
———

VOL. LXVII

SUDARĖ KOMISIJA ŠACHO VEIKLAI TIR

IRANAS PASIPRIEŠINO
EUROPOS ATSTOVAMS

ATIDARYTA IZRAELIO
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PARTIZANŲ KOVOS IR PERGALĖ 
NETOLI AFGANISTANO SOSTINĖS

PRANCŪZU, ANGLU, VOKIEČIU 
ATSTOVAI IŠKELS KALTINIMUS

bazes, iš 
prieš Af- 

užsienio

Dear Mr. Charge d’Affaires:
On the occasion of the sixty-second anniversary of the pro

clamation of Lithuanian independence, I am honored to express 
on behalf of the Government and people of the United States 
best wishes and warm greetings to' you and to the Lithuanian 
people.

We recall on this occasion the profound pride which Lith
uanians have in their rich heritage. Americans hold in particular 
esteem the strong sense of national consciousness and devotion 
to religious and human rights which characterize Lithuanians 
everywhere.

Dr. S. A. Backis,
Charge d’Affaires of Lithuania

Valstybės sekretorius Cyrus R. Vance 
atsiuntė dr. Bačkiui toki laiška

PREZIDENTAS PARTERIS SUTINKA SU KURT 
WALDHEIMO PARINKTAIS ATSTOVAIS

National Review žurnalas 
22 laidoje pranša, kad 
, Latvijos ir Estijos di- 
ragina nepripažįstančias 
1 kraštų okupacijos

MASKVOJE NUSIŠOVĖ VIKTOR PAPUTIN, 
SOVIETU ŽVALGYBOS GENEROLAS

KALENDOFĖLIS

Vasario 19: Belinda, Konra 
das, Nida, Saugė, Šarūnas, ži- 
bonis. , , • ■. . •

Saulė teka 6:42, leidžiasi 5:27

Oras ne toks ialtas.,K

Sincerely,
Cvrus Vance

Šime Karmai buvo tituluojamas 
ne prezidentu, bet Khalq parti
jos generaliniu sekretoriumi, 
Revoliucinės tarybos pirminin
ku ir premjeru.

Kabule kursuoja gandai, kad 
Partizanu nuosto- ■ Babrak Karmai bus nušalintas 

nuo' prezidento pareigu. Sovietu 
i žinių agentūros Tass pranešimu, 

Į jis tarėsi su Revoliucijos taryba

NAUJI PROTESTAI PRIES AREŠTUS 
IR “SUSIDOROJIMĄ LIETUVOJE”

PREZ. CARTERIO KANDIDA
TŪRĄ REMIA 5 UNIJOS

BAL HARBOUR, Florida. — 
Penkios konstrukcijos unijos in- 
dorsavo prez. Carterį antram 
terminui. Darbo sekretorius Ray 
Marshall pareiškė spaudos kon
ferencijoje, kad prez. Carterio 
perrinkimą, remia 15 unijų.

Vien stalių unijoje yra 800,000 
narių, plieno darbininkų — 185 
tūkst, asbesto — 25,000, mar
muro šlifuotojų — 10,000 ir 
plasteruotoju unijoje yra 58,000 
narių. Taip pat prez. Carter} re
mia Operuojančių inžinierių uni
ja, turinti 420,000 narių, ir van
dentiekio darbininkų unija su 
350,000 narių.

Senatoriaus Kennedy kandida
tūrą remia lik dažytojai ir-mū
rininkai. ' 1 / 'i ■ .

galėtų, suduotu skaudų, smūgį 
Sovietu tankams, susirinkusiems 
prie pietrytinės Irano sienos.

Manoma, kad naujas prezi
dentas pajėgs įtikinti revoliuci
nę Islamo tarybą greičiau iš 
spręsti konfliktą su JAV vyriau
sybė ir gauti visų pinigų atšal- 
dymą, o vėliau galės svarstyti

neaišku, nes Irano revoliucinė 
taryba, vadovaujama prezidento 
Bani Sadr, turi klausima iš pa
grindų apsvarstyti ir pranešti 
ekretoriui Kurt Waldheim. 

Prezidentui Bani Sadr pinnon 
eilėn rūpi galimai greičiau baig- 
i pranešimą tarptautinei komi

sijai, kuris dar neparuoštas, iš
leisti laikomus amerikiečius, 
išvežti juos saugiai i Ameriką ir 
gauti Amerikoje įšaldytų pinigų 
atšaldymą. Iranui labai reika
lingi doleriai, be kurių Irano 
vyriausybė nieko negali pradėti. 
Iranas turi pačius geriausius 
Amerikos lėktuvus, bet negali 
jų naudoti, nes neturi išnešiotų 
lėktuvų dalių atsargų. Iranas 
taip pat turi Amerikoje, apmo
kytus gerus lakūnus, bet be JAV 
karo lėktuvu tu lakūnu žinios ir

buvo tardytas, bet ir sušaudytas. 
Sušaudytas ne tiktai jis, bet ir 
visa jo šeima. Buvęs policijos 
vadas F. Amin sušaudė prezi
dentą Nur Tarakį pačioje prezi
dentūroje, o gruodžio 27 dieną 
buvo suašudytas pats preziden
tas H. Amin.

Blogiausia, kad žinia apie pre
zidento Amino sušaudymą buvo 
Kabulo radijo oficialiai pa
skelbta, kai buvo pranešta, kad 
krašte prezidentas paskelbtas 
Babrak Karma las. Generolas 
Paputin turėjo žinoti, kas ir ko- 
dėLAmin buvo sušaudytas. Jeigu 
oficialiai buvo paskelbta žinia, 
tai gen. Paputin turėjo žinoti, 
kodėl ta žinia-buvo paskelbta. 
Jis privalėjo žinoti, kad tai bu
vo- padaryta prieš Sovietų vy
riausybės planus ir pačiam ge
nerolui Paputmui duotas, .ins
trukcijas. -v-'.

glaudžiai susijęs su -Molotovo^ 
Ribbentropo pakto pasmerkimu. 
Angelė Paškauskienė ir Algirdas 
Statkevieius buvo tardomi pa
grindinai irgi šiuo klausimu. 
Juos, be to, tikino, kad memo- 
ranlumo iniciatorius esąs Anta
nas Terleckas”.

BRITAI TURI PAGRINDO MANYTI, KAD JIS 
NUSIŠOVĘS DAR AFGANISTANE

LONDONAS, Anglija. — So-į Paaiškėjo, kad prezidentą 
vietų generolas Viktor Paputin, Amin gruodžio 27 dieną ne Ii 
pakviestas į Maskvą pasiaiškini
mams nusišovė šeremetievo ae
rodrome, sekmadienio vakare 
Londono Observer reporteris 
pranešė savo redakcijai.

Gen. Paputin buvo įtakingas 
Sovietų armijos karys. Jis buvo 
įpareigotas rūpintis visais sau
gumo reikalais Afganistane. Ge
nerolas Paputin buvo įpareigo
tas daboti Afganistano prezi
dento H. Amino gyvybę. Pradė
jus Sovietų armijos daliniams 
žygiuoti į Afganistaną, o pir
miems Sovietų kariams .užėmus 
Kabulo tarptautinį. ..aerodromą,, 
prezidentas H. Aminas su-šeima 
buvo išvežtas iš Kabuki, kad bū
tų lengviau jį'saugoti. Afganis
tano prezidentą saugojo spėria? 
lūs rusų saugumodalinys, buvęs 
■generolo V(.. Papu tino žinioje. Jis 
buvę saugumo vicemipistęris ir 
Afganistane turėjo .djddfc-galią.

vasario 
Lietuvos 
sidentai 
Pabaltij 
valstybešl nesiųsti savo sporti 
ninku į -Estijos sostinę Taliną 
kuriame bus olimpiados jachti 
varžvbos.

santykius su Sovietų Sąjunga. 
Iki šio melo tuos reikalus tvarkė 
mula Chomeini, bet paskui inė- 
mis dviem savaitėmis jis tebe
guli ligoninėje. Jis pats norėtų 
tartis su rusais, bet Irano gydy
tojai patarė jam nesiimti jokių 
problemų spręsti, nes gali kirsti 
dar vienas širdies priepuolis. 
Preizdentas Rani Sadr nori ame
rikiečių klausimą spręsti žymiai 
greičiau, negu kiti Islamo tary
bos nariai.

THE SECRETARY OF STATE 
WASHINGTON

February 11, 1980

GAISRININKAI KASDIEN 
MOKĖS PO §40,000

CHICAGO, Ill. — Chicago? 
te:sėjas John Hechinger gaisri 
ninku unijos vadovybei paskyri 
kiekvieną dieną mokėti po K 
tūkst. dolerių bausmę už neklau<- 
symą teismo įsakymo, nepildy
mą miesto pareigūno įsakymų 
ir už^atsisakymą-ą’esinti gaisrų.

Gaisrininkų unijos vadovybė 
įsakė gaisrininkams streikuoti 
ir pareiškė, kad uždėtos baus
mės ji nemokėsianti.

Miesto marė 
kė, kad visi 
gaisrininkai b 
bo. 100 jaunų 
prk.nti ta darba atlikti

Chicago, Ill. — Antradienis, Tuesday, February 19, 19X0

— demokratų partijos pirmi
ninkas Robert Strauss paneigė 
savo įtaką dėl prez. Carterio pa
sikeitimo ir pareiškė: ‘‘Aš tikiu 
ir duodu nuopelną Chomeiniui 
ir Teddv Kennedžiui”.virš 100 kareivių ir Afganistaną ! svetimos valstybės atstovui to 

dabar valdančios Liaudies de-ikitis pareiškimus, 
mokratinės partijc's, vadinamos 
Khalq, narių 
liai nėra žinomi. Sovietu kariuo
menės okupaciniai daliniai 
šias kautynes nesikišo.

Pakistano valdžios pareigūnai ir priėmė Palestinos Išlaisvinimo 
paneigė Sovietų kaltinimus, kad Organizacijos delegaciją. Prane- 
Pakistanas remia Afganistano 
partizanus. Kaip žinome, Sovie
tų užsienio reikalų ministeris 
Andrei A. Gromyko, vizituoda
mas Indiją, New Delhi mieste 
pareiškė, kad Pakistanas savo

Santa Fe geležinkelių bendrovė įsigijo mašiną, kuri gali per ašluonias 
darbo valandas pakloti ir pridrūtinti 2,000 geležinkelių sijų. Net geriausi 

darbininkų būriai nepajėgdavo tiek sijų padėti, išlyginti ir pridrūtinti.

f Ths First and Greatest \
Lithuanian Daily in America

NEW YORK, N.Y. — Pasku
tinės žinios sako, kad Irano' vy
riausybė pasipriešino Anglijos 
ir Vokietijos atstovams tarptau
tinėje komisijoje. Jie sutiko pa
likti tiktai prancūzų teisininką 
Louis L Imund Pctiti. o kitais 
tarptauti tės komisijos nariais 
parinko Alžyro ambasadorių 
Jungtinėse Tautose Mdhannned 
Bedjaoui, Sirijos prezidento pa
tarėją Adib Daoudi, buvusį Ve- 
nccuelos ambasadorių Washing
tone Andres Aguilar ir Sri laui- 
kos (buv. Ceilono) tarptautinės 
teisės ekspertą Harry W, .1 \c- 
warderfc.

Prezidentas Carte, is suliko 
su šiomis pakaitomis, kad tiktai 
visas reikalas būlų, greičiau 
sprendžiamas, o amerikiečiai 
greičiau išleisti. "

kurių vyksta agresija 
ganistaną.. Pakistano 
reikalų ministerijos kalbėtojas 
Agha Shahi savo pareiškime ste
bėjosi Indijos tolerancija dėl 
Afganistano okupacijos ir dėl 
leid imo savo teritorijoje daryti

Prezidentas Carteris pranešė 
Jungtinių Tautų sekretoriui 
kad JAV pilniausiai pritaria 
tarptautinės komisijos sąstatui, 
prižadėjo atidžiai studijuoti los 
komisijos paruoštą raštą, bet iš 
anksto įspėjo, kad komisija ne
turi teisės teisti dabar Irane lai 
kdmų JAV piliečių. Komisijos 
sprendimai neturės jokių iparei i 
gojimų JAV. Prezidentas pa
brėžė, kad JAV sutinka kalbėt: 
vj dabartine Irano vyriausybe 
visais abiejų valstybių klausi
mas!. JAV sutiks nuimti Irano 
turtams Amerikoj uždėtą jšaldy 
mą, bet pirma turės būti aptar
tos ir sutartos iranui padarytos 
paskolos ir atsilyginimas už par
duotus ginklus.

Ar Irano vyriausybė priims 
Jungtinių Tautų sudarytą tarp
tautinę komisiją, tuo tarpu dai

Byrne pareiš 
treikuojantieji 
atleidi iš dar-

Taip Lietuvos Helsinkio Gru
pės dokumente Nr. 18 atpasa
kojamas Terlecko suėmimas. 
“Susidorojimo su Antanu Ter
lecku paruošimas pavestas KGB 
papulk. Markevičiui, vedančiam 
bylą Nr. 58. Atrodytų, jog šios 
bylos priedanga yra rengiamas 
plataus masto susidorojimas su 
tautiniu pasipriešinimu Lietu
voje. Antanas Terleckas buvo 
vienas to pasipriešinimo entu
ziastų ir, be abejo, ne paskutinė 

’šios represijų bangos auka”.
Anot pranešimo, “politiniai 

susiddrojimai su kitaminčiais 
vis dažnesni ir įžūlesni”. Anta
nas Terleckas, savo veikla “pla
čiai žinomas ir už Lietuvos ri- 
bų... nepadarė jokio nusikalti
mo, bet vykdė tą šventą pareigą, 
kuri privaloma kiekvienam žmo
gui. Nusikalstamos yra būtent 
saugumo organu vykdomos rep
resijos”. Pranešimą pasirašiu
sieji reikalauja, kad Terleckas 
būtų išlaisvintas. Jie kreipiasi i 
“visus geros valios žmones”: 
protestuokite ir girkite tą, kuris 
turėjo drąsos pasmerkti baisiau
sio istorijoje karo sukėlėjus.

