus Kazachstano,

Aptemo jų žvilgsniai nuo 
[ tvaiko ir ūko,

Apknks tuštuma ir beribė 
[naktis”...

HI. — RUSINIMAS

rį

į Kaip išstumtas iš lizdelio 
Paukštužėlis po langais.
Tu prie tėviškės- kaimel o, 
Kaip tas elgeta prie- kelio,

' Stovi liūdnas ir žvalgai...
(Kazys Jakubėnas).

Se.ms Fetuv’u tautos priežo
dis sako, kad nuskintas vaisius 

atgal į medį nebesugrįžta. Ly
giai ir kiekvienas tautos sūnus 
ar dukra atitolusi nuo savųjų, 
nuo tautos kamer.o, kaip tas nūs 
k:ntas vaisius nuo medžio, ne
besugrįžta, bet dingsta svetimų 
jų jūroje, nutausta. Tai pačios 
gamtos dėsnis, kurį šių dienų 
Lietuvos okupantas priverstinai 
suktu būdu šnaudeja sr.vo tiks-

ėiausiah Lygiai to verterAr-dr? lamg — 
kum Juozo Prunskio redaguota
ir jūros šaulių kuopos “Klaipė-j tarpo, padary’ 
da". Cicero Illinois, išleista kny- > 
ga “Lietuva bolševikų okupaci-i 
joje”.

O štai. va.

rutauhrti ir surusinti 
Lietuvą, išginti ja iš gyvųjų 

Įą tik maža įran 
kio dale’yte. I pdrnt vienalytę 
viso pasaulio komunistinę vals
tybę. Kas kitaip mano ar tiki
si. tęs yra renegatas, reakcionie
rius, opurtunistas ;r socializmo

tai svajonės nenusileidžiai žo
džiams savo meile, .jos- tyrumu. 
Tad, — tęsė kalbėtoja-,. — apie 
tėvynę leisiu kalbėti poetams, 
pabrėždama, kad tai būtinai ir 
mano jausmai. ,

Tautos dainius Maironis bai
gia vieną iš savo eilių posmelių:

— Graži tu,' mano brangi Tė
vyne, šalis k’ir miega kapuos 

j didvyriai 1
Ne veltui bočiai tave taip gy- 
!. ne veltui dainiai plačiai iš

atitinkanti ir skaitovo pažiū
ras. Tad, parašius, sędamės ir 
“kuriame’’ tą nelemtąjį “kurį-j V. 
nį”, kuris, galėtų tikti visiems. P 
Darbo tai daug, būtina ir gero-!n^ 
ka porcija kantrvbės,- bet .vai-l

. . ... - i gyre.siais džiaugiamės visi. Iki šiol j
neteko išgirsti nusiskundimo, į J1' ^as riel'-ūdinga. m.sv 
kad paskaita buvusi neįdomi,ĮUžVynęi anot Maironio? 
blogai parašyta ar blogai per
teikta. Lietuviškų .veikėjų pas

— Ir žemčiūgai, žalios rūtos, 
rausvi dobilėliai, raiboji- gegelė, 

va. ten

ir ten... įkurti Lietuvą! Vėl gi 
tremtiniams būdinga daina nuo 
atmenamų laikų, ir ją, sako, tik :

(teatnaujinęs Maironis:
| — Leiskit j Tėvynę, leiskit 
(pas savus, ten nurims, krūtinė 
j atgaivins jausmus.

Nuo Tėvynės atskirto Braz
džionio eilės skamba irgi liūd
nai, bet ir paguodžiančiai^ 

: — Myliu Lietūvą iš tojo, vigą, 
širdim, visa siela. • į i...

Gi, senasis Venclova rašė:
— Mano tėviškė — mėlynas. 

Nemuno Vingis, gintariniai- 
krantai ir sena Palanga, supa 
vilnį rainiai, drungnas vėjas ap- 
ingęs, smėly plakas pavargusi

I tariu banga. <
Ą*. Venclova baigia savo eiles 

įsu patosu:
— Amžių smūgiai giliai tavo 

.veidą išraižė, akys *dūbso duo
bėm nuo rūsčių, sopulių, tave 
priešai kankino ir drąskė ir ai- 
jšėį tad kaipgi: aš tavęs nemylė
ki gali-i?
Į

Galia, senasis Venclova mirė.. 
Kažin kaip jis būtų vertinęs sa
vo’ sūnaus eiles,, kuriose jis 
tvirtna, 'kąd Eietuya. ir dabar 
tebedraskoma ir beaižoma ...
Užbaigdama Nagalienė pabrė

žė, kad-kiekvienos tautos, sūnūs 
(myli. savą. Tėvynę, ir- l?ūtų> klai- 
įdinga manyti, kad lietuviui Lie- 
•’ tuva brangesnė nei’ Lėngija. 
lenkui, ar Prancūzija.— prancū
zui. ’
; Oi bulgarų poetas, Smeonas 
Manolovas sako:

“Visa, kas brangiausia — bū-* 
ha, tik

viena kart:
Mes. turime tak vįęną; siriitH 
viena motina;.
vieną, tiesą;
vieną meilę,

’ vieną, laisvę,, ir

autorius ypač nuoširdžiai padė
kojo už paramą, ruošiant’ šią 
šventę, kunigui Skėriui. Tai ji^,. 
mūsų įgaliotas tarėsi su šokė
jais, prašė direktorių leidimo,' 
rūpinosi ir pępgyveno šventės, 
pasisekimu, o jai pavykus, esu.

ninkus. Gi? iš mūsų pusės — janr 
'didžiulis, lietuviškas AČIŪ!
: Iki kito karto!-

Algirdas Palavinsk*:
' Iš Eur. Lzetuvic

rr

Skaitytoją Balsai
Mieli Naujieniečiai’ - z

Siunčiu, Jums 60 doj, SJępąj-- 
orderį: 40 dolerių, už diei)rašęio 
prenumeratą,. q likutis ląį 
Naujienų, paraiųąi. Kantu, lųilęiu. 
Jums sėkmės ir ryžto,, nepąyarg- 
ti. kovoje už Lietuvos, nepnRląu* 
somybę ir jos- žiuouių laisvu bęi, 
gerovę pasisafcąnt piįeą, visegtip) 
plauko bei; spalvos pataikūnus, 
Lietuvos okupantui ir okup.apir 
jos tolerantus.

Deja,, tokių, rąuūpnpui, pjupkšr. 
nelėm pasipuošusių, tipelių, yra. 
keletas, ir, mugu, apylinkėje, kur- 
rie. sėdėdami, apt . dyigjų kėdžiįj, 
ar sutūpę ant Jvoroš,. su. ilgesiu, 
dairosi į, rytų, šalelę.,

Keletas žodžių apie Naujienų, 
dienraščio pristatymųj Giedame 
“Apsaugok; Aukščiausias, tą my
limą šjilj”; oL taip> pato ir> mus 
nuo'- tokich- pašto patarnavimo. 
Gauname' 2-3ę dienų, tarpe, ne& 
ponai, laiškanešiai1 kada nori; tai 
išnešioja. O; buvo laikai; ne taip, 
jau seniai, kada, gaudavome, 
dienraštį' kasdien, nes. gyvena-i 
me

mus nedaug; regis juos suskai- s,nūtkelis prie kelio; 
tyti neprireiktų abiejų rankų Praeidamas keleivis mūsiį,sody- 

' ’ba atras.
Tarsi, himną, gieda- Maironis 

kritusiems uu Tėvynės laisvę:
— Saulė leidos geltona ant 

JUlniaus kapų,, kai duobę karei
viai ten. kasė. Ir. paguldė daug 
brolių) greta milžinų, ip-Viešpats 
jų priglaudė dvasią.

Namažiau Tėvynę brangina n 
’•ių -poetų yra ir išeivių tarpe:

Algimantas.Mackus randa net 
Į sniegu užklotus laukus pilnus 
sentimentų:

— Laukai po’ sniego anklo- 
dėm pabalę, vadina grįžt mane, 
Kada pabaigsiu aš tremtinio ne
dalią ir jus išvysiu ne sapne?

Gyvenimas liudija ir kaip 
j pergyvena kartais poetai, sukly
dę ir laikinai ėmę vertinti dirb
tinus “dievukus”. Kam yra ne
girdėti. S. Neries epai, baladės 
r Iwinnai “tėvui’’ Stalinui. Bet 

kai ji pati savo elgesiu užsitve- 
ria sau kelią atgal, kai karo me
tu ji atsiduria anapus Uralo, ji 
sielvarto kupina rauda:

— Aky pusnys, pusnys! Įkyri 
’os. Bet kam gi, kam gi gnos
es! Uralo saulė Baškirijos tau 
išarų nešluostys!

išdavikas, paties Lenino žodžiais.) Sustingo jos. šaltu krikštolu 
bestyrančiai prie kelio. Kur at
vedėt jūs kryžkelės, lietuvišką 
smuikelį?

Nors ne viskas praeidavo pro 
"encūros koštuvą, beb lietuvių 

i ikštingalos eilės buvo labai pa
mėgtos ųėt Sibire:

— Tarp žydinčių kaštanų rau
dona koplytėlė, nejau, jaunystė 
mano, nejaugi grįžo vėliai?
•fO' kiek sielvarto ir kančių 

■frx.-tave Mykolaičiui - Putinui,

pirštų. bet pagaliau jų, ir pakan
ka. Kur kas svarbiau, kad yra 
Žmonių, kuriems mūsų, rengi
niai patinka.

Neilgą paskaitą tema:
na" skaitė vokiška^ pęnkiolikr 
metis Danielius Nageliss Reikia 
pastebėti, kad pagal savą amr 
žiu jis skąitė> gana vaizdžiai;

Jis pabrėžė motiniško jausmo 
tyrumą, motinos, meilę, jos. at
laidumą, bet ir motjncJs kerštoį 
gilumą, kai reikia-ginti. įskau
dintus, išniekintus,, nukankin
tus ar nužudytus jos vaikus.

Toliau jis pabrėžė, kad nėra J 
nieko, kas būtų “pusė”. Nėra J 
nusės laisvės, pusės meilės, pu-1 
sės tiesos, pusės žmonilkumo 
Geras ir reikalingas Pirčiupio) 
paminklas, .“Motina”. Bet to ne- i 
pakanka. Tokių paminklų triik-j 
sta Vorkutoj, Katyne, Rainiuo- 
?e,. Trav eniškės-!.

Kitą paskaitėle skaitė Dinip- . 
liaus mama, Zosė Nagelienė 
Pradžioje ji padejavo, neturint: 
Dievo’ dovanotų gabumų, apie 
tėvynę kalliėti lakiais |>osakiais

Minėjimą uždarė, in vėl iki- 
ateinančių metų atsisveikina, šių 
eilučių autorius.

