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J! In The

1965-1971 metais Permės lageryje 
nuteisti partizanai

Iš ką tik Vakaruose gauto leido į savo puslapius “lietuvių 
naujo maskviškės Einamųjų 
Įvykių kronikos 53 numerio 
(1979 m., rugp. 1 d.) paaiškėja, 
kad 1965-1971 metų bėgyje Lie
tuvoje dar buvo teisiami parti 
zanai. Apie šiuos tariamu “ato
slūgio laiku” įvykusius teismus 
iki šiol beveik nieko nebuvo ži 
noma.

Permės 36-mc lageryje kali 
Šerkšnys, 196.5 m. nuteistas 15 
metų už “tėvynės išdavimą”. 
Jam 62 metai, jis hipertonikas 
širdininkas, kraujo spaudimas 
kartais viršija 200. Metus laiko 
prašėsi gydytojų paguldomas į 
ligoninę. Vasario 19-tą pasiuntė 
pareiškimą lagerio viršininku 
Žuravkovui, paskui dar du pa 
reiškimus į aukštesnes instanci 
jas. Iki liepos pabaigos jis tau 
ir nebuvo paguldytas f ligoninę

Kitas 36-to lagerio lietuvi: 
septyniasdešimtmetis St. -Mor 
kūnas, 1965 m. nuteistas už “tė-

komunistų sąjungą’’.
Antras Vyties numeris (16 

pusi.) išėjo liepos mėnesi, čia 
spausdinamas skundas LTSR 
Aukščiausiai Tarybai dėl Vikto
ro Petkaus bylos (150 parašų); 
Mario Niklaus straipsnis “Pro
cesas Vilniuje esto akimis”, ir 
Antano Terlecko “Atviras laiš
kas Viktorui Kalninšui”.. (Taip 
pat pranešama, kad išėjo Pers
pektyvų 12-asis numeris.) .

* ❖ *
VLIKO ATSIŠAUKIMAS

VLIKo. valdyba sausio 19 die
nos posėdyje priėmė atsišauki
mą į išeivijos lietuvius, kviesda
ma juos šiuo metu susilaikyti1 
nuo lankymosi okupuotoje Lie
tuvoje ir nevykti Į 1980 m. olim
piadą Maskvoje, jeigu ji ten 
Įvyktų. Tai, mūsų protestas prieš 
aaujus grobuoniškus Sovietų 
.eiksmus.

Kanados Liberalų partijos vadas Pierre Trudeau 
laimėjo rinkimus ir planuoja sudaryti naują 

Kanados vyriausybę.

LIBERALAI PRAVEDĖ 148 ATSTOVUS, 
0 KONSERVATORIAI TIKTAI 100

jiems parodęs, kad kelis suim
tuosius jie esą priversti sunai
kinti. Nei prezidentas Bani 
Sčidr, nei kiti islamo revoliuci
nio komiteto’ narnu nenori šau- 

t dyti suimtųjų. 
I

Prezidentas Carteris _vra pa-
i sakęs, Kad dus u tanias kiek-J TORONTO, Ont. Pirmadie t 
j vienas, p :kė’» s r-oka prieš su-*nį suskaičiuoti rinkimini
imtus dipkmatus. Keli studen- J viniai rodo, kad Picrrę T 
tai yra pasiryžę mirti, bet jie vadovaujama Kanados Ii 
nenori be keršto pasitraukti iš partija gavo 
am assd nenršove keliu su
imtųjų. 4. V .

Prezidentas Bani Sadr nori 
š vengti
•eikalinga Irano karo jėgų va-i 

dovybė užsispyrusienis studen- j
j tams ir juos remiančiai visuo-j 
menės grupei suvaldyti.

CIIOMEINR) SVEIKATA
SILPNĖJA

LOS ANGELES, Cal. - 
j madieni visą vakarų Kaliforniją 
; pradėjusi plakti audra išmetė la
bai daug vandens ir padarė mi
lijoninius nuostolius. Labai daug 
vandens iškrito San Gabriel kal
nų srityje. Tas vanduo pradėjo 
bėgti upeliais visose kalnų sri
tyse. Jis išplėšė kelius, elektros 
stulpus, 
namus.

Audra 
smarkūs,
policija jau turėjo žinių apie 21 
žmones, netekusius gyvybės 
dėl audros. Galimas daiktas, kad 
žuvusių žmonių skaičius yra di
desnis, bet tuo tarpu jau nusla- 
*ytar1<P<i gyvybės neteko 21.

yynės išdavimą” ^15 metų lage
riu. Jis serga vandenlige, tegali 
įsiautrį šlepetes. Ų

Liepos 11 d. Permės ligoninė
je mirė Kazys Baranauskas, 
1971 metais nuteistas 10 metų 
lageriu už “tėvynės išdavimą”. 
Lageryje jis ilgai kankinosi šla
pimtakių užsikimšimu, merdėjo 
kameroje, nesulaukdamas medi 
cininės pagalbos. Liepos 11-tą. 
po kaimynų-kalinių protestų, jį 
paėmė operacijai, po kurios jis 
tuoj pat mirė.* *

NAUJAS SAVILAIDOS 
ŽURNALAS “VYTIS”

Neseniai Vakarus pasiekęs 
maskviškės Einamųjų įvykių 
kronikos 53 numeris (1979 m. 
rugp. 1) praneša, kad birželio 
mėnesį Lietuvoje pasirodė nau-

Be to, naujas Sovietų piliety
bės įstatymas sudaro pavojų as- ( 
nenims, Kuriems Sovietai -nori, 
primesti savo pilietybę, todėl 
reikalingas atsargumas.

(Elta)

KARIUOMENĖS IŠ AFGANISTANO
AMERIKOS KONGRESAS, ADMINISTRACIJA IR ŽMONĖS 

NEREMS OLIMPIADOS’ VYKSTANČIŲ SPORTININKŲ

jas savilaidos žurnalas Vytis. 
Pirmasis numeris 105 pusi., iš
leidimo vieta nurodoma ‘oku
puota Lietuva”. Įžanginiame 

----- straipsnyje“priešu-Jiumerispir- 
mas” vadinama 
ministracija”.

Spausdinamos 
Aušros ir Jono 
nių Metmenyse 
inteligentijos laikyseną Lietuvo
je. Du straipsniai apie lietuvių 
komunistų partijos poziciją tau
tiniu klausimu. 1949-ųjų metų 
•traipsnis* aptaria partizaninį 
ląjūdį. Aprašomas kraštotyri
ninko Untulid nužudymas, Bu-

KGB VĖL UŽPUOLĖ 
SACHAROVĄ

MASKVA (UPI). — Ištremtas 
iš Maskvos į Gorkio' miestą ato
minės energijos specialistas 
tapęs disidentu Andrei D. Sa- 
charov pirmadienį paskelbė už
sienio korespondentams Mask
voje laišką, kad jis ir jo žmona 
Yelena Bonner pentkadienį buvo 
užpulti vietos policijos parei
gūnui Ją policija partrenkė ant 
grindų ir užgavo aki.

Sacharovas raštu pasiskundė 
Gorkio Vidaus reikalų administ
racijos viršininkui ir KGB šefui 
Yuri V. Andropovui. Jo laišką 
Maskvon nuvežė ir paskelbė Na
talia Gesse, ilgametė Sacharovo 
šeimos drauge.

okupacinė ad-

ištraukos iš 
Jurašų straips- 
apie kultūrinės

vusio politkalinio Brukštaus 
1964 metų pareiškimas, kur jis 
įsipareigoja dirbti KGB. Kitame 
straipsnyje kritikuojamos savi- 
laidinės Perspektyvi isi‘

KALENDORĖLIS

SALVADORE PAGROBĖ 
MOKYTOJŲ ALGAS

SAN SALVADOR, Salvador. 
— Grupė maitšaujančių, pasiva
dinusi Nacionaline Mokytojų 
draugija, įsiveržė j švietimo mi
nisterijos rūmus ir pagrobė mo
kytojams skirtas algas. Pirma
dienį į ministeriją įsiveržė apie 
200 žmonių, reikalavusių paleis
ti pagrobtus asmenis._ ■ „

Nuo vasario 4 dienos maišti
ninkai buvo pagrobę Ispanijos 
ambasadą ir iš jos išsivedė di
doką skaičių žmonių. Dalis su
imtųjų buvo paleisti, bet keletą 
dar iki šios dienos laiko.

Vasario 20: Pelenu Dieną, 
Amata, Eleuterijus, Auksuolė, 
Mintigeidė, Visginas.

Saulė teka 6:41, leidžiasi 5:29.

—Vakare

Iš Pakistano ateinančiomis ži
niomis, Sovietų Sąjunga neiš
trauks Raudonosios armijos da
linių iš Afganistano iki numa
tyto term no. Prez. Carteris pa
žadėjo boikotuoti olimpiadą 
Maskvoje, jei Sovietų Sąjunga 
neatšauks savo karinius dali
nius iš Afganistano iki vasario 
20 dienos. Vieton to, Sovietų ka
riuomenės daliniai, remiami 
šarvuočiu ir kulkosvaidžiais bei 
specialiais sviediniais gnkluotų 
malūnsparnių, puolė partizanus 
Paktia provincijos pietryčiuose. 
Kautynės vyksta ir Badakhas- 
tan provincijoje prie Faizabado 
miesto. Ten partizanai 10 dienų 
mūšiuose nušovė 200 Sovietų 
kareivių, numušė du kovos lėk- 
tuvus ir sunaikino 17 šarvuočiu. 
Partizanai taip pat turėjo dide
lių nuostolių. Jie tą miestą yra

apsupę.
Iš Kabulo ateinančiomis žinio

mis. nesimato jokių kariuome
nės atitraukimo prošvaisčių. 
Ginklų, amunicijos ir kitokių 
karišku reikmenų tiekimas ne
buvo ir nėra nutrūkęs. Kalba
ma, kad Raudonoji armija pra
dės pavasario ofensyvą kalnuo
tose srityse prieš partizanų tvir
toves bei gyvenvietes.

Baltųjų Rūmų spaudos sekre
torius Jody Powell pareiškė, kad 
prez. Carteris laikysis savo nu
tarimo boikotuoti olimpiadą 
Maskvoje, jei Sovietų kariuome
nė nebus itšraukta iki vasario 
20 dienos. “Nei prezidentas, nei 
Kongresas, nei Amerikos žmo
nės nerems dalyvavimo olimpia- 

- doje Maskvoje ir tai nebus- pa
keista“, pareiškė sekr. Powell.

Galinas ’daiktas, kad mula 
Chomeini dėl silpnėjančios šir
dies nori atsisakyti visos alsa 
komybės, todėl ir atsisakė nr- 
kariuomenės vadovybės. Jį labai 
nervuoja studentų užsispyrimas 
ir savavaliavimas. Jie įsiveržė 
Amerikos ambasadą be vyriau-1 
sybč žinios. Jie vartojo naujus' 
m* odtis-atnba^Iai užimti, kad 
ten buvusieji marinai nepajėgė 
pasipriešinu. T’s; ■' Innas buvo 
taip orgar’ ■ Jias. kad atsakingi 
pareigu" U1 negalėjo ne' įs: 
pasipriešinti isibrcv- ,ams.

KADA P 'LEIS AME
RIKIEČIUS?

Irano prezidentas Bani Sad 
sutiko su JT gen. sekretoriau.* 
Kurt Waldheim naujai paskirt; 
tarptautine komisija Irano ša 
cho Rėza Pahlevi nusikaltimam 
ištirti. . -

CHOMEINI PERLEIDO KARIUOMENĖS
VADOVYBĘ PREZIDENTUI BANĮ SADR

IRANO VALDŽIA PATENKINTA SUDARYTA 
TARPTAUTINE KOMISIJA

TEHERANAS, Iranas. Mu-komitetui. Irano studentų gru
la 
ve

Chomeini

Chomeini pirhfaflienį perda? 
naujai išrinktam prezidentui 

Bani Sadr visą Irano kariuome
nės ginkluotų pajėgų vadovybę. 
Kuriais sumetimais
tai padarė, tuo' tarpu nepaskelb
ta. Manoma, kad jis tokio žings- 

Salvadoro vyriausybė stengia- nio ėmėsi dviem sumetimais: 
si suvaldyti maištininkus, bet Irano karo jėgų konsolidacija 
aiškėja, kad tai nėra toks leng- • reikalinga prezidento galiai su- 
•vas darbas. Maištininkai yra ge- stiprinti, kad jis galėtų išvengti

nesusipratimų tarp valstybės 
mosi vietas ir yra įsitaisę visai Įslaigų ir ginkluotų dalinių.

GINKI.WTI STUDENTAI 
KELIA SUSIRCPINIMO

sty-

netoli sostinės. Jie labai lengvai
ĮsiveržTa į miestą ir pasitraukia.
kai gresia pavojus.

-------------------- Gerai ginkluota Tererano siu-
— Japonų- Toyota bendrovė J dentą grupe-kėlia susirūpinimo 

sumažino savo automobilių eks-. ne tiktai prezidentui Bani Sadr, 
norta, i JAV.~—:—< •"» betIrvISAiil Irąnor«ivoIiuciniam

daugiau ia 
praeitą pirmadienį į.ykus ir:s<- 
rinkimuose. Pierre Trudes u ga
lės laisvai sudaryti nau’/ ka'J-

_ Ineta, nes turi ne tik rc’k.kinga Jam : . . _• I parlamento narių dauguma, 
įgavo net (i nariais daugiau už 

reikalingą daugumą.
Praėjusiame parlamente L. 

j beralų partija turėjo tiktai 11.’ 
j atstovų, o praeitą pirmadienį ji 
pravedė net 14<S atstovus. Kana
dos parlamnte yra 2X2.atstovai. 
Kad galėtų kraštą valdyti, tai 
turėjo turėti pusę, t.y. 1 11 atsto
vą ir dar vieną daugumai suda
ryti. Liberalams būtų užtekę 1 12 
balsų, bet jie pravedė net 1 IX.

Buvusiame parlamente Jo- 
-------j vadovaujami konserva
toriai turėjo 137 atstovus, o šja-|3ernm dinų vanduo krito lyg ki- 
me 'parlamente jie turės liktai 
šimtą atstovų. Kanados konser
vatoriai neturėjo pakankama? 
balsų vyriausybei sudaryti, bet 
loe Clark ryžosi, vyriausybę su-

I daryti. Juos, aišku, buvo priža- 
‘ dėję remti Nauji Kanados demo

kratai, turėję parlamente 26 
liovus. Jie rėmė Joe Clarko 
tarytą kabinetą, bet kai jis 
'eido iš valstybinės tarnybos 
;ą eilę žmonių, tarnavusių įvai

riose miškų ir valstybės turte 
>augojimo įstaigose, koalicija 
.egalėjo išsilaikyti. Premjerui 
Jarkui galėjo pakenkti ir jo 

planas uždėti didelį mokestį ga
ilinai. Jis norėjo pakelti gazo
no karna iki *1.20 už galona.

Daugelis žmonių, balsavusių 
už konservatorius, atsisakė ati 
duoti jiems savo baisą.