Pareiškimą pasirašė: kun. Al
girdas Močius, Mečislovas Jure
vičius, Vladas šakalys, Algirdas 
Statkevieius, Julius Sasnauskas. 
Jonas Protusevičius, Kęstutis 
Subačius, Petras Cidzikas, Zig
mas širvinskas, Angelė Paškaus
kienė, Jonas Petkevičius, Jadvy
ga, Petkevičienė, Jonas Volun
gevičius, Gediminas Rickevičius. 
Aštuoni asmenys (septyni neiš
skaitomi ir Algimantas And- 
reika) „ pasirašė §i prierašą; 
“Smerkdami politines represi
jas, mes remiame reikalavimą 
besąlygiškai grąžinti laisvę An
tanui Terleckui”. ... i,

Kitame prieraše. 148 lietuviai 
ir. 3 estai reikalauja paleisti 
gruodžio lt dieną suimtą Julių 
Sasnausku.

KAIRAS, Egiptas. — Sekma
dienį į Kairo miestą atvyko Iz
raelio diplomatų ir valdžios at
stovų delegacija dalyvauti pir
mosios arabų kraštuose ambasa
dos atidaryme. Ambasada yra 
dviejų aukštų senoje viloje, 
šviežiai dažytoje rusva spalva. 
■Jos aplinka taip pat nėra pir
maeilė Dokkl apylinkėje. Ji pri
mena sunkius taikos kelius, pra
dėtus 1977 m. drama .išk? pre
zidento Sadalo kelione i Izraelį 
ir jo kalba parlamento nariams.

Pirmuoju ambasadorium pa
skirtas Eliahu Ben-Elissar, pa
tyręs tarptautinių reikalų žino 
vas, e io padėjėjas bus Yosel' 
Hadda', arabiškai kalbąs Hipio 
mate: ’ iš Irako. Oficialus 
ambasados atidaiymas įvyko 
rimridfCTni virš vilos iškeliant 
Izraeli j vėliava.

—Apie rengiamą “plataus masto 
susidc'rojimą su tautiniu pasi
priešinimu Lietuvoje" perspėja 
neseniar Vakarus-pasiekę patrio
tų protesto raštai. Taip pat pra
nešama apie KGB represijas 
Lietuvoje ir Estjioje, nukreiptas 
prieš asmenis, pasirašiusius pa- 
baltiečių memorandumą, kuris 
pasmerkė Moiotovo-Ribbentropo 
paktą.

1979 m. lapkričio 8 d. paskelb
tas pareiškimas, adresuotas J.T. 
generaliniam sekretoriui Wald- 
heimui, Helsinkio Susitarimų 
Baigiamąjį Aktą pasirašiusių 
šalių vyriausybėms, “Tarptauti
nės Amnestijos” organizacijai ir 
Europos bei Amerikos Helsin
kio ’ Grupėms. Pareiškime apra
šomas 1979 m. rugpiūčio 23 d. 
45 pabaltiečių grupės paskelbtas 
memorandumas, kuris “susilau
kė plataus atgarsio visame pa
saulyje”.

Sakoma, kad “nei SSRS vy
riausybė, nei jos masinės komu- 
nikacijos priemonės nepaneigė 
V. Vokietijos Deutsche Welle 
rugsėjo 5 ir 6 dienomis rusiš
kose laidose perduotų Molotovo 
ir Ribbentropo pasirašytų slap
tų protokolų tekstų”. Tuomi bu
vęs “tiesiogiai patvirtintas pa
baltiečių memorandumo pagrįs
tumas”.

Pranešime aprašomos KGB 
represijos Lietuvoje ir Estijoje. 
Spalio 3.'d. Vilniuje įvykdytds 
kratos Antano Terlecko, Algirdo 
Statkevičiaus, Juliaus Sasnaus
ko, Vlado Šakalio butuose, spa
lio 11 d. — Kaune pas Arvydą 
čechanavičių. “Visi šie asmenys 
yra pasirašę pabaltiečių memo
randumą. o tai rodytų, kad KGB 
smūgis nebuvo atsitiktinis, bei
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Atrodo, kad Sovietų valdžios; 
aukšti pareigūnai buvo nuvykę į 
Kabulą ir klausinėjo gen l apu 
tina, kodėl prez. Amin buvo su- 
šaudytas ir kuriais sumetimais 
nušauta jo žmona. Tie tyrinėto
jai mislatė^ kas ir kada sušaud.’ 
pre t lenta Amin. Jie klausinėjo 
gun. Paputiną Kabule, o dabar 
pareikalavo, k<?d grįžtų į 
Maskva įpasakotų, kodėl 
Maskvos iuotos instrukcijos 
aplen1 vAb, o prezidp* 
zulla Amin sušanz ta

Reikia man' kad generolas 
Paputin nujautė ilgą tardymą 
ai.škinimąsi ir kulką į pakauši 
todėl jis, kelionėje iš Kabulo : 
šereineljevo aerodromą, turėjo 
laiko, viską apsvarstė ir nutarė 
paleisti kulką į galvą.

NEW YORK, N.Y. Jungi
nių Tautų gen. sekretorius Kurt ? 
Waldreim, prisilaikydamas tarp-Į 
tautinių susitarimų, sudarė tarp- > 
tautinę komisiją buvusio Irano 
šacho veiklai ištirti, lai taniau- ! 
tinei komisijai išklausus dabar-Į 
tinės Irano vyriausybės išdėsty-* 
tus duomenis, bus paleisti Ame- j 
rikos diplomatai, iki šio meto j 
laikomi Amerikos ambasadoje 
Teherane.

Minėton komisijon parinkti 
žinomi Prancūzijos, Didžiosios 
Britanijos, Vokietijos ir kitų 
dviejų Afrikos valstybių atsto
vai. Manoma, kad komisijai pir
mininkaus Prancūzijos teisinin
kas, asmeniškai gana gerai pa* 
žįstas dabartinį Irano prezidentą 
Bani Sadr. Amerikos atstovų į 
minėtą komisiją neįeina, ' bet 
Teherane laikomi Amerikos dip- j 
lomatai bus supažindinti "su da-| 
barbinės Irano vyriausybės kai-j 
tinimarsr

SOVIETAI DABAR KALTINA PAKISTANĄ 
UŽ PARTIZANŲ RĖMIMĄ

KABl-LA'S.— -- DųHorrratmią teritorijoje toleruoja- 
sluoksnių žiniomis, ištikimi So-' 
vietanis Afganistano kariuome
nės daliniai puolė partizanus 
Dahanai Guri apylinkėse. Jos 
yra 105 mylios nuo sostinės ir 
kontroliuojamos partizanų. To
mis pat žiniomis, kovose žuvo



LEIDEJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA
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LIET. B-NĖ (SROVINĖ ORGANIZACIJA) -, 
NELYGUS PARTNERIS ALTAI IR VLIKUI

Organizacinį išeivijos gyveni
mą sekantiems yra gerai žino
ma, kad Liet. Bendruomenės 
steigėjai, ano meto VLIKo val
dyba, su jo pirmininku, a.a. pręl. 
M. Krupavičiumi priešakyje, sie
kė įkurti visus Amerikos lietu
vius apjungiančią organizaciją, 
bet, deja, jų įdėtos pastangos 
nepateisino viltis: L. B-nė neap
jungė visų Amerikos lietuvių 
nei steigimo stadijoje, nei vė
liau. Tūkstančiai aktyvių lietu
vių ir šimtai organizacjų, klubų 
liko’ šiapus Bendruomenės, nesi 
jungė ir nesijungia. Tam buvę 
ir yra rimtos priežastys, bet ta' 
jau yra atskira tema ir atskiras 
straipsnis. Tenka tik konstatuoti 
faktą, kad L. Bendruomenė ne
turi visuotinumo pagrindo, yra 
tik srovinė organizacija — fron-

i jokius principus, į jokius 
tarporganizacinius susitarimus . 
ar nutarimus; jie daro, kaip 
jiems patinka ir boja tik savo 
partinių politinių išskaičiavimų. 
Pavyzdžiui, ALTcfs vadovybės 
pakalbinti tartis — ieškoti mo
dus vivendi, jie ALTai pasiūlo! 
tik virvę ant kaklo.

Tokie ir yra L. B-nės vadovy
bės ALTai pasiūlyti tie šeši su
sitarimo punktai. Šie jų pasiū
dyti punktai ir yra tik sarkastiš- j 
kas pasijuokimas iš ALTos rim-} 
to pasiūlymo išlygint santykius. 
Kad politiniai pasimetėliai nepa- 
ikandintų išeivijos laivą, yra gy
vas reikalas visiems tautiniai J 
sąmoningiems lietuviams rim j 
:ai susirūpinti esama padėtim: 
bei rasti paveikių priemonių 
gelbėtis.

Sausio 20 dieną Marquette Parko parapijos salėje įvyko (R) Liet. Bendruo’menės Mar
quette Parko apylinkės metinis narių susirinkimas, čia matome to susirinkimo dalyvius.

(V. Noreikos nuotrauka)

R LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
ATSIŠAUKIMAS

Jau šešiasdešimt antrą kartą rinksimės į sales dideliu ryžtu, 
glaudžia vienybe ir kraujo aukomis po ilgų vergijos metų Lie- 

1 tuvos nepriklausomybės — Vasario 16-dsios šventei paminėti. 
Rinksimės, kai, po 22-jų laisvės ir nepriklausomybės metų, mūsų 

‘ tauta jau 40-tus metus neša dar žiauresnį raudonojo okupanto 
jungą. Renkamės tuo metu, kai tas pats mūsų Tėvynės oku
pantas pagreitintu tempu vergia vis kitas tautas.

> Viso to akivaizdoje kviečiame visus, seses ir brolius lietuvius, 
laimingai iš ano okupanto nagų savo gyvastį išnešusius bei laisva
jame pasaulyje gimusius, vieningu darbu ir aukotais siekti paties 
kilniausio tikslo — Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atgavimo.

Kviečiame visas apylinkes ir seniūnijas pagal vietos sąlygas 
deramai iškilmingai ir pagarbiai šią didžiąją šyentę paminėti. 
Kur yra ALTos skyrius, šį Vasario 16-osios minėjimą su’Juo ruošti 
drauge. Kur jo nėra — minėjimo iniciatyvos imasi R LB ąpy- 
linkė ar seniūnija. Visas ta proga surinktas aukas įteikti ALTai.

Vardan Lietuvos ir jos laisvės jokia auka, negali būti, per 
sunki. .y . ..į’

R LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBA • 
IR CENTRO VALDYBA

-J -tininky politinės partijos žmonių 
uzurpuota ir valdoma.

Gi ALTa ir VU Kas turi visuo 
tinumo pagrindus ir juridinį sta
tusą. ALTa yra visų Amerikos 
lietuvių organizacijų federalinio 
pagrindo junginys. VLIKas — 
tautos atstovybė, įkurta nepri
klausomoje Lietuvoje turi 
visos tautos mandatą. Loginė iš
vada yra visai aiški: L. Bend
ruomenė, kaip srovinė organiza 
ei ja, nėra joks lygus partneri 
Veikshiarns, ALTai ir VLIKui 
Liet. B-nė yra tik eilinė organi 
zacija, kuri tik privalo vykdyt 
Veiksnių nutarimus, kaip ir ki 
tos organizacijos.

Žinoma, kad nei ALTa, 
VLIKas neturi nei policinių,

Šitoks vi-: 
savęs per- J 
nuvertini- j

Liet. B'-nės vadovų 
liškas nesiskaitymas, 
vertinimas visų kitų 
nio atžvilgiu ir karštligiškas sie
kis pasigrobti išeivijos politin j |įpa ALTai ir VLIKui ant kulnų, 
vairą į savo partinę kontrolę, ne} 
juokais kelia baimę ir netikru
mą rytojumi. Yra rimto pagrin 
lo įtarti, kad frontininkai ren
giasi pasitikti pasaulinės politi
kos staigius ir netikėtus posū 
kius, kaip tai, net ir Rusijos pa- j 
vergtu I 
kius. Jei šiuo atveju jie turėtų 
teisę kalbėti ar tartis su okupan 
lu visų Amerikos lietuvių vardu

skaldytojams ir neaiškiems 
politikieriams

Kadangi frontininkai tiesiai

tai visai-logiška yra siūlyti, kad 
Veiksniai ir imtųsi konkrečių 
apsigynimo priemonių. Pasauli
niai įvykiai įtaigoja baigti “bal
tų pirštinaičių politiką” su tau- 
dniais nusilpėliais, įr politiniais 
oas metėliais. i.

tautų laisvinimosi įvy Į Pirma pareiga turėtų būti:

TAUTINIS SĄMONINGUMAS, SOLIDARU
MAS IR TAUTINIS RYŽTAS YRA LIETU

VIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS EGZIS
TENCIJOS LAIDAS!

liiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinijiiiiiii

R. LB Marquette Parko apylinkės lietuvių 
visuotinis metinis nariu susirinkimas

jama už Nominacijos komisijos 
pristatytus kandidatus. Tokiu 
būdu visi pasiūlyti kandidata? 
buvo išrinkti vienbalsiai.

■ V :
Susirinkime dalyvavo 122 re

gistruoti nariai, kuriė apsimo
kėję nario mokestį, ir 27 svečiai. 
Įsirašė 3 nauji nariai. Po susi
rinkimo buvo vaišės. J. K.

nei 
ne* 

miliatrinių priemc’niu priverst 
L. B-nės vadovus paklusti dau 
gumos nutarimui, gerbti princi 
pus, bet gi teisingiems ir pro 
tingiems žmonėms tokių prie
vartos priemonių ir nereikia... 
Sveikas protas diktuoja, kac 
tik principus gerbiant, kaip tai: 
demokratinius, teisingumo ir ki 
t u s, yra galimybė kooperuoti i: 
siekti vieno bendro tikslo. Taip 
ir turėtų, būti gyvenimo prakti
koje, bet, deja, kaip matome, 
taip nėra, dėl ko' ir vyksta nuo
latinis ir nuožmus tarpusavio 
erzelis, kuris yra naudingas tik 
tautos priešams. Visi šitai žino 
apie tai garsiai kalba, bet esam? 
padėtis negerėja, o tik blogėja 
Aiškiai yra reikalingos pavei

kios .priemonės.______________
Baisus pasimetimas ir chaosą* 

gaubia varganą mūsų išeiviją 
Esami Liet. Bendruomenės va
dovai visiškai nekreipia dėmesio

švaduoti L. B-nę iš frontininkų 
diktatūrinių varžtų, juos nu
dum ii nūo politinio arkliuko 
nt kurio jie sėdėdami taip ne

atsakingai švaistosi-po išeivijos 
irganizacinę veiklą, ardo vieny-

‘ai išeivijai ir tautai jau būti Į 
tikra pražūtis! Aišku, šie poli | 
tikieriai tautai užmestų tik save j 
politinę, d’k'atūrinę kilpa. Nue • bę ir graso rytojui dar didesnė 
ši.
na apsisaugoti iš anksto. Jei šk 
’tarimo būtų nors ir tik viena 
nuošimtis tiesos, tai rodytų, ka< 
reikia budėti, nes atsarga gė 
dos nedaro.