** Linksmą, minėjimo dalį me
niškai — tautiškai papuošė mū
sų, gimnazijos moksleiviai — 
šokėjai ir mokyt. Lemkes (tai

Chieagos pašonėje.
Su. pagarba^

V. Kaltūnas
East Chicago Ind.

buvęs kvintet “Baltija” vado-
vas) sudarytas naujasis, “okje-1
tas”. Jis, dar tik viduržiemį pa.- tarėsi su. visa, eile- Glūėagos po- 
ėmęs berniukų bendrabučio’- ve- litikų, kurie sutiko balsuoti už 
;dėjo pareigas, spėjo papildomai prezidentą Carterį.

jimiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiinuiii:

- Viceprezidentas Alpu dale

tariant, pasakytais 1919 m. tarp 
tautiniame Komtatemo suva- 
žtavime. taikintais Vokietijos ir 
Austri jos atstovam, pasiūlusiems 
panaikinti proletarinę diktatū
rą ir visiems taikyti, visuotina i 
lygybę. ka;p asmenims, taip ir 
tautams (W. L Lenin, “Die pro- 
lėtas r.echo Revoiiution und'der

Kautsky“.1 Ini Werke.
S. 225 ft). 0

Importuoti kristalai, parcelianiniai servizai, gintaro karo
liai ir žiedai, China BosentaI ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos* šeimos vedamas biznis) 

■, :i y' *.

1207 S. Sacramrnto. (kampas Archer ir -Sacramento)

T«l. 247-50ST

Saturday Monday, February 1G-18* 1980



iŠ SAN FRANCISCO IR APYLINKIŲ
Koip, čia paminės Vasario Šešioliktąją

Sausyje čia būdamas girde- O. Metrikienė, abu pasikviesti 
jau, jog rengiamasi paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo, 1918 m. vasario 16 die
nos, reikš<nę Lietuvai. Dabar 
vėl esu tarp San Francisco lie
tuvių ir skaičiau išspausdintą 
minėjimo programą'.

Vasario 24 <1. Liet'. Bendruo
menės S. F. apylinkė Lietuvos 
nepriklausomybės dienos minė
jimą rengia Milpitas mieste, 
šv. 'Jono parapijos bažnyčioje 
pamaldos 2 v. p. p. Mišias at
našauja kun. Vi Pavalkis. Ten 
pat salėje minėjimo programa. 
Skaidrių poezijos ir muzikos 
montažas “Mano Lietuva”, pa
ruoštas Perkūno Krukonio, gy
venančio Bostone. (Laukiama 
paties menininko atvykstant.)

Programoje įrašyta ir tauti
niai šokiai, kuriuos pašoks “Va
karų vaikai” (D. Janutienės va
dovaujamos grupės šokėjai).

Tradicija, kad susirinkę pami
nėti Vasario šešioliktąją čia lie
tuviai po programos tūri metinį 
susirinkimą, išklauso valdybos 
praeitų metų apyskaitą išrenka 
valdybą kitiems metams. Po to 
iš tolimų atstumų suvažiavę jie 
čia kurį laiką liaisvai pasišneku
čiuoja, užkandžiauja.

KAIP VEIKTA PRAEITAIS 
METAIS?

Į tokį klausimą atsakymą duo
da S. F. apylinkės lietuviams 
išsiuntinėtas biuletenis Nr. 4. 
Jame rašinių yra ir anglų kal
ba. Aprašytą Vasario šešiolik
tosios akto kilmė ir reikšmė. 
Angliškame tekste yra rašinys 
apie sovietinę ekspansiją, pa
vadintas “Lithuania ‘Then, Af
ghanistan Now”.

JAV LB S. F. apylinkės veik
los apyskaita pradėta^ aprašy
mu, kaip, dalyvauta^ 1979 m. 
JAV Liet. Bendruomenės Tary
bos' rinkimuose- ^.Bųvo. išsiunti
nėti i’fO'’balsavimo lapelių, bet 
balsavimuose tedalyvavo labai 
mažai, tik 3.35%. Nerandama 
pateisinimo, kodėl tik tiek ma
žai balsuotojų.

Birželio 2 d. buvo surengtas 
pobūvis, kurio, programą atliko 
dainininkas V.. Dūda ir muzikė

iš Los Angeles.
Liepos 2 d. duoti paaiškinimai 

JAV kongreso pakomitetui, kurs 
tyrinėjo nusiskundimus, jog So
vietų Sąjunga trugdo laiškais 
ar kitomis priemonėmis susiži
noti su giminėmis ir pažįstamais 
okupuotoje L’etuvoje.

Liepos 22 d. dalyvauta para
de ir protesto eisenose prieš So
vietu Sąjungą Pavergtųjų tau- j 
tų dienos programoje. Po para
do Golden Gate parke buvo tau
tybių meninių sugebėjimų -de
monstracija. Vadovavo apylin
kės pirm. Romaą Tervydis.
, Rugpjūčio 5 d. Jocquin Mil- 
1er parke, Oakland mieste, buvo 
gegužinė.

Spalio 13 d. paminėta bendruo 
menės 25 metų veikla koncertu 
ir kitokia programa; Išspaus
dintas biuletenio trečias nume
ris. Sokol salėje, San Mateo; 
.mieste koncerto programą atli- 
ko kvartetas: E. Jarašiūnas, Br. 
Seliukas; A. Polikait’s ir R. Dab 
lys. Akompaniatorius R. Poli- 
kaitis. Visi iš Los Angeles.

Lapkričio 9 — 11 dienomis

’’W?

'■
- z- K K'B*Zv ■ ■'

Lietuvos Tarybos nariai, pasirašiusieji Lietuvos nepriklausomybės aktą 1918 metu vasario 16 dieną. Iš kairės į dešinę sėdi: Jonas Vileišis, dr. Jurgis šaulvs, 
.'kun; Justinas Staugaitis, Stasys Narutavičius, dr. Jonas Basanavičius. Antanas Smeto’na, kun. Kazys S. šaulys, inž. Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius.

Stovi ta pačia eile — Kazys Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vladas Mironas,- Mykolas Biržiška, kun. Alfonsas Petrulis, Saliamonas' 
Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskas ir Pranas Dovydaitis.

dvi dainų plokšteles.
Gegužės 3 d. bus pavasarinis 

balius. Programą atliks Los An
geles jaunimo nuzikalinis. viene 
tas, “Yiya Europa” pavadintas

, t-, . , i , 1 jų rebertuaras.Oaklande Rotary klubo sureng-jJ^ 
tame tarptautiniame festivaly
je puikiai lietuviams atstovau- surinkdavo ir redaguodavo P. 
ta su tautiniais šokiais, tautodai Indreika. Rašoma, jog biulete- 

1 lės dirbiniais, literatūra apie: ii0 gyvastis “pakimba ore”. Lei- 
sovietinę okupaciją ir kt. Biu-|dimui daug išlaidų—- paštas įr 
'etenyįe išspausdintos 24 mote- popierius bei spaudiriimas kai
rų ir vyrų pavardės, prisidėju- nuoja apie šimtą dolerių nume
rių savo darbais ir sumanumais riui. Juo puslapių daugiau,'juo 
lietuviams -atstpvaujant svetim- į pinigų kainuoja daugiau. Ke
tančių renginyje. j turiu numerių išlaidos $456.27.

Gruodžio 16 d.zsurengtas Kū-ĮBe abejo, nei redaktorius nei 
čių papročių vakaras, kurio protkiti valdybos nariai atlyginimo 

'grama taikyta jau lietuviškai 
nebekalbantiems supažindinti 
su lietuviškais papročiais.

ATEITIES KULTŪRINIAI Į P^ymų prašančių paramos, bet 
RENGINIAI I neturėdama tiek pinigų,„kad

juos patenkinus, asmeniškai su
metė 145 dol. ir juos pasiuntė 
IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo, 
ruošos (kongreso? — J. K. J. 
komitetui”. '

Nuo 1979 m. vasario iki dabar 
kadenciją baigiančioje valdybo
je yra: Romas Tervydis, pirm.; 
Petras šukelis, vicepirm.; ■ Al-

Le:džiamu biuleteniu žinias \ v • *

negauna, bet dar savo pinigų 
nrideda.' Biuletenyje rašoma: 
“Valdyba apsvarsčiusi daugybę

^Baigdama savo kadenciją apy 
linkės valdyba praneša, jog su
planuoti du koncertiniai paren
gimai.

Kovo 23 d. S. F. mieste lat
vių salėje bus Hamiltono mer
gaičių “Aido” choro koncertas. 
Šis choras yra dainavęs ne tik 
Kanadoje, JAV, bet ir Pietų j berta Astraitė Singh, kasininkė; 
Amerikos lietuviams Išleidęs Danutė Janutienė, sekr.; Jani-

Pajamų per metus turėta lankė S. F. L. B. narės A. Seh- 
1,523.48 dol. Jos susidarė šitaip; 
834.02 dol. perimta iš ankstyves 
nės valdybos, solidarumo mokes 
čiai $131.00, gauta iš LB Vaka
rų apygardos $40.70, procentai 
iš banko $10.81, Pareingimų 
pelnas $165.37, Tarptautinio fes 
tivalio pelnas $341.58.

Valdybos iš kasos išleista: at
siskaityta 1978 m. . solidarumo 
mokesčiai* $99.45, biuletenio lei
dimas $456.27, aukota Los An
geles šokėjams ir dainininkams 
“Spinduliu” pas ivadinusiems 
$75.00, vietos tautinių šokių 
“Vakarų vaikai” grupei $50.000, 
lituanistinei mokyklai $50.00, 
Vasario 16 minėjimo salės ir ki
tos išlaidos $200.00, susirašinėji
mas bei pašto išlaidos $101.61. 
Pagal biuletenį vasario pradžio
je bendruomenės ižde esama 
$491.15. ' ; '*

Valdybos nariai gyvena de
šimtimis mylių Vienas nuo ki
to. Kelionės į posėdžius ir susi
žinojimų telefonu išlidos apmo
kėtos iš privatinių valdybos na
riu kiešeniu.

RELIGINIŲ TEISIŲ 
SIMPOZIUMAS 
•

Tokio pavadinimo žinutė
LB SF apylinkės biutelenyje ir 
ją ištisai čia perspausdinu.