Įdomu, kad šiuose rinkimuo 
se gerokai sustiprėjo Nauja dc*

Hur:.!., Alcmoma, kad smarkus 
vejas 'i'še tirštus debesis ir juos 
dar labiau tirštino, o vėliau vie
tomis • andenį vertė upeliais. 
Seni gyventojai nebeprisimena 
tokios audros po keturių dienų 
lietaus.

j

Prezidentas Bani Sadr mano 
kad dabar, sudarius tokią komi 
siją, jau būtų galima išleis, 
amerikiečius, tuo tarpu kili Is
lamo revoliucinio kc’mit.to na 
riai nori supažindinti amerikie 
čius su šacho nusikaltimais. Jie 
nori, kad amerikiečiai susipa
žintų su tariamais šacho nusi
kaltimais—ir—prisipažintų—prie 
savo kaltės, vedusios prie bend
radarbiavimo su šachu.

Prezidentui Bani Sadr yra ži’ 
nomas prez. Carleiio nusistaly 
mas — ■ nesileisti i jokias dery 

J bas. kol nebus paleisti visi JAVį 
piliečiai, sulaiky.i .'menkos am
basadoje Telur.iiic. Irano vy 
riausybė atsako už suimtųjų gy 

’ vybę ar sužalojimą. Prezidentas 
Carteris sutiks tartis su prezi
dentu Bani Sadr, kai bus išleisti

“pe~, konninlsfiF vadovaujama, ne ^-iiJirrkyTi JAV piliečiai, 
vienu metu pasikvietė patyru
sius rusus komunistus tardy
mams papildyti. Tie patys tar
dytojai pareikalavo atvesti į am
basadą suimtą reikalų vedėją, 
kad rusai galėtų jį apklausinėti, 
bet pats mula Chomeini atsisa
kė leisti rusams apklausinėti 
amerikiečius, nesančius ambasa
dos rūmuose.

al
su- 
at- 
vi-

— Senatorius Charles II. Per
cy (R., III.) ir sen. Sam Nunn 
(D., Ga.) įnešė įstatymo projek
tą, kad padegimai pasipelnymo 
tikslu būtų laikomi federaliniu 
nusikaltimu ir kaltininkai bau
džiami }ki 10 metu kalėjimo, 
taip pat pinigine bauda iki 100 
tūkstančiu dolerių.

— Baltųjų Rūmii sluoksniai 
uraneša. kad prez. Carteris pa
siuntė į Kremlių 1 ar 5 asme
niškus Įspėjimus neokupuoti Af
ganistane, bet buvo ignoruoja
mas.

Tvirtinama, kad studentai dar 
ir“dabar nenorTislėisti visų TAV 
diplomatų, esančių ambasados 
rūmuose. Suimtuosius prižiūrin
tieji studentai aiškiai pasakė, 
kad jie nėra pasiryžę visų suim
tų pareigūnų išleisti. Jie net pa- 
stebėjo, kad ,>Tai pasiryžę.-kelis 
suimtoj sušaudyti. Tardymas

i kiniuose ji buvo pravedusi 26 
atstovus i parlamentą, o ši kar
tą ji pravedė net 33 alsi a us.

Visiškai pralaimėjo vadinama 
Socialinio kredito partija. Buvu- 
>:ame parlamente ji turėjo dar 
penkis atstovus, o šiame parla
mente ji nepajėgė pravesti nė 
vieno. Visi šios Socialinio kredi
to partijos atstovai parlamente 
nuėjo kartu su Nauja demokra
tų partija, kurioje socialistai

Įsivėlė i juodąją rinką.

lie parodė reikalingo gyvumo 
rinkiminės kampanijos metu.

Jce Clark glaudžiai bendra
darbiavo su JAV. padėjo išgel
bėti kelis JAV tarnautojus iŠ 
reakcinių Irano elementų, tuo 
tarpu Pierre Trudeau mano, kad 
Kanada privalo derinti Ameri
ką su Sovietu Sąjunga. Jis, ma
tyt rengiasi ir ateityje dirbti su

rtcmokratal 'tirrt vtidrtės įtakTis: M'VKva ir Wastringtorni.

Y,

Maskvoje posėdžiauja politinis biuras, kuriame svarstomas Sovietų 
karo jėgų atšaukimas iš Afganistano.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

.Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS. M. D. 

CUKRALIGĖ (DIABETES) - PASALOMIS 
ATEINANTI LIGA

Saugokimės labiau iš pašaly kandančio 
šunies, o taip pat pasaliai ateinančios 
cukraligės.

Cukraligė (diabetes, čia daž
niau vadinama “sugar diabe
tes”, gydytojų linksniuojama 
DIABETES MELLITUS) yra 
pasalomis ateinanti liga. Ji, pa
prastai. prasideda be jokio nu
siskundimo bei ženklo. Išty
rus daugelį žmonių sužinota, 
kad šiame krašte randasi du-trys 
milijonai tokių žmonių, kurie 
turi cukraligę ir nieko nežino 
apie tai.

Tai liūdnas faktas. Jis nuro- 
do. kaip dar iki šiol žmonės ma- 
žai rūpinasi sava sveikata. Tik 
kai perkūnas trenkia-tada rusas 
ūkininkas žegnojas. Taip ir čia, 
kai žmogus netenka sąmonės dėl 
cukraligės užtęsto negydymo- 
jis esti artimųjų su 
gabenamas ligoninėn-

Tiesa yra, kad labai 
tyrimas šlapimo gali
nejučiomis besirandančią nege
rovę. Kiekvienas gydytojas ti
ria dabar kiekvieno pas jį at
silankiusio paciento šlapimą- 
tarp ko kito žiūrima, ar pacien
to šlapime nesiranda cukraus. 
Tai mažai kaštuojantis tyrimas, 
o duoda jis labai daug. Kai esti 
paskelbiama Cukraligės savaitė

triukšmu

paprastas

(Mediciniškas raginimas) 
(diabetes week) — daugumoje 
vietų esti be mokesčio tikrina
mas šlapimas cukraus atžvilgiu. 
Tat nėra ko laukt — atidėti

Atsiminkime visi apsileidė
liai, jog anksti susekta cukraligė 
esti paprasčiau ir sėkmingiau 
tvarkoma. Priešingai, kai ji 
esti susekama per vėlai, gali- bū 
ti labai pavojinga-net mirtina

Cukraligė randasi šeštoje vie
toje žmonių marinimų atžvilgiu. 
Tai du kartus daugiau numari- 
nanti žmoniųuž džiovą. O pas
tarosios visi labai bijomės dar 
iš Lietuvos laiku. Iš šimto tūks
tančių žmonių per metus miršta 
nuo cukraligės 21 asmuo, o nuo 
(tuberkuliozės) tik 10,5 žmo
nės. Todėl liaudimės toliau save 
žudę per cukraligę: jos mirtys 
turi būti sumažintos, nes tas su
mažinimas yra nesunkiai atlie
kamas. Tik mums pacientams ne 
reikia toliau likti apsileidėliais, 
kokiais dažnai dabar mes pasi
rodome savame gyvenime.
KAIP SUMAŽINTI NUO CUK

RALIGĖS MIRTINGUMĄ

Per paskutinius penkiasde
šimt metų gydytojai daug ko

naujo išmoko cukraligės gydy 
me. Bet nieko gero neatneš gy
dytojo mokslas, jei pacientas 
neateis pas gydytoją pasitikri
nimui. Dar to negąpa-rąikia im
ti pildyti gydytojo nurodymus 
susekus, kad tokią ligą turi. 
Dabar žmonės iki 75 procentų 
nepildo gydytojo nurodymų. Jie 
paklauso gydytojo, papildo sa- 
vailę-kitą jo nurodytus cukra
ligės reikalu duotus — ir vis
kas esti baigta. Toliau jis gyve
na seniau gyventu gyvenimu, 
kol liga įsisenėja ir žmogų ima 
guldyti ant menčių: atsirandu- 
sios dėl cukraligės komplikaci
jos žmogaus širdį marina, skle
rozę inkstuose ir kojose greiti
na, nervus silpnina... Tik ta
da, kaip anas rusų ūkininkas, 
mūsiškis diabetikas ima prašy
ti pagalbos. Ji dažnai tokiais at
vejais esti gerokai pavėluota. 
Aišku, jos sėkmingumas esti 
neplyginamai menkesnis tada, 
kai užleista liga mėginama gy
dyti. Taigi, visai paprastas da
lykas yra pasitikrinimas dėl cuk 
raligės pas gydytoją. Antras jau 
labai nepaprastas dalykas yra 
pildymas gydytojo nurodymų. 
Mat, priseina dietosd:am _ tikro 
maisto prisilaikyti, kito maisto j 
vengti. Bet įpratusysis persival
gyti ir saldžiai maitintis-toliau 
kerta kaip kirtęs ir saldosi kaip 
aukščiau saldėsi. Čia ir prieina
me svarbiausią reikalą žmogaus 
gyvenime-savos asmenybės su
žmoginimą. Tik asmenybe kaip 
reikiant subrendęs į tikrą žmo
gų ligonis pajėgia priversti save 
laikytis gyvenimo dėsnių, nors 
jie kartais ir ne taip patogūs; venti ilgai ir vesti normalų gy- 
būtų. Taigi, tvarkykįmės su sa- Į venimą. Tais atvejais priseina 
vu būdu (asmenybe), kad pajėgi mažai kas pakeisti žmogaus ei
tume neapleisti sveikatos ke- gsenoje-jo užsiėmime pradyve- 
l’o, dėl ligon vedančio takelio.

GYDYMOSI NUO 
CUKRALIGĖS NAUDA

Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmėsi 
kreipia i Mikalojaus Čiurlionio kapą.

dūko plonais skrituliukais $U- 
piaustyty ridikėlių, 1 obuolys 
nuluptas ir plonomis nedidelė
mis skiltelėmis supjaustytas, 1 
šaukštas plonai supjaustytų, bet 
nesutrintų svogūnėlių laiškelių, 

{1 gerai prinokęs iki raudonumo

INSULIN. Jis ir dabar taip va
dinamas. Malonu pastebėti, kad 
lietuvis gydytojas Minkauskis 
(žydas) daug pasidarbavo cuk
raligės pažinimo srityje. Jo var
du viena gatvė Kaune pavadin
ta. Jo vardas — kaip vienintė- 
lio lietuvio yra pažymėtas medi- į (Bell) pipiras, 1 šaukštas žalių
ciniškame vardyne, kuris turi 
virš 600 puslapių. “Lithuanian 
phyziciant in Wiesbaden” — 
taip pagerbtas lietuvis ir Lietu
va. Ačiū mūsiškiam mokslinin
kui už tai didžią mums suteiktą 
garbę.

Kai dėl kurių nors priežasčių 
kūnas nustoja gaminti 'minėtą 
hormoną insulin, — tada toks 
žmogus gauna cukraligę. Kuo 
mažiau to hormono gaminama 
— tuo sunkesnė cukraligė aptu
rima.

IŠVADA Švieskimės savos 
sveikatos apsaugos srityje ir 
tvarkykime savą asmenybę. Tik 
tada apturėsime naudos iš dabar 
tinės apšvietos. Daugiau apie tai 
kitą kartą.

PASISKAITYTI. Joseph G. 
Molner, M. D.: To Your Good 
Health.

Kai anksti pradedama tvar
kytis su cukralige, esti didelė 
tikimybė, kad žmogus galės gy-

Announcing a new in terest rate for 
U.S. Savings Bonds; g !v

Here’s some great news for 
all Americans.-On June 1,1979,— 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6%%.

’Illis 6^% rate will apply to 
new7 Bonds and to all outstanding
ones, too. For Series E Bonds------ Savings Plan atwork, or the
that have not reached original Bond- a-Month Plan where you

bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way. 
to save.

Bonds are getting better all the 
time. This;new6%% interestrate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll

maturity of a years, the 
improved yield will be received . 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
oi’ after June 1,1979.

'•J . - So.yousee*

If you haven’t thought 
about Sayings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 

should increase your 
interest.

____ __  Boate are a better

uk\inerica 7

nimui. Kartais visai jokitį paki
timų žmogaus . užsiėmime ne- 
priseina gydytojui reikalauti iš 
paciento. _ _

Priešingai nusiduoda tada, 
kai sergąs cukralige žmogus ne
sigydo. Tada mirtis gali ligonį 

-aplankyti—net-^trumpu—Laikm 
Taip nusiduoda,rnesigydančiam 
už keletos metų pp susekimo 
cukraligės ir jos. negydymo.

Nenusiminti turėtų ir tie cuk 
rine liga sergantieji kuriems 
ta liga esti vėlai pradėta gydyti, 
Tokie irgi turi didelę galimybę 
gerai pagyventi geroką metų 
skaičių. Tik jau nėra taip gera 
galimybė tokiems sveikai 
vent a palyginus su tais, 
rems liga esti susekama ir 
doma’anksti-jos pradžioje.

Todėl niekada nė vienas 
tuvis neapsileiskime iš pasalų 
einančios cukraligės atžvilgiu. 
Kasmetinis pas gydytoją pasi
tikrinimas yra vertas pastangų 
ir nedidelių išlaidų.

į KOKIE YRA CUKRALIGĖS 
ŽENKLAI

' Jei, nežiūrint visų virš minė
tų perspėjimų, pats esi taip už

metėjęs, kad atsisakai tikrinti 
f šlapimą dėl cukraus, tai pradėk 
1 atydžiai save sel<ti dėl sekančių 
~cukraligės pasireiškimų.

I. Atsiranda troškulys daug 
didesnis už sveikam žmogui pa
sitaikant. troškulį. 2. Tada žmo
gus ima daugiau gerti vandens, 
žinoma, ir ima daugiau, ir daž
niau. šlapintis. Ką paprastai žmo 
gus per 24 valandas apturi šla- 
jpimo iki pusantros kvortos, tuo 
tarpu cukralige-negaluojantysis 
ima paroje apturėti šlapimo iki 
penkių kvortų. Yra buvę tokiu 
diabeMkų, kurie šlapindavosi iki 
dešimties kvortų^ šlapimo per 
vieną para7. 9 .

3. Bendras kūno silpnumas- 
raumenų sumenkimas atsiranda 
ilgėliau užsitęsus negydomai cuk 
raligei. 4. Gaunasi skrandžio ne
galavimai, kieti viduriai, odos 

f pekitimai-išbėri mai, šunvotės, 
pūslės. Ima oda niežėti,*' ypaš 
kirkšnyse. Oda tampa sausa ir 
šiurkšti-popierinė.

gy-
ku-
gy-

lie-

J£AS YRA TOJI CUKRALIGĖ?

. SP-1791S

Cukraligė yra tokia liga, ku
rių turinčiojo žmogaus kūnas, 
ypač raumenys (negali pakan

- kantai sunaudotu iš maisto gau- 
, natoo cukraus. Ūžėtai raumenys 
nepaima reikianiaLęnergijoe-sa-i
^'į^rbui. Cukraus nesMoąūdo:

tas perteklius esti šalinamas su 
šlapimu laukan. Tuo būdu kū
nas netenka naudingos jam me- 
džiagos-cukraus. Nors jo kūne- 
krauju j e esti daugiau cukraus 
negu normaliai reikią bet kū
nas jo negali panaudoti naudin
gam. darbui. Cukrus esti šalina
mas lauk su šlapimu. Tokio li
gonio raumenys Badauja iki mir 

. ties, nors pacientas net labai 
daug valgo. Pradžioje cukrali
gės kūnas ima protestuoti prieš 
minėtą cukraus išmetimą su_

- 741apinui4-4oksJ4gonis-4ma-^ius=- 
toti apetito ir dėl to netenka 
kiek svorio.