Kad šitokia galimybė reali 
liudija netolimos istorinės pra 
eitiės Rusijos revoliucija, ku 
tik saujelė komunistų rafinuc 
ta ir suk*a politika pagrobė va* 
džią ir, kitaminčius žudydahr 
dar ir šiandien milijonams žmc 
nių diktuoja... Žinant front 
bičiulių aktyvo liguistą siekį dik 
luotijr Jų sugebėjimą visur, ku 
iik jiems reikalinga, apgaule be 
klasta įsibrauti, kaip jau ir yr; j 
sibrovę tik šitokiu keliu į Liet 
3-nės vadovybę ir ją uzuią^avę, 
tai'daleidimas, kad Rusijos re 

oliuc jos meto įvykiai gali pa 
ikartoti, yra visai realus.

Būtinos sankcijos išeivijos

ito'kios galimos nelaimės būti į
k s d 
ci j a 
kos

nelaimėmis. Reikia manyti. 
šitc‘k:a organizacinė opera- 
iškart atpalaiduotų Ameri 
lietuvių crganiazci?.ę įtam- 

ir sudarytų seniai lauktas
palankias sąlygas sutartinai ir 
sėkmingai veiklai.

Kitas konkretus pasiūlymas 
| nitų, tai sumobilizuoti moralinį 
j :ešivijos teismą, skirtą teisti ii 
j 'eikalui esant moralines sankci 
į jas taikyti tautmei misijai ii 

tautinei ištikimybei nuskaltu- 
sems. Šitokiems nusižengėliams 
moralinių bausmių, sankcijų 
skyrimas patengvintu negaty 
vans elemento išskyrimą iš or
ganizacinės veiklos. Tada ne vie
nas teismo sankcijų paž^nklin 
las ir pats pa s įtrauki ų iš kelio 
pozityvią veiklą vystamiems..

Kad jau pribrendo motas im
tis radikalių priemonių su
drausminti negatyvų e'cmentą.

Spaudoje“Ir pėr radiją buvo rauskas, dr. Dangis, kap. A. Juš- 
skelbta.^ kad LB (R) Marquette kevičius ir inž. Dubauskas. 
Parko apylinkės Valdyba šaukia Praeitų metų visuotinio narių
š.m. sausio mėn. 20 d. 11 vai.{susirinkimo protokolą perskaitė 
45 min. parapijos salėje visuo- Gr. Giedraitytė. Protokolas pri- 
tinį metinį narių susirinkimą, imtas be pataisų. Metinę valdy- 
kuriame' bus renkama nauja, bos veikimo apyskaitą padarė J. 
valdyba ir svarstomi svarbūs j Bagdžius. Apylinkės pajamų ir 
bendruomenės reikalai. J ----- ... .

Apylinkės valdyba iš" anksto 
buvo sudariusi trijų asmenų! 
Nominacijos komisiją (V. Ko- 
zicas, D. Tričieriė ir Kačinskas) 
ir įgaliojusi, kad komisija nu
matytų atitinkamus asmenis, 
kurie, sutiktų kandidatuoti į j 
apylinkės valdybą. Gavus nomi- Į. . .
nuotu asmenų sutikima kandi-; ^°’ piniginė atskaitomybė 
datuoti, jų sąrašas bus pateik- x^,an^a^varkingai ir visi ^atei
tas visuotiniam narių susirinki
mui balsuoti.

Parko apylinkės Valdyba šaukia

i išlaidų apyskaitą už 1979 metus 
padarė kasininkas Ig. Petraus
kas, smulkiai pažymėdamas at- 

j skiromis pozicijomis pajamas ir 
išlaidas.

Revizijos komisijos protokolą 
skaitė K. Povilaitis, kas liečia 
valdybos 1979 metų pajamų ir 
išlaidų stovį. Protokole pažymė-

•inamieji pajamų ir išlaidų do
kumentai rasti tvarkoje. Knygos 
ir bylos vedamos švariai ir tvar-

St. Kaulėnienė, D: Trieiene, ;k ingai. Revizijos komisija pade
ri. Abromas, Kačinskienė ir r,. kojo kasininkui p. Petrauskui 
Povilaitis registravo atvykusius Dėl padarytų pranešimų klau

Kronikos žinios
JAV (R) LB MARQUETTE 
PARKO APYLINKĖS NAU
JAI IŠRINKTA VALDYBA

Ignas Petrauskas — pirminin
kas, J. Bagdžius —■' vykdomasis 
vicepirm., J. Kreivėnas — sek
retorius, Stef. Kaulėnienė — 
kasininkė, T. Serapinienė — 
kultūros reikalams, A. Gustof 
— renginių vadovė, G. Mališaus
kas — ryšininkas su organiza
cijomis ir apylinkėmis.

Valdyba pareigomis pasiskirs
tė š.m. sausio mėn. 25 dieną.

* « *
IŠLEISTAS JAV (R) LB 

CENTRO VALDYBOS .
BIULETENIS

šaulio Lietuvių Dienų kontrolės 
komisijos pirm. V. BanelisJA

Biuletenis^ ^Ta išsiuntiiįė^as 
apylinkėm^lr. yra gaunamąs ias' 
Reorgamžacinės (Liet.' į ^ųdęuo- 
menės narius. -

- .

JAV R. L. B. centro valdybos 
pirm. dr. V. Dargis, Westches- 
ter Community klinikos ta&di- 
cinos direktorius, buvo nuvykęs 
į ortopedų gydytojų suvažiavi
mą, Braziliją, Rio de Janeiro 
kurį rengė Pietų ir Šiaurės Ame 
rikų gydytojų sąjunga. 'Suva
žiavimo pirmininkas profesorius 
dr. Hoden Hollender iš JAV. 
Albertos. Suvažiavimas vyko 
nuo sausio mėn.' 26 ligi vasa
rio mėn. 4 dienos.

Dr. V. Dargis buvo išvykęs 
drauge su savo žtnoiia, tad po 
konferencijos turėjo progos abu 
aplankyti ir apžiūrėti miešto 
meno turtus, istorines vietas ir 
pasigrožėti žaviomis miesto apy 
linkėmiš. Idėjos draugų papra
šytas, dr. V. Dargis žada papa
sakoti keliones įspūdžius ir pa 
rodyti nuotraukas, kurių apsčiai 
ten padarė.

Abromas, Kačinskienė ir ša kojo. kasininkui p. Petrauskui.

ir rinko nario mokestį.-
Kaip buvo numatyta susirin-

simų nebuvo.
Centro valdybos sekretorė A.

kimo dienotvarkėje,^susirinkimo i Repšienė perskaitė p. Kasiulai- 
posėdis prasidėjo laiku — 11’4o|įį0‘ sveikinimą ir padarė trum- 
vai. Valdybos pirmitnrtkui Jonui pranešima apie įvykusį A.L. 
Vaičiūnui susirgus, susirinkimą | Tarybos kongresą ‘ Clevelandė 
pradėjo valdybos vicepirminin-j 1979 m spa]io 12114 dienomis. 
kas Juozas Bagdžius. Susirinki-; 
nio pirmininku buvo išrinktas! q 
p. Eugenijus Smilgys, sekreto-1
riauti — Tomas Tijūnas; span-Įtinę padėtį ir R. Bendruomenės 
dos atstovais — J, Kreivėnas ir j tikslus- bei jos veikimo teisingą 
p. Z. Juškevičienė, o Į garbės kelią. Kan. V. Zakarauskas, pa 
prez’duimą kan. V. Zaka-, nildvdamas dr. Damio nraneši

Trumpą pranešimą padarė 
Centro valdybos pirm. dr. Dar- 
gis, kas liečia tarptautinę poli-

1S

Šių metų vasario mėnesio biu
letenis (Nr. 50) pateikia veiklos 
informaciją, apžvalgą ir kelis 
straipsnius aktualiais šių dienų 
klausimais.

Ig. Serapinas rašo': Lietuviš
kas švietimas ir atsakomybė 
prieš tautą, J. Guoda — B'r. 
Nainio, buv. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininko, de
magogija Akiračiuose, Traiškai 
Naujienų redakcijai — rašo Pa-

Kada ir kur šios paskirties va
karonė ivyks, bus paskelbta 
spaudoje.

:

— Registruotos Bendruome
nės nštiai ciceriečiai praeitą 
sekmadienį buvo mb-ykę į ftock- 
fordą ir dalyvavo Rbękfofdo 
suruoštoje Lietuvos rieįirikliii- 
somybės šventėje. Dalyvavo 
apygardos pirmininkas A. tHi- 
bauskas, apylinkės pirmininkas 
Pranckevičius ir kiti.

(R) LB Marguose Parko apylinkės mefh’o ".ari’.’ sfrsunnkifno prezidiumas. Iš kairės: 
&&irinkimo pirmininkas Eng. Smilgys, V.. Kučinskas ir apylinkės vicepirm. J. Bagdžius. 
Garbės prezidiumas: Centro v-l>os pirm. dr. V. Dalgis. kan. V. Zakarauskas. inž. S. Du- 

ir tarybos pirm. J.-Juškevičius. (V. Noreikos nuotraukai

pildydamas dr. Dargio praneši 
į mą, pareiškė, kad mūsų užsi- 

tiudija vėliausf Ckneagos lietu-j LFėžJi veikimo Tikslai tautos ir 
vių gyven’ind įvykiai. Lietuvos! I Dvynės Lietuvos naudai yra( 
X e p r i k lauscmybės atgavimo 
xnginys, vykęs Marijos Aukš
tesniosios mokyklos rūmuose, 
jau buvo pagrr.sintas išsprog- n^s veikloje. Vakarų Apygardos 
dįilti ir visą programos laiką šį-pirui, inž. Dubauskas sveikino’ 

ginį saugojo riet kelios poli- susirinkimo dalyvius ir linkėję 
mašinos, lai čia jau nėra visapusiškos sėkmės kaip orgb 
šposai, tu* lik tragcrija.l uizacijos veikloje ,taip ir a mc 

iai liudijanti jš^ivije^s tau-1 niniame gwcnimc. _____ 
])olitihį pashrnJlHna ir nio^T~^min^c’j6š^binisija pateikė 

degradaciją,T^faT Jau pu^įkan<E(!aTų sąrašą naujai vaTdy- 
skambutis išeivijai susi-’biri sudary ti. Buvo pasiūlyti šie 
LiSilna h-baisu, kai pa-Į nariai: J. Bagdžius, Ig. Pctraus- 

' iiiiWjes ]X»voju.p? kas. Si. Kaulėnicnė, J. Krcivė- 
laųtt’hę’^čgzl^etfc^, nas- G. Mališauskas, T. Scrapi- 

csaqliejLjdiii*pū<|iąin *ičnė if A. Guštof. Kadangi iš

šventi ir teisingi. Toliau susirin 
kimų sveikino p. A. Juškevičiuj 
ir palinkėjo sėkmės Bendruoinc

kalinis ski 
griebti. Lii 
vergta tai 
kovoja JiŽ

i neša tarnybą. nisirifiĖiffo niekas ntfujp kandi 
Sitį .kpJflūfį Tu TSlTGHJj?uo-



Marquette Parko Namų Savininkų
draugijos susirinkimas OKUPANTO VIRTUVĖJE PASIŽVALGIUS

rio 16-osios prisiminimas. -

sudari 
suorganizavo ka- 
savanorius gintis 
ir bermontininkų

Š.in. vasario 15 d. 8 vai. vak-. 
Marquette Parko liet, parapijos 
salėj? pirm. J. Bacevičius pra
dėjo susirinkimą. Pirmoji susi
rinkimo dalis — Vasario 16 pa
minėjimas. Stalas dekoruotas 
juostomis, ant vienos išausta 
“Lietuva”. Paveikslas —- Lietu
ves vytis ir simbolinės žvakutės 
Žvakutes uždegė savanoris An 
tanas Valys. Giedamas Lietuvos 
himnas.

Atsistojimu pagerbti žuvusie
ji kovoje už Lietuvos laisvę sa
vanoriai, partizanai ir nukan
kinti Sibire.

šaulių S-gos pirm. K. Miiko- 
vaitis skaitė paskaitą. Priminė 
Lietuvos praeitį, jos galybę, ko
vas ir nepriklausomybės prara
dimą. Pagaliau po didelių nelai
mių 1917 m. Vilniuje tautos ai 
sIcmj suvažiavimas išrinko 21’ 
asmenų tautos tarybą, kuri 191S 
metu vasario 16 diena paskelbi 
Nepriklausomybės aktą 
vvriausvbe, 
riuomenę — 
nuo sovietų 
antplūdžio.

Dėka sudėtų aukų, tautos pa
sišventimo, politinis, ekonomi 
nis ir kultūrinis gyvenimas su
klestėjo. Deja, tik 22 metus ga 
Įėjome džiaugtis laisve ir nepri
klausomybe. 1940 m. birželio 
15 d. ir vėl ta pasaulio pabaisa 
okupavo Lietuvą, žudė mūsų ne
kaltus tautiečius, trėmė į Sibirą. 
Po' Hitlerio karo pralaimėjime 
ir vėl mūsų tėvynė pavergta 
Ten nėra žmogaus teisių, tikėji
mo ir spaudos laisvės, žmonės 
kišami i kalėjimus, žudomi, ki
šami į beprotnamius, tremiami 
į Sibiro taigas. Vienok tėvynai
niai veda žūtbūtinę kovą. Mes 

-turime-būti vieningi ir juos viso- 
keriopai remti. Tarptautinė pa
dėtis verčia mus budėti. Laukia
me šiokios tokios prošvaistės, 
laisvės aušros patekėjimo. Tau, 
Tėvyne, mūsų meilė ir darbai! 
— baigė savo paskaitą K. Mil- 
ko'vaitis.