“Lapkričio 30 — gruodžio 2 
d. Santa Clara U-tas ir Tarp
tautinis Žmogaus Teisių Institu 
tas suruošė simpoziumą nagri
nėti tarptautinę religinių teisių 
apsaugą. Dalyvių buvo gal 50, 
daugumas teisininkai iš įvairių 
kraštų: JAV, Prancūzijos, Mek 
sikos, Indijos, PjetųAfrikos. Pir 
mą simpoziumo dieną tidarymo 
žodį tarė Arthur Goldberg, bu
vęs JAV atstovas Jungtinėms 
Tautoms.

“Antrą dieną dalį simpoziumo

yra

gal ir D. Janutienė. Ypač domė
jomės kai kalbėjo Vladimir Kar 
.ashkin,; rusas, Jungtinių Tau
tų* darbuotojas.' Tarp kitko jis 
pareiškė, kad asmuo organizuo
toje visuomenėje turi pritarti 
tam tikram savo teisių suvaržy
mui ir kad 'jis nežada perdaug 
kalbėti apie religinę laisvę so
cialistiniuose kraštuose. Visdėl- 
to suminėjo, naudodamas stati
škas iš Wm. Kaiser knygos, 
kiek yra ■ Rusijoje seminarijų 
(3) ir kiek jose studijuojančių, 
kaipo įrodymą, kad Sov. Są
jungoje yra religinė laisvė. Tai 
daliai programos pasibaigus, 
buvo duota publikai pasisakyti.

“Aldona Seghąl ta proga V. 
Kartashkinuii pareiškė,' kad jo 
naudotos statistikos kaip tik įro- 
do religinės laisvės didelį su
varžymą, kad sovietų piliečiai 
bijo viešai lankyti bažnyčias, 
nes gali nukentėti darbe. Į tai 
V. Kartashkinas atsakė, kad Al
dona klaidingai informuota.

“Pertraukų metu buvo, progos 
su simpoziumo dalyviais ir lan
kytoj ias pasikalbėti, tai stengė
mės informuoti apie Lietuvos 
padėtį ir išdalinome dalį savę 
atsineštų brošiūrų, gautų iš Lie-

tuvių Religinės Šalpos. —
D. J.”. ' i

Šiandien vasario 10 d., rašiau!
Berkeley mieste. Į Los Angeles 
grįžiu, kad vasario 17 d, galė
čiau dalyvauti ten Alto sky
riaus rengiamame Vasario še
šioliktosios minėjime. Ten pra-.
kalbininkė bus Elena Juciūtė, raportai buvo priimti . vienbal- 
iš kentėjusi Sovietų Sąjungos šiai. Taipgi buvo malonu gir- 
atneštas kančias Lietuvoje ir Si-! dėti, kad šį kartą klube nebuvo 
bire.

šios priežasties turėsime keisti 
laiką.

Vasario 10 d. buvo antras sek- . 
madienis. Antras šių metu susi
rinkimas buvo tvarkingas. Pra
dėtas 1:30 vai. popiet. Jį atidarė 
pirm. Paul _ Masilionis. Nutari
mu rast, protokdlas įr valdybos

J, Klauseikis.

Piliečių klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpos klubo metinis susirin
kimas įvyktf š.m. sausio 20 d. 
Nariai gausiai atsilankė, nes 
oras buvo ne toks šaltas, kaip 
paprastai būna sausio mėnesi. 
Protokolų raštininkė perskaitė 
protokolą, kuris, kaip ir valdy
bos raportai, buvo vienbalsiai 
priimti.

Knygų revizijos komisijos 
pirm. Julia Ramanauskas pa
skaitė raportą. Jis gražiai ir tei
singai paruoštas, viskas rasta 
tvarkoje.

Susirinkimą pradėjome 12 va-Į 
landą, bet turėjome skubėti, nes 
sekė kitas. Klubo pirmininkas! 
Paul Masilionis pranešė, kad dėl

prašomi nepamiršti

nei ligonių, nei mirusių.
Klubas nutarė aukoti $25 

Lietuvių Tarybai per Vasario 16 
minėjimą.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks kovo 9 d. 1 vai. popiet. 
Laikas pakeistas. Dabar susirin
kimai bus antrą sekmadienį. 
Nariai
Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave., 1 vai. popiet.

Man apsirgus, sausio mėnesio 
kdrespondencijos nebuvo, o tik 
dabar priminiau, nors trumpai,, 
susirinkimo įvykį.

Vėliau sekė skanios vaišės, 
malonus pobūvis ir pasidalinta 
geromis mintimis linksmoj nuo
taikoj.

'. Rožė Didžgalvis, koresp.

J. la—Mu, A KISS IN TH! DARK.' MkantUtų tr intymiu nnotyK'

Dr. Imu B. HISTORY OF LITHUANIA. Lietuve* iftorU*
•antranki ano pat aentjhj amžfq iki pokario «etų. Vidutinio formato. 1O 
paL, kainuoja SS.OO. -

Or. Jmm B. Kanfioa, VYTAUTAS THB GREAT. Ictartaal DLK Yy 
taato brootaf, pallačtant to laiko Lietuvoa valstybė! ir jot kiimynq Ltorljr 
BU pel. Kaina SS.OO. Kietais vilteliai* S4.0S.

Dauguma 
kitas knygas 
piniffnę paris

knygą yra tlnkamoa dovasoe iralrloaii progoml*. Jac b 
M MEFtt atrilankiuf 1 Naujikus arba atafcmtnf čeki ar

IYW MX Halatod Strati, Ckfeaw, 3. MW8

na Šukėlienė, kult.' parengimų 
vadovė. Aleksandras Atutis, 
kult, parengimų vadovas: Pet:- 

| ras Indreika, spaudos informa
cijai.

MAŽAIS PINIGAIS NEMA
ŽAI IR NAUDINGAI 
PASIDARBUOTA

Yra posakis, jog mažu kapi
talu mažai ir tepasieksi. Perž
velgus S. F. lietuvių veiklą, 
kaip ji biuletenyje aprašyta' ir 
greta žiūrint. į finansinę apys
kaitą, galima sakyti, jog mažu 
kapitalu daug padaryta.

• Visame pasaulyje yra apie 
200 ąžuolų rūšių; vien Ameri
koje yra 75 rūšys.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS

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 J....................... $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

’ 340 psl. Minkšti viršeliai ------ —----- -  $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

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

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
IMI

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJilNOSl OALIRiTA GAUT! NfPAPAASTAf ĮDOMIUS GYDYTO 

AO, VISUOMBNtS VBIKBJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. 1. Ovntn — MINTYS IR DAUBAI, 23® P<1-, UečilDČitM 

metu hytefai. Jablonaklc ir Totoraičio launaa dienas ir ma! 
rtptalm.------------------------------------------------ ------ ***

Or. A. J. Gviaon — DANTYS, fti pridHflra. sveikata Ir eroti*
Kietais virteliaia, vtetoja tAOe dabar tik ----------------- ttSB

-------- MlnHtat* rirtellal* tik ... — ------—
Or. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — IIAURO* ŽMOMBS.

KMloote »• • Rnrow IspMtsL Dabar tik -------------- -- SUB

39 15AL8TKD 8T, CHICAGO, ILL.

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

_ •
2. V. Biržiškos SENOVeS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I ir H dalis.
Minkšti viršeliai$10.00

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

B

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

Čeki reikia išrašyti: 

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

Pridėti dolerį palto filaidomi.

110.00

—Saturiay-Monday, February 16-18, 1980
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pusei metų ____į
trims mėnesiams 
vienam mėnesiai*

turi atšaukti visas savo karo jėgas iš Afganistano, ne 
vien tik skleisti gandus, kad jie traukiasi, bet turi visas 
savo jėgas iki vasario 20 dienos atšaukti. Bet rusai savo 
karo jėgų už penkių dienų neatšauks iš Afganistano, tai 
kalbos apie Sovietų karo jėgų išvykimą iš Afganistano 
yra tuščios. .

Taip pat reikia turėti galvoje, kad Sovietų vyriausy
bė, Sovietų Sąjungą valdantieji maršalai ir komunistų

$Ts!oo' partijos politinis biuras nesijaučia labai patenkinti įsi- 
$4.00 veržimu į Afganistaną. Sovietų kariuomenės vadai pa

darė vieną klaidą: jie nepažino JAV prezidento Carterio, 
kuris pasipriešino Sovietų karo jėgų invazijai į Afgans- 
taną. Prezidentas, pasitaręs su artimiausiais bendradar
biais, nutarė, kad kas nors rusams turi liepti išsikraus- 

; tyti iš Afganistano. Niekas kitas to padaryti nedrįso, tai 
svarų žodį rusams pasakė prezidentas Carteris.

Jis pranešė Kremliui, kad tuojau atšauktų savo karo 
jėgas iš Afganistano. Kad rusai suprastų JAV ryžtą, 
nutarė neparduoti rusams 17 milijonų metrinių tonų ja
vų, kol neatšauks savo karių.

Prezidentas Carteris taip pat pranešė Sovietų Są
jungai, kad amerikiečiai nedalyvaus liepos mėnesį Mask
voje ruošiamoje olimpiadoje, jeigu Brežnevas iki .vasa
rio 20 dienos neatšauks savo karo jėgų iš Afganistano. 
Ši žinia sukrėtė Maskvą stipriau, negu Saugumo tarybos 
ir Jungtinių Tautų specialios asamblėjos sesijos nutari
mai. liepia Sovietų valdžiai atšaukti savo karo jėgas iš 
Afganistano.

Sovietų maršalai buvo pasiruošę užimti Pakistaną, 
pasiekti Arabų jūrą ir trukdyti transporto laivams ga
benti naftą iš Artimųjų Rytų. Sovietų valdžia, turėdama 
savo dispozicijoje mulą Ch'omeini, tikėjosi pasiekti Irano 
naftos versmes ir šatlinius, bet kelios savaitės sustabdė 
Sovietų tankus prie Irano pasienio ir tai paveikė Irano 
vyriausybę.