Z j kT t t Z t
- Kai cukraligė plinta toliau* 
negydoma, kūnas liaunasi funk
cionavęs kaip reikiant ir mirtis 
prisiartina. Prieš tai dar gan-j 
grena prisideda: apmiršta kūno 
dalys. Kūnas negali toliau už
silaikyti sveikas: žaizdos ir 
gangrena gaunasi. Gangrena 1 . 
yra apmirimas audinių-tai lavo-| 
no dalis gyvame kūne. Dažniau-' 
šia gangrena atsiranda pirštuo
se (kojų), tada pėda ima gang
renuoti. Priseina pėdą nuplauti 
operacijos pagalba. Kitaip gan- : 
grena liptų aukštyn-visą koją 
apimtų. Jei visos kojos nenu
plausi tokiu atveju — tikrai li
gonis greit mirs. Labai negerai 
čia pasitarnauja pinigus vilio- 
įantieji dvasiškiai. Jie lietu
viams pataria neklausyti gydy-. 
tojų-nesileisti gangrenuotą koją

> pjaunamiems. Girdi, pasitikėk ’ 
: šituo (rodo prie ligonio lovos 
jo namuose kabantį Kristų), o
.ie daktaru — nesileisk opetuo- 7“ 
iamas. Taip pagreitintai baigia 
>avo dienas tūlas mūsiškis, vi- 
;as savas santaupas pavedęs sa- • 
■/o “dvasiškam patarėjui”. Tokie . 
ialykai labai dažni buvę praei
tyje, dabar turėtų visai pranyk-;, 
4 i iš mūsų tarpo. Mes turime vi
si žmoniškėti ir šviestis. Tada 
bus mažiau mūsų tarpe išnau- 
dotojų ir išnaudojamųjų.

CUKRALIGĖ GALI PRIŠAUK- 
----- -  _-TJ -KITAS LIGAS---- — -

Cukraligė taip nusilpnina 
žmogų, kad tada ant jo, kaip ant 
palinkusio karklo ima lipti vio- 
kios “ožkos” — dažniausiai pri- > 

; simeta džiova ir greit diabetiką 
pribaigia. Nors paskutinį smū
gį tokiam suteikia džiova, bet 

? cukraligė pradėjo žmogaus ga- ' 
'abinimą.

Kartais gali žmogus nustoti 
^amonės-komą gauti ir niekada 
’š jos nepabusti. ——

įdomu sužinotį, kad yra me- 
dziaga, kuri įgalina kūną su
naudoti cukrų Toji medžiaga 
yra hormonas. Jį gamina vi
daus. sekrecijos liauka-vadina
ma kasa J pancreas). Tą hormo
ną siuadęs gydytojac pavadino

krapų, 1 šaukštas žalių petražo
lių lapelių, 1 šaukštas cress ar
ba šalmietrių ar meironų lapelių, 
Yi skiltelės česnako’, puodu
ko alyvos, citrinos sunkos.

DARBAS: Nuplauti ir išskirs
tyti kalafioro galvelę atskirais 
žiedeliais. Sumaišyti juos su sa
lierais, ridikėliais, obuoliais, svo
gūnų žaliesomis, ir prieskonias.

Česnako skiltelę sutrinti, už
pilti alyva ir palaikyti kai kuri 
laiką, kad pritrauktų aromato. 
Nusunkti per merliukę, ir saka-~ 
lafiorais atsargiai sujungti.-Kai 
visos daržovės apsidengs, alyvą, 
sulašinti citrinos sunką, apvar- 
tyti, kad gerai įsiskonėtų, ir at
šaldytas naudoti.

Kiekis 0 žmonėms.
Pastaba: Pagrindiniai produk

tai šiam mišiniui yra kalafiorai 
ir salierai. Kitos daržovės gali 
būti keičiamos suling sezonu. Sa
lotas niekad negalima sūdyti.

j Druska yra žalinga: ištraukia
......... ;uo

Į pačiu ir vitaminingumas.

PACIFIKO LIETUS PLAKA 
KALIFORNIJĄ

. LOS ANGELES, CaĘ — Sek
madienio popietį visą vakarų 
Kalifornijos pakraštį pradėto 
plakti labai smarkus lietus. Pra
eitą savaitę Kalifornija jan bu
vo gerokai permirkusi, bet lie
tus nebuvo toks smarkus, koks 
jis buvo sekmadienį.

Vietomis vanduo pradėjo taip 
smarkiai kad, 
siuį užtvindė1

ADELĖS DUOBLIENĖS Isu,tis ir saIotŲ vertė mažė)a- *
SVEIKO MAISTO

RECEPTAS

Adelė Duoblienė

KALAFIORŲ SALOTOS

PROP.: t vidutinio , didumo* 
kalafioro galvelė, 3 salierų stie~ 
bai (plonai supiaustyti), Vi puo-.

ir nutraukė susisiekimą auto
mobiliais. Keliose vietose, kur 
anksčiau buvo pravažiuojamas 
kelias, dabar buvo ežeras;.
—Taip-pat-daug vandens-iškrito----
Phoenix mieste, Arizonoj vals
tijoje. Niekas neprisimeną, kad 
Phoertix niįeste bū.tjį iškritęs 
toks didelis vandens kiekis. Pra
nešimai sako, kad gyventojai 
buyo priversti bėgti ir palikti 
400 apsemtų. Phcfenixp namų.

RUDIS IR BARBORA

Tiburcijaus Bertulio Rudis 
dienos metu ajai koks geras ir ramus: 

eik didelis ar eik mažutis — 
jisai nė nesukrus.

Bet naktį Rudis — tikras. liūtas: 
aiškiausiai pasirodo žvėriškai jo. būdas.

Tada 
bėda

į jo; nagus patekus: 
negelbės nei pluta, nei šnekos.

Pilypo Kuldžiaus Barbora tenai 
dienos, metu dažnai

sutikdavo Bertulio Rudį kaimynystėj.
Bet kartą naktį jai. namo reikėjo ^įžti.

‘ Žiūrėd^na”Į“šypšantįmėnulį 
raibiai sau eina pro Bertulį, 

o čia iš pasalų tas. Rudis kad užkrioks-, 
kad šoks —

Barborai net širdis sustojo.
Atgavus žadą, griebė strypą, 

įširdųs trypė
ir šuniui iš peties grūmoja:----------
“Begėdi, kad tu galą gautum V 
Kad ryto sveikas nesulauktum!' 
Ar jau kaimynės, nepažįsti;

kad gerklę plyšti^*
Šuo, žinoma, Barborai — nė žodelio.

Bet žodis jai atėjo iš sodelio.. 
Tada čia pats Bertulis vaikštinėjo 

ir visą er?ala girdėjo.
“Brangi kaimyne”, tarė jis,
“ar taip jau barsime šunis, 

kad jie tylėtų
ir praeivių pasitikėtų?________
Už savo turtą šuo privalo stoti

ir loti,
i prireikia, net ir'U

nors tektų kam ir nusigąsti
Dėl to ir Rudis čia neklysta, 

tik pažinčių sargyboje nepripažįsta.” 
--------------- --------------------------A.-Gi£driu£—

_ ,. ,u. Wcdnra<Ja?. pel)ru- i9m
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Paroda ir knygos pristatymas
ST. PETERSBURG, FLA. — į ir pavardės pakeičiami, iškrai- 

Da ii. .Valdo Vaitiekūno dailės 
darbų paroda ir knygos “Rein
karnacija” pristatymas. įvyko 
1980 m. I. 26-27 d. d. St. Peters- 
burgo Lietuvių klube. Knygą 
pristatant, autorius publiką su 
pažindino su knygos turiniu:

Brangieji,

Pristatydamas savo parašytą 
knygą — “Lietuvių Tautos Rein 
karnachinė Veda-Žinyčia”, pris- kultūros — Arijų giminę sunie- 
tatau, jog tokia iškilia įdėja nie- J kinti ir sunaikinti — pasisavinti 
ko nenoriu įtaigoti ar pakeisti 
jūsų gilius įsitikinimus, o tik 
pasidalinti—nauj a u siais—įspū- 
džiais dvasinėje kultūroje.

Žodis reinkarnacija reiškia 
nuolatinį-pakartotinį visatos kū 
nu atgimimą — amžinąją — 
Būtį. — Ši samprata yra tiek 
pat sena kaip ir socialinis žmo
gus, nes pati gamtos prigmtis 
neleidžia niekam išnykti.

“Trys Arai” senosios Lietuvos 
ženklas ėjo kartu su Lietuviu 
tauta grįžtant iš Indijos iki Ma
žosios Azijos. Europoje jau įvai
riai kito ir mūsų laikais pakito į 
Vytį.

Žodis “Veda” mūsų sanskrito 
kalboj' reiškia — Išmintį — 
himnus.

“Žinyčia” — vietovė, kur reiš
kiama išminties žodis, menas ir 
mokslas.

Apačioje — saulės ženklas — 
saulės fone moteriškosios ir vy- 
riškosios~svastikos—ženklas — 
reiškia amžinybę, meilę ir lai
mę. Senojoj Lietuvių kultūroj 
buvo visur vaizduojamas.

Man vardas buvo duotas — 
lenkiškas — Vladislavos Susi- 
lietuvinau — Valdas.

Knyga skiriama “Lietuvių 
Tautos Dvasiniam Atgimimui”. 
Per penkis šimtus metų lietuvių 
tauta yra terorizuojama, kan
kinama, nulietuvinama, nužmo
ginama, nudvasinama, nukultu- tą. 
rinama — paverčiama beteisiu

pomi iki lietuvis savęs nebeat
pažįstą — jis lenkas, rusas ar 
vokietis — žmogus be tapaty
bės! Tai pats žemiausias tauti
nės prigimties išniekinimas. Dar 
niekinamas — stabmeldžiu, pa
gonimi, bedieviu, laukiniu ir kt. 
Ir visa tai plušta iš vakarų, ry
tų ir šiaurės — žemesnių, kul
tūrų — vokiečių, rusų ypač len
kų. Piktas noras šią aukštos

jos genijų.
Gi yra lietuvių, kurie visą šią

iOiHWji

Amerikos lietuvių dailininkų draugijos nario 
Valdo Vaitekūno kūrinys.

V,PRŪSAS paskutinę^ savo dienas kad jos

OKUPANTO VIRTUVĖJE PASIŽVALGIUS . čiais neabejotinai užims kita- 
e - tauelai kolonistai ir, geriausiu

šiandien lietuvių tauta naikinama, bedievinania, rusi
nama ir skandinama alkoholyje, nes okupantas sten

giasi ją ištrinti iš gyvųjų tarpo. fol-
poe-
kal-

2. - CARŲ LAIKAIS

Rusiška “vodka”

urėdai, tiek ir maskoliška vy- j 
riausybė, gaunanti akcizą bei

panieką nulenkę galvas prisi
ima. Grąžinkim savo vardus ir 
pavardes ir Arijo — Kilmingo
jo Garbę.

Pirmoj daly trumpai supažin
dinu su lietuvių tautos kiniu 
tautiniu tikėjimu —Praamžimi, 
dievaičiais ir dievaitėmis, tau
tos pagrindiniais papročiais.

Antroj daly — Tauta, rei- 
karnacija. visados prigimtis, sie
jos ir vėlės esmė. Žmogaus evo
liucija, žmogaus valdymosi sis
temos. Ir pagaliau — Vedos — 
Žinyčios programos, bei naujie
ji pagrindiniai papročiai: pasi
keitimo, gimimo ir vestuvių.

Pagrindiniai šios Vedos prin
cipai — “Logika” — viską iš
siaiškinant logikos — proto ir.joje, žydų šeimoje. Prieš dau- 
intuicijos dėsniais.

_ .Pagaliau__į__ ______ _______ . _______________ _ 
ringos asmenybės savybes: pa- Mūšų laiku buvo legendarinis 
kanka, kantrybę ir mąstymą.
■'Kam šios įdėjos jau yra re

gimos, junkimės ir aiškinkimės, • Renginiui suruošusioms vai- 
nes reinkarnacija gali tikėti r §es ponioms: V. Vaitiekūninei, 
kiekvienas neignorantas. } j Binder in ei M. Grušienei, A.

Reinkarnacija nėra tikėjimas, Papeliučkienei, S. Steponkienei, 
nėra religija, nėra pamaldumas Miliauskienei, E. Mikalaus- 
Tai yra regėjimas, amžinoji kai- j kienei, E. Bacevičienei, J. Ra- 

, ta, amžinoji Būtis! Reinkama- činskienei, A. Veloasienei. Taip 
ei j a yra sielos šauksmas į Visa- P^t pagelbėjusiems paruošti pa

rodą: dail. A. Rūkštelei, S. Vel-
Toliau sekė paveikslų aiški- 1 basiui, A. Grabalskui, P. Ado-

PICASSO PALIKIMAS
Kaį dailininkas Pablo Picas-. 

so mirė, jo palikimo tvarkyto-; 
jai nustebo, radę didžiausias dė
žes. prikrautas meno lobiais. 
Viškai buvo užkrauti paveiks
lais. Per paskutinius tris metus 
visa eilę meno specialistų rinko 

. ir katalogavo Picasso kūrinius.
1,876 tapybos darbų, 11.748 pie
šiniu, 18,095 ofortu, 13,528 ki
tų meno darbų. Kiek jo darbų 
turi pasaulio muziejai ir priva
tūs kolekcionieriai? Nėra tokio 
muz:ejaus, kuris neturėtų Picas-* 
so, jie turi net po kelis jo kū- 

. rinius. Chicago j e prie Daley 
’ centro stovi Picasso geležinė 
; skulptūra, kaip dovana miestui, 
į Picasso gimė 1881 m. Ispani-

giau, kaip tris metus jis mirė 
įsisavinkim kultu-1 Prancūzų Riveroje savo viloje.

PADĖKA

vergu — smūketliu. — Vardai nimas sąryšy su knygos turiniu, i maičiui, F. Papeličkai ir S..Gru-
r-T.i miežiamšui. Ypatinga padėka mielam

KNYGOS ANGLŲ KALBA
4. Jaamiux A Kill m TH! OAKK. rausta Ir IstTzda caotrHs 

■vniyaal, paimti U gyvenimo. Lenrraa atUioa, tyra raiba, safial iilelru 
ISO pat Kaina S2J0.

Dr. Jwm B. KeoŽlua, HISTORY OP LITHUANIA. Lletavos 
iaatraoka nno pat aengju amfiq ik! pokario Metę. Vidutinio formato. 141 
ptL, kainuoja SS.OO.

Dr. JMcas B. Konfloa, VYTAUTAS TH S ORBAT, Išoriniai DLK Vy 
taato brooiai, paliortant to laiko Lietnroa valatybėa ir jot kaimynu Užorija 
SU pat Kaina tt.OO. Kietais vilteliais >4.00.

Dangums Ku kaygq yra tinkamos dovanot ivalrionds progomis. Jas b 
kitas knygas csfima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiustus teki ar 
pinigine perlaide.

NAUJIENOS
m» ma a mhb

klubo oirmininkui Klemui Jur- 
gėlai, kurio vadovaujamas klu
bas reiškiasi puikia kultūrine 
veikla.