A. šidagis padainavo “O Lie
tuva motinėlė“. V. Kuliešius 
deklamavo “Lietuva mus šau
kia”. Visi sustoję sugiedojome 
“Lietuva brangi, mano Tėvyne”. 
A. Valys užgesino simbolines 
žvakutes. Tuo ir baigtas Vasa-

* « ♦
Prasidėjo dienotvarkės svars

tymas. Atvyko 15-to wardo al- 
dennanas F. Brady. Jis pasvei
kino ir pažadėjo globoti mūsų 
koloniją, nes jis pats ir jo 
mos nariai čia gyvena. Sknbčj 
išvykti, nes dėl ugniagesių strei 
ko visi hlri budėti.

Protokolą perskaitė A. Kate- 
lienė. Priimtas be pataisų, 
imtas naujas narys J. 
mantas.

Artėja rinkimai. J. Bacevičius 
ir ypatingas advokatas Ch. Kai 
reikalavo dalyvauti pirminiuose 
rinkimuose. Esą, mūsų 
25/£ nėra piliečiai, užtat dėl ne 
apdai r u m o pra r an d 3 m e vieną 
poziciją po kitos. Pavyzdžiui, 
mūsų zona nukelta perdaug į va
karus — net California gatvės. 
Tad budėkime, nes čia bažny
čios, mokyklos, ligoninė, bankai 
r kitos prekybos įmonės. Gali

me jas prarasti.
J. Bacevičius, J. Skeivys, St. 

Vanagūnas, Ankai, agr. Tallat- 
Kelpša, J. Ašmytė, J. Birman- 
tas ir kiti kėlė socialinius klau- 
simus, pensininkams teikimą 
nuolaidų dujų, vandens byloms, 
ir 1.1. Ilgai nusilesė tos disku
sijos ir pokalbiai. .

Majore Byrne bus prie 69-tos 
gatvės atidarymo. į

Šiandien lietuvių tautu naikinama, bedievinama, rusi
nama ir skandinama alkoholyje, nes okupantas sten

giasi ją ištrinti iš gyvųjų larjm.

(Tęsinys)

išdavikų dėsnis visu stro- 
tebetaikomas tiek asme 

tiek ir ištisoms tautoms, 
labai Įmantriai išdėstyta

Pri

JONAS RIMŠA ‘"Motinystė’’ (Aliejus)

Fronto bičiulius pasigavo ir išnaudoja
Paskaitęs ‘"Naujienų” 22 nr. 

Nusivylusio b e n druomeninko 
( laišką iš Los Angeles, kad dr. 

Valdyba buvo prašoma reikšti, Ambrozaitis pasakojo neteisy- 
pasisakymą prieš Afganistano bę ap,;e Vyriausią Lietuvos Iš- 
okupavijna, prieš sportininkui laisvinimo Komitetą, noriu kiek 
siuntimą j olimpiadą Maskvoje, j papildyti.

! Kalifornijos lietuviams nes- 
i kelbiama, kad VLIKo seime 
! Baltimorėje rezoliucijų komite
te buvo Fronto bičiulių atstovas. 
Juo pats save pasiūlė Algis Rau 

Priėmė be ginčų. Jis

J. Bacevičius priminė, kadi 
Liet. Prekybos Rūmai duos stu-I *• f
deniams stipendijų. Tepasinau- 
doja jaunimas.

Antrame susirinkime eina lo- 
terija. šį kurtą- 
Palubinskas. ( 
63-čios gatvės gaus mėsos 
minių už $*f0.')' ‘ ’ *' "

Oras šaltas, slidu, vaišių 
buvo, tai iš 240 narių susirinko 

apie 70. Susirinkimas baig- 
po 10 vai. vakaro.

K. Bankus

; Ir šiandie renegatų bei socia
lizmo 
pumu 
nims,

1 Ir tai
' bolševikinėje “biblijoje”; pava- 
( dintoje “Osnovy Marksizma-Le- 
j ninizma”, kurią pagrindinai tu- 
į ri išmokti visų pavergtų tautų 
Į jaunimas ir kurios mintys ra- 
. finuotai įpumpuojamos užsienio 
lietuv’ų jaunimui lietuvių kal
bos “pasitobulinimo” kursuose 
Vilniuje, taip vadinamame Kap 
suko Universitete, laiminant 
lietuviškiems kvislingams.

Lenino išdėstytos mintys aiš
kinamos minėtoje bolševikų 
“biblijoje, yra taipgi įrašytos 
ir Brežnevo naujoje konstituci
joje: “TSRS įkūnija tarybinės 
liaudies valstybinę vienybę, tel
kia visas nacijas (komunistai 
bijo pavartoti žodį tauta — V. 
Pr.) bendros komunizmo staty
bos tikslais”... Tai ir yra pas
lėptoj formoj tautų nutautini
mo bei surusinimo dėsnis, su
maniai taikomas okupuotoje 
Lietuvoje (žiūr. dar: W. I. Le
nin, “Die naechsten Aufgaben 
der Sovietmacht”. In: Werke, 
Bd. 27, S. 247).

Okupuotos - Lietuvos pogrin
dyje pasirodantis laikraštukas 
“Aušra”, Nr. 16 (56), atvirame 
laiške, skirtame Lietuvos KP 
CK pirmajame sekretoriuje P. 
Griškevičiui, rašo: “Kiekvienas

tik 
tas

a—$40—kurnėjo J. j bnaitis.
(Krautuvėje ant| Salėj° i rezoliuciją įrašyti kaip

priminti suaugusiems ir protin
giems vyrams? Abejotina, kad 
taip priešlietuviškai galvoja ir 
norėtu šokinėti kiti Fronto bi-j 
čiuliu ir bendruomeninku atsto-i 
vai.

G.rdėjosi kalbų, kad akcija
prieš VLIKą yrą tik laikina, iki
bus surinktos aukos Vasario 16 Į protaujantis žmogus mato, kad 
proga, žinome, Bendruomenėj šiandieninė KP programa yra 
tiesia savo kepurę. Iš ten į ke- nukreipta prieš kitų tautų tau- 
purytę gali ir frontininkai gau- tiškumo sunaikinimą ir todėl

Tarybų—Sąjungos—komunistat-J.Penkuris

ga

ne-

; norėjo. Kodėl nepataisė dr. Am- 
į brozaičio kalbant neteisingai ir 
prieš VLIKą?

Reikia pastebėti, kad prieš 
kiek laiko Fronto bičiulių var
du Algis Raulinaitis “Nepriklau 
somoje Lietuvoje” paskelbė laiš
ką, kad Fronto bičiuliai atsi
palaiduoja nuo VLIKo. Tenai 
buvo dar poros kitų frontinin-

—- Teisėjas Julius Hoffman 
nekreipė domesio į liudininkus, 
atvykusius iš Vokietijos, todėl: kų pavardės, kurias dabar pri- 
Apeliacijos 1
sprendimą F. Walus byloje.

J, J—tea*, A KISS IN THS DARK. Kkantiitu Ir Intynhj Eisvtyil*

Dr. B. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Llefarot IftariJ# 
••atranka aso pet eeniiJn amfiq iki pokario setų. Vidutinio formato, IC 
pat, kainuoja 13.00.

Dr. Jmbm B. Končta*, VYTAUTAS THU GREAT. latorimai DLK Vy 
tasto bruofad, paliečiant to laiko Lietuve* ralatybėa ir joa kaimynu l»iortk 
211 paL Kaina 9.00. Kletaia virklfaia S4.00.

Dauguma itu taiygu yra tinkamo* dovanca iv*lricr*ii progomis. Ju h 
titaa knyga* ganma įsigyti ataUankiua 1 NsuJicnaj arba ataiuntui jefr] t? 
pinigine periama, _______ .___„

io ▼ viyiv iij uvkiVA j LL V ClX

teismas atmetė jo] miršau. Jei “atsipalaidavo” nuo
VLIKo, tai kas jį surišo ir at
vežė į VLIKo seimą Baltimorėj ?

Jei frontininkai nori turėti 
frontą, tai kodėl prieš Vyriausią 

! Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, 
kuris, visomis jiems įmanomis 
jėgomis kovoja prieš Lietuvos 
okupantus. Ar frontininkai su 
bendruomeninkais teisingame 
fronte? Kodėl jiems neatsigrįžti 
ir pradėti kovą prieš komunis
tus. VLIKas nėra politinė orga
nizacija. Ją sudaro visų lietu
viškų politinių organizacijų ats

A • v* i i i 1i Buvo išrinkta Jennie Povi-Zažarieciy klubas Dabar visa valdyba yra 
° c tvirta 1980 metams.

Į klubą įsirašė nauja narė
Adella Dubek.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
malonus pobūvis ir minčių pasi
dalinimas geroj nuotaikoj.

Sekantis klubų susirinkimas 
įvyks vasario 24 dieną Anelės 
salėje, 4500 So. Talman Avė.

Rožė Didžgalvis, koresp.

IT» Brttk HalMaa StrsK S. S«28

tovai. Kova prieš VLIKą yra ko 
va prieš lietuvių tautą. Ar to
kius esminius dėsnius reikia

Lietuvių Žagarės klubo meti
nis narių susirinkimas įvyko 
sausio 27 d. Anelės Kojak salėje. 
Į jį gausiai atsilapkė narių.

Pirm. Paul Masilionis prane
šė, kad gruodžio 27 d. mirė klu
bo vicepirm. Adeline Gedvilą. 
Palaidota gr. 31 d. Vienos mi
nutės tyla ir susikaupimu nariai 
pagerbė jos atminimą, ,o šeimai 
pareikšta gili užuojauta.

Perskaityta nutarimų rašti
ninkės protokolas ir kitų valdy
bos narių pranešimai. Priimti 
vienbalsiai.

Knygų revizijos komisijos na
rė Jennie Povilaitis paskaitė re- 
vizi jųprotokdląir-pareiškė,kad 
knygos yra labai gerai vedamos 
ir viskas rasta tvarkoje.

Klubas nubalsavo paskirti $25 
Lietuvių Tarybai Vasario 16 mi
nėjimo proga.

Pirmininkas pranešė, kad rei
kia išrinkti naują vicepirm inin-

daro viską, kad kuo greičiau 
okupuotos tautos ištirptų rusų 
tautoje ir taip susikurtų viena- 
tautė valstybė tik su rusų kal
ba, rusiškais papročiais ir su 
rusiška kultūra”-.. Ir toliau 
“Aušroje” rašoma, kad komu
nistų partijos XVII suvažiavi
me KP CK pirmasis sekreto
rius Griškevičius pranešime rei 
kalavo būtinai kelti kalbinę 
kultūrą, tobulai išmokstant ru
su kalbą betuvių ir lenkų mo
kyklose. Bet, esą, tame prane
šime nebuvo reikalauta ir net 
nebuvo priminta, kad gyvenan- 
tieii Lietuvoje rusai ir lenkai 
tobulai išmoktu lietuviu kalba.

Rusinimo tikslais, lietuvių 
raštų ir knygų spausdinimas 
cenzorių vra varžomas. Nebe- 
bus atspausdinta kelerius me- ( 
tus ruošti Jono Bretkūno raštai1 
nei Dusburgo kronika. O .Vil
niaus Universiteto 400 m. jubi
liejaus proga, jau surinkta ir 
sustatyta į spausdinimo maši
nas profesoriaus ir rektoriaus 
Alberto Kojelavičiaus-Vijuko 
(1609-1677) Lietuvos istorija 
KP sekretoriaus Dybenkos įsa
kymu buvo sunaikinta — surink 
tos raidės buvo išbarstytos. Kny 
gos duobkasio veidmenį atliko 
cenzorius Jonas Anicas (“Auš
ra”, Nr. 16).

Greta rusų kalbos brukimo 
vaikų darželiuose, mokyklose 
ir universitetuose, rusinimo tiks 
lais vis didesniais skaičiais at- 
gabennama į okupuotą Lietuvą 
rusų kolonistų. Pvz., 1970 m. 
rusų Lietuvoje buvo 268.000, 

Tenkų — 240.000, gudų — 45.40CT ’ 
(“Moksl. ir Gynen”., 1971 m., 

,Mr. 6, psl. 18). Gi per paskuti
nį penkmetį į okup. Lietuvą, 
daugumoje rusų atvažiavo ir 
apsigyveno 48,3%, lyginant tai 
su visais okup. Lietuvos gyven
tojais (“M. ir G.”, 1978, Nr. 12). 
Vien tik 1979 m. jų padidėjo 8, 
6%. Svarbiausia, kai vietos gy-' 
ventoj ai lietuviai gyvena susi
grūdę, naujai vedę negauna bu 
to, tai atvykėliai rusai tuojau
aprūpinami pakankamu gyve- plaka Kaliforniją.

namuoju plotu •(“Tiesa”. 1979. 
III.14).

Lietuvių kalbos slopinimu, 
lietuvių spaudos draudimu, ko
lonizavimu okup. Lietuvos jau 
pasižymėjo Rusijos caras ir jo 
aparačikai 1795-1915 metais, bet, 
vis dėlto, caro laikais ok. Lie
tuvos rusinimas ir kolonizavi
mas. palvrinant tai su Maskvos 
ponų atsiųstais aparačikų dar
bai, buvo žmoniškesnis ir ne 
toks žiaurus (K- Čeginskas, 
“Die Rusifizierung und ihre Fol- 
gen in Litauen unter zaristis- 
chen Herrschaft”, Commenta- 
tiones Balticae, Vol. 67, 1959, 
Bonn.Iki 1914 m. ok. Lietuvos 
žemėse rusų teggyveno iš viso 
180.000 — 4.5% visų gyventojų 
(“Encycclopedia Lituanica”).

IV. — ALKOHOLIZMAS 
SENIAU IR DABAR

šalia kelio vieškelėlio
Stovi karčiama ružava...

I. — ALKOHOLIZMAS
SENOVĖS LIETUVOJE

Lietuvos valdovo Vytauto 
Didžiojo laikais ir prieš tai mū
sų protėviai midų, alų gėrė, bet 
su saiku. Jie degtinės kaipo to
kios nepažinojo ir neprilygo 
garsiems iš senų senovės gir
tuokliams slavams. Pats jų val
dovas Vytautas Didysis reiškė
si dideliu blaivumu ir to paties 
reikalavo iš savo pavaldinių. 
Tai neginčijama tiesa!