Bet labiausiai Sovietų politbiūrą ir maršalus galėjo 
paveikti Indiros Gandhi gana griežtas pasikalbėjimas su 
antrą kartą atskridusiu Sovietų užsienio reikalų minis- 
teriu Andrejumi Gromyka. Dvi dienas jiedu tarėsi. Gro- 
myka priminė jai visus modernius ginklus, kuriuos In
dija gavo iš Sovietų Sąjungos. Jos nepaveikė ir kiti pa
žadai. Gandhi, dar kartą pasitarusi su savo ministeriais, 
Gromykai atsakė, kad Sovietų Sąjunga turi atšaukti savo 
karius iš Afganistano. Juo greičiau ji tai padarysianti, 
tuo būsią geriau jai ir visam pasauliui. Gandhi Gromy
kai pasakė, kad Indija laikysis musulmonų valstybių nu
tarimų. Kremlių vertė susirūpinti Islamabado konferen
cijos nutarimai, bet dar labiau rūpesčių sukėlė Indiros 
Gandhi pranešimas. * '

Arabai ir musulmonai turi daug drąsių-vyrų, bet 
drąsiausias jų pasirodė Egipto prezidentas A. Sadatas. 
Jis karo metu įsakė visiems rusams patarėjams kraus- 

kalbėdamas apie reikalą rusams atšaukti savo karo jėgas tytis iš Egipto, kai rusai, vietoj pagalbos, atidavė TžTae- 
iki vasario 15 dienos, aiškiai tada pasakė, kad su rusais 
negalės būti jokios kalbos apie Maskvos olimpiadą, jeigu 
rusų karo jėgos ilgiau pasiliks Afganistane. Prezidentas 
Carteris, pasitaręs su kitais patarėjais, visą reikalą pra
tęsė iki vasario 20 dienos. Netenka stebėtis, kad vasario 
14 dieną, pirmojo termino išvakarėse, Sovietų šaltiniai.
paleido gandus, kad Sovietų karo jėgos traukiasi iš Af-'vietų karo jėgas iš Afganistano. To reikalavo ijibija, Al- 
ganistano. ■

Daugelį stebina, kad tie patys Sovietų šaltiniai skel- valstybės gavo iš rusų didelę Įvairių .’paramą, bet nenori, 
bia žinią apie Maskvos olimpiados organizavimą. Jie tvir-Į kad rusai pavergtų 21 milijoną ^afganistaniečių, 
tina, kad rusų karo jėgos traukiasi ir kad Maskvos olimr

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams_______
pusei .metų_____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams_________

metams - 
pusei metų ____
vienam mėnesiui

. $45.00

. $24.00

.. $ 5.00

Ktv«Itri|o$ diFinyi rikiuotėj*Užsieniuose: 
metams_

pusei metų
$48.00
$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 

drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

$45.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-
$24.00 ‘ ------------- - .
$12.00
$5.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money 

$40.00 Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vai.

Gandai apie rusu bėgimą iš Afganistano
Vasario pradžioje pradėjo sklisti gandai, kad Sovie

tų karo jėgos gali trauktis iš Afganistano. Tuos gandus 
pirmas paleido Sovietų ambasadorius Washingtone. Jis 
tai padaręs Maskvoje, susitikęs su A. Hammer, jau tre
čias dešimtmetis vedančiu prekybą su Sovietų valdžia 
ir skleidžiusiu Maskvai naudingus įvairius gandus. Ana
tolijus Dobryninas, norėdamas paveikti amerikiečius, 
pradėjo kalbėti apie -dalykus, kurie buvo labai prie šir
dies visai eilei amerikiečių.

Porą savaičių ėję. įvairūs gandai ketvirtadienio va
karą buvo šiek -tiek konkretesni. Maskvoje buvo paleis
tas gandas, kad Sovietų karo jėgos jau traukiasi iš Afga- 
nistanb. Jau buvo tvirtinama, kad Sovietai traukia savo 
karo jėgas iš tolimesnių vietovių ir aukštesnių kalnų. 
Rusams neapsimoka laikyti savo karo jėgas kalnų srityse. 
Rusai koncentruoja savo šarvuočius Kabulo srityje ir 
Pakistano bei Irano pasieniuose.

Įdomiausia, kad žinias apie Sovietų karo jėgų pasi
traukimą iš Afganistano skelbia patys rusai, Sovietų vai. 
džios kontroliuojami propagandos centrai.

Rusai nuėjo dar toliau. Jie tvirtina, kad Afganistano 
maištininkai’ jau užėmė šiaurės Aganistano ^provincija- 
iš kurios Sovietų šarvuočiai ir kareiviai jau pasitraukė. 
Afganistaniečiai maištininkai užėmę ne tik provincijos 
sostinę, bet paskyrę savo gubernatorių!

Visi atsimename, kad sekretorius Gyrus R. Vance,

PLEŠKYS

VLIKO ŽEMINIMAS
(Tęsinys)

Tokį PLB pirm, pareiškimą 
tenka tik apgailėti. Jis tiki vie-

im dublikubti ir savintis ALTos 
veiklą ir kaišiodami savo kepu
res Vasario 16 minėjimų progo-

no ryrininko' pareiškimui, "bet dalį ALTai renkamų
neliki 8 (pšluoniems) VLIK' 
valdybos nariams. Ar tai yra iš 
PLB pirm.. gerų norų parody-.

o:nigų nukreipus j savo kasą 
ir tuo susilpninus ALTos veik
lą? A*. PI.) Taigi Bendruomenė

mas VLIKo atžvilgiu, ar tai yra Į . X'S-T -J?'
"O’m parodymas / bendradar
biauti su VLIKu? Turbūt, kad 
ne. Tai yra noras VLIKui kenk 
ti, tai yra noras VLIKą žefnin- 
+i. jį griauti ir tai yra sąmonin- 
-><! ar nesąmoningas pasįdūoti 
inriltratorių intencijoms ir * tai 
yra sąmoningas ar nesąmonin
gas, ir tai yra tiesioginis ir ne
tiesioginis, apgalvotas ar neap
galvotas patarnavimas Lietuvos 
okupantui griauti vyriausią Lie 
tuVos laisvinimo instituciją VLI 
ką.

Šitoks PLB vadovybės “elge
sys, yra begalo skaudus kiekvie 
nam lietuviui patriotui, ypač 
turint prieš akis Afganistano 
įvykius ir artėjančią Madrido 
konferenciją, kuri sąryšyje su 
Afganistanu galį ir nebeįvykti 
o jei įvyktų, "tai Lietuvos lais
vės atžvilgiu, ji gali būti žy
miai palankesnė ir naudingesnė 
negu -iki šiol buvusios konferen 
ei jos. Taį Madrido konferenci- 
fai VLIKas rengiasi visu rimtu-.

j Robe’is elgsis tapęs VLIKo pir
mininku. Ąr j'šai paims daugiau 
atitrauktą poziciją lygią vi
siems ve’ksniams, ar jis rodys 
kokias nors simpatijas vienai ar 
kitai puse7, ar jisai stengsis da
lykus kreipti viena ar k’ta kryp 
t'mi? Viri tie dalykai Bendruo
mene’, ~
Ir štai, didelį rūpestį sukėlė 
Bobelio pasisakymas, Tautos j 
Kmdo suvažiavime Kultūros | 
Žydinyj. Brooklyne, gegužės 19 
d. -kai Dr. Bobelis atsakydamas 
p. Vakseliui į jo klausimą, aiš
kiai pastatė lygiomis Amerikos 
LB su reorganizuota, taip vadi
nama, LB grupe. Bendruomenei 
sukėlė rūpesčio štai -dėl ko, ka
dangi buvo neaišku ką tas reiš
kia. Jau buvo žinoma iš anks
čiau, kad Dr. Bobelis yra ban
dęs įvesti Reorganizuotą Ben- 
ruomenę į veiksnių tarpą ir 
pastatyti lygiomis su Amerikos 
Lietuvių Bendruomene ir tokiu 
būdu tą įvykusį bandymą Bench w j* * -T -t

atsa-

ai tas

■M L
Kultūros Žydinyj suvažiavime 
ir manė, kad yra reikalinga at
kreipti VLIKo valdybos dėme
sį, kad šiuo keliu įeinant, keliant, 
taip vadinamos, Reorganizuotos 
Lietuvių Bendruomenės grupę , 
lygiomis su 'JAV LB, neinama 
į bendradarbiavimą, bet priešin 
ffai, einama į skilimus ir 4 konf- 
Uktus. Ta prasme PLB pirm. p. ,■ 
Kamantas prašė mane atkreipti 
VLIKo valdybos dėmesį į ju už- <. 
’mtą kelią. Kitas rūpestis PLB 
buvo savotiškas naujos’os VLI- 
ko valdybos supratimas apie 
bendradarbiavimą. Bendradar
biaujama buvo su VLIKu anks
čiau. Bendradarbiavimas buVo 
suprantamas kaip lygių veiks
niu, tarpusavio informacijos, tar 
ousavio darbai^; tai kinimu 
viens kitam jų projektuose. Ši 
VLIKo valdyba, Dr, Bobelio 
Vadovaujama, atrodo, suprato 
bendradarbiavimą taip, kad VLI ■ 
Kas nurodinėja o Įriti veiksniai, 

’-'ent PLB ir krašto bėndruome- 
-ės. +ai kas nurodyta vykdo. Ka 
’•’mr" Bendruomenė v— 

Vnga savo nariam 
suomenei,.kuri ją renkr 
"rik]',”sbfhas veiksr'^
r<ri kėlė rūpestį, kad šitoks sa

votiškas veiksnių ’santykių iš
kreipimas gali vesti į’ konflik
tus ir tai buvo kita priežastis, 
dė7ko buvo manoma, kad yra 
a’*k»linffa atkreipti VLIKo val

dybos dėmesį į š?ą padėtį kad 
žinoma, buvo .domūs, šiuo keliu einant nebūtų prieita

j.. _e jjonfjjįfų, yjet, butų
Į galima tuos dalykus išlyginti ir
Į gryžti prie bendradarbiavimo
koks yra buvęs anksčiau, kada 
VLIKui vadovavo Dr. Valiūnas 
ir anksčiau Sidzikauskas, a

* ■ ‘ > ■ .. • -•- ’f

•(Pastabos ir patikslinimai.
Kiek, man žinoma ir .antroji pu
se 'LB taip -pat buvo atsivedusi 
kelis asmenis, kurie nebuvo 

' įtraukti į konferencijos dalyvių 
sąrašą. Reorganizuotos Bend
ruomenės atstovai 1975 in. į 
Vęiksnių konferenciją atvyko 
šu tikslu, kad tarpininkaujant 
ankštiesiems tos konferencijos 
dalyviams šušedus;prie bendro 
stalo, draugiško pasitarimo bū
du suskilusios ' Bendruomehes 
nuomonių skirtumai būtų išly
ginti ir Bendruomenė vėl butų 
suvienyta. Bet arogantiški, už
sispyrę ir išdidumu pasipūtę 
•JAV LB pirm. p. Gaila ir jo pa- 

ją pasiruošti jai, tai kaip alsi- • dėjėjas p- Gečys atsisakė net 
mename ir visai. netikėtai, ne- prie vieno stalo sėsti. Pasitari- 
pasitaręs su kitais veiksniais, irias 'neįvyko. Kilo erzelis, uz- 
kada buvo dalyvaujančių veiks irietinėjimai ir konfereneja iš
riju sąrašas jau iš anksto suda- iro. Kaip matome, konferenci- 

VLIKo valdybos piririiriinku, 'rytas. Dr. Bebelis tuo laiku AL- j ią išardė p. p. Gaila ir Gečys o 
buvo ALTos pirinihiriku ir. jb Tos pirm, atsivedė taip vadina-f ne Dr. Bobelis. Dr. Bobelio bu- 
veikla tenai buvo žinoma, toli mos Reorganizuotos Bendru o-! vo geri norai, suskilusią Bėnd- 

deiegaciją įr tuO tą visąj -uorrenę, susi+arimo kel:ii jąlyel 
konferenciją suardė. Su dideliu sujungti. Lietuvių nesantaika 

___________________________________ Pasipiktinimu tuo laikinis VLI- ir barniais pasinaudoja tik Lie- 
piada įvyks liepos mėnesį. Rusai dar turi penkias dienas pradeda įsitikinti apie padarytą’'didėlę •klaidą /Afganis-^a'huyo draugiška ALTai? Kas Ko vice pirm. Jurgis Valaitis] tuvos okunan+as. Bet to.nenor’ 

-- - - - - ----- ... -_________________ -----------------------------Ksa. riešai spaudoje už tai, šitą jo suprasti JAV LB .vadovai, vis
žygį pasmerkė. Taigi PLB tu- fc^itę versdami kft’ems. 