Dail. V. Vaitiekūnas
Pastaba: šį laiką man per

siuntė “Naujienos”. Dedame 
Meno žinių skyriuje. Ši daiL V. 
Vaitiekūno knyga jau antroji 
reinkarnacijos temomis. Pirmo
ji knyga buvo išleista Čikagoje. 
Dail. Vaittiekūnas ilgus metus 
buvo Amer. Liet Dailininkų S- 
gos pirmininkas. Dabar įsikūręs 
Floridoje. M. Šileikis

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psL Kieti viršeliai _____________  $5.00

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

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ------------- .... $6.00
Su žemėlapiu, daug paveiksiu.

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

_NAUJIENOS
; 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

-.-l. . .. . , ■ -■.... .» . ... .. , ; - ■

karaliją, kai tuomet aplenkėję 
r privilegijuoti Lietuvos didi

kai 'paglemžė pavaldinių žmo
niškas teises, paversdami juos 
baudžiauninkais. Tuomet deg
tinė buvo caro administracijos, 
bajonų ir į .Lietuvą besiskver
biančios ir lietuvius lenkinan
čios katalikybės pagrindinis pa
jamų šaltinis. Tuomet baudžia
vinėje Lietuvoje su degtine su
šilo prievartinė propinacijos 
teisė, kuri leido steigti dvaruo
se degtinei gaminti bravorus ir 
versti baudžiauninko teisėmis 
pririštą prie dvaro lietuvį vals
tietį gerti dvare pagamintą deg- 
tinę ir nemažiau nustatytos nor 
mos. O ta norma buvo matuo
dama ne stikliukais, ne stiklinė
mis, bet gorčiais ir net kibirais. 
Juo didesnė buvo baudžiaunin
ko šeima, tuo didesnis išgeria- 

i- mos degtinės kiekis buvo ja? 
' laukė aštrios kritikos, kai savo; skirtas, 
kubizmu pirmame etape sukėlė 
didžiausią audrą. Tas ji labai 
išgarsino. Picasso buvo atsimetė 
lis nuo kitą tuo metu taip pat 
protestus keliančio impresioniz-1 
mo. Buvę impresionistai prade-{ 
jo skaldytis, kiti pasuko nau
jais keliais, — į ekspresionizmą. 
Atsirado naujų srovelių,, pav. 
fouvizmas, futurizmas, orfizmas 
ir kt. žodžiu, Picasso išjudino

pilietines mokestį nuo dvaruose gamina- i 
teises įs'gijo Rusijos carui 1795 į mos degtinės gorčių skaičiaus, > 
m. okupavus Lietuvos-Lenkijos buvo suinteresuota, kad ponų. I

žydų ■ 
bau- 
dau-

sulenkėjusių klebonų ir 
išnuomotose karčiamose 
džiauninkai išgertų kuo 
giausia degtinės. Ir gėrė jie, ir 
skandino savo vargą, ir gyve
nimo džiaugsmą, jei tokį dar 
turėjo... Gėrė ir dainavo:

šaba kelio karčiama, 
Šaka kelio karčiama, 
Ten gyvena šinkorka...

O tų kaiičiamų karčiamėlių 
buvo kiekviename bažnytkaimy, 
prie kiekvienos dvaro kryžke
lės ir net pakelėse įvairių įvai
riausiais pač;u lankytojų sukur-

atveju, nutautėję lietuviai. 

K tu tautų kalbininkai, 
klorisiai ir net literatai bei 

Dvarponiai, bažnytinių dvarų tai, sus;pažinę su Fetuvių
bos grožiu, skambiomis daino
mis, šoko rinkti ir užrašinėti, 
jų manymu, kas dar pastverti 
galima bemirštančios lietuvių 
kalbos likučius, kaip, suomiai 
Niemi ir Mansikka, olandas van 
der Meulen, bulgaras Doric, 
vokyčiai — Simelpenik, prof. 
Kreutzfeld, Lessing, Herder, 
Goethe ir visa eilė kitu, neatsi- 
liekant ir patiems lietuviams.

3. — BET... PADĖTIES 
SĄLYGOS ĖMĖ KEISTIS

Jas pakeitė iš grynų lietuvių 
kdę išsimoksbnę pasauliečiai 
ir vyskupai “nužikai”, sulaužę 
bene 400 metų nusistovėjusią 
tradiciją, kad katabkų kunigais 
r juo labiau vyskupais tegali .

būt’* “mėlynojo kraujo” kilmin-

fenomenas dailininkas. Dirbo 
iki brandžios senatvės. Jis būvo 
vienas iš gyvųjų dailininkų tur
tingiausias. Žmonės mokėjo šim 
tus tūkstančių dolerių už jo kū
rinį, Nežiūrint to, kad Picasso 
savo karjeros pradžioje susi-

Vasario 16 paroda
Nuo vasario 16 iki kovo 2 d. 

Čiurlionio Galerijoje, In., 4038 
Archer Avė., Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo proga, 
yra išstatyti paveikslai, kurie 
skirti Meno kūrinių fondui ir at
rinkti jury komisijų iš anks-

tais pavadinimais^ čKafaktefr7 
zuojant aplinką ir karčiamos 
šeimininkus, kaip “Bemarški- 
nė”, “Blakinė”, “Pragarinė”, 
“Sodoma”, “Kvailių užeiga” ir 
t. t.. Jų viena Ukmergės apy
linkėje, pasak tuometinio ke
liautojo S. Jucevičiaus (1849 
metų “Žemaičių žemės prisimi
nimai”), turėjo tokį darkytą, 
bet ne lietuvių kalba užrašą, 
nors jis buvo skirtas lietuviui 
baudžiauninkui:

Rolniczya Rodom, 
Wiejskim Biesiadom, 
Snocie z Hororem 
Stoi otworem od roku 1834.

ėn. Bene pirmasis lą“ūžtvarą" 
pralaužė 1839 m. vyskupu įtvir
tintas Benediktas Klongevi- 
čius, kurs buvo ne tik kad ne- 
didikas, bet net ir nebajoras, 
kurį 1819 m. Vilniaus kapitula 
nenorėjo priimti į savo tarpą 
kaip mužiksnūnį ir kurį Tirk
šlių kamendorius kun. Ant. Sa
vickis lietuviškame eilėraštyje 
tiesiog pavadino žemaičių Klun 
ge (prof. M. Biržiška, “Lietu
vių taut- kelias”, I t. 57 p.). 
Atseit, skambumu prilyginęs 
žemaičių klumpei.

(Bus daugiau)

Paryžiaus menininkus, paskati-į čiau Buvusių parodų/Tie kūri
no griebtis naujų ieškojimų. | niai prįklauso Laisvai ir Nepri- 
Gimsta abstraktas. Kandinskis yausoniai Lietuvai.
daro pirmuosius abstrakte žmgs paveikslų kontekste yra: A. 
nius, daugiau ar mažiau spalvų a Povilo puzino, a. -a. prof. Ado- 
ir dekoratyvinių elementų žaidi-* mo VarnOj Lileikio, K Šimo- 
me. Tačiau tai nebuvo tikrasis v Vaitiekūno, Ilonos Braz-

Paveikslų kontekste yra: A.

metais,

tuometi-

abstraktas, koks išsivystė vė
liau, net į penkias skirtingas 
kategorijas.

1904 — 1905 metais Paryžiaus 
meno gyvenimas tampa disor- 
ganizuotas. Gauguinas išplaukia 
į Pietų Pacifiką, Brakas seka 
Picasso kubizmą, a t s iranda 
Mare Chagalas, pagaliau 1913 
m. New Yorke įvyksta modemio 
jo meno didžioji paroda. Kriti-:
kai nebuvo galo. Amerikiečiai 
užsikrečia naujovėmis, praside
da naujas sąjūdis JAV.

Kaip ten bebūtų,-kam patin
ka, ar nepatinka, Picasso buvo 
fantastinis fenomenas, kuris pra 
laužė “pirmuosius ledus” gro
žiui ir pažinimui žengti toliau. 
Jis parodė, kad menas nėra tik 
paviršium plaukimas,, bet plau
kimas toliau, — į nežinomus van 
denis. Tačiau, kai kurie mūsų lai 
kųTnėnininkai niekur toliau ne
nuplaukė. Kiti net grįžo is kur 
buvo pradėję plaukti. Bandė Pi-

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto fld 10 uaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIINOSC GALIN.A (JAUTI NlPArRASTAI (DOMIUS DYDTTO. 

JO, VlSUOMtNtS VIIKAJO lit AAiYTOJO ATSIMINIMUS
— Or. A. J. Own — MINTYS lit DAMBAI, 23® pgt, UeSinBoi U» 

metu Wyldni. JibloMklc ir Totortlčlo J«tm*i dienu tr 
rfriniiią ~:   - —. . SMv

A. J. — DANTYS, K prletitlr*, rretkatt ir crefli 
rirtellAia, M.00 diter tik--------------- S3.®*

Mlnkitaljr vtrteliili tik_____________________ — ■ S1AS
Dr. A. J. — AUKŠTA KOL TO RA — UAU»O> tMONSS.

Ketioeė* y* trpOdibd. Dabar tik ---------------- HA1
i XaU3w rfalaaAyM b»A| arba arAart
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1 if Au jTeN (Ts,
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džionienės, T. Petraičio, Pov. 
Kaupo, D. Juknevičiūtės - šimo- 
liūnienės ir kitų.

Parodą galima lankyti Mid
land banko valandomis, o sek
madieniais nuo 2 iki 5 vai. po
piet. Įėjimas nemokamas.

casso pralenkti, tiktai pamėg- 
žiojo ką Picasso kūrė. M. Š.

Taip, tai buvo anais carų oku
pacijos, Lietuvos lenkinimo ir 
baudžiavos žydėj imo 
kurių girtuokliavimo istorija 
eilėraščiu atpasakojo
nis~Vamių seminarijos klierikas- 
anykštietis Antanas Baranaus
kas (1831-1902 iš lenkų kalbos 
išverstame ir žmones 'pamoki
nančiame kūrinėlyje “Dievo 
rykštė ir malonė”, atspausta
me 1846-63 metų laikotarpyje 
Lauryno Ivinskio kalendoriuje.

Daugeliui tuomet atrodė, kad 
lietuvių tauta nutausta ir nyks
ta, kad joje gyvenantis lietuvis 
paties Praamžiaus paaukotas 
merdėjimui, lėtai mirčiai. Ne
ginčijamai jau buvo manyta,

— 12 sovietinių disidentų pa
sirašė atsišaukimą, prašydami 
boikotuoti olimpinius žaidimus 
Maskvoje. Ta proga Aleksand
ras Ginzburgas pareiškė: “Olim
pinė priesaika, kurią turi duoti 
kiekvienas Sovietų bloko atletas, 
įpareigoja daryti pastangas ko- 
munisįų partijai, todėl tarnauja 
politinei propagandai”.

— Vladimir šelkov, 84 metų 
Septintos Dienos adventistas, už 
tikėjimą buvo KGB suimtas pra
eitu metu kovo mėn. ir nuteistas 
5 metams į darbo stovyklą. Jis 
mirė š.m. sausio 27 d. darbo sto
vykloje Sibire. (

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

*

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kim. M. Valadkos UŽ LAISVI LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl 110.00

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

Minkšti viršeliai 110.00

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

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

Čeki reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto fllaidam*.

w .

110.00

ĮS
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Dagys šeštadienio vakare (Medžio drožinys)

mis.” Taip skelbia Bendruomenės biuletenis Nr. 2. Chi- 
Icagoje, kaip atsimename, tas pats Br. Kviklys gavo 
slaptai pranešimą, kad prieš atvykusį Daunorą nusita 
tę “Maskvos agentai”, bet kaip jis tą “slaptą ž’nią” iš 
Maskvos agentų gavo, taip ir neparašė. Chicag’ečiams 
buvo labai įdomu patirt,, kaip tie Maskvos agentai pra
nešė Kvikliui, kad kiti Maskvos agenta: tokią žinią pra
nešė Kvikliui. Visa tai, žinoma, buvo padaryta “slap
tai”, kaip slaptai jam buvo pasiųsti eksponatai, kuriuos 

1 lietuviai vartoja kovai prieš “Maskvos agentus” ' pa
čioje Lietuvoje. Kiek žinoma, pats Kviklys nepas'nau- 
dojo jokiomis lengvatomis važiuoti į rusų pavergtą 
Lietuvą. Reikia manyti, kad tuos eksponatus jam slap
tai persiuntė Maskvos agentai, kaip jam pasiuntė žinią 
apie įsakymą “Maskvos agentams” piketuoti Chicago- 
je Kviklio drąsą suruoštą koncertą.?

Br. Kviklys niekad nenuvažiavęs į Hot Springs, 
kai ALTo skyrius ten ruošė Vasario 16-tos minėj’mo 
sukaktį. Jis niekad ten nenuvežė “slaptai” gautų eks
ponatų. Leonardas šimutis, ilgametis Draugo redakto- 
rus ir ALTos pirmininkas, kelis kartus važinėjo į Wa- 
shingtoną su kitais ALTos tarybos nariais, kad Kvik
lys ir kiti bendruomenininkai atvyktų į Ameriką, bet 
jis pats, Kviklys paleido labai daug šmeižtų ir neteisy
bės prieš ALTą.Ką jam blogo ALTa yra padariusiais nie
kad nepaskelbė. Galimas daiktas, kad visa tai dar yra 
slaptas dalykas. Bet tokių slaptybių Kviklys visą laiką 
nepajėgs išlaikyti. Turės pasakyti, kas tuos slaptus įsa
kymus ir slaptus eksponatus iš pavergtos Lietuvos jam 
siunčia.

Tame pačiame biuletenyje, be atlyginimo Kvikl:o 
kelionei į Hot Springs, ten dar yra toks sakinys:

“Aukos bus renkamos ,kaip visada su lapeliais, 
kuriuose aukotojas, pažymės kam aukoja pagal 
savo apsispręnd'mą. Visi surinkti pinigai su są-' 
rašais bus pasiųsti L. B. Krašto valdybai, kuri per
siųs kam pinigai .skiriami.” Biuletenis Nr. 2. 
Bendruomenės aukų rinkėjai aiškiai pasako, kad 

visą rengiamų Vasario minėjimų metu surinktos aukos 
siunčiamos ne ALTai, kaip turi būti, bet bus siunčia
mos L. B. Krašto valdybai kelis metus, Juozui BaČiūnui 
mirus, likę Bendruomenės vedai, neraųdonuodami tvir
tino, kad nebuvo ir nėra jokio susitarimo su ALTa apie 
Vasario mėnesio renkamas aukas. Vienas “garb’ngas 
pirmininkas”- pasigyrė, kad jis nesigynė, kad tokio su
sitarimo nebuvo. Jis-peržiūrėjęs visus tuos pretenden- 
tus ir patikrinęs visus susitarimus, bet-miekUr nerado 
susitarimo, lieč’ančio Vasario mėnesio aukas. Bet kai 
bųvo; paskelbtas prel. Jono Balkūno, pirmo JAV Ben- 
duomenėg pirmininko atsišaukimas naujai ąt- 
siradusiems lietuviams, norėjus*ems įnešti dideles re
formas Amerikos lietuvių gyvenime, tai jame aiškiai 
buvo pasakyta, kad visos Vasario mėnesio surinktos 
aukos privalo būti pasiųstos ALTai.