Kaip žmogus gi žmogui — 
[gennijai irgi nėr lygūs 

Vytauto dvasios galia iš 
[mūsų sentėvių dygus,

Turi platų siekį, dorybę 
[aukštą ir kilnią,

žmonišką atlaidumą — bū- 
[do lietuviško kilmę.

(M. Aukštuolis, “Mūsų se- 
[nolių žodžiai iš anapus”).

Anais laikais alkoholizmas 
■Lietuvoje*-ėmė—plisti—susidėjus 
su Lenkija, susirišus unijos ry
šiais, kai Lietuvos diduomenė 
lenkų bajorų pavyzdžiu XVII 
amžiuje gabenosi sau iš Danci
go danskinę “arielką”, o kiek 
vėliau,XVIII a., kai iš Maskoli- 
jos upeliais ėmė bėgti į Letuvos 
— Lenkijos tertoriją rusiška 
“vodka”.

(Bus daugiau)

Pacifiko lietus smarkiai

Turime po kelias _ 
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS
----------- IR LABAI NAUDINGAS’ KNYGAS?

1 — Leonardo šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psL Kieti viršeliai -------------------- $5.00

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

494 psl. Kieti viršeliai ________ ____ $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

MIKAI M

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

TeL 476-2206

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
?6.00340 psL Minkšti viršeliai ..............

-----------—L, Su žemėlapiu, daug paveikslų.
ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 

UŽ PERSIUNTTMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

-

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

Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai

110.00

------- 115.00

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSl GALIK.A GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO 11 RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 23® P«L, UeSanfitaf IMS
____  metų Įvykini. JablonaUc ir Totoraičio Jauna* dienai Ii «n«!

---------------------------—----------
A. J. Outw — DAMTYI, Ji priežiūrą rretati Ir profit

K >till vtrteUaU. tirtoji M.00 dibar tik__ -_____
MmkAtAlf tlrieUib tik _  -------------------- ——— UAB

O. A. J. - AUKŠTA KUtTOAA — tlAUlOt IMOWtK
jf *<J<mAr p* ’ fcropt lipOdili1. D* bar tl k ------ ----- —

1711 8». SALSTKD ST, CHICAGO, ILL. Kiel

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

Čeki reikia išrašyti

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėti dolerj palto HIaidom*.

$10.00

—

.. .. • •■. '

č - NAUJIENOS, 4HICAG0 8, ILL. TuaUay, February 19. 1949
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Ipasiinformuoti, ką Valstybės departamentas mano apie* 
Pensilvanijos kongresmano C. Daugherty pasiūlytą re
zoliuciją.

Šių metų vasario 15 d. Draugo pirmame puslapyje 
atspausdintas Algimanto Gurecko aprašytas susitikimas 
ir pasikalbėjimas su Rytų Europos valstybių reikalų ve
dėju. Th. Longo Gureckui atsakė: o pats Gureckas pasi
kalbėjimą taip aprašo:

“Th. Longo pranešė, kad Valstybės departamen
tas sutiko su dar buvusio JAV-bėse Pabaltijo vals
tybių turto investavimu tokiu būdu, kad j’s neštų j 
žymiai didesnes pajamas kaip ligi šiol. Tų pajamųI 
dabar turėtų užtekti visoms Pabaltijo kraštu diplo
matinėms tarnyboms neribotą laiką išsilaikyti.”

(Draugas, 1980 m. vasario 15 cL, 1 pusi.)

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams_______________
pusei metų_____________
trims mėnesiams —______
vienam mėnesiui 

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
$45.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
$24.00 drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
$12.00 IL 60608. Telef. 421-6100.
$5.00

Kitose JAV vietose:
metams —______

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
$40.00 Orderiu kartu su užsakymu.

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

Gureckas nepataisomas
Visi atsimename tą košę, kurią Algimantas Gurec-

kas privirė praeitais metais Washingtone. Jis buvo Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės ryšininkas Vyriausiame 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitete. Jis turėjo teisę daly
vauti VLIKo posėdžiuose, klausytis pasitarimų eigos, o 
vėliau pranešti PLB vadovybei, ką VLIKas svarsto ir 
ką planuoja daryti.

Susirinkus VLIKo nariams posėdžio, ryšininkas Gu
reckas paprašė VLIKo pirmininką leisti jam padaryti pa
reiškimą VLIKui, jis turįs kelis svarbius dalykus pra
nešti. Pirmininkas paklausė, ar jis negalėtų savo pareiš
kimą padaryti vėliau, nes VLIKas turįs svarbius klau- 
ŠimūFaptarti. Klausimai skubūs, o kai jie bus atlikti, tai 
tada jis galės padaryti savo pareiškimą. Gureckas nesu
tiko ir spyrėsi duoti jam pirmiausia padaryti pareiški
mą, nes jis norįs kalbėti ne tik 'PLB, bet ir kelių kitų 
organizacijų vardu. VLIKo pirmininkas būtų galėjęs jam 
balso neduoti, nes Gureckas privalėjo pirmininkui pra
nešti, kokį svarbų reikalą jis tūris. Bet pirmininkas, ati- 
dėjus VLIKo svarbius reikalus, leido Gureckui padaryti 
pareiškimą. / \ ;

Kokie to Gurecko pareiškimo rezultatai buvo, Ame
rikos lietuviai dalinai žino ne iš Gurecko padarytų pa
reiškimų, bet iš VLIKo oficialaus vertinimo ir paskirų 
VLIKo narių spaudai pasakytų žodžių. Vietoj pareiški
mo, Gureckas pradėjo kolioti VLIKo narius, jo pirminin
ką, dėl ko ir paprašytas išeiti iš susirinkimo. Jis išėjo, bet 
jis išsinešė ir pareiškimą, kurį buvo pradėjęs skaityti. 
Kai pradėjo kolioti, tai buvo išprašytas iš posėdžio.

Dėl to, aišku, kilo daug kalbų, bet VLIKas, kiek ži
noma, dar ir šiandien to pareiškimo negavo, o VLIKo pir
mininkas susitarė susitikti su PLB pirmininku ir aptarti 
visus neaiškumus, jeigu tokie iškiltų. Reikia manyti, kad 
jiedu ir toliau aptaria svarbesnius abiejų organizacijų 
reikalus, visai be ryšininko Gurecko. Reikia manyti, kad 
niekas dėl Gurecko daugiau nenukenčia, nes abu vyrai 
greitai klausimus išsiaiškina ir tęsia darbą. O ką Gurec
kas daro? Jis dar tebeeina ryšininko pareigas, bet jokių Į 
ryšių su svarbesnėmis organizacijomis jis neužmežgęs,1

Pranešimo pradžioje aiškiai pasakyta, ko Bendruo- 
menės ryšininkas ėjo j Valstybės departamentą, ir ten 
pat, rodos, aiškiai pasakyta, kad Pensilvanijos kongres- 
mano rezoliucija visai bereikalinga, nes departamentas 
rado Pabaltijo valstybių turto, kuris ves didesnes palū
kanas, kuriomis bus galima apmokėti minėtų valstybių 
išlaidas. Kiekvienam turėtų būti aišku, kad kongresmano 
Daugherty rezoliucija bus beprasmė, nes Kongreso nariai 
nenorės skirti pinigų, kai tų pačių valstybių paliktas tur
tas neš palūkanas, kuriomis atstovybės galės apmokėti 
pačias svarbiausias savo išlaidas. Esame tikri, kad patys 
lietuviai nenorėtų imti pinigų iš JAV iždo, jei patys lie-
tuviai turėtų užtektinai pinigų svarbiausioms išlaidoms 
apmokėti.

Valstybės departamento pareigūnas išaiškino Ka- 
manto Bendruomenės ryšininkui, kad lėšų klausimas tuo 
tarpu yra išspręstas, Valstybės departamentas nesirengia 
to projekto remti, nes jis visai nereikalingas. Jeigu kon- 
gresmanas būtų pasiteiravęs, jam problema būtų buvusi 
išaiškinta ir jis tokio projekto nebūtų ruošęs. Nėra rei
kalo jo ruošti.

Jeigu p. Gureckas būtų žinojęs, kaip Amerikos admi
nistracijos reikalai eina, jeigu jam būtų aišku, kad Ame
rikoje valdo daugumą atstovų turintis Kongresas, glau
džiai bendradarbiaująs su prezidento Carterio administ
racija, tai jis nebūtų raginęs Rytų Europos reikalų ve
dėją prfmti kongresmano Daugherty Įstatymo projektą. 
Jeigu jis būtų prisiminęs, kad ir Kalifornijoje net sena 
toriai ruošė rezoliuciją, bet nė viena jųnebuvo Senato 
ori’mta, lai kai p. Longo jam išaiškino dabartinę padėtį 
jis turėjo tik nuoširdžiai jam padėkoti ir išeiti.

Bet ne Gureckas. Jis buvo pasiųstas svarbioms pa
reigoms atlikti. Kaip savo laiku A. Gečys .ėjo pasimatyti 
su A. Youngu, taip ir dabar Gureckas nuėjo pas p. Longo 
ir išdėstė savo nepasitenkinimą. Savo nuomonę jis Drau* 
ge šitaip pareiškė:

“Algimantas Gureckas tačiau pabrėžė, kad JAV 
Liet. Bendruomenė tęs savo pastangas, kad ir šis 
klausimas būtų teigiamai išspręstas. JAV LB visuo
meninių reikalų taryba kviečia lietuvių visuomenę ir 
toliau remti kongresmano Daugherty Įneštą įstatymo 
projektą (H.R. 5407) siekiant naujų asmenų į dip
lomatinę tarnybą įvedimo. Reikalui esant, H.R.-5407i 
projektas gali būti atitinkamai perredaguotas.”

(Ten pat)

M. ŠILEIKIS Zion City vasarnamiai

VLIKO ŽEMINIMAS
(Tęsinys) .

VLIKAS, kaip turįs tautos' 
mandatą, einąs lyg ir Lietuvos 
Vyriausybės tęstinumo parei
gas, būdamas pluralisms — dau
giapartinis ir sudarytas koalici-. 
'ria's demokratiniais pagrindais, 
kaip toks neturi teisės ir nega
li pripažinti nei vienai organi
zacijai ,sau lygaus statuso, ries 
tada jis save pažemintų į pa
prastą ėilmį komitetą ar orga
nizaciją ir nebebūtų Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas. Taip pat kaip demokratinis 
ir demokratinės Lietuvos Vy- 
’'•’ausybės tęstinumo junginys 
'e^ali pripažinti nei vienai or
ganizacijai kokios nors pirme
nybės ar v’suotinumo prieš ki-

kaip demokratinis junginys tu
ri traktuoti visas organizacijas 
ka’’p lygias ir kaip vyriausias 
laisvinimo komitetas turi teisę 
nurodinėti ir koordinuoti kuri 
organizacija turi atlikti vieną 
ar kitą jai pavestą darbą Lietu
vos laisvinimo veikloje, žinoma, 
VLIKas neturi fizinės jėgos, — 
kariuomenės ir policijos ir ne
gali priversti savo nurodymus 
vykdyti, o turi tenkintis tik tų 
organizacijų gera valia, jų pat
riotizmu ir noru talkinti išlais
vinti, iš žiaurios rusų bolševi
kų vergijos ir priespaudos ir per 
sekiojimų savo brolius ir seses 
’^eturius ir atstatyti L:etuvos 
nepriklausomą valstybę. Šita 
turi įsisąmoninti ir parodyti ge-

-3s organizacijas, sąjudž’us ar 
—upes, nes tai būtų demokra-
' niū principų pažeidimas ir žin 
nsnis į diktatūrą remtis tik vie
na organizacija ar partija, kaip 
yra Sovietų Sąjungoje, kur val- 
džia remiasi tik viena komunis
tu partija o kitos uždarytos, ar
ba nacinėj Hitlerio Vokietijoje, 
kur valdžia rėmėsi . tik viena 
nacių (NSDAP) partija o kitos 
visos buvo uždarytos. VLIKas

užsispyrimus ir ambicijas JA"A 
T B ir PLB vadovai. A. PI.)

A. Barzdukas: — Radio klau
sytojams taip paį būtų įdomu 
trupučiuką daugiau sužinoti šį, 
vot. bendradarbiav;mą, kuris 
ikišiol tarp VLIKo ir PLB yra 
buvęs. Dabartinis VLIKo pirm. 
Dr. Bobelis savo pasikalbėjime 
tvirtino, kad jūs konkrečiai at
stovaudamas PLB-nę VLIKe

”dl:ūėiją parašyti.
Kaip ten bebūtų, turime pripažinti, kad Gureckas yra

I didelis užsispyrėlis. Iš vienos klaidos jis nepasimokė.
Pasirodo, kad ir dviejų didelių klaidų jam neužtenka. 

•Jis ne vien VLIKui, bet ir Valstybės departamentui pa-
Kaip tas kongresmanas tą pačią rezoliuciją ‘,įhešė”jreiškė, kad jis tęs kovą.. Kamantas turės turėti daug1

į Kongiesą, ir kaip jis planuoja naujus asmenis “įvesti” kantrybės, kol tokį “diplomatą” nuramins. Daugelis žino, 
į diplomatinę tarnybą, sunku suprasti. Sunku Įsivaizduoti kad Gūreėkas nė vienas. Kamantui gali nepavykti, bet jo 
ir kaip._ta.s_k.ongresmanas—tą_pefredaguolą rėžoliūciją vadovaujamą Bendruonienę^ naudodamas šitokius meto1“

įvairiom replikom, inkriminuo- 
jančiom pastabom kaip tik šitą 
darbą trukdėt. Ar galėtumėt pa
sakyt kaip jūs charakterizuo-
turn et PLB-ės ir dabartinės VLI 
Ko valdybos ligšiolmius santy
kius, bendrus planus arba bend
rų darbų dirbimą.