; šį Dr. Bobelio x • ..
I (Bus daugiau)

liui pačias stipriausias pozicijas, tankus ir rusiškus va 
dovėlius raketų veiklai nustatyti. Tada rusai atšaukė 
savo jėgas iš Egipto. Dabar prezidentas Sadatas, ‘ norė
damas padėti afganistaniečiams,'pasisiūlė juos apmokyti, 
kaip kovoti prieš rusus, įsiveržusius į Afganistaną.

Visos musulmonų valstybės pareikalavo išvaryti So-.

žyras, Iranas, Pakistanas, Bcngladešas ir kitos, Šios

Galimas daiktas, kad Sovietų maršalai — planuotojai

A. Barzdukas: —-Kodėl iš vi
so toks pareiškimas buvo -reik-a- 
7inęas? Kodėl jis ta pačia pro-, 
-a ir buvo daromas?

A. Gureckas: — Pareiškimui 
buvo dvi pagrindinės ,priežas
tys. Kai kurie VLIKo pirm, 
elgesiai buvo sukėlę PLB val
dybai nemažai rūpesčių- Dr. 
Bobelis gi prieš išrenkant 1 » % • * *

> ruomenę skaldyti tikrai, pilnai 
įteisinti ir pastatyti atskilėlių 
grupę lygiomis su visais, veiks
niais. Jeigu prisiminsime 1975 
m. sušauktą veiksnių konferen
ciją Čhicagoje, kuri buvo sušauk 
fa prieš Helsinkio koriHerenci-

ęrazu, 'nebuvo įgalima vadinti" 
draugiška ^Šdndrudmenei. (O 
ar Bendruomenės vadovu 'veik

ir tikisi per tas penkias dienas sudaryti įspūdį, kad rusai tane ir pradės iš jo trauktis. Pasitraukę -iš Afganistano, piJ"
tikrai traukiasi. Laimė, kad prezidentas Carteris, paty- jie bus priversti traukta iš kitų .pavergtų kraštu. Afga- SSmTg^ie i
ręs apie šiuos skleidžiamus gandus, pareiškę, kad rusai nistanas bus pradžia sovietines pabaigos. Nainys, 'Gaila Irpareiškimą Vakseliui Tautosręs apie šiuos skleidžiamus gandus, pareiškė, kad rusai nistanas bus pradžia sovietinės pabaigos.

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

ST. MARTIN
Keliaudami vingiuotu keliu tolyn, privažiuo

jam New Orleans kaimą. Kaimas nėra tvarkingas. 
Kai kurie trobesiai ir visai apleisti. Matosi daug 
rištų avių, oškų, asilų. Kai kur ir pavienė karvė 
skabo ja skurdžią žolę. Daržų beveik nėra ,tik vie
nas kitas žydintis krūmas stypso prie namo, čia 
daržoves auginti beveik neįmanoma. Dirvožemis 
labai skurdus, tuojau uola, o vandens jaučiamas 
nuolatinis tiūkumas. Jis brangus ir visuomet tau
pomas, todėl daržų laistymui jo nebelieka.

Važiuojant pro kaimą, oškos ir avys vis už
blokuoja mums kelią. Iš jų išsivadavę, įvažiuojam 
į didesnes kalvas, padengtas medžiais ir krūmais. 
Kritulių čia iškrenta nedaug, todėl augmenija 
nėra vešli. Kelias pasidaro labai status, staigiai 
kyląs į viršų. Net neaišku, ar jis yra daugiau ver- 
crkald ar horizontalus. Vietomis kelias staiga su
siaurėja -r palieka tik viena vėžė. Jo kreivės to
kios staigios, jog iš karto jų neapsukri. ’Tenka 
sustoti, pavažiueri kiek atgal ir tik tada jau ga
lima ją apsukti. C *" ’ <. ■

'Nusileidę nuo kalvų, pasiekiam salos pakraš- 
čius.-Ten matosi didžiulis druskos^tvenkinys, ku
riame iš jūros vandens surinkdavo druską. Tokių 
tvenkinių čia buvo keletas. Į tvenkinius prileis
davo jūros vandens, kuriam išgaravus, ant dugno 
pasilikdavo storas druskos sluoksn:s. Ją susem
davo ir plokščiais laiveliais suveždavo į uostą ir 
supildavo į krūvas. Ten ją džiovindavo, maldavo 
ir, sukrovę į didesnius laivus, veždavo į Europą 
ir kitas pasaulio šalis. Dabar jau šis druskos ga
minimo būdas daugiau nenaudojamas. Dalistų 
druskos tvenkinių jau užpilta žemėmis ir ten da
bar pravedami nauji keliai ar statomi prabangūs 
apartamentai. -

Nuo kelio matėsi didžiulės ganyklos, kuriose 
pulkai gražių galvijų skabė sau maistą. Ganyklos 
padalytos akmenine tvora į skyrius. Kai viename 
skyriuje žolė nugraužiama, tada galvijai perva
romi į kitą. Galvijų ūkis saloje vis plečiamas ir 
jis įgauna vis daugiau ir daugiau-reikšmės.

Privažiuojam labai keistą statybos objektą. 
Jis pavadintas La Belle Creole vardu, čia buvo 
pradėta statyti didžiulis hotelis.su daugybe įvai
riausių patalpų. Turėjo|būti pats moderniausias 
viešbutis visose Karibų salose. Jo sienos jau iš
mūrytos, uždengtas stog'as ir aukštas bokštas stie
biasi į viršų. Kur durys ir langai turėjo būti, ten 
dabar tik tuščios skylės žvelgia su ilgesiu į jūrą.

• HČtėfis pradėtas statyti 1360 ’metais, daug mili- 
jciniptenbūvb'sukista ir jų reikėjo viš daūgiau4r 
daugiau, kol pagaliau jų pritrūko ir visa statyba 

: uitojo. Šis vaiždas dabar lyra gana klaikūs, nes 
‘ik didingo pastato griaučiai teberiogso. Kiekvie
nam čia ats'lankiusiam kyla klausimas, kodėl šis 
kažkieno fantastinis sapnas nebuvo realizuotas? 
Ar bus jis kada nors pabaigtas? Niekas tikro at
sakymo į šį klausimą negali duoti.

Saloje yra daug gražių paplūdimių. Smėlis 
šviesiai rudas, Švelnus, vandenyno pakraščiai ne
gilūs, vanduo šiltas ir maudytis tikrai nialonu. 
Tačiau ir čia reikia didelio atsargumo, nes dideli 
drąsuoliai gali greitai nukentėti. Pavyzdžiui, vie
na jauna pora iš mūsų laivo, voš 30 dienų kaip vo
lę, išėjo pasidžiaugti gražiu paplūdimiu ir ten; 
pasimaudyti. Vyras buvęs gana drąsus, nėrė į pu-, 
Jojančias bangas ir daugiau jau nepasirodė. Už 
pusės valandos narai jį atrado, bet jau niekas jo 
neatgaivino. Tas įvykis visus laivo keleivius labai 
sukrėtė, bet drauge buvo ir įspėjimas visiems drą
suoliams, jog su vandenyno bangomis juokauti 
negalima, nes jos yra apgaulingos.

Kai cukraus ir druskos pramonė saloj išnyko, 
atsirado-didelė problema: už ko griebtis, kad sa
loje gyvenimas nenukentėtų. Pirmiausia buvb at
kreiptas dėmesys į gyvulių ūkį, kuris dabar jau 
yra pakenčiamo lygio, tačiau dėl vandens stokos svečių nuotraukas.

jį toliau vystyti nėra Jokio gah'mumo.šūm m^u

tik jis šąlą ^gali ’išgelbėti hūo skurdo. Turizmui iš
lygos labai gerus. Oras malonus, šve’-' 
karštas.-Temperatūra beveik išt šūs t 
pastovį. Ji svyruoja tarp 75° ir 85 laipsniu 
lengvai pasiekiama lėktuvais ir laivas I 
žiu įlankų yrą burlaiviams ir jachtoms sustoti. . 
Nemaža gralių jlankų ir patogių hbtelių yra pr ' 
statyta, -Su idideliu nuoširdumu -priimami svečhr-------
ir dedamos didelės pastangos, kad jų v’ešnagė 
saloje būtų kuo maloniausia. Krautuvėse prekių 
gausu ir jos yra daug pigesnės nei žemyne. Patys 
žmonės yra malonūs, draugiški, visuomet pasi
ruošę svečiui patarnauti.