Dabar Bendruomenės vadovybė nekalba, apie pręl. 
Balkūno įsakymą, kuris Naujienose buvo pakartotas, 
bet visas aukas liepia siųsti Bendruomenės krašto val
dybai. Jie grubiai laužo pačius lietuvių susitarimus.

Detroito ALTa,turėdama progą arčiau pažinti palaidus 
bendruomenininkus, visai uždraudė jiems Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo sųkakč’ų minėjimo, metu 
rinkti aukas, Detroito lietuvių vadovybė atsisakė rem,: 
ti jų centrus ir nesiųsti, tam, kuris reikalauja. Ghicą- [te nutarė aukas ąiųstį ne ALTai, bet savo Krašto rius J. Edgar Hoover nuslėpė 

Naujai sudarytoji Hot Springs Bendruomenė ga- gos ir kitos lietuvių kolonijos panašiai elgiasi. Los An- valdybai
lės galės pasiklausyti Br. Kviklio, o kas svarbiausia gėlės lietuviai kelis metus nenorėjo būti frontininki|| Kiekvienai politinei grupięi reikia kovoti už savo 
pamatyti Kviklio atvežtų eksponatų parodėlei, gauti Bendruomenės tarnautojais ir peppęmė jų aukų per- ir Lietuvos teises, kad slaptai suvažiavusieji Lietuvos 
slaptai Lietuvos rezistencijos prieš okupantą temo- siuntimui. Tuo tarpu BendruoĮnęrLą Hot Springs mį^s- laįsyės. priešai, neapgaudinėtų lietuvių.
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Pasirinko kreiva kelia
Arkansas valstija jau seniai yra žinoma Amerikos 

lietuviams. Dar prieš Pirmąjį Pasaulinį karą tą valsty
bę pasiekė didokas lietuvių skaičius. Buvo ir tokių, kurie 
veltui gavo žemės ir ten įsikūrė. Lietuviai buvo išsisklai
dę po visą valstiją. Dar šiandien yra lietuvių, ten išaugi
nusių vaikus ir sugebėjusių įsigyti ten savo biznį.

Paskutiniais dešimtmečiais lietuviai daugiausia 
traukdavo į Hot Springs apylinkes. Ten rasdavo minera
linių vandenų, kurie padėdavo palengvinti reumato ir 
artrito skausmus. Pradžioje ten. važiuodavo pasimirkyti 
karšto vandens’ voniose, o vėliau apsigyveno ilgesniam 
laikui. Oras ten švelnesnis, lengviau plaučiams ir krump
liams.! ^ieni ten nuvažiuodavo tiktai sveikatos pataisyti, 
bet ten ir pasiliko.,Turtingesnieji nusipirko namus, o dau
giau pinigų turėjusieji nusipirko didesnes gyvenvietes ir 
pajėgdavo atvykusioms lietuviams jas išnuomoti.

Sovietų karo jėgoms pavergus Lietuvą, Hot Springs 
lietuviai suorganizavo Amerikos Lietuvių Tarybos sky
rių, kad galėtų padėti pavergtiems lietuviams ginti Lie- 
hivnR tpisps ir įtraukti laisvąjį pasaulį koyop už rusų pa
vergtos Lietuvos teises. Hot Springs lietuviams pavyko 
įtikinti JAV nepripažinti Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.

Bet kai pradėjo į Hot Springs vykti didesnis reuma
tikų ir naujų biznierių skaičius. ALTos jiems neužteko. 
Jiems buvo reikalinga Bendruomenė, Jiems nepatiko 
Amerikos lietuvių vestas nenaudingas darbas. Jie ry
žosi patys “geriau tvarkytis”. P-raetais metais Hot 
Springs lietuviai dar minėjo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį, bet šiais metais minėjimo ėmė
si ir Hot Springs susitverusieji bendruomenkai. Jie ry
žosi patys vieni. Vasario 16-tą paminėti.

Vietoje kalbėjo bendruomenininkų vadai nuta
rė pakviesti p. Kviklį Jis nepasiruošė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo mintis dėstyti, bet jis atsive
žė eksponatų parodėlę, kuria parodys, kaip lietuviai 
kovojo.

A. PLESKYS

VLIKO ŽEMINIMAS
(Tęsinys) |

Priekaištai, kuriuos ž i n ojau 
esant netikslius arba ir netei
singus, laikydavau savo pareiga 
padaryti pataisų. Tos pataisos 
’š VLIKo pusės iššaukdavo dar 
daugiau prikaištų. Ne iš VLI- 

| Ko, čia daugiausia būdavo Bo
belis ir Grinius, reiškia. Kiti 
valdybos nariai tais klausimais 
nepasisakydavo. Tai aš manau,1 
kad šitie dalykai sutrukdydavo kontaktus, su Kinija. Taip buvo 
nemažai laiko ir nežinau kaip sutarta ir taip buvo daroma, 
aš šito būčiau galėjęs išvengti, Aš turėjau įgaliojimus net ir 
nebent būčiau sėdėjęs ir tylė-. pas’sakyti, kalbėti VLIKo var- 
jęs, kada buvo puolama Bend- du šioje srityje. Pasikeitus VLI- 
ruomenė. Bet būtų buvęs dide- Ko valdybai, aš iškėliau klausi? 
lis pavojus, kad būtų laikoma, mą, ar šitie įgaliojimai galioja 

. kad aš su tais priekaištais ir su ir toliau ir ar jie pageidauja ir 
tinku. O vis tiktai nežiūrint vi-į toliau tų informacijų. Ir Dr. Bo
so to bendradarbiavimas ir šios belis patvirtino, kad jis norėtų 
valdybos kadencijoje, tarp PLB tu, susitarimu būtų laikomasi, 
ir VLIKo,; buvo tęsiamas ir vy
ko; toliau.'Kada Dr. Bobeliu su 
VLIKo ir ALTos. pagelba pasi
sekė įnešti rezoliuciją, kuri da- 
bąr vad5namą 200, anksčiau tu
rėjo kitą numerį, į kongresą, aš

pozityvus ir naudingas, Bend
ruomenės buvo remiamas. Nes
varbu, VLIKas ar ALTa, ar kas 
kitas tos iniciatyvos imasi, ar
ba net latviai ar estai, ar kas 
nors kitas. Taip pat vyko ben- 
dradarb5avimas ir kitais klau
simais. Dar anos VLIKo valdy
bos'kadencijos metu, VLIKo 
valdybą kreipėsi j mane prašy
dama informuoti apie ryšius ir

vyko ir toliau, ik5 pat šio 
n’skutinio incidento kurio me
tu. ka p motome, be 4
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la klausimas, kąp PLB ryšin. 
p. A. Gureckas gali įrodyti ir 
natpnkinri lietuviškos visuome
nės susidomė ’mą. kad Dr. K. 
Bebebs ir Grinius VLIKo val
dybos posėdž’uose apie 2 vai. 
’aiko (trečdalį 5š 5-6 vai.) skir
davo Liet. Bendr. adresu netei- 
s’ngiems užmėtinėjimams, prie
kiniame <r puolimams? Kodėl 
kiti VLIKo valdybos nariai ty
lėdavo ir neprotestuodavo prieš 
toki ilgą 2 vai. bereikalingą lai
ko gaišinimą tuštiems ir netei
singoms Liet. Bendr. puoli
mams, kai buvo reikalinga ki
tus svarbesnius reikalus aptar
ti? Kodėl jis tų nuolatinių, ne
teisingų puolimų neužrekorda- 
vp magnetofono juostelėse — 
kasetėse ir jų nepasiuntė PLB 
valdybai? Juk tai svarbus isto
rinis pateisinamasis dokumen
tas- Jis sakosi apie tai valdybai 
pranešdavęs raštu. Paties pa
sirašytas raštas nėra joks patei
sinamasis įrodymas. Neturint 

, užrekordav5mo, iš atminties nė
ra įmanoma pilnai ir teisingai 
atkurti girdėtą kalbą. Turime 
visą eilę klausimų, kodėl ir į vi
sus tuos klausimus PLB ryši- 
n5nkas p. A. Gureckas savo pa- 
sikalbėj5me nedavė atsakymų.

PLB valdybos pirm. p. Vyt. 
Kamantas savo pasikalbėjimuo
se, pare'škimuose per “Margu 
čio” radio 1979.10.25. nieko ne
sako apie VLIKo vald. pirm. 
Dr. Bobelio ir vice pirm. Gri
niaus nuolatm'us Bendrųomęr 
nės puolimus VLIKo valdybos 
ouosėdžiuose,/ o tik tepasako, 
ka<d iš tyšin. p. A- Gurecko ga
vo raštu aprašyrrią. kad jis 1^79. 
9.29.' iš VLIKo valdybos posė-’ 
džio, jos pirmininko nemanda
giai buvęs išprašytas. (Apie tai 
uaraš:au truputį anksčiau. A.

kad v:sas šitas bendradarbia
vimas- būtų toliau , vykdomas- 
Man buvo paskirtas Dr. Jurgė- 
la kaip lyšininkąs šiuo klausi
au. kuriam aš turėjau teikti vi- į 
~ą -nformaciją ir ta informaci- 

sužinojau. ap'ė tai, tos ręzoliucii ia buvo teikiama. Visi tuo me- 
jos. syarbumą iš Valstybės De-| tu Įteikti raškai institucijoms ir 

• ištaigoms, visos jų kopijos buvo 
*ateTk5Qs VLlKui, ta:p pat visi 
randami kinų pasisakymai spau
doje, kuri leidžiama anglų kal
ba apie Lietuvą, arba kurie lie
tė vienu ar kitu būdu Lietuvą, 
taip pat buvo kopijos siunčia
mos ar bent teikiamos Dr. Jur- 
gėlai. Taip, kad bendradarbia- i

partamento, nuėjau Į apklausi
nėjimus, ir vėliau JAV LB pa
darę pareiškimą, pasiuntė raš
tą pakomitečio pirm, kongres- 
manų5 Bunker, kuria pilnai pa
laikė šią įneštą rezoliuciją. Ben 
druomenė nežiūrėjo iš kur ta 
in’cįatyya išeina. Kiekvienas 

aįu I darbas, kuris buvo laikomas

Kiekvienai politinei grupei reikia kovoti už savo

okupantą temo- siuntimui. Tuo tarpu Bendruopięn^ Hot Springs Įnįes- laisyegpriekį neapgaudinėtų Ii

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
darbui ir jo vengė. Jie nemokėjo suderinti laią-. 
vės ir darbo sąvokų. Ką gi reiškė yems/WsveT 
Jie jos nesuprato. Jie galvojo, jog Įgyta laisvė 
juos atpalaidavo ir nuo darbo. Tačiau valgyti vis 
vien reikėjo. Už ko tada griebtis? Jie turėjo va
dus revoliucijai sukelti, bet jie neturėjo vadų, 
kurie parodytų jiems kelią į geresnį gyvenimą. 
Jie ir vėl pradėjo dairytis į tas pačias plantacijas 
ir laukti iš savo buvusių ponų malonės.

Panaikinus vergiją, žemė vis vien paliko di
džiųjų žemvaldžių rankose, todėl laisvam vergui 
įr_vėl reikėjo dirbti baltojo plantacijose tik už 
gyvnamąjį kampą ir mažą sklypą žemės, kuriuo 
baltasis leido jam naudotis. Visa, kas reikalinga 
pragyvenimui, turėjo pirkti savo pono krautuvėj. 
Taip jie, nors ir laisvi, ir vėl liko prirakinti prie 
plancaijų, nes skolos krautuvėj niekad negalėdavo 
sumokėti. Dauguma betgi iš jų sugebėjo pabėgti 
ir persikelti į kitas salas.

Laisvų vergų darbo produkcija buvo menka 
ir cukraus pramonė visiškai susmuko. Saloje įsi
galėjo skurdas. Žmonių paliko nedaug ir jie mai
tinosi tuo, ką Dievas davė. Skurdūs laikai tęsėsi 
beveik 100 metų. Salą dar pradėjo kankinti šil
tinė, cholera, uraganai ir sausros. Danai nenorėjo 
nieko čia investuoti ir pasiryžo salomis atsikra
tyti. Jau 1865 metais jie pasiūlė visas tris salas 
JAV parduoti už 7.5 milijono dolerių, bet Ame-

: minis gyvęnįmąs yįs blpgėjp įr, ^įpgėjo. Vietos
gyventojų š^pžt^ę^v^skm^ūši^l^ąnūoTSanir 
ir jie vis daugiau ir daugiau pradėjo dairytis į 
JAV. Danijoje įvyko plebiscitas salų reikalų ir 
64% krašto gyventojų pasįsąkę, kad jomis ręikia 
ats’kratyti. Toks pat gyventojų atsiklausimas 
įvyko ir salose. Ir čia nubalsavo Amerikos naudai. 
1917 metais Amerika visas tris Virgin salas nu
pirko iš danų už 25 milijonus dolerių. Visi tųq biz
niu buvo patenkinti. Danai džiaugėsi, kad nusi
kratė nuostolingom salom, salų gyventojai džiau
gėsi, kad gavo turtingą poną, o Amerika buvo 
patenkinta, kad įsigijo atsparos postą Panamos 
kanalo apsaugai, kuriam pradėjo grasinti Vokie- 
kietijos kaizeris. Salas iki 1931 metų valdė JAV 
laivyno administracija. Jie rado čia beviltiškas 
ekonomines sąlygas. Tuojau .griebėsi atstatymo 
darbų. Pradėjo statyti mokyklas, ligonines, gyve
namuosius namus, tiesti naujus kelius. Tačiau tuo 
skurdo nesumažino. Atlyginimai buvo menki ir 
žmonės beveik badavo.

Gyventojai pradėjo masiniai bėgti į JAV. 
Pasilikusieji salose siuntė delegaciją į Vašingtoną 
prašyti pagalbos. Tačiau Vašingtono administra
cija net nustebo juos išvydus, nes dauguma net' 
nebuvo girdėję Virgin Islands vardo. Į delegaci
jos prašymą niekas nekreipė dėmesio ir salų rei
kalai buvo dar ilgai ignoruojami.

(Tęsinys)

ST. MARTIN

Tačiau praėjus kiek laiko, St Thomas žydė
jimo periodas pasibaigė. Cukraus pramonė ėmė 
nykti, nes kitur cukrų pagamino daug pigiau. Gi 
įvedus garo variklius į laivus, jie galėjo atlikti 
ilgesnes keliones be sustojimo, todėl St. Thomas 
kaip uostas nustojo savo reikšmės. O 1825 metais 
čia pakorus paskutinį jūrų plėšiką, ir jie į šią 
salą daugiau neužklysdavo. Pagaliau laisvės švie
sa pradėjo žybioti vergų tarpe. Danai tą pajuto 
ir 1847 metais paskelbė, kad vergiją palaipsniui 
panaikins per 12 metų. Vergai su tokiu ilgu ter
minu nesutiko ir įteikė salos gubernatoriui ulti
matumą — laisvė arba riaušės. Gubernatorius 
ultimatumą atmetė. Tada vergai sukilo ir sunai
kino daug baltųjų nuosavybių, tačiau nė vieno jų 
nenužudė. Pabūgęs gubernatorius_1848 metais 
vergiją panaikino, visiškai nesiklausdamas danų 
•yriausybės. Už tai jis buvo nubaustas ir dau

giau i Dar.Ųą jau negalėjo sugrįžti.
Panaikinus vergiją, plantacijos tuojau ištuš- 

.UjG.ir-saloie-at&±ado anarchija. Skurdas-pradėjo
bujoti. Buvę vergai tapo alergiški bet kokiam rikos Senatas tą pasiūlymą atmetė. Salose ekono- Danams valdant šias salas, čia buvo išsivys-

pirmininko Dr. Bobelio adresu 
} iš to paties pasikalbėjimo 1979..