A. Gureckas: — Pirmiausia 
-eikia pasakyti, kad VLIKo vai 

,dvbos pasėdžiai, tuose kuriuose 
man teko dalyvauti tikrai ne
buvo sklandus. Aš sakyčiau, 
kad VLIKo valdybos posėdžių, 
maždaug trečdalis laiko būda
vo skirtas prikaišioti Bendruo
menei. apie trečdalis laiko ,įvai
riems VLIKo ūkiškiems-Ti Šraš- 
t’nės reikalams s ię- apie Irečda- 
V* ?ye»k]os ’planavimui. Tas ne
reiškia. kad nebuvo daug nudir- 

bet tas ■’■ęiškia. kad. po
sėdžiai buvo baisiai ilgi — ma- 
T’nnria 5—6 \jalandas ' Dabar
~e škia. dėl to dariro 1--’vmo

' ’J ”y- daug. ’S J
Bendruomenę. Užmetimai bū
davo nepamatuoti, faktai būda
vo iškreipti, kai kurie man la
bai gerai žinomi, ka’ kuriuose iš 
tų darbų, kurie buvo priekaiš
taujami aš pats asmeniškai bu
vau dalyvavęs. Nors aš savo 
Cunkc;-ja laikiau stebėti kas vyks 
a ir pranešti PLB valdybai. 

(Visai teisingai. Tokios, ir yra 
ryšininko pareigos. A. PI.) Ta
čiau būdavo daromi tiesioginiai 
prikaištai PLB arba ir JAV LB.

(Bus daugiau)

— Zambia T,alaivo «hud~iur 
ryšius su Sovietų Sajunca. bet 
jai nena tinka toks didelis Sovie
tų agentų skaičius.

pradėjo ieškoti jų su Valstybės departamento Rytų Euio- įneš. Aiškus daiktas, kad be visuomenės paraiiidš niekas dus, greičiau i kapus nuvarys, negu pats Kaniantas gali i 7
pos valstybių reikalų vedėju Thomas Longo, kad galėtų tos rezoliucijos neįneš. Geriausią aišku, būtų naują re- tikėtis.

TzraeVo v?ldž;a nori gauti 
_____ ą savo dirbtuvėse statyti 
JAV lėktuvus.

J. KUČINSKAS----

NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

ST. MARTIN
Vakare įvyksta pianisto Jack Freedman kon

certas. Pats pianistas gana įdomus. Netrumpi, 
purūs plaukai dengia jo galvą, o ūsai ir barzdelė 
taip sutvarkyti, jog atrodo, kad tik laikinai yra 
pridėti ir kiekvienu momentu gali, nukristi. Skam
bino gana gerai ir mes praleidom beveik dvi va
landas besiklausydami jo virtuoziško skambinimo.

Po šio koncerto, apie 11 vai vakaro^ ant pasi
vaikščiojimo denio buvo suorganizuotas bendras 
dainavimas. Kai kurias dainas išpildėm gana ge
rai, kitose iškrypom iš dainos melodijos ir tos dai
nos jau nekaip nuskambėjo.

Netoli mūsų laivo, gal apie pusė mylios, kitas 
laivas išmetė savo inkarą. Pradėjom jį stebėti. 
Laivas didėlis, toks pat kaip mūsiškis. Ant jo ka
mino aiškiai matosi komunistų ženklas — kūjis 
ir piautuvas. Norėjom perskaityti jo vardą bet 
paprasta akimi sunkiai įskaitomas. Per žiūroną 
perskaitome “Aleksander Puškin”. Užrašas yra 
rusų graždanka parašytas. Dauguma amerikiečių 
nemoka jo perskaityti. Tačiau dauguma senesnių-

miesto Louisianoje vežioja amerikiečius turistus 
po įvairias salas. Tokiu būdu jis pasirenka ne
maža dolerių.

Pasirodo, kad Amerikos turistus ir iš Ame
rikos uostų vežioja svetimų valstybių laivai —« 
olandų, danų, prancūzų, rusų ir kt. Amerika tuo 
neužsiima. Svetimšaliai juos išnaudoja. Ameri
kiečiai galbūt ir negalėtų šiuo bizniu užsiimti. 
Įvedus laivan amerikiečių tarnybas, tuojau ten 
įsisteigtų unijos ir transporto kainos milžiniškai 
pakiltų ir neišlaikytų konkurencijos su svetimų 
valstybių kainomis.

Išaušus sausio mėn. 5 dienos rytui, mes pri- 
artėjom prie Charlotte Amele mieste, St. Thomas 
salos sostinės. Gilaus uosto čia nėra, todėl mūsą, 
laivas išmeta savo inkarą apie pusė mylios nuo 
miesto ir keleivius į krantą kelia tenderiais.

ST. THOMAS
St Thomas yra viena iš trijų Virgin Islands 

salų, kurios priklauso JAV. Tos trys salos yra: 
St. Thomas, St. Croix ir St John. St Thomas sala 
nėra didelė tik 13 mylių ilgio ir ap;e 5 mylios
pločio. Sala yra ugnikalnių padaras, jos paviršius 
yra banguotas ir kai kurios kalvos pasiek’a 1500 
pėdų aukštį. Klimatas yra labai geras, vidutinę 
metinė temperatūra yra 78‘F, kuri svyruoja tarp 

■. 72f..ir 84° F. Drėgmės nedaug, o nuolatinis vėjas 
laivas yra rusų-komunistų. Jis iš' New Orleans pučiąs į rytus salą aprūpina natūraliu vėsinimu.
jų žydelių jį. lengvai perskaito. Pasirodo, jog tas

Saloje nėra upių nei ežerų, gi lietus būna labai 
staigus, vanduo niekur nesusikoncentruoja, bet 
nubėga į vandenyną todėl sala beveik visada yra 
perdžiūvusi.

Dauguma čia atvykusių turistų net nežino, 
kam ši sala priklauso. Planuodami savo kelionę, 
kartais galvoja, jog atrasią pusiau laukinį kraštą- 
mažai paliestą aplinkumą, kur vietiniai gyvento
jai yra neturtingi, bet žavingi, o ypač jų moterys, 
kur Vanduo nesveika gerti, kur paplūdimiai yra 
gražūs, bet neišvystyti, kur daugybė uodų kan
kina turistą, kur žmonės yra neramūs ir nuola
tos kelia revoliucijas. Ne. Čia visa to nerasi. JAV 
vėliava plevėsuoja ant aukšto st’ebo ir saugo šia 
šalį nuo revoliucijų ir maištaujančių žmonių. Sala 
yra kultūringa, nei uodų, nei kitų biaurybių čia 
nerasi. Sala yra švari, gerai susiorganizavusi ir 
jaučiasi saugi Amerikos globoje. Kai atsiranda 
kur nors netikėto skurdo ar nedatekliaus, salos 
bendruomenė turi pakankamai priemonių ir ge- 
ros vaFos skurdui sumažinti arba jį visiškai pa
naikinti. Salą kasmet aplanko apie milijonas tu
ristų, kurie čia randa malonų klimatą, sveiką 
geriamą vandenį ir skoningai paruoštą ma:‘stą. 
ši sala turi “Amerikos Rojaus” vardą

Iš kur tas vardas Virgin Islands yra kilęs? 
Legenda sako, kad Kolumbas, atradęs šias salas 
ir pamatęs jų tokią daugybę, sukęs sau galvą, 
kaip jas pavadinti. Jam neužteko šventųjų vardų

kiekvieną salą įvardinti. Jis čia atvyko šv. Ur
šulės dieną, kuri buvusi mergelė ir gynusi savo 
nekaltybę. Jos pagerbimui, visas šitas salynas ir 
buvęs pavadintas Virgin Islands vardu. Dėl šių 
mergelių daug kovota. Daug mylimųjų net iš ka
ralių ir kunigaikščių tarpo jos turėjusios. Daug 
band‘tų ir jūros plėšikų jas terorizavo. Dabar 
čia ramu. Tik didžiuliai laivai skrodžia jų van
denis ir milžiniški lėktuvai raižo jų padangę, ga
bendami milijonus turistų, kurie yra pamilę šias 
mergeles ir krauna joms kraitį;------

Sen’au St Thomas sala priklausė danams, 
het j;e mažai ja dom°iosi ir vis^kri
Tavo, todėl greitu laiku ji tapo jūros plėšikų būs 
tinę. Jie čia ‘Isėdavosi, taisydavo laivus. naniMv- 
iavo vandens bei maisto atsargas ir pardavinė-. 
Javo pagrobtus daiktus.

Kai kitose salose išaugo pelninga cukraus 
oramonė, tada ir danai susidomėjo š"a sala ir 
nradėjo steigti cukrinių nendrių plantacijas. Dar— 
hąms pradžioje siuntė iš savo krašto sunkius nu— 
’kaltelius. Tač au jų darbo jėgos nerakako pe1 

dingam bizniui. 1673 hietais čia atvežė pirmuo
sius Vergus iš Afrikos. Jų dėka, cukraus pramonę 
'•’bai išplėtė. Gi k'lus Europoje Napo’ec-o k?
sms. danri pasiliko neutralūs, todš* -*•'

’a is vai galėjo vežioti prekes po visa
Furopą. St Thomas tapo žym’a laivų ^viormo 
vieta.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

kiekviena dieną būtini KRIKŠČIONIUI

Ką šventasis Raštas sako apie tikrąjį ir gyvąjį Dievą, dan
gaus ir žemės Sutvertoją? šventieji pranašai, kurie buvo pažinę

Stepono Kairio atsiminimai
. (Tęsinys)

V. Zubovas, dar būdamas gini tos veislės galvijus ir sėklas

bes aktą, Martynas Janavičius ( 
iš Gilučių dv., prof. Vincas Če-
pinskis, broliai Dobkevičiai, 
Liudvikas Krzywickis (žiūr. 
pried. 3,) šiaulietis M. Ganfma- Mažeika Evans

naz jos suole, mokėjo iš vaiką 
supusios aristokratiško namo 

Dievą, štai kaip rašė apie jį. Psalme 34:8: “Ragaukite ir matykite aplinkos, persijungti į visai jam 
kaip geras yra Viešpats. Laimingas žmogus, kuris glaudžiasi prie naują. Studentaudamas jis pa- 

'iyavino kraštutines socialias po 
’irines pažiūras ir riz'kūodamas 
dalyvavo revoliucinėje veiklo
je Toks žmogus negalėjo ir ne
norėjo užsidaryti tik Ginkūnuo 
se ar Medmrodėje ir tenkintis 
vien šeimos reikalais rūpintis. 
V. Zubovas buvo iki pat savo 
dienu galo ne tik ūkininkas, 
bet ir visuomenininkas su aiš
kiu ideologiniu veidu. Ginkū- 
”>uose jo gyventieji metai (jis 

} Ginkūnuose gyveno iki pat pir-

jo”. Dar skaitome; “Kaip didelis tavo gerumas, kurį palaikei 
tiems, kurie glaudžiasi prie tavęs” (PsaL 31:39). Pats Išganyto
jas, kalbėdamas apie Dievą, sako: “Nes Dievas taip mylėjo pa
saulį (žmoniją), kad davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuns į jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną ^gyvenimą” (Jono Ev. 
3:16). Panašiai kalbama 1 Jono 4:7, 8: “Meilė yra iš Dievo ir kiek
vienas, kuns myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kuris ne
myli, nepažino Dievą, nes Dievas yra meilė”. “O Dievas mums 
parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai mes tebe
buvome nusidėjėliai. Taigi, juo labiau dabar, nuteisinti jo krauju, 
būsime išgelbėti per jį nuo rūstybės”. — Rom. 5:8, 9.

iV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE- CHIRURGIJA

S*. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Gulldins) TeL LU 5-6446 
Priima Uconius pagal susitarimo.

Joi neatsiliepia, skambinti 374-8004

SUSIRINKIMŲ

platindavo iš karto savame, 
šiauresniame rajone, vėliau — 
visoje Lietuvoje. Užsakymai 
veis’in’am Medemrodės prie
augliui jau nepriklausomoje Lie 
tuvoje sudarydavo ilgiausius są 
rašus ir ėjo iš visų Lietuvos 
kampų. V. Zubovui nebuvo di
desnio malonumo, kaip priimi
nėti ūkininkų ekskursijas, ku
rios Ginkūnus, vėliau Medem- 
rodę vis dažniau lankydavo. 
Joms aprodyti dirbamus laukus, 
‘uose augusį derlių, sukultūrin
tas p'evas, savo raguočių kai
menę, jo vedamą pieno ir kiau
lių ūkį, viską ‘gaspadoriskai’ 
paaiškinant, — tam V. Zubovas 
visuomet rasdavo laiko. Daug 
aiškinti lankytojams paprastai 
ir nereikėdavo, — ūkininkai daž

DR. PAUL V. DARGIS 
Gydytojas ir chirurgas 

WetMieeter Community klinikos 
Medicinos tfirektorius

S. Manheim Rd., Westchester, IL
VALANDOS: 3—R darbo dienomis ir

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na
rių susirinkimas įvyks trečadieni, va
sario 20 d., 1 vai. pipiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 So. Talrnan Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Jau lai
kas^ užsimokėti klubo duokles. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

,, Tal.:562-2727 arba 562-2723

Utenos Draugiško Klubo susirinki
mas įvyks š.hl vasario 20 d. 6 vai. 
vak. Joanas salėje, 4258 S- Maple
wood. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Brokevičius
TEL. — BE 3-5893

-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

■ 3907 Watt 103rd Street 
Valandos pasai suntarim*.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

X-.- KALBA UE7TUVIŠKAI 
2613 W 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina aku. Pritaiko akinius 
“contact lensea”

ir

ViL tai au&tarima. Uždaryta tre*

ORJEONASSEIBUTU 
INKŠTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
> 2656 WEST «Jrd STREET , 

Vai tttrad. 1—4 popiet

Ofao teiaf.: 776'Uf
Rnid«nd|o« M6-554J

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sondra praktika. *p*c MOTERŲ lie 
ORsa* 2652 WEST 5>to FrPOF* 

Tol. PR 4-1223
OFISO VAK; pirm., aatrad., tračiai 
Ir penkt. 2-4 ir 8-8 vai. vak. Stžtadt- 
Pisis 3-4 v«L popiet ir tfto Irikv 

pagal susitariau.