Vakarop sugrįžtam į laivą vėl įsijungi am 
i jo gyvenimą, šiandien pietūs yra paruošti olan
dų stiliuje. Visiems pietautojams įteikiamos olan
diškos kepuraitės. Jas uždėję abt galvos, suda
rome tikrai olandišką beh'druomfehę. Valgyklos 
viduryje pastatytas nemažas olandiškas malūnas, 
kuris labai derinasi prie tos olandiškos nuotaikos. 
Pietų valgių sąVase vyrauja gausūs olandiškų val
gių pasirinkimas. Juos bandom. Vieni patinka 
kiti tik Šiaip sau ir jau kitą karta jų nemė^intAm’ 
Visų nuotaika labai gera, nes ptie pietų ^gal-*G . 
lėta .vyno. Laivo fotografai, daro įsilinksminusių x'

v (Bus daugiau)

Scštadiems-PirmadiEais—Salurdav Mvuday, February ĮG IS, 1980

hotelis.su
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

kiekvieną dieną būtini krikščioniui

DIEVO ŽMONIŲ DRĄSUMAS.
Esamąjį laiką Šv. Raštas vadina paskutinėmis dienomis ir 

pavojingais laikais, kuriuose daugelis “alps bijodamiesi ir lauk
dami t©,, kas užeis visam.pasauliui; nes dangaus galybės sujudės” 
(Luko 21:26). Tikintieji psalmisto žodžiais sakot “Dievas yra 
mums prieglauda ir stiprybė, labai tikra pagalba suspaudimuose. 
Todėl nebijosime, nors ir žemė drebėtų” (Psal. 46:1). “Viešpats 
geras ir jis sustiprina sielvarto dienoje; jis žino kas juo pasitiki” 
(Naumo 1:7). “Būkite drąsūs ir elkitės rūpestingai ir Viešpats 
bus su jumis geruose dalykuose” (2 Kron. 19:11). “Nebijokite 
ko jie bijo ir neišsigąskite. Kareivijų (dangaus pulkų) Viešpatį 
taikykite šventu; jis teesie jūsų baimė, ir jis tebūna jūsų išgąs
tis’*^ Jį* gerbkite ir klausykite (Iza. 8:12, 13). “Nesiduokite nieku 
nugąsdinti savęs priešams, jiems tai yra žuvimo ženklas, jums gi 
išgelbėjimo”. — Pil. 1;28.

' • $V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, *N, Y. 10303

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

DR. K. G. BATUKAS 
MUfERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGUA

440 Sa. Puluki Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU W444 
Priima ligonius pagal susitarim*. 

M neatsiliepia, skambinti 376-8004

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
valdyba posėdžiavo

Baigęs Vokietijoje studijuoti 
'gronomiją (jis studijavo Hal
ėje) V. Zubovas atsistojo sa - 
o;e kryžkelėje: kas gi tol.au? 
uriuo ke’iu toliau eitina, sa

kiems įsitikinimams ištikimam 
□asil'ekant? Revoliucinė veikla 
'ar n’o režimo sąlygose reikalą? 
vo viso žmogaus, reikalavo būti 
'asiruošusiam; aukotis iki galo, 
ki beveik v’supmet neišvengia? 
''os katorgos Sibire. Aš. neži
nau. ar V. Zubovas yra kam 
patikėjęs savo pergyvenimus, 
p- endž ant tolimesnio gyveni

mo kelią; bet numanau, kad 
\ns sprendimas nebuvo jam per. 
linkus. Labai realaus proto žmo 

Tus, nelengvai entuziazmo pa
gaunamas, gerai supratęs, kad 

. visuomenė savo eval’ucijoj ne- 1

visų pirma lankydavo Medem
rodę, ir dažnas negalėdavo atsi
stebėti pasiektaisiais ten rezul
tatais. Jie buvo laimėti didelės 
energijos, didelio pamėgimo 
ūkininkauti ir vis gilinamo ag- 
ronomijps mokslo bei jos prak
tinių .laimėjimų išdavoje. Pa
grindinai susipažinęs su agrono 
mija studijų Hallėje metais,*V. 
Zubovas palaikė gyvą ryšį su 
Vakarais visą gyvenimą, sekda
mas literatūrą, koresponduoda
mas su agronomijos mokslo įs
taigomis Vokietijoje ir Danijo- 
j e, gabendamas iš ten Lietuvon 
geriausius raguočių bei arklių 
reproduktorius, sėklas, mašinas 
žemei dirbti ir pasisavindamas ’ 
naujausius žemei dirbti mėtoj 
dus. Darbštus, kaip reta, viską

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
daro atsitiktinių šuolių, V. Zu- Į daręs pagal rūpestingai pergal- i 
bovas ėmė gyvenimą tokį, koks votą planą, disciplinuotas sau,'

ML PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

\W4rtr(lwtėi Community klinikos 
r:’ < Medicinos direktorius

K Monheim Rd„ Westchester, IL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienotu is 

kas antra šeštadieni 8—3 vai
M2-2727 arba 562-2723

DH-------BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
į. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS
' 3907 Wart. 103rd Stiwt

■ - Valandos pagal aumtarima.

DR. FRANK PLECKAS
■ T OPTOMETRISTAS

. KALBĄ LIETUVIŠKAI
2418 W- 71 St. TcL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko flkinin«
“contact lenses’’

VaL asai auaitarimR. Uždaryta treč

ii

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTV. PŪSHS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454: WEST, «3nds STREET 
Vak antnd. 1—4. popiet.

Gen. T. Daukanto Jūrų šau- Į rio 16-sios. minėjimo iškilmėse^. 
lių kuopos valdyba, po .š m., nnmaldoro ir akademijoje, taip 
-sausio m. 20 d. sėkmingai su-' 
organizuoto ir pravesto Klaipė
dos Krašto atvadavimo metinės 
sukakties paminėjimo bei kuo
pos nario jūr. kap- B. Krišto- 
paičio išleistos knygos “Jūrų 
Keliais” suruošto Čikagos lietu
vių visuomenei pristatymo, š. 
m. vasario m. 2 d. susirinko jū
rų- šaulių Helen ir Norberto 
Martinkų jaukiame bute, savo 
kadencijos baigiamajam pasku
tiniam posėdžiui, kuris praėjo 
pakilioje ir darbingoje nuotai
koje.

Kuopos pirmininkui Ed. Ven- 
gianskui patiekus posėdžiui die-į 
notvarkę ir vadovus supažindi- j 
nūs su dar atliktinais darbais, 
pirmoje eilėjej buvo apartą ar
tėjančio visuotinio kuopos na
rių susirinkimo, kuriame bus 
renkami nauji Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių kuopos valdomie
ji organai, įvyksiančio š: m. ko
vo m. Vyčių' salėje, dienotvar-į vaišinti, už ką jiems nuoširdus 
kė. Toliau kuonos Kontrolės Ko ačiū. ’ J. Š.

jis yra, ir. jį-ėmė, visitelį.. Savi- 
, mi pasilikdamas, V. Zubovas 

ryžosi būti veikliu jame dalyviu 
ir daryti kas jam buvo pajėgu 
gyvenimo pažangai, kaip jis tą 
“•'įžangą buvo supratęs- Ar. V. 
Zubovas, taip vėl au gyvenęs, 
kaip jis gyveno., darė pats sau 
kompromisą? Į tą klausimą te- 
fjalėtu atsakyti jis pats, žinoda
mas k’ek -jis, dalyvaudamas 
“tudentavimo metais revoliuci-

R»rktenc!|o» telefe 448-5543
-—- -- -------------

DR. VYT. TAURAS
OYDYTOIAS lit. CHIRURGAS 

Cciidra prckfUta, toce. MOTERŲ, Ilge-
OfteM 2452 WEST S^te rrRORT

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirai., cntrid., trečiaa.

F ŠILEIKIS. O. B

dažni. $Q*cl«n paoBJba.

WM43nUU Ghk*. Hh 4M9

FLORIDA

GAIDAS - DAIMIDdarbe tvarkos reikalavęs ir iš 
kitų, bet visuomet žmoniškas, 
V. Zubovas ūkininkavo su. me
nininko pamėgimu, savo darbš
čia nuotaika apkrėsdamas ir ki
tus- Po žemės reformos iš Me
demrodės ir palivarkų gavę že- ■ 
mės jo buvusieji ordinarinin- į 
kai; V. Zubovo padedami, iš-kar 
to įsikabino ir pasidarė • stip- 
rūs,* sumanūs, darbštūs naųją; 
kuriai) ■— Medemrodė- buvo

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Teh 927-1741 — 1742oat talkinmkauti Cicero jūrų 

šaulių “Klaipėdos” kuopai lie- 
tuviškos:os vėliavos iškėlimo 
Cicero miestelio rotušėje, apei
gose.

an€ posėdį, pasidžiaugtą 
. 1978 1979 mt. kadencijos Gen.
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos nėję veikloje, buvo jai įsiparei- 
valdybos atliktais darbais ir ?ojęs ir k’ek jis tuos įsipareigo- 
žvelgiant į ateitį, pasiryžta ■’imus tesėjo visame vėlesniame 
remti naujųjų kuopos valdomų- “avo gyvenime. Bet tiems, kas 
jų organų pastangas dar dau- jį arčiau pažino, V. Zubovo as- 
giau plėsti ir stiprinti jūrų šau- menyje buvo pastoviai ryškūs 

j du pagrindiniai jo veiklos varik 
liai: organika neapykanta ca
rinės Rusijos režimui ir taip pat 
organiškas abuojumas, privile- 
rijuptųjų Lietuvos luomų, tim 
iamL sukiautėjimui, — mūsų 

bajorijai jis. buvo ir pasiliko 
svetimas. Dėl to, lengvai suar
tėjo ir su V. Janav'čium.

Grižas namo, V. Zubovas ga
vo 4š dalybų jam;tekusį Ginkū- 
nų dvarą ir ėmė: tvarkytLsavo_ 
ir tėvų pašlijusius, ūkiškus, rei
kalus, administrudamas ir. ki
tus tėvų dvarus. V. Zubovas vir 
to ūkininku, žemės ūkio pažan
gos Lietuvoje pionierium ir 
toks pasiliko visą, gyvenimą. 
Jau po kelerių metų, anksčiau 
apleistas Ginkūnų dvaras pra
dėjo garsėti Lietuvoj savo gy
vuliais, derliais ir tikusiais ūki-' 
ninkayimo metodais. Kai vėliau, 
persiskyręs. su, savo pirmąj ą žmo. 
na jai perleidęs Ginkūnus, jis 
išsikėlė Medemrodę (į šiaurę 
nuo Akmenės mstl.)į į, Lietuvos 
užkampį Latvijos pasienyje. V. 
Zubovas, gyvai dalyvavęs šiau
riu visuomeniniame- gyvenime, 
dar labiau atsidėjo ūkininkavi
mui ir iš apleisto Medemrodės 
dvaro padarė vakarietišką, gy
vai pulsuojantį ūkį, gal vienin
telį visoje Lietuvoj^, Jei kas iš 
Vakarų atvykusiųjų* domėdavosi? 
Lietuvos žemės ūkio pažanga,

4.330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

lių veiklą Čikagoje.