Pentagonas nori

yk i ’ Vidur 'em5 
tų reikalo.

— Gydytojai
nris'dedantį nrie 

sukėlimą.

— Teisingumo de-a^a^e^tas 
pranešė, kad buvęs FBI direkto-

duomenis anie kaltininkus, 1963 
meta5s Įmetus5 us bomba i Bir- 

’ m5noh',m bažnyčią BcmVhie 
< tė Ku KIux Klano nariai ir nuo 
jos sprogimo žųvci 4 juodukai.

tęs tam tikras privilegijuotas luomas. Jį sudarė
danai ir kai kurie juodieji, kuriuos danai, dėl tam 
tikrų priežasčių, buvo išskynę iš visos juodųjų 
masės. JAV laivyno administracija visus gyven
tojus sulyginą ir juos visus vienodai tpąktavo. Jie 
nežiūrėjo nei turto, nei luomo, nei odos spalvos. 
Juodieji krašto gyventojai tuojau pasinaudojo to
kiu traktavimu, nes jis leido jiems pajusti savo 
galią. Jie pradėjo veržtis į darbus, net ir tokius, 
kuriuos aukščiau tik baltieji turėdavo.

1931 metais salos administravimą perėmė 
JAV vidaus reikalų departamentas. Salos žmonės 
tą pasiketi m a sutiko su didęliu džiaugsmu. Jie 
manė, kad su' naujo gubernatoriaus atvykimu 
gyvenimas žymiai pagerės, visi gausią gerai ap
mokamus darbus ir reikėsią daug mažiau dirbt*. 
Naujas gubernatorius tikėjosi greitu laiku cyve 
mimą žymiai pagerinti. Tae’au ir vieni, ir kiti ap
siriko. Gubernatorius greitai nusivylė žmonėmis, 
o žmonės — gubernatoriumi, žmonės pradėjo il
gėtis buvusio, linksma gyvenimo- sala valdant lai
vynui, kainuojamosgrodavo kąreivių orkestras ir 
jie daug mažiau dirbdavę. Gi naujas gubernato
rius reikalavo daugiau dirbti įį darbą ger:au at
likti. Tačiau salos gyventojai didelio entuziazmo 
darbui nerodė ir sala vis skurdo..

■ - J- t ii i į' i ji

(Bus daugiau)
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1visi penki atstovai nuo gubemi-! 
jos ūkininkų buvo išrinkti so
cialdemokratų kandidatai. Kai 
buvo statomi kandidatai ir nuo 
Šiaulių apskrities, partija pa
klausė V. Zubovo, ar sutiktų 
kandidatuoti-

— Ję; 'r sutikčiau būti renka
mas — atsakė Zubovas — tai 
tik kaip socialdemokratų kan
didatas. Bet aš dumon neisiu. 
Man čia yra naudingesnio, dar
bo, kaip rūgti tuščių kalbų ‘go- 
vorilkoje’ (plepalynėje).

Per pirmąjį pasaulinį karą 
V. Zubovas kartu su daugeliu 
šiauliečių pasitraukė. Rusijon, 
apsigyveno iš karto Peterburge, • 
o paskutiniuosius metus buvo 
Maskvoje. Visą laiką bendravo 
su lietuviais, rūpinosi lietuvių- 
tremtinių reikalais, sekė politi
nius įvykius ir kartu su kitais 
galvojo apie Lietuvos ateitį. V. 
Zubovas buvo vienas iniciato
rių (kartu su M. Januškevi
čium, A. Bulota, G. Liutkevi
čium, V. Bielskiui Peterburge 
leisti ‘Naujoji Lietuva? laikraš
tį, — socialistų revoliucinierių 
krypties su aiškiu orientavimo
si įr Lietuvos reikalus ir sąly
gas. V. Zubovas buvo td laik
raščio redakciniame kolektyve, 

. rašinėdavo straipsnius,- • kartu 
buvo iždininku, ir tas pareigas 
atlikdamas su jam būdingu 
skrupulingumu. Savo straip
snius V. Zubovas pasirašydavo 
slapyvardžiu ‘Dantis’: .

(Busi daugiau)

DR. K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LlGOl 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawfora 
Medical Building) Tai. LU 5 6446

s Rasčiauskas šiuo asiliuku įjojo į Jeruzalę.

- Stepono Kairio atsiminimai
(Tesinvs)

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI Mažeika S' Evans

“Ateinančio pas mane aš neatstumsiu.n — Jono 6:37.

Dievo paskirtam laikui atėjus Evangelija buvo paskelbta 
abejiems, žydams ir pagonims. Kristus yra “sugriovęs viduryje 
stovinčią sieną.” Pirmas iš pagonių paimtas - krikšč.onis buvo 
Kornelijus. Nuo to laiko Evangelijos skelbimas nebebuvo apri
botas ir skelbiamas tik vienai išrinktai tautai, bet “visam sut
vėrimui po dangumi.” Ją išgirdo visi, kurie turi “girdinčias au
sis.’Taigi dabar kiekvienas, kuris girdi ir priima Dievo malo
nės žinias, gali priimti Viešpaties pakvietimą ir statyti savo kū
ną kaip gyvą, šventą ir Dievui patinkančią auką, ir daryti pro
tingą ir jam patinkantį tarnavimą, jo švenčiausio vardo papar- 
binūpųi.

6V. RASTO
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten. ! . •

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOMS IK CHIRURGAS 

WuMmbt Community Klinikos 
Medicinos ^rektorius

VALANDOS; 3—0 darbo dienomi«

į T*l;t 562-2727 arba 562-2728

ir

TIL. — BE 3-5393

DR. A. K. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
SPICIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Worf 103rd Stroot 
Valando* pasai sufiiarim*

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMKTRISTAS

* . KALBA UETUVIŠKAI
2615 W 71 St. Tai. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr
“contact lenses’"

V«L asai susitarimą. Uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

— Vat intrad.—1—4-pepieL---------

■' Ofho fofof.r 776 '**' 
RetMendfoe tolof.: O46-554S

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

UNn praktika, opos- MOTERŲ Ilr 
OHaa» 2652 WEST 5W.

Tai. PR 4-1223
JFISO VAL;. pirm., aatrad., ttočuc

Tiaia 3-4 vaL popiet ir kftr ’•

St 
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Žemaičiu Kultui 
rių susirinkimas i 
sario 20 d., 1 vai. pip.ee, .^neies in.o- 
jak salėje, 4o0u »^o. i aiman Avenue. 
Nariai prašomi aisilanKyii, nes yra 
daug svarbiu reikaių aytaiti. uau iai 
kas^ užsimokėti klubo uuo^iei. ^us u 
vaišės. Roža . a_t.

Utenos Draugiško Klubo supirki
mas įvyks š.m. vasario 2v d. b vai. 
vak. Joanas salėje, 4z53 S 
wood. Po susirinkamo bus vark s.

A. Brckevičius

Lietuvių Žagarės Klubo eilinis na
rių susirinkimas įvyks sekmadieni, 
vasario 24 d., 1 vai- popiet, Aneies 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikaių apdaru, o jaa 
laikas užsimokėti nario duokles. Bus 
ir vaišės. Rožė Didžgaivis, rast.

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos narių metinis susirinkimas jyvks 
penktadienį, vasario 22 d., 7 vaL vak. 
Vyčių salėje,' 2455 W. 47th St Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daag 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Eugenija Strungys, rast.

M AVĖ.

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

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTEI

EUDEIKIS
' nos metu konferencijos daly- 

negalėjo pasirodyti kieme, 
konferencija ryšį su Zubovu 

oalaikė per V. Kapsuką, kuris 
sutemus darydavo šeimininkui 
oranešimus. Paslaptis buvo ge
rai išlaikyta ir liko patikėta, tik 
istorijai-

1906 metais Jonas Glemžą 
ė^ėjo Šiaulių, kalėjime ir lau

kė bylos. Buvo apsilpęs ir galė
jo laukti džiovos^ V. Zubovas 
susitarė su dr. Laucevičium, 
kad tas lankytų Glemžą kalėji
me ir pasistengtu sudaryti jam 
geresnes sąlygas. Kartu per ad
vokatą Lukauskj Zubovas or
ganizavo Glemžos gynimą teis
me ir gynėjais buvo pakviesti 
Vilniaus geriausi advokatai, — 
Tadas Vrublevsskis ir Timofe- 
jev. Kol buvo laukiama bylos, 
J. Glemžos • draugai, jų tarpe 
Vladas Požėla,, apžiūrėjęs Šiau
lių kalėjimą, nutarė Glemžą iš 
kalėjimo vaduoti. Atsikvietė lat 
viųs specialistus kalėjimams 
laužti. Kad žygis pasisektų, rei
kėjo organizuoti išlaisvinto 
Glemžos- greitą pabėgimąą. Zu-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L.AIDOJIMO ĮSTAIGA

Joniškyje po at- 
viešoje aikštėie ’ 

ir demonstraciją,: 
aulių viršininko iš 

anksto atkviesti dragūnai gink
lu puolė minią, ir buvo keletas 
suže:stų. Šiaulių visuomenė su-; 
’--i’zdo. V. Zubovas ir S. Lu-, 
t. -'uslris nuėjo pas viršininką; 
būta aštraus pasikalbėjimo, ku- ■ 
rio metu V. Zubovas grasinda- J 
m as viršininkui priminė, kad 
šaudyti ramiai susirinkusius 
žmones esąs nusikaltimas ir kad
- *ai teksią atsakyti. Po to vir- 

š ninkas paskubėjo gubemato- 
-Įų prašyti, kad jį iškeltų kiton 
vieton.

1904 m. Mintaujoj iš vyres
niųjų lietuviu gimnazistų susi
kūrė socialistinių simpatijų or
ganizacija ‘Draugas’, ‘Draugas’ 
dar nesidėjo prie tuomet jau 
veikusios Lietuvių Socialdemo- 
k-a+ų partijos. Organizacijai 
oriklausė Juozas Paknys, Jonąs 
šepetys. Prapuolenis, B. Klova, 
A. Mažonis, VI. Požėla, Vincas 
Mickev'č'us-Kapsukas ir dar 
k tų. Savo svarbiausiu uždavi-Į 
niu turėdama mokslą ėjusį jau-1 bovas pasiūlė savo arklius, bet 
n irą socialistinei veiklai ruošti 
ir dirbti visų pirma tarp dvarų

Laiškai

Mažytė Marytė kažką 
popieriuje.

— Ką tu darai, dukrele? — 
klausia mamytė.

— Aš. mamyte., rašau laišką ------------- -———----------------r
n- t • ' ir kaimo darbininkų, DraugoBirutei. . .. .V

— Bet gi tu, mergyte, nemoki merge rystus ąi
, v , prijaučiančiais pačioje Lietuvo-dar^rasvii i

t- - • i x le ir jau buvo pradėjusi dirbti— Tai nieko, mamyte. Birute ; . , <7 . <. , . . , . i- tarp kaimo darbininku. 1905juk irgi: nemoka skaityti. - ° .____________ metų vasarą keiias dienas vyko 
“Draugo” antroji konferfencija 
Gikūnų dvare: V. Zubovas pa
vedė konferencijos dalyviams 
nuošalią patalpą administraci
jos namuose, visą laiką konfe
renciją gerai penėjo, atlikmėjo, 
k?s jai buvo reikalinga mieste 
ir tebuvo duota viena sąlyga:

piešia

i o pagalba neteko pasinaudoti, 
nes visaip apsvarsčius reikalą,

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

— Įvairiose Salvador Res
publikos vietose komunistinių 
pažiūru studentai bei karingai 
nusiteikęs elementas laiko savo’ 
žinioje 370 Įkaitų, reikalaudami 
paleisti politinius kalinius ir sta
tydami kitokius reikalavimus.

Mold With A D U3 ersonaiity

takų chirurgija.

i ?

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

St Petersburg, Fla. 33710 
Teį (313) 321-4200

FLORIDA

P ŠILEIKIS. O. P.
ORTHOPEDas-PKOTEZISTa 

Ik Aparatai - Protėsai. Med. bar 
V dabL SpactoK paaaiba tOla«H

-į

PERKRAMTTMAI

£ bf

LeMlmM — Fttm apdraudė 
ŽtMA KAINA

i

; %-V*'

• *

Tel. WA 5-4063

MOVING-

nd Pineapple Mold ai
al. Made with either 

crushed pineapple,
and garnished with.

to -

U hralriv afMvmy.
ANTANAS VILIMAS 

Tat. >76-1«t2 aiSa V649M
— ■. i—■ , i

Many people think of Crea^. C 
dessert — particularly after a hec 
lemon flavor or lime flavor Jell-0 
cream cheese and chopped wain 
generous dollops of thawed Birds Eye Cool Whip non-dairy 
whipped topping, the mold provide^ a light and lovely finale to 
dinner. Just as mnny people fancy it as a salad, and the same 
recipe framed in a bed of lettuce and garnished with mayon
naise is a happy choice to accompany a platter of cold cuts, a 
basket of rolls and your favorite beverage.

Cream Cheese and Pineapple Mold
1 can (20 oz.) crushed

pineapple in juice
2 packages (& 02. each)

lemon or lime flavor 
gelatin

Drain pineapple, reserving Juice. Add water to juice to make 
—1-1/2 cups. Dissolve gelatin in boiling water. Add measured 

liquid and lemon juice. Gradually add 2 cups of the gelatin to 
the cream cheese, blending welL Chilt until thickened Stir in 
walnuts and pour into a 6-cup ring mold. Chill until set, but 
not firm. Chill remaining gelatin until thickened. Fold in 
pineapple and spoon into mold, ęhill until firnt, about 3 hours. 
Unmoid. Serve as a dessert xfith thawed frozen whipped 
topping, or as a salad with mayonnaise, if desired. Makes about 
6 cups or 12 Barrings.

‘ 2
. 2

a/2

cups boiling water 
tablespoons lemon juice 
packages (3 oz- each) 
cream cheese, softened 

cup chopped walnuU

prieitą išvados, kad pasisekimo 
šansu maža, ir nuo sumanymo 
teko atsisakyti.

Landus. Kapsukas neužmirš
davo Gjnkūnų ir visuomet, gau
davo piniginės paramos' Drau
go’ raštąms leisti ir pačios or
ganizacijos reikalams. Kai Kap 
-ūkas 1909 metais kaip buvo 
teisiamas Suvalkuose, V. Zubo
vas pinigais prisidėjo, ir jam, gy
nimą teisme organizuoti; ginti 
buvo kviečiami iš. Peterburgo 
garsūs^ advokatai Sokolov ir 

. Kerenskų, tuomet garsėjęs vi
soje Rusijoje.

1903-4. metais Gubernijoje bu 
vo la komas socialistinės, lie
tuvių kalba spausdintos litera- 

■ tūros sandėlis, suprantamą su 
i V. Zubovo žipia, ..