ORTHOPB3AS-PB0TEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. ban

SMelalt M«aiba krMom«
■ Ardi Supports) if t t

aksd WMt 63rd SĖ, CMcaf*. Įfl. įįtfff 
feieL; PRoapoet MM

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

f

X PER KRAUSTYMAI 

MOVING 
““Lildimri — Pilni apdrauda 

ŽEAAA KAINA 
R. lERiNAS 
Tai. WA 5400

Lietuvių Žagarės Klubo eilinis na
rių susirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 24 d., 1 vai. popiet. Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talrnan Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, o jau 
laikau užsimokėti^ nario duokles. Bus 
ir vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos narių metinis susirinkimas iyvks 
penktadienį, vasario 22 d., 7 vai. vak. 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svafbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Eugenija Strungys, rast.

Mūsų spaudoje
LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

REIKIA REMTI

MOVING
Apdrausta* porkraustymas 

U (vairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS Ą 

Tel. V4-1SS2 arba ITM994
. "■ ■■ H ■■ ■!■■ —............

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS -h

’ kartu buvo ir jo energingos vi- 
. suomeninės veiklos laikotarpis.

Nebuvo, rodos nė vieno realaus
'umanymo Šiaulių miesto ūkiui nai susiprasdavo iš pusės žodžio, 
derinti, miesto kultūriniam gy- Ekskursijų beveik vieninga apie 
venimui žadinti ir kurti, moks- V. Zubovą nuomonė būdavo: 
lą ėjusiai jaunuomenei šelpti, ‘supratlyvas’ ūkininkas, kaip re 
oiačiu njastu pagalbai organi- ■ ta, ir tikras žmogus; savas žmo 
zuoti miesto b’ednuomenei, kur j gus, kaip gal niekas kitas iš 
r?- -z..!------ dvarininkų Lietuvoje.

Zubovo ūkyje matytaisiais 
laimėjimais, jo patarimais ir 
paskatinimais, veisliniu iš jo 
tvartų prieaugliu buvo žadina
ma šimtų' pažangiųjų ūkininkų 
iniciatyva žemės ūkiui gerinti. 
Tie šimtai darėsi pavyzdžiu jų 
kaimynams, ir Lietuvos ūkio 
modeminimas prasidėjo žymiai 
anksčiau už įsteigtus Žemės 
Ūkio Rumus. V. Zubovas—rea
lus ir praktiškas — bene čia ma 
tė didįjį uždavinį visuomeninia
me darbe, — kad padėtų kelti 
lietuviškojo kaimo ūkį, kad ug
dytų kaimo pasitikėjimą savimi, 
jo ryžtą gyventi gėriau, lais
viau ir kultūringiau.

Kaiką iš Zubovų laimėjo ir 
Šiaulių miestas. V. Zubovo mo
tina buvo Šiauliuose įsteigusi ir 
išlaikydavo našlaičių prieglau-

V. Zubovas nebūtų dalyvavęs 
nebūtu jo iniciatorius buvęs. 

Kur reikėjo, nesigailėjo nei pi
nigo. nei pastangų vietos biuro 
kratijos daromoms kliūtims nu
galėti.

Būdamas ūkininku, ūkininka
vo ne tik sau; Ne tik skatinda
vo savo pavyzdžiu, bet ragin
davo kitus organizuotai ūkį ge
rinti. kurdavo įvairias ūkio drau 
gijas ir kooperatyvus. Pagerin-

Vasario 15 d. Draugo laidoje 
yra Ps. aprašymas apie Lietu-, 
vių Katalikų Spaudos Draugi
jos susirinkimą. Tarp kita ten 
taip rašoma:

“Spaudos dr-jos egzekutyvinis 
sekr. ir “Draugo” administrato
rius kun. P. Cinikas davė pra
ėjusių metų smulkią finansinę 
apyskaitą, padarytą '.pažangą 
spaustuvės sumodeminime, Ma
rijonų vienuolijos teikiamą pa
galbą, numatomus naujus pa
gerinimus ir finansinius sunku
mus dėl pašto kainų kilimo ir 
įvairių - medžiagų pabrangimo 
Po apyskaitos buvo ilgokos dis
kusijos, kuriose dalyvavo kun. 
J. Dambrauskas, dr. P. Kisie-

liūs, J. Polikaitis, St. Baras ir 
kt.

Kun. V. Rimšelis davė smul
kią praeitų metų parengimų 
'nyskaitą, kaip buvo rengiamas 
^ubiliejin'S koncertas, išleistas 
;ubi’ieįinis leidinys, surengtas 
banketas, pravesti laimėjimai. 
Tis padėkojo komisijai, kuri su 
”>o tr_kom-’sijosnpirinnrinku dr. 
•A. Razma uoliai dirbo, kad vi
ri t e renginiai gerai pavyktų. 
" pranešimo išryškėjo kad vis
kas pavyko labai gerai ne tik f i 
■>ansin'u atžvilgiu, bet ir gyvu 
'Draugo’’ pasireiškimu lietuvių 
visuomenėje. Jis priminė, kad 
■i ar reiktų vyresnius žmones 
katinti “Draugui” ar bendrai 

-naudai palikti savo testamenti
nius palikimus, nes tai būtų lie
tuvių kultūros per spaudą pa- 
’-’ikymas ir stiprinimas. Tokiai 
sugestijai pritarė visas direkto- 
riatas.’’

)'H-ektoriu pritarimą reikia 
žrirti ir prašyti rašant testa- 

nentus, nepamiršti Naujienų. 
T"'c snaudžia tos pat ’šlaidos ir 
dar prisideda federaliniai mo- 
kesčiai ir seno namo remontas.

K. Petrokaitis

dą: jai mirus, prieglauda buvo 
perleista labdaringai draugijai, 
ir joje buvo laikomi sėnfeliai. V. 
Zubovo tėvams mirus, įpėdiniai 
— Vladimiras ir Dimitras Zubo
vai ir Olsufjeva-Zubovaitė — 
atidavė Šiaulių miesto nuosavy
bėn didelį parką, o- jame buvu
siuose rūmuose įsteigtas viešasis 
knygynas- Tie rūmai vėliau pe
nėjo švietimo Ministerijos ži
nion, ir juose btivo laikomo mo
kytojų seminarija. Iš M. Zubo
vo įpėdinių gavo namą su dide
liu sklypu ir ‘žiburėlio’ draugi
ja moksleiviams šėlpti; jame 
ri’ivb laikomas mokinių bendra
butis.

Ir vėlesniame gyvenime V. 
Zubovas rinkosi pažintis ir ar
timai bendravo su palyginti 
siauru žmonių būreliu. Dalis ar
timai draugiškų santykių išliko 

“darriš gimnazijos Taikų; kitus 
papildė vėlesnės pažintys jau 
su jaunesnės kartos žmonėmis.

Artimais V. Zubovo draugais 
buvo Stasys Narutavičius, da- 
lyvavęs Tautos Taryboje7 ir pa
sirašęs Lietuvos nepriklausomy

nas, vėliau redagavęs kadetų or 
ganą ‘R eč’ ir pokariniais me
tais iš Rygos ėjusį laikraštį ‘Se- 
godnia’. Iš vėlesnės kartos V. 
Zubovas laikė gerais savo bi
čiuliais Jeronimą Ralį, Povilą 
Višinskį, Augustiną Janulaitį, 
Vladą Požėlą, Vincą Kapsuką, 
dr. B. Bylienę ir jos vyrą, Kazį 
Venclauską, Peliksą Bugailiškį, 
Jackų Sondeckį-Sondą, Juozą 
Naujelį ir kitus, reikale pasku
bėdamas padėti daug kam. V. 
Zubovas visai aiškiai ir griežtai . 
atsiribojo nuo mūsų bajorijos, 
kaip ir V. Janavičius, nepakel
damas jos sulepšėjimo, pasipū
timo ir luominių reakcinių nuo
taikų- Jam savi buvo tie, kurie 
žiūrėjo į ateitį ir ryžosi ją kur
ti pažangią ir laisvą. Tiek Gin- 
kūnuose, tiek ir kitose įmonėse 
ar įstaigose, kur V. Zubovo žo
dis lėmė, tarnautojais būrėsi 
kr irių jų pažiūrų žmonės, daž
nai turėję rimtų sąskaitų su 
žandarmerija kuriems plati V. 
Zubovo nugara darydavo saugią 
užuovėją. Mūsų dvarininkams 
V. Zubovas buvo svetimas, pa
vojingas, raudonai dažytas no
vatorius, kuriam ūkio • gerini
mas lygiagrečiai ėjo su dvaro 
darbininkų būklės gerinimu, ir 
tas ‘demoralizuojamai’ veikė ap 
linkinių dvarų kumetynus.

Kas pažino V. Zubovą ūkinin
ką ir visuomenininką, tas ne
pažino viso Zubovo. Jame kuk
liai slėpėsi ir kukliai reiškė dar 
ir kitas ir jau mažai kam žino
mas žmogus: nuoširdus socia
listų simpatikas, nepamiršęs sa
vo jaunystėje puoselėtųjų idea
lų. Man nepavyko surinkti pil
nesnių duomenų apie šitą V. 
Zubovo veiklą, ir čia paminėsiu 
tik kelis epizodus.

1905 metais Šiauliuose po lie
tuviško vaidinimo liaudies na- 

^nuose iš-viršaus salėn pasipylė 
l’etuviški atsišaukimai su caro 
valdžiai piktais šūkiais. Polici
ja puolė jieškoti kaltinnikų: 
"uareštavo V. Požėlą ir nusive
dė daboklėn. Kaikas šūktelėjo: 
‘Eikim vaduoti!’ Kartoti nerei
kėjo. ir gatvėn išsiveržusi minią 
šlaužė čia pat buvusios dabok

lės duris, išlaisvino kalinį ir vi
su būriu pasileido eiti miesto 
centran, dainuodama, šūkauda
ma prieš valdžią ir šaudydama 
revolveriais. Įvyko priešvalsty
binė demonstracija. Policija di
desniu būriu tik tuomet atsku
bėjo; kai viskas buvo baigta. 
Šiaulių apskrities viršininkas 
Sosnovskij pasijuto stovįs ant 
bedugnės krašto, — baigta kar
jera. Galvos netekusiam virši
ninkui V. Zubovas ‘draugiškai’ 
patarė iš to įvykio nedaryti is- 
torijos, ir viršininkas nusirami- 
no-

(Bus daugiau)

Laidotuvių Direktoriai 
6845SOUTH WESTERN AVE

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

AMBULANSO 

PATARNAVIMAS

TUKIME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicago 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

2533 W. 7Ist Street

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef. 476-2345

TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 feo. LITUANICA AVE. TeL: YArd* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 86. 50th Ave., Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-10U*

= PETRAS BIELIŪNAS---------
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572The New-Way Apple Pie

'-----------------------------------------—————— NNd

SOMH CHICAGO MOTOR CLUB TJPS ON

WRESSMIY DKMMr
DON'T CUT IN BETWEEN CARSES 

THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYT] 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS’

2 
2/3 
1/4

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

1/2 cup chopped pecan*
1 baked 9-ineh graham 

cracker crumb crust,
__ _ pooled____ _ _ ___

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

Amber Apple Pie
package (3 oz.) lemon 

flavor gelatin 
tablespoons sugar 
cup boiling water 
teaspoon Cinnamon

1/Č teaspoonnutmeg
2 cups ice cubes
I container (8 oz.) frozen 

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

stirring 3 minutes. Add spice* and ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mouftd. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

XOu'lu Run into trouble ip 
there's a sudden stop while 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY...

IF YOU DRIVE at THE
MfWMW SPEED ST y IN

— - - * I

-------GEORGE F. RUDMINAS---------
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET ' tel. YArds 7-1911~

■— 1 1

SOPHIE BARCOS 
tADUO IE IMO J VALANDOJ

)| WO#»

1496 HI. A M

Lietwiy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4^XJ 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 I 
nl ryto. . - _____ _ I

VadfcĮs Aldona Daokut 
talrf.i HVmUek 4-141J

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

Powerful anti-itch 
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. e niCOZENE

s — NAUJIENOS, ęHlCAGO, &, ILL. Tut: da v I ebl'.Id!-' l'> 1?R’
* * -



Kaip dar mano vaikystėje buvo 
garbinamas Perkūnas

sukhmo ant kebų? ir man 
buvo įsakyta, kad atsiklaupčiau

Tada man teko matyti sv<-
visai jaunas, būtent 1898 č'ams išdėstytus ant. stalo viso- 

ėia trumpai papusako- kius gardumynus. Perkūno me-, 
į tu visi buvo paliovę valgyti, nesi 

aš iš ; visi meldėsi dievuliui. Kai per-j 
l grį- j kūno griausmas pasibaigė ir žai-.j 

tai, vienas i

š s klausimas dar nėra kMp 
reikiant aptartas. Bet man pa
čiam tokio klausimo spren dmą ir nasimelščiau -“dieyuliui' 
teko girdėti tada, kai aš dar bu
vau
metais, 
siu savo prisiminimus.

Tada pavasario laiku ; 
mokyklos (Kalvarijos m.) 
žau pėsėias namon ir tuopų pa-?Lavimas pranyko, t™ . 
mačiau atėjusius svečius, Lisla<muo ėmė pasakoti, kad lietu- 
asmenis, kurie buvo atėję pas viai nuo seniausių laikų, kada 
mano tėvą pasiteirauti apie lie-j dar niekur nebuvo įsigalėjusi 
tuviu spaudos tinkamą slaptą 
išlaikymą. Mat, tada rusų vai 
džios buvo uždrausta lietuviška 
spauda. Ir tuo momentu dangu
je pasigirdo didelis griausmas ir 
ėmė smarkiai žaibuoti. Tada 
mano motina sušuko: “Jau die
vulis barasi!” Ir visi asmenys

krikščionybė; garbindavo Per
kūnų kaipo vyriausią Dievą, ir 
tokie papročiai, pasigirdus dan
guje griausmui, išsiliko ligi šių 
dienų; taigi ir dabar jmonės at
siklaupia ant kelių Perkūno 
griausmo laikotarpiais.

. A. Kelmutis

Chicagos Pensininkų sąjungos 
narių susirinkimas

tada

£

; Naujienas trečdaliui metų, j t i

Sandru Marcinkutė iš Mąr- 
quette Parko'yra,.garbės stu-.. 
dentė Quincy kolegijoj. t,.