Šiame Gen. T. Daukanto
šaulių kuopos Valdybos po

sėdyje dalyvavo ir diskusijose 
^ktvviai pasireiškė jūrų šauliai 
J TH—p. v. Zinkus, C. Vidžius. 
P. Malėta, A. Martinkus, M: 
?^raksvytis. E. Holt’as, N. Mar
tinkus ir K. Pumputis. Po po
sėdžio susirinkusieji buvo ma- 
icmv šeimininkų skanniai pa-

kė. Toliau kuopos Kontrolės Ko, ačiū 
'misijos pareigūnai E. Holtz-’as 
ir J. Utara, išreikšdami padėką 
iždininkui N. Martinkui už 
kruopštų pareigų atlikimą, susi-| 
rinkusius i 
pos finansinių reikalų tvarki-' m 
mu. Trumpai buvo peržvelgta Bar: 
1979-jų metų veiklos pa'sireiš-1 lapių, 
kimų eiga ir kalbėta apie artė- pus au perpiaulas. 
jančio šių metų pavasarinio pa-

SAVANORIO LAIŠKAS
I G?vai^ iš Uetuvos paketėlį, 

supažindino su kuo-1 Tame paketėlyje buvo Įdėtas ir 
~ ’ 'nir, žurnalas “Kultūros 

Nr* 40, 1979 m., 10 pus- 
Bet visa bėda, kad jis yra

man ‘ prisimena fronti- 
rengimo, kuris Įvyks balandžio ninku ir marijonų redaguoja
nti- 26 d., šaulių namuose, orga-im?.s dienraštis Draugas, kuria- 
nizaciniūs reikalus. Nepamirš?; me pasakyta, kad būtina, turėti 
tas buvo ir kuopos laivo likimo kultūrinius, ryšius su. okupuotos 
klausimas bei aptartos tolimes- Lietuvoj žmonėmis.
nes kuopos jūrinės programos ; Aš ncsuprantių kokius ryšius 
vykdymo galimybės ir priimti- galima turėti; jeigui karpo siun- 
nos formos ateičiai. Iškilo ir jū- 

-riniai šauliškų. uniformų įsigiji
mo klausimas, siekiąnt kuopoje
kuo didesnio skaičiaus- unifor-, eijes. v-dėjas. ir jo bendradar- 
muotų narių. 1 b'ai frcntjninkai. — tiltų staty-

Iš dar atliktinų darbų, nutar- lojai. Aš nesu rašytojas, bet aš 
ta š. m. vasario m> 9-10 d. d, su 
kuopos vėliava skaitlingai daly- j 

■vauti ALT-bos rengiamo Vasa?

čiamus žurnalus^ arba, drasko 
l-.iikps? Tenka pagalvoti,, ko- 
'r:a:s kel'ais.e'm Draugo redak-

luvau savanoris ir esu.80 metų.
F. Kairys -
North Chicago, Ill.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

perns gera mokykla. "V. Zubo- =

• Su meno kūriniu privalo
ma elgtis kaip SU: protingu as
meniu; stovėti prieš-jį. ir lauk
ti,. kol jis į tave prabils. (Scho
penhauer)

*

.4

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TUKiME.

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO-

DALYSE.

vo nuopelnų Lietuvos, žemės 
ūkiui neužmiršo-ir nepriklauso
moji Lietuva: kai-buvo- vykdo
ma žemės reforma, Medemrodė 
jam palikta beveik neapkarpy
ta, — kaip pavyzdingas ūkis.

(Bus daugiau)

PRANEŠIM AI

Žemaičiu. Kultūros^ klubo eilinis.na
rių susirinkimas įvyks trečadienį, va
sario 20id., L vai; pipiet, Anelės. Ko- 
jak sąlėje,. 450Qi Sq, Talman, Ąyęnuę. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių/reikaių aptartų Jau lai; 
kas užsimokėti klubo • duokles. Bus< ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

Utenos Draugįško, Kluboj susirinki
mas įvyks. Š.ĮĮ14 vasario. 20 d. 6 vai. 
vaki Juanas- salėje, 4258* S; Maple
wood. Bo susirinkimo.bus vaišės.

A. Brokevičius

Lietuviu Žagarėj Klubo,, eilinis, ną;. 
rių susirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 24 d;, 1j vaL popiet? Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman, Avq. 
Nariai, kviečiąmi atsilankyti, nes yra 
daug' svarbių* reikalų aptarti, a. jau 
laikąs-, užsimokėti^ nario duokles. Bus 
ir vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

Chicagost Lietuviu SuvaJ|dęsčių .drau
gijos narių metinis susirinkimas iyvks- 
penktadienį, vasario 22ędit 7 vai; vak. 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th,St, Nariai 
prašomi atsilankyti, nes daug 
svarbių’reikalų aptarti. Bus.ir vaišės.
* Eugenija Strurigys, rast.

*
J

I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago
Lietuvių.

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
_ 1446 So. 50th Ave^ Cicero, AL TeL: OLympic 2-1003

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

Tek: YArds 7-1138 - 113S

P£R K KAUSTYMAI

TeL YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUSNTCA AVĖ.

*i>i* j -■>PIRKITE JAU TAUPYMO BONUS

bestadienis-Pirmadienis—Saturday Monday. February 1<; 1*. r»so

RiCOZENE

RADIJO itIMO* VALANDOJ

VN*. prayrama* II WOPA

Liafinrię kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo. 8:30 iki 9:30

V*4ė|» Aldone Devkua

TalaLi Hlfateafc AMU
7159 So. MAPLEWOOD-AVE

CHICAGO, ILL. 60629
to a smooth finish then shrink 
enpped in dear, prot6jtf«a

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itctimg 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.

Savu In half. they are beta*; 
mounted 3n vaite and doors 
M decorative elementą, mod 
as plant holders or w irfU* 
elements.

E. ‘A. Nord Oo^ Kverett, 
Wash-, the vorld’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produce# these dec
orator Items In nine different 
styles, three different thick- 
nesses and tn height* from TM 
inches to eight feet.

The Kpihdlec are imd* of

In today’s “do-it-yourself* vorld, the amateur decorator or 
’ the professional too, for that matter, Is turning increasingly to 
' “turn ings”—or architects irai spindles as they're known in th* 
trade—to provide Innovative and imaginative touche* 1b th* 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 

t they're dcw being put.

Architect* Interior designer* 
t And 'do-it-yourselfers* find 
‘ the spindles a venatile, stylish 
and inexpensive Way to add 
character to a Ixne or office, 
indoors or out.

Spindles are being used ** 
candle holders or lamp ba*ea, 
as room dividers, screen* and

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
23U WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

Buvusieji Lietuvos Teisingumo ministerijos rūmai, ant kuriŲ buvo uzrasa 
"Teisingumas yra valstybės pagrindas**

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

■ ' takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

Leidimai— Pilna cpdrauda 
ŽEMA KAINA

TcL WA 5-800

Apdraustos porkraustymaj 
ft. {vairių apstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

Tol. 37A-1U2 arba

r?

s si h Uir
»■*?

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
/



ST, PETERSBURG, FLA.
VASARIO 16-sios

MINĖJIMAS
tadaArtėjant vasario 16 d. 

k'ekvieno lietuvio širdis suplaka 
stipriau “Juk tai mano Laisvės 
Diena, aš turiu ją paminėti”.

Ponia Viktorija Jakobson, ku 
ri čia yragimusi ir augusi, kar
tu- su Vyčiais, negalėjo praleis
ti šios dienos nepaminėjusi.

Vasario 10 d. šv. Jono bažny
čioje ji suorganizavo lietuvis 
kas pamaldas. Lietuvių dalyva
vo virš 200, o svetimtaučių apie 
2000. Lietuvės moterys buvo pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais. Sumirgėjo didelė Šv. Jo
no bažnyčia. Atvyko pakviesti j 
10 kanalo TV atstovai, kurie 
visas iškilmes filmavo.

Keturi lietuviai kunigai: J. 
Keturi lietuviai kunigai: kun. 

J. Balkūnas, kun. J. Gasiūnas, 
navičius iš Kanados celebravo 
šv. mišias.

Prelatas išgarsėjęs savo iškal
bingumu, pasakė pamokslą, ge
riau sakant-kalbą. kuri tikrai 
sujaudino ne tik lietuvių bei ir 
svetimtaučių šrdis. Juk pasau-

liui gresia baisus komunizmas 
— Sovietų dominavimas, kuris 
kaip slibinas praryja valstybes 
viena po kitos.

Prašydami visi Dievo pagal
bos, pasipriešimkim šiam netei
singumui.

M:šių auką nešė keturios po-. 
ros lietuvaičių, ’ aukojo vyną, I 
duoną, kviečių varpas, vaisių .ir 
gėlių puokštes su tautiniais kas
pinais.

Pirmoje poroje ėjo jaunoji 
karta-mažvtės lietuvaitės —Dr- 
Bobelio ir Dr. Vaičaičio dukry
tę. ši ceremonija tikrai buvo,“ 

i jaudinanti. Klubo choras, vado
vaujamas munz. Armono, pagie 
dojo religinių giesmių. Mišių pa 
baigoj visi sutartinai sugiedojo 
Marija, Marija...

Ačiū visiems lietuviams daly- j 
vavusiems šiame gražiame mū
sų laisvės dienos minėjime; 
ačiū Vyčiams, o įpatingai musų 
nenuilstamai vytei poniai Vik
torijai Jakobson, kuri tiek daug {• 
padėjo pastangų. ,

O. G.

111
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• Markos tėvynė Vidurže
mio juros pakrantės, žinoma 
2000 metąų>rieš gąūsų erą. Mor
koje jgausu vitamino A, B, C 
ir K, taip pat augliavandenių 
ir mineralinių druskų. Morkų 
sultys gerina atsparumą infek
cinėms ligoms ir persišaldy
mams, normalizuoja medžiagų 
apykaitą, gerina regėjimą, tin
ka sergantiems tulžies akmen
lige, apykajtinės kilmės sąnarių 
ligomis, ateroskleroze, maža
kraujyste.

— Kariuomenėje tarnaujan
čios moterys sutinka su minti
mi, kad jos būtų skjrįymo’s j ko- 

• vos linijas.

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

Hcnul, Iwni — P»rd«vliTM0 - 
REAL ESTATE FOR SALS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-774?

— Kongreso atstovai nenori,- 
kad FBI agentai bandytų papir-

• kineli ir kitaip išbandyti Kon
greso atstovus. i

oat kovo 5 ir 12 d. Registruotis STATE St., Rm. 1717. Mes kai- Jis Pakvietė td miestelio gy- 
r , , - r >• . -v- . dvfnia ir* >4 oyvhhvAK

—Inž. G- A. Bobelis, West 
Hartford, Cohn. pratęsdamas 
prenumeratą, parėmė Naujie
nų leidimą $25 auka. Dėkui.