1907 metų pradžioje buvo pas 
kelbti rinkimai Į Rusijos ant
rąją durną. Lietuvos. Socialde
mokratu partija nutarė šiuo- 
">~Ea7 linkimuose—dalyvauti, 

■o vedė energingą rinkimų kam 
caniją Kaupo gubernijoje, ir

SIRIJA IŠGRIOVĖ 
ARABŲ KAIMĄ

BEIRUTAS, Libano. — Siri
jos artilerija kelias dienas ap
šaudė šiaurėje esantį _ Quate 
’palmę, kuriame visą laiką gyve
no iki tūkstanties žmonių. Dau
gelis gyventoju išbėgo į laukus 
ir pašlaites, bet artilerija ir juos 
žudė. Quate miestelyje Sirijos 
artilerija išgriovė visą eilę na
mų, užmušdama jų gyventojus. 
Keliose vietose artilerija sulygi- 

~no mūrinius namus su žeme.—
Iš Quate miestelio išbėgusieji 

tvirtina, kad’ jie matę lavonus 
gatvėse ir priemiesčiuose. Iš viso 
Sirijos artilerija išžudė 60 vie
tos gyventojų. Sirijos artilerija 
apšaudė kiekvieno šios apylin
kės gyventojo namą, jeigu buvo 
cikn, kad ten gyveno kairie
siems nepritariantis- žmogus.

IMPORTS! NEWS FOfr

BACKAC* SWFHIffiS!
MOMENTUM’' Tablets are 

50% stronger than. Quan’s.
Before you take Doans Pills for 

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

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM

’ Tablets. Take-only as directed.

No. 79

(* SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KUPLYClOt*

I

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

•į

S

ChicAgM

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL; YArd* 7-3401

BUTKUS - VASAIUS
1446 So* 50th Ave^ Cicero, ŪL TeL: OLympic 2-100i

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE.Tel-:_YArds 7-1138 1139

TeL Y Arda 7-1911

don't CUT IN between CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubDc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, fll. 974-441 f

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

BiCOZENE

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 BiCOZEIMEA Use only as 
directed. The medically proven 
Creme for 
itching. e

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

VW«|« Aldono Deultu* 

ToloA, Wn | Į. 4-1413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

— NAUJIENOS, CHICAGO, B, ILU Wcdner div Fcbriirv 2*1 1^0

you'll Run into troli Be r if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY

RADIJO IŠIMO* VALANDOf Powerful 
drug yod^an buy 
without an Rx!
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VLIKO SEIMAS BALTIMORĖJĖ
(Dr. D. Krivicko komentarų: ką daro Kanados 

tęsinys). Ne tik visuomenė, bet! Federacija, įsikūrusi prie 27 me 
ir vyriausybės pradėjo reaguoti tus. Veikli yra KLB politinių 

teisių pažeidimus, ir Visuomeninių Reikalų Komi- 
pvz. dėl šaranskio, Ginzburgo sija. Jau aštunti metai yra ruo- 

šamas Baltic Evening Kanados 
parlamento rūmuose. Atsilanko 
ambasadoriai, daug senatorių 
ir parlamento narių, šįmet ypa
tingas dėmesys bus skiriamas 
Madrido konferencijai. Dar yra 

ga. Tačiau ten bus ir viešas foru i kitas 7 tautų junginys: ukrai-

j žmogaus

I
Pabaltiečių

ir Petkaus bylų, dėl čekų bylos 
prieš 77s pasirašiusius viešą pa- 
reišikmą. Madride bus uždara 
konferencija, nutarimai turės 
būti pnimti vienbalsiai, sovie
tai nesutiks, kas j ems nenaudin i

mas. Svarbiausia mums reikia 
kreiptis į v'ešąją opiniją, panau
doti laikraščius ir radiją, išleis
ti specialias ELTA laidas;

Dr. B. Kasias pranešė, 
jis tikką užbaigęs dokumentų 
rinkinį prancūzų kalba ir pa- kalų tarptautinėje plotmėje. Lie 
siuntęs leidyklai Paryžiuje. Ran tuva nėra svarbiausias JAV rū- 
krašt’s turi 548 psl., ten yra apie pest’s. Mes turime savo reika

lą surišti su JAV politikos visu
ma. Ateitį pramatyti Brežnevui 
dingus yra sunku. Nacionaliz
mas auga ir klesti rytų Euro
poje, ypač Pabaltyje. Brežnevui! 
dingus, • reakcija bus, mes ma-j 
nome, kad bus dar kietesnė vai- j 
džia. Sov. S-ga pergyvena la
bai rimtus ekonominius sunku
mus. JAV ir SSSR santykiai yra 
labai įtempti. Helsinkio procesu

kad

niečiu. lenkų, vengrų, čekų ir 
pabaltiečių.

Kunigas dr. J. šarauskas, 
Dept, of State pareigūnas, papa
sakojo savo asmenišką nuomonę 
ir įspūddžius dėl Lietuvos rei-

J.

120 Lietuvą liečiančių svarbiau ! 
siu dokumentų. Ten bus ir 45 
pabaltiečių Maskvoje padaryta 
deklaracija. Europoje mūsų pa 
dėtis nėra tokia gera, kaip Ame 
rikoje, todėl toks leidinys yra 
labai reikalingas. Daug vyriau
sybių ten apie mus arba nieko 
nežino, arba labai mažai. Rei
kalinga didesnė akcija, nes mes 
Europą apleidome (arba Euro
pa pamiršo mus — Red.) Dėl 
VLIKo problemos: visos sunke-

P 
mokyklą.- Ji su 

elektros įrengimų 
kontraktorium Klaudijų, aplan
kė savo dėdes Kazimierą ir Vla
dą Sripkus, gyv. ir Lockporto 
apylinkėje ir vėl įsijungė į Lie
tuvos vyčių ir kitų organizaci
jų veiklą.

7960 m. sausio mėn. 27 d. 
L. K. V. S-gos “RAMOVĖ” Cle- j

ptts-'Mtdk ifi 
savo vyru,

I

j K-.. r. *................ .... ----------

velando skyriaus metiniame na
rių susirinkime išrinkta nauja 
skyriaus valdyba pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: Kazys Gai-

i žūtis — pirmininkas, Jonas Ras- 
■ kauskas — vicepirmininkas, Ig
nas Stankus — sekretorius, Pra
nas Manelis — iždininkas, Jo-Į 
nas Cituliš — spaudai ir inform 
maciiai, Vincas Skirpstas — pa

, Juozas Šlapelis — 
vėliavininkas. Skyriaus pirmi
ninko adresas: K. Gaižutis^ 
18108 Hiller Ave., Cleveland,; 
Ohio, 44119.

— Los Angeles Zituunistniėsš 
mokyklos vadovybė ir Tėvu ko 

» Z /

rengimams,

i 

mitetas ruošia seminarus “Su-’ 
sipažinkite su Lietuva” kovoj 
mėn. 1 d. .11 vai. ryto šv. Kazi-į 
miero parapijos salėje ir kvie-|

sipažinkite su

čia lietuvių kilmės jaunimą. Su-j

galima smarkiai kovoti prieš so-j sovietinio pilietybės įstatymo, finansinių sunkumų dabar Nau I pailiustruotas
__ 4  fV  j. * r ii _ • _ • NT .-t.. 4.« . .“i - J -   1 — — — X  - i  t • ~ ' _ - • • • v • • U- Da vw’o

• •

i sipažinimas bua anglų kalba,į
skaidrėmis ir mu-

vietus. Žmogaus teisių klausimas] Naujų mūsų diplomatų akredi-
nybės byla, kad išeivijos atein. tapo vienu svarbiausių užsienio} tacija ir pasintinybių finansavi-
Lf- z-7 —- Z. —i.' _____ 1 • i • 1 1 v r V. r  • • w «

j ienos pirmadieniais neišeina, i zika. Po programos bus supa- 
{ žindindma

karta, pradeda pamesti tikrą
ją VLIKo sąvokąą. VLIKas tu
ri būtinai išlikti, jis laikosi dėl 
nepalaužiamo pagrindo — tau
tos pasitikėjimo. VLIKas nie
kuomet nepasens, nors žmonės 
ir keičiasi.

J. Simanavičius papasakojo,

politikos bruožų. Mes žinome, j mas yra painesnis reikalas. Bet 
kad Kongreso rezoliucija nėra! ir apie šį klausimą reikia būti 
įstatymas, tik išreiškia Kongre
so nuotaikas. Ji neįpareigoja 
valdžios, tačiau yra naudinga, 
kad ji prašo pasisakyti už lais
vą apsisprendimą, pabrėžia Hel 
sinkio akto svarbą ir rūpestį dėl

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

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

Telef. 312 238-9787

viltingiems.
Sekmadienį, gruodžio 9 d. bu

vo iškilmingos pamaldos, šv. 
Mišias atnašavo vysk. V. Briz- 
gys, asistuojamas kitų lietuvių 
kunigų. Atsilankė daug Baltimo 
rėš lietuvių. Pamokslą pasakė 
kun. A. Dranginis abiem kal- 

Į kalbom. Buvo sugiedoti Ameri- 
i kos ir Lietuvos himnai.
Į Paskutiniame posėdyje kalbė

jo L. Garsienė, patiekdama min 
tis apie jaunimo veiklą ar ne
veiklumą, jo liberalėjimą ir kt. 
(Čia daug kalti marksizmo “di

—Ponia. J. Kran-Krana'askas, | 
Freesoil, Mich., be raginimo pra- 
tęsdama prenumeratą,’ atsiuntė

II su nemokantiems;, 
lietuviškai klase.

— Southwest Realty Board najl 
' ; vasarioį

Mich., j 21 vidurdienį Sharkos restorane

nemokantiems;;

penkinę už kalendorių. Juozas | susirinkimas bus 
Šimkus iš Royal1 Oak> ■
atsiuntė $3. $2 atsiuntė ponia 6301 W. 63 St. Adv. A. R. Pier
Marija Markūnas iš Newbury ce skaitys paskaitą apie pasko- 
Heights, Ohio. Dėkui.

— Dėkui Antanui Kurui iš j 
Marquette Parko už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą, svei-

las. Organizacijos pirmininkas 
: yra Juozas Bacevičius.

— Dail. Petras Vašk-ys gavo 
LB Kultūros tarybos skirtą $300

kinimus ir gerus linkėjimus, premiją 11-j e dailės parodoje.
taip pat už $25 auką. Taip pat j New Yorke. Tokią pat čiurlio-
dėkui tos apylinkės tautiečiui, r^° vardo premiją gavo Vytau-
užsisakiusiam Naujienas trečda- tas Sakalauskas, LB New Yor-

i
• Nemokamas patarnavimas užĄkant lėktuvų, traukinių, laivų kelio- džiąia iliuzija” apsvaigę Ameri- 

hn Ai iv iva avitnm/xKiliiw vmxxvMovrvvM*. J . Ot

ir kitus k.nštus-.l kos profesoriai — Red.)
niq (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-
me keljoniu draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje b 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas

Nemai, žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

■ DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

Chicago, Ill.2212 W. Cermak Road 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 <

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

Marquette Parko rajone. į
► RESTORANAS su namu ir visais ! 

įrengimais Marquette Parke.---

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Cbicagos m. ėst o leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS— 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

J

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

[NEIGHBORHOOD
iTEAlTy GROUP ■

U.S.AL“
PEALTY GROUP ■

We’ll help you make the right move.

f

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis.Price 25cVOL. LXVII Fbursday, February 21,4$X0
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JAV BOIKOTI
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KAIP BUVO UŽTIKRINTOS LĖŠOS 
LIETUVOS DIPLOMATAMS

Z' The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America >

The Lithuanian Daily News
Published by The I jhuanian News Publishing Co.. loc 

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608
HAymarket 1-6100 
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S OLIMPIADA
SOVIETU VALDŽIA NEATŠAUKĖ 
SAVO KARIU IŠ AFGANISTANO 

•f

JAV MASKVOJE RUOŠIAMOJE OLIMPIADOJE 
NEDALYVAUS, JĄ BOIKOTUOS

WASHINGTON, D.C 
vietų valdžia turėjo alš: 
vo’ karo jėgas iš 
bet to nepadarė, todėl JAV 
kotuos -šios vasaros M. 
olimpiadą, — trečiadienį, 
rio’ 20 d. rylą pareiškė prezidIn
tas Jimmy C.artcris.

Vienas kitas manė, kad pr. 
(lentas Carleris pratęs laiką 
vietų karo jėgoms atšaukti iš 
Afganistano.
vietoj pradėti traukti karo jegis 
Į Sovietų Sąjungą, pasiuntė dar 
daugiau karių ir karo medžia
gas į Afganistaną.

Vienas Sovietų propagandis
tas buvo paskelbęs, kad Maskvos 

davė, šie Įvykiai pasiekė kara- vyriausybė rengiasi atšaukti sa
vo divizijas iš Afganistano, bet 
iki šio meto’ to nedarė. Sovietų 
valdžia turi visai kitus tikslus 
todėl nėra jokios prasmės ati
dėti laiką Sovietų karo jėgoms 
atšaukti. Prezidentas Carteris 
aiškiai pabrėžė, kad terminas 
Sovietų karo jėgoms atšaukti ne
bus pratęstas.

Amerikos piliečiai negali da 
lyvauti Maskvos olimpiadoje 
nes Sovietų valdžia eina prieš 
pagrindinius 
pus.

Valstybės departamento Pa- matinių ir kdnsuliarinių misijų 
baltijo skyriaus vedėjas Thomas 
Longo pasakė, kad pasitarimai 
dėl Lietuvos diplomatinių misi
jų finansavimo vykęTjeveik iš- 
tisus metus, tai būtų maždaug 
nuo 1979 m. kovo mėn. 23 d., 
kuomet šis reikalas buvo plačiai 
išdiskutuotas Valstybės departa
mente tarp Jungtinio Amerikos 
Pabaltiečių Komiteto atstovų ir 
Valstybės departamento ir kitų 
JAV valdžios žinybų atstovų

' delegacijos, vadovaujamos Vals
tybės pasekretoriaus Europos 
reikalams Robert L. Barry.

Sutvarkant Lietuvos pasiunti
nybės ir kilų misijų finansavi
mą ,derybų šalimis yra buvę 
Valstybės departamentas su Pa
baltijo valstybių diplomatinių 
misijų vadovais.

Finansavimas Lietuvos diplo
matinėms misijoms užtikrintas 
neribo'tam laikui todėl, kad iš 
suorganizuotu naujų kapitalų 
Lietuvos diplomatams ir konsu- 
lams išlaikyti užteks tik tų ka-

finansavimą.
Gurecko ir PLB paruošta ži

nia buvo netiksli.
(AL'l’Tnf ormacija)

i. — Sc
an*.ti sa- 

Afg.wistr'iio 
bci- 

skves 
vasa •

i ii 
į

TRUMPAI IŠ VISUR
CHICAGA GARSINA 

JULIŲ GAIDELĮ

BOSTON, Mass.
metų pavasarį muziką mėgstan
tieji Reorganizuotos Bendruo- ’ 
menės nariai nutarė pagarsinti 
gabesnius lietuvius muzikus. Vi- 
si kitathučiai muzikai, klausę 
lietuvių kūrinius, stebėjosi M-, 
čiuilionio darbais, atliktais šio 
šimtmečio pradžioje. Jie taip pat 
susidomėjo kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio Ketvirtąja simfo
nija. Mūsų muzikams padėjo’ 
Chicagos Simfoninio orkestro 
muzikai. Jiems patiko lietuvių 
kompozitoriaus darbas, o dabar

vasaros

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. L A U R A I T I S 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Praeitų

i- demonstrantų

EI Salvadoro karingi kai
rieji paleido' 220 įkaitų, patys 
Įsimaišydami į 
minią. 100 įkaitų paleista iš Ag
rikultūros banko ir po 60 iš Van
dentiekio l>ei kanalizacijos bend
rovės ir Užsienio prekybos ins
tituto. Karingųjų kairiečių žinio
je dar liko 150 Įkaitų.