Į L * '
— Brother Rice aukst. Mokyk 

la paskelbė garbės mokinių są
rašą. Taip kitų 67 mokinių yra 
Viktoras A. Plėnys, Tomas G.

i Bardauskas, Darius J. Polikai- 
■ tis, Giedrius M. Sodonis ir Da

nielius J. Trucksis.

—■ Gailius A. Vasonis iš Mar- 
Quette Parko baigė Illinois uni
versitetą Urbanoje bakalauro 
laipsniu.

—Markus V. Stonikas iš Brig
hton Parko yra Southern Illi
nois universiteto dekano garbės 
studentų sąrašuose.

— Sofija ir Vytautas Ripskiai 
iš Evergreen Parko, taip pat Ka
zimieras Balsevičius su žmona iš 
Lockporto apylinkės išvyko pa-;; 
sižvalgyti į Floridą.

— Bernadette Macijunienė iš
rinkta Marijos aukšt- mokyklos 
Motinų klubo pirmininke. Klu
bo ruošiami priešpiečiai ir madų i 
paroda bus kovo 1 d. 12:30 vi-<

—— dudienį sporto salėje. Bilietai 
w ■ įsigyjami iki vasario 21 d.

f i
11 — Jonas Jokubka išrinktas 

į Lietuviu Krikščionių Demokra-i 
‘ tų S-gos Chicagos skyriaus pir- i 

' mininku, Ignas Petrauskas ir

ESTATE
Namai, Žam4 — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS b *

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
.PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Certnak Road Chicago, I1L TeL Virginia 7*774

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

š.m. vasario 14 d. 2:30 vai. su komunistais ir bermontinin- 
popiel Šaulių salėje įvyko Pen
sininkų S-gos susirinkimas, kurį 
pradėjo pirm. St. Vanagūnas, 
pasveikindamas gausiai susirin
kusius dalyvius šv. . Valentino 
dieną.

Atsistojimu pagerbti savano
riai, partizanai, žuvusieji kovo
je už Tėvynės laisvę ir nukan
kinti Sibiro kalėjimuose. Ta 
proga pagerbti ir mirę nariai: ■ 
Ignas Pocius ir Tadas Kelpša. I

Po to pakvietė A. Pleškį pa
kalbėti apie Lietuvos valstybės 
kūrimosi dienas ir apie Vasario 
16-ąją. Prelegentas kalbėjo apie 
Lietuvos valstybės proistorę, 
Mindaugo laikus, 1795 m. Lie
tuvos okupaciją ir Lietuvos Ta
rybos Nepriklausomybės paskel- 
bimd akta.

pasiilgę.
Lietuvos valstybė egzistavo 22 j Prasidėjo šokiai. Grojo K. 
metus. Pasaulinis karas, sovie- Venskus. Dalyviai daug suauko
tai ir vėl tautai uždėjo vergijos 1 jo fantų. Prasidėjo Idterija. Jos 
pančius. Tautiečiai veda žūtbū- į vadovu pakviestas J. Mackęvi- 
tinę kovą išlaisvinti tėvynę išjojus; buvo ir pagalbininkų. Ge- 
vergijos pančių. Mes nesiduoki-J rokai užsitęsė. Visus fantus iš- 
ine išmušami visokių kolaboran- leido. Reikia manyti, kad šimtą 
tų iš pusiausvyros ir remkime kitą ir pelno turės. Iš viso buvo 
visokeriopai patriotų užmojus. 180 asmenų. Priimta 15 naujų 

Po tų gražių prelegento isto- narių.
[ rinių apybraižų, p. Brokevičius 
deklamavo eilėraščius “Žemė” ir 
“Amžinoji tragedija”.

Ponios Lukienė ir Prankienė, j 
K. Venskui grojant akordeonu, ■' 
sudainavo “Leiskit į Tėvynę” irj^ 
užtraukė Tautos himną. Visi 
salės dalyviai drauge giedojo.

kais gražino

Pabaigai pirm. St. Vanagūnas 
dėkojo prelegentui A. Pleškini, 
naujai šeimininkei p. Paketu- 

i rienei, jos pagalbiniam persona- 
’ | lui, p. Leikui už gaminių atveži

mą, p. Paketuriui už fantų pri
ėmimą, K. Venskui, daininin
kėms, deklamatoriui ir visiems

Tuo Vasario 16-osios kuklios dalyviams už aukas, fantus ir 
minėjimo iškilmės ir baigėsi, j gausų dalyvavimą. Prie įėjimo 

Pirm. St. Vanagūnas nuošir- buvo renkamos vaišėms aukos,

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
!• 2 BUTV mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS JRFNGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

— Jonas Girdžiūnas, Union Fab- Kireibs — vicepirm, 
Marija Pėterairienė — sekr.; 
Andrius Povilaitis — ižd., ir Jur 
gis Inčiūra — parengimų vado
vu. Tariamasi, suruošti Algirdo’ 
J. Kasulaičic paskaitą visuome
nei. L

— Toronto vyrų choras “Aras”\

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 pensininkam*
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

“T917 m. rugsėjo 17-22 dieno- 
mis įvyko Vilniuje Lietuvos at
stovų konferencija. Joje aptar
ta ir padėti pagrindai Lietuvos 
valstybės atkūrimui. Išrinkta 20 
asmenų taryba. Jos pirmininkas 
— dr. Jonas Basanavičius. 1918 
metu vasario 16 d. Tarvba urbi 
at orbi, kaip mes gimnazijoje 
sakydavome, paskelbė garsųjį 
Lietuvos Nepriklausomybės ak
tą ir tuo pačiu atsiribojo nucf ki
tų valstybių priklausomybės.

Suorganizuota Lietuvos vy
riausybė, kariuomenė, savano
riai, kurie neatlaidžiose kovose

NEIGHBORHOOD
REALTY GROUP 

U.S.A?
We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

momoti ar apdrausti savo nuo- 
" j avybę Chicagoje ar bet kur 
”!Amerikoje,_prašome skambinti 

ir užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

TeL 767-0600 
independently owned and operated

Prier Mich., paremia Naujienas; 
ne tik vertingais raštais, bet ir 
aukomis. Dėkui už $10 auką 
kalendoriaus proga.

— Edvardas Varekojis. St. Pe
tersburg Beach, Fla., pratęsda-j 
mas prenumeratą, parėmė Nau-i
jienų leidimą $10 auka. Dėkui, koncertą kovo 2 d. 6 vak.
Taip pat dėkui, Floridos tautie- '-^orontrj Lietuvių Namuose, Ka-j 
čiui, užsisakiusiam Naujienas į raliau-^ Mindaugo menėje. Taip

Į pat bus solistų V. Verikaičio ir 
R. Strimaičio duetai. Akompa
nuoja muz- S. Gailevičius.

į
— Jean Vance, Cicero. Ill., iš-i 

rinkta atgaivintos Vyčių 14 kuo j 
pos pirinininke, Zita Stūkienė^j 

siųsta $5 auką kalendoriui. Į Dudienė ir dr. Petras At- J
i kočiūnas — vicepirm., Valerija:

— Stasys Žiobą iš Hamiltono, j shaules — ižd.; Stefanija Uo-j 
pratęsdamas prenumeratą, at-j ginčienė — fin. sekr., Danielius:

vieneriems metams, bet pavar
dės prašiusiam neskelbti.

— Dėkui Steve Rudokui iš 
Marpuette Parko už nuolatinę 
paramą, ankstybą prenumera-

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpubiic 7-1941

dziai visiems—dėkoj o;—Sukvietė maždang po 2 dol. asmeniui. tos pratęsimą ir už ta proga at-
valdybos narius prie prezidiu
mo stalo. Be valdybos narių, dar 
vienas kitas pakalbėjo apie mo
kesčių (taksų) mažinimą ir ki
lus socialinius reikalus. Pelnas 
Klemka pranešė, kad į O’Hare 
aerodromą galima nuvažiuoti 
specialiais autobusais 
centų. Visais tokiais 
šiais informaciniais 
krepkitės į valdybą.

Prasidėjo vaišės, šeimininkės 
užpildė stalus sumuštiniais, ka- 
va ir net pončkomis, kurių pri-Į 
kepė ponia Stulgienė. Visi jai 
dėkingi. Pončkų tikrai buvome

Kitame susirinkime bus ren
kama nauja valdyba.

Apskritai minėjimas, susirin
kimas ir vaišės labai gražiai pra
ėjo. Nariai dėkingi valdybai 
pagalbiniam personalui.

K. Paulius

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, lįį 60632. Tel. YA 7-5980

ir

tik už 60 
ir pana- 
reikalais

i

GEORGE BUSH LAIMĖJO 
PUERTO RICO SALOJE

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

American Travel Service Bureau
1 9727 S< Western Ave^ Chicago, UI. 60643
i“—Telef. 312 238-»787

• Nemofamis patarnavimas užsakant lėktuvu, traukiniu^ laivu kelio, 
niu (cruises), viešbučiu ir automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k.'aštur, 
Sudaroma Žkvietimus _ giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuou vietas 
B anksto — prieš 45-60 dienu.

SAN JUAN, Puerto Rico. — 
Puerto Riko saloje praeitą sek
madienį pirminius rinkimus lai
mėjo respublikonas G. Bush. Jis 
gaus visus Puerto Riko delega
tus į respublikonų suvažiavimą. 
Senatorius Howard Baker baigė 
antroje vietoje, o kiti kandida
tai nesurinko nė 1 nuošimčio 
paduotų balsų.

Buvęs Kalifornijos gubernato
rius Ronald Reagan neįrašė savo 
kandidatūros šioje saloje vyku
siuose rinkimuose.

Sirijos artilerija kelias

siuntė penkinę už kalendorių. 
Ponia Agate Bikneris is Mar
quette Parko atsiuntė $3, o A. 
Plavcičhus iš Klevelando atsiun 
tė $2. Dėkui visiems.

— J. Jiešmantas, Spring Wal
ley Ill., atsiuntė tokį laišką: 
“Praeitais metais pratęsiau 
Naujienų prenumeratą, atsiųs
damas $30, bet žiūriu, kad šiems 
metams jos kainuoja $40. Esu 
pensininkas, tai iš savo kuklios 
pensijos atsiunčiu $10, nenorė
damas Jūsų skriausti-” 
už laišką ir priedą.

— Ponia Anna Peters-Petra-j 
vičius iš Marquette Parko at
siuntė: $45 metinei prenumera
tai ir $5 kalendoriui. Ponia Ma
rija E. Treinavičius atsiuntė 
dolerį. Dėkui. Taip pat dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, pasinau

Dėkui

dienas—apšaudė Quate kaimą dojusiam platinimo vajaus leng 
šiaurės Libane. vatomis ir už ŠIO užsisakiusiam

OWNER-OPERATORS*
PASSBOOK 
SAVINGS... 
the bestto 

5-

CERTIFICATES 
EARN UP TO 8%

aai 
Canpamded 

Quarterly

OUR SAVINOS .

see us for 

UflWt financing 
P AT OUR LOW RATES

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME 

fl

D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-based, excellent pay package.

(312) 226-7828

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARU A NOREIKIENt

2608 W«,t SMh St, Chicago, BL 6062S • TeL WA 5-17??

_ J f 

Mutual Federal 
Savings and Loan

222 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNCSS fiKQB
Piro, Eawuexxm, Phone t Virginia 7*7747

BOORS1 Mon. Taa.Fr1.9-4 Thur.9-6 gat. 9-1

SERVING CHICAGO RND SUBURBS SINCE 1905

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 6Wh SL, Chiouro, HL 60629. — TeL WA B*27»7

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

Deniškis — protokolų sekreto
rium. Antanas Dumčius, Anta
nas Susmaras ir Kazimieras 
Mackevičius išrinkti revizijos 
komisijen. Kun. Anastazas Va
lančius išrinktas dvasios vadu.

— Illinois valstijos loterijoje 
vasario 14 d. Pot of Gold loši
me laimėjo 826966, Lucky Stars 
lošime laimėjo 41, 20, 244, 042 
ir 03353.

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro 
Idgers. (Pr.)

DU SKIRTINGI PASAULIAI

“Jūs esate pasaulio šviesa; 
negali likti paslėptas miestas, 
kuris guli ant kalno.” Mato 5:14, 

Pasiklausykite šios ypatingos 
radijo programos šiandien 8:45 

I vai. vakare banga 1490 AM per 
‘Lietuvos Aidus”.

Ta pačia banga, per Sophie 
Barčus radiją pentkadienf 4:23 
vai. po pietų išgirsite “Gerąją 
Naujieną Lietuviams”.

Parašykite mums, pareįkalau- 
dsmi Tcnygelės “Pragaro korido
riais”. Prisiusime dovanai. 

C-

Lithuanian Ministries 
P. O. Box 321
Oak Lawn, Ill. 60454

Dual Formula

FEEN-A-MINT'
Laxative Pills 

Contains a mild stimulant
plus the softener 

most recommended by 
doctors.

Read and follow label directions.

CI980 
me

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

padėti teisininko Prano šulo 
>aruošta, — teisėjo Alphons* 
yells peržiūrėta. ‘‘Sūduvos5 
įleista knyga su legališkomb 
ormomis.

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

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

aozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h 
lomi 250 puslapių knyga su. 
■rauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
drsnelių mėgėjai, prašomi at 
ykti ir knygą pasiimti. Kitm 
yvenantieji prašomi užsisa

Knygos kaina >- 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

KALIFORNIJOJE SIAU
ČIA LIŪTYS*

Pietų Kalifornijoje siaučia liū- 
vs, kurios užtvindė kelius ir 
įgriovė daug namų, pastatytų 
minuotose vietose, kai nuo vir
inių pradėjo slinkti dumblas.

Daugelis namų yra apsemti, 
tavo septyni asmenys. Vien Los 
'.ngeles apskrityje neinkorpo- 
udtose apylinkėse padaryta 
pie $5.-3 milijono nuostolių.

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zipolis, Agent
3208 y, W. 95th St jgjT 
Everg. Pirk, Ill« ©© 

60642, - 424-8654
State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAŪGUA
VALDEMARAS BYLATHS 

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 vaL ryto

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 dieną. 

Tel. 476-3560

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikli

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

— Rusai ruošia Maskvos olim
piada ir žada sportininkams 
lengvatas kelionę apmokant

- CHICAGO. MA. Tntda¥l F«bxuary 19, 19gQ