— Lietuvos Vyčių Illinois ir 
Indiana distrikto vadovybė pa
rėmė Naujienas $15 auka ir ją 
atsiuntė per sekretorę Ireną K. 
Sankutę. Dėkui valdybai ir vi
siems tos šaunios organizacijos 
nariams, puoselėjantiems lietu
vybę ir lieviškumą, kovojan
tiems su okupantu, o nebendrau 
jantiems su juo ar jo agentais. 
Šį sekmadienį, vasario 17 d., 
Martinique restorane Vyčiai 
ruošia tradicinį Lietuvos Atsimi 
nimų banketą, į kuri kviečia VI- 
sus atsilankyti. Informacijas 
gausite skambindami p-lei San- 
kutei 476-6399.

— Algirdas J. Jonys, Delanko, 
N. J.’, pratęsdamas prenumera
tą, atsiuntė $5 auką. Tos valsti
jos tautietis užsisakė Naujienas 
6 mėnesiams, bet pavardės nė 
vietovės prašė neskelbti. Dėkui 
už auką ir už dėmesį.

— Ponia Matilda Melienė iš 
Brighton Parko, ne kartą pra
džiuginusi Naujienų rėmėjus 
dovanomis Laimės šuliniu, ga
vusi kalendorių, parėmė Nau
jienų leidimą $10 auka. Dėkui.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Brangus patarnavimas

.Garsus gydytojas ir medici
nos profesorius, atostogauda
mas mažame miestelyje, susir;} • 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

dytoją ir prašė jį apžiūrėti.
— Aš jaučiuosi labai pagerb- 

kodėl pats 
inesiimi pasigydyti? — šakė 
miestelio gydytojas. Profesorius 
jam atsakė:

— Aš žinau, kad galiu

bame lietuviškai. 782-3777 ori
925-8392. Professional. Member j
American Federation of Astro-] las> tik stebiuosi.
Idgers. (Pr.)

• SPECIALI 20% -NUOLAI 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re pasigydyti, bet pagaPvok, 
težehai, žiedai, gintariniai karo Į taj kainuotų...

t->-7 • -n i -n 4. 7 - - — , auskarai ir kiti papuošalai .~ Dek™F™?k ^efra^'k^ ls| klasės susirinkimas. įvyks gegu-PERKAME sidabrines ir aukai 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta

tel. 434-6700. Kursus globoja 
Plaučių ligų draugija.

— A. a. Frances Dvilaitienė, 
gyv. Cicero, ilgametę lietuviškų 
organizacijų veikėja, mirė va-

— Ponia Anna Bimba iš New
Port Richey, Fla-, gerbdama mi
rusio vyro ir savo' giminės tra
dicijas — remti lietuvišką spau-Į sa^0 12 d. Loreto ligoninėje, 
dą atskiru ■ laišku'atsiuntė $5} 
auka už kalendorių. Dėkui. i V- v — Kelly aukšti mokyklos Brig 

hton Parko apylinkėje 1966 m.

Burr Ridge, Ill., už ankstybą ^ės 2 d. Informacijai dienomis 
prenumeratos pratęsimą ir už. skambinti Minai Smit 849-1434, 
$5 auką.
• — Standard Federal Savings 957-9431.
pagrindinė įstaiga, 4192 Archer,
paminės Lietuvos nepriklauso-į mokratų veikėjas, pakviestas 
mybės šventę originliu būdu: i Burke rinkiminės kampani- 
visą vasario mėn. bus tautodai-j jos koordinatorium 15-je rinki- 
lės bei buities parodėlė, sudary- minėje apylinkėje, Ed Burke 
ta iš tarnautojų suneštų ekspo- kandidatuoja valstijos prokuro- 
natų. Vasario 16 d. centrinėje demokratų sąraše. Norėdami 
įstaigoje taip pat skyriuose — jam padėti, prašomi skambinti 
(6141 Archer ir 2555) W. 47 St. Fred paukštai 434-3800. 
interesantai ir kaimynai bus vai 
šinami kava su piragaičiais bei <■

o vakarais Robertai Haskins

— Fred Paukšta, žinomas de-

apylinkėje. Ed Burke

— A. a- Juozas Grigutis, gyv. 
Marquette Parke, mirė vasario 

•13 d. sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Nuliūdę liko posūnis Herbertas 
Stepaitis, daug sūnėnų ir duk
terėčių bei kitų giminių. Šian
dien, vasario 16 d., 9 vai. ryto 
iš Mažeika — Evans koplyčios 
bus lydimas į šv. M. Motinos 

; Gimimo parapijos bažnyčią, o 
po pamaldų bus palydėtas į šv.

tortais.
— Vandos Aleknienės vado

vaujama Dainuojančių skaučių 
grupė ir Nijolės Pupienės tau
tinių šokių vienetas “Suktinis” 
dalyvaus Ford City Prekybos 
centro ruošiamoj programoj va
sario 19 d. 6:30 vai. vak. centri
nėje salėje. Tuo bus paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės ats-* Kazimiero Lietuvių kapinės, 
tatymo sukaktis. Įėjimas lais
vas ir nemokamas.

— šu. Kryžiaus ligoninė ruo
šia seminarus norintiems nusto
ti rūkius. Kursai prasidės vasa
rio 18 d- 7:30-9:30 vai. vak. ir- 
bus vasario 20,25 ir 27 d., taip

— š.m. vasario mėn. 24 dieną 
11:45 vai. ryto JAV LB (R) Ci
cero Apylinkės Valdyba šaukia 
visuotinį — metinį narių susirin
kimą Šv. Antano parapijos salė
je, 1500 So.-49.Ct.,. Cicero,.UI.

Valdyba (Pr.)
_ Horoscopes or Astrologica 

Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment/neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.

ŠIMAITIS REALTY ✓

i 
pats 
kiek

Notary Public
Insurance, Income Tax

Laikosi žodžio
Gal galėtum, pagaliau, grą

2951 W. 63rd St. Tel. 436-787S.
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

/
I

kainas. P ATRIA, 4207 So. Sac į žinti man tuos penkis dolerius^
ramento » prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

• Šimaitis Nekilnojamo 
to ištaigai reikalingi nekilnoja
mo turto pardavėjai ar parda
vėjos. Skambinti tel- 436-7878 
arba 839-5568. (Pr).

Tur-

AFGANISTANIEČIAI GAUNA Į 
GINKLŲ Iš AMERIKOS

ington Post skelpia, kad afga
nistaniečiai, kovojantieji prieš 
Sovietų invaziją, gauna smulkių 
ginklų iš Amerikos,

Laikraščiui pažįstami afga
nistaniečiai tvirtina, kad gavo 
didoką kiekį revolverių ir tan
kams naikinti granatų. Be to, 
jie gavo didoką kiekį- radijo 
aparatų, kad galėtų susisiekti. 
Laikraštis mano, kad afganista- 
niečiams ginklus parūpinu ČIA 
agentūra. Jie priėjo prie rusų 
paliktų ginklų.

• Pirmoji mend mokykla, 
pavadinta St. Luke akademija, 
buvo įsteigta 1478 metais.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

kurinės tau anuomet pasko- J 
linau ?

— žinoma, žinoma, zateinan: 
čia savaįtę gausi.

— Bet juk jau tą patį sake.
praeitą savaitę!

— Tai ar manai, kad aš kai 
savaitę savo žodį keičiu?

Juozo šmotelio 

atsimindų: 
SKIRSNELIAI .

w ■* A į
Gražiu lengvai skaitoma i.- J 

įdomi 250 puslapių knyga su, | 
krauta autoriaus troboje. .

Čikagos ir. apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi a; 
vykti ir knygą pasiimti. Kiru 
gyvenantieji prašomi irtais* i

Knygos kaina — 5 doleriai. ' 
Autoriaus adresas:

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

NEGHBOHHOOD
PEAL7Y GROUP

U.S.A.“
We'll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

momoti ar apdrausti savo nuo- 
I savybę Chicagoje ar bet kur
j Amerikoje, prašome skambinti 
Į ir užeiti į mūsų ištaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes, priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tek 767-0600 
independently owned and operated

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

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas , 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago,Jll. 60632. Tel. Y A 7-5980

M. ŠIMKUS-
Notary Public

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

šymai ir kitokį blankai., 
i——■ —

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

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

Ttief. 312 238-F787
• Nemokamas patarnavimas 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 ir teikiame Infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vieta* 
H anksto — prieš 45 - 60 dienų.

*

!

I

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai* arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.

DIAMONDHEAD |
RESTORANAS I

Aidiris 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, I1L 
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedrie) 

Tel. 925-1678

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM® Tablets are 
50% stronger than Doan’s.
Before yoo take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this:-------
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
thao.Doans. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes' There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

Skambinti Y A 7-9107 No. 79

SIUNTINIA1 I LIETUVĄ
_ MARU A NOREIKJENt

2608 W*»t «9th St, Chicago, m. 60629 • Tel WA 5-2787 
Dideli* padrinUma* gero* rtMie* įvairių prekių. ’

MAISTAS B EUROPOS SANDtLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. -
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2717

.1^,1 m

i 
i

Hinsdale — Quality Home
7 Room Brick Bilevel. 4 Blks. to RR, 
3 Bedrooms, Baths, Lge. Kit w/ 
eating area, Florida Rm., Family Rm., 
Laundry Rm., 11 Closets, 2-Car Att. 
Garage. w/elee. eye.

Owner retiring. Way below 
market value! $129,000.

Call 325-4994

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

ladėti teisininko Prano šulo 
aruošta, — teisėjo Alphons* 
Veils peržiūrėta. ‘‘Sūduvos’1 
leista knyga su legaližkomb 
Girnomis.

Knyga su formomis gauna 
la Naujienų administracijoje 
739 South Halsted St, Chica 
,p, ILL. 60608. Kaina $3.00,
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

— Praeitą ketvirtadienį labai 
markiai nukrito Amerikos ak
ėjos (serai).

Dual Formula

FEEN-A-MINT’
Laxative Pills 

Contains a mild stimulant 
plus the softener 

most recommended by 
“doctors.

Read and follow label directions.

€1980 
P'ougMnc

Feenfrmi . uunvt

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208/2 W. 95th St 
Everg. Pirk, HI. 
60642, - 424-8654

nan maa
I

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAlTIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

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

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

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

Chicago, DI. 60629

RENTING IN GENERAL
Nuomos

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

Tel. 476-3560

Marquette Parke išnuomojamas 
6 kambarių butas.

Tel. 434-8952

KELP WANTED — MALI 
. Darbini nicy Reikia-?-

MACHINIST
A Chicago manufacturing Co. needs 
skilled Journeymen Machinists. Must 
have 4 years apprenticeship or its 
equivalent Openings,on all shifts. 
Call Jim Dean between 10 ė.m.
and 2 p.m.„ Mon-Fri. 226-1700

February Į6-18|