— Illinois valstijoje nuo ant
radienio kiekvieną dieną trau
kiama loterija. Pirmame lošime 
numeris 1-9-1 laimėjo $36,639.

— Pierre E. Trudeau dar ne
spėjo' sudaryti kabineto, jis jau 

sutaikvti Sovietu Sa- » fc •
JAV.

Sovietų valdžiaTautinių šokių grupė ‘’Ąžuolynas” iš Montevideo, .Urugvajaus, ir vokalinis vienetas 
“Žibutės” iš Buenos Aires, Argentinos, atskrenda į Chicagos O’Hare aeredretną 
vasario 21 dieną. Vasario 28 <1. išvyks koncertams į Detroitą. Po to koncertuos To
ronte, Hamiltone, Clevelande ir St. Petersburge. Nuotraukoje matome “Ąžuolyną”, 
šokantį ’’Suktinį”. R. Kučienė

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<hh Street 
Tel. REpublic 7-1941JEI GALVOJATE

PIRKTI AR PARDUOTI, 
momoti ar apdrausti savo nuo- 
avybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tei. 767-0600 
independently owned and operated

X JUNGTINIU TAUTŲ AMBASADORIUS 
TARĖSI SU PALESTINIEČIŲ VADAIS

lių. Maištininkai buvo suimti, 
nuteisti ir sušaudyti, bet km ;

I liaus širdis ir nervai gerokai su 
silpnėjo. i %
Kelis kartus specialistai bu

vo nuskridę į Saudi Arabiją, tik* 
rin- karaliaus .sveikatą,: patarė 
jr u ramiai laikytis, bet jis ne
sutiko, nes jam vis ‘b>r rūpėjo 
kuo geriar 

; reikalus 
džia tebekuria savo kolonijas!lls 
vakarų Hebrone, kas prieštarau-j 

imtino sprendimo. Antradienį ja Camp David nutarimams. Jis! 
jis susitiko su vakarinio Jorda-1 reikalavo kolonijos steigimą su-

liui metų, bet pavardės prašiu- ko apygardos — Vsevolo- 
siam neskelbti.:,

— Pranas Dauginas, St. Cat- ]
harines, Ont., pratęsdamas pre- Į np

das Dobužinskis, Tautinio me
no $100 premija paskirta Ilonai 
Brazdžionienei, Tradicinio me- 

t_ J-Julius Šukiui, Mbte-
numeratą, sav§ gerus linkėji-Į rų įubo _ Zenonui Ūseliui ir

muzikos specialistai pasiūlė J. 
Gaidelio Ketvirtąją simfoniją 
Pullitzer premijai.

JeigH-muzikas Gaidelis .gautų

pasipili u-
jungp °”

— Ąijotfas Ramonis, sunega- 
la^ęš-.dfT .Širdies, dar taisosi li- 
gonineje.

— ,A?.žnėja nusiskundimai, 
kad Čikagos geriamas vanduo 
jau nėra toks švarus, koks jis 
anksčiau būdavo.

Siuntiniai j Lietuvą [ 
ir kitus kraštus I

P. N EDAS, 4059 Archer Ave. T 
Chicago, Jį. 60632. TeL Y A 7-5980 \

h'

PALESTINIEČIAI NEREMIA JUNGTINIŲ AMERIKOS VALS- 
TYRIŲ PLANO SPRĘSTI PALESTINOS REIKALUSLietuvos diplomatams ir konsu

lams išlaikyti užteks tik tų ka- 
pitalų palūkanų ir nė^iš liečia
mos pagrindinės sumos. Kaip 
šis reikalas buvo konkrečiai su
tvarkytas, pasilieka diplomatine 
paslaptimi.

šio finansavimo sutvarkymą 
yra nuolatos stebėjęs VLIKas, 
palaikydamas kontaktą su Vals
tybės departamento pareigūnais

letimus gimimų apsilankymui Amerikoje 'it teikiame infer-; A. Gustaitis davė paskaitą “Lie- 
teįioniu reikalais. , . , , . „tuvos sienų klausimas .

Buvo priimtos seimo rezoliu
cijos, kurias paskelbė ELTA 
specialioje laidoj. Rezoliucijų 
komisiją sudarė: dr. D. Krivic
kas (pirm.), B. Bieliukas, L. 
Grinius, dr. K. Jurgėla, A. Rau- 
linaitis, C. Surdokas, L. Tamo
šaitis. Dar buvo politinės — vi
suomeninės veiklos komisija: J. 
Audėnas, V. Bražėnas, E. čekie- 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas J- Gaila> į J^kūnas- L- Ko-

5 anksto — prieš 45 - 60 dienų.
mus atlydėjo $5 auka. Dėkui.

i rų klubo — z,enonui u senui u 
j Jaunojo dailininko $100 premi-

aGERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

šią premiją;' tai visi lietuviai 
būtų patenkinti. Jeigu jis pre-

JERUZALE. Izraelis. Jung- dorius McHenrtjiems atsakė,
kad jis jokio plano nenori įpirš
ti, tik nori tyrinėti situaciją.

Betliejaus miesto meras Elias 
Freij pareiškė, kad Izraelio val-j^

tinių Tautų ambasadorius Don
ald F. McHenry’ lankosi Arti
muose Rytuose tikslu iš pirmų
jų šaltinių patirti nuotaikas 
sprendžiant komplikuotus pales
tiniečių reikalus ir ieškant pri
imtino sprendimo.

j ja paskirta Audronei Katinai- mijos nelaimėtų, tai visi vis tiek 
žinotų, kad jo kūrinys muzikų 
žinovų buvo pasiūlytas premi- 
jai. Miesto centre koncerto su
ruošimui vadovavo Cicero, mu* 
zikos mėgėja Jean Vance.

— Justinas Bubel iš Rockfor- 
do, turėdamas progą, įteikė Nau 
jienų. administratorei $45: $40 
metinei prenumeratai ir $5 au
ką. Dėkui už ją ir už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą.

— Vytautas Cibas iš Čikagos 
pietvakarių, Lietuvių koplyčios 
ministras ir radijo programos 
“Geroji Naujiena Lietuviams” 
vedėjas, atsiuntė Naujienoms 
$5 auką. Dėkui.

— Agnes Shžienė, Pitsburgh, 
Pa., pranešdama apie nenorma-

- < lų spaudos pristatymą paštu, 
parėmė Naujienų leidimą $10 
auka. Dėkui už ją ir už infor
maciją

—Birutė Pumputienė iš Brig
hton Parko, studijavusi medici
ną Cincinnati universitete, per
sikėlė tolimesnėms studijoms į 
Illinois universiteto Circle cam-

tei. Albina Ambroziejus, Nor
bertas Lingertaitis, Anna S. Ma
žeika ir Julius V. Valiūnas gavo 
pagyrimo raštus Pre mijoms

'raikyti valstybės 
į tinama, kad dVcar 

Saudi Arab’%s adini-
M. I I M K U 3

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.

i

olimpiadų princi
Graikai, prieš pustrečio 

tūkstančio metų pradėję ruošti 
olimpinius žaidimus, turėjo tai 
kos tikslus. Jie įsitikino, kad 

žmonija tai 
kos nepasieks. Prieš taiką yr< 
nukreiptas ir Sovietų karo jėgų

skirti komisiją sudarė Vladas 
Česlovas Janusas ir

Paulius Jurkus.
— J. Krasinskas iš Worceste .; 

rio pranešė, kad mirė a. a. Pet
ras Kalvynas, buvęs ALT San
daros veiklus narys ir spaudos 
rėmėjas. Palaidotas vasario 9 d 
Taip pat jis prisiuntė “Evening 
Gazette” iškarpas su a. a. Agnes 
Linauskienės ir Adolfo Venc- 
lausko mirties pranešimas.

— š.m. vasario mėn. 24 dien? 
11:45 vai. ryto JAV LB (R) Ci 
cero Apylinkės Valdyba šauki: 
visuotinį — metinį narių susirin 
kimą šv. Antano parapijos salė 
je, 1500 So. 49 Ct., Cicero, III

Valdyba (Pr.)

-—George Bush sugeba surink
ti daugiau atstovų Į respubliko
nų suvažiavimą prezidentui no
minuoti. Dabar keli respubliko
nų kr.ndidatai jungiasi kovai 
George Bush sustabdyti.

— Ropald Reagan turės gero-

Vi j eikis.UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
tČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

karais ir mūšiais

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

Everg. Park, 111 miesto dalyje, priklausiusioje puotos rytų Jeruzalės Izraeliokaip ten buvo Chappaquiddick
nijos gynybos ministeris.

I TRUMPAI z
Socialinės

nimo vajaus talką!

X
salės vairuoti valstybės reika-
O ________________________ _____________________ - ____ ,

OWNER-OPERATORS
Ji3 1

buvo paskelbta, kad Valstybėsdol. i
departamento Pabaltijo sky-kirpnelių mėgėjai, prašomi at 

ykti ir knygą pasiimti. Kltui pciitikai, J)et tie patys Sovietų kariai pre-
— Jungtinės Tautos nutan Į jyvenantieji prašomi' nžsisa nys ir 4 buvo sužeisti. Valdžia

j
prašė parlamentą pratęsti karokuris
stdvj. Ulas Barcacki, nelegalios

_ « • « ’ • _ A. • * — —
V*

nw-■-

MARU A NOKEI

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

dovaujainą pačid unijos pirmi- kad«e

J

Platinimo vajaus proga,prašau siuntinėti Naujienas“dvi ss*

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire and Casualty Company

iHiy

i i vidų.

nior
ne-

! 739 South Halsted St, Chica 
* jo, i ILL. 60608. Kaina $3.00,

tuvos Pasiuntinybei išlaikyti lė
šų iš mokesčių mokėtojų pini-

dyklą ginklu užėmusiais tikybi-j jjniomjs_ gautomis pagal Vaka
rų diplomatų patyrimui, Lconi-

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adresas _________________________________________________

tis su maištininkais, bet asmens 
sargai jo neleido.

centrus. Sovietų kanuome- 
vadovybė moderniais tan-

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede______dol.
Pavardė ir vardas______________________
Adresas __ —__________________________

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede 
Pavardė ir vardas _______ ____ _____________________
Adresas --------------------------------------------------------------

vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

— Jonas Kučinskas, Miami 
Beach, Fla., gavęs kalendorių, 
atskiru laišku atsiuntė $5 auką. 
Dėkodami pranešame, kad dėl

— Bendro Pabaltiečių kom 
teto pirmininku šiais metai 
bus dr. K. Šidlauskas, jį pavs 
duos dr. Jonas Genys. Praeitai 
melais pirmininkavo latvis. HELP WANTED — MALI 

Darbininku Reikia

gų, nerekomenduoja priimti, nes 
tos lėšos esančios užtikrintosp-a 
įstatymo projekte numatytas fi*;

laikui Lietuvos atstovybės Va
šingtone ir kitų Lietuvos diplo-

_ Turkijos kairieji ekstre
mistai, minėdami savo vado žu
vimo mietines, antradienį pradė
jo demonstracijas, bombų me
timus ir kitokius teroro veiks
mus, kuriuose jau žuvo 3 asme-

no upės pakraščio daugumos stabdyti, o jau pastatytus įren-| 
miestų merais ir trimis palesti- gimus išmontuoti.
niečių vadais.

kė, kad JAV planas suteikti, ri
botą autonomiją 1.1 milijonui 
palestiniečių, gyvenančių GazdS 
srityje ir Jordano upės pakran
tėse, yra nepriimtinas. Ambasa-

Jordanui. Palestiniečiai pareiš-. Anmar Nusseibeh, buvęs .lordą-

Ambasadorius McHenry pa-;^0,el°’

sveikatos lygsvarą, 
smarkiai

reiškė, kad pasikalbėjimai buvo’ 
naudingi. Jis lanko septynias Vi
durio Rytų valstybes.

— U.S. News & World Report 
žiniomis, gautomis pagal Vaka-

jėlis, A. Mačionis, J. Pažemė- 
nas, P. Povilaitis, V. Šimaitis, 
V- Vėbraitė, T. Vasys.

Eltos Informacija

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

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. rak. šeštadieni nuo 

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

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

Chicago, m. 60629

ir Lietuvos atstovu Vašingtone 
dr. St. Bačkiu.

Gaila, kad šį kartą liko nesu
tvarkytas naujų Pabaltijo vals
tybių diplomatinių atstovų akre-

nansavimo būdas tik pažeistų 
Lietuvos Pasiuntinybės diplo
matinę nepriklausomybę.

šių metų vasario 15 d. Drauge

vandenyse. Vieniems jis nieko 
neatsako, kitiems jis primeni, 
kad ta byla buvo teismo tvar
kyta ir dalykas seniai baigtas.
Bet tokie atsakymai nepasiekia 
savo, nes

lūs, jeigu jis bėgo nuo’ nelaimė? 
vietos?

Liaudies Išlaisvinimo partijos 
vadas, žuvo prieš aštuonis 
tus teroro veiksmuose.—

licija upsupo didžiąją maldyklą 
ir neleido niekam iž

zidenlą Aminą ir visą jo šeimą 
sušaudė.

Prezidentas C.artcris nurodė, 
kad JAV boikotuos Maskvoj?

2608 WM 8Mh St, Chicago, DL 60629 « TeL WA 5-2787 
Dideli* paatrinkim** gero* rūžie* Įvairių prekių.

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

MACHINIST
A ^Chicago manufacturing Co. needs
J
have 4 years apprenticeship

Openings on all
Call Jim Dean between 10 a.m.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

F. Zapclis, Agent 
3208’/Z W, 95th Si 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654 V’,,,"ZL

savo, nes visuomet klausytojai 
tuo klausimu daugiau domisi. 
Kartais vienas kitas bando sena
torių užgauti: Kaip toks žmogus

apdraudos 
eibė

Phil Crane 18%, Georg< 
Bush — 7% balsų. 

_
izoliacijos 

kad rusai.

metų amžiaus. Tačiau minimas 
ir

k ė, kad Valstybės departamen
tui pavyko užtikrinti neribotam

riaus vedėjas Thomas Longd 
buvo šio mėn. 13 d. pasikvietęs 
Jungtinio Amerikos Pabaltiečių
Komiteto reikalų vedėją Janis 
Bolsteins ir Lietuvių Bendruo
menės Vašingtone atstovą Algi
mantąGurecką, kuriems pareiš-

mfl Mta&

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei gallmij skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

Chicago-based, excellent pay package.

I . (312) 226-7828
= * -

CICERO, ILL. 2 bedroom apartment 
for rent, 4% rooms, including stove 
& refrigerator. Near CTA & shopping 
area. Call 863-7043 between 4 to 6 

PJW., and 8 to 10 P.M.

ti ir Maskvos olimpiadoje daly
vauti. Sovietų valdžios agentai 
siūlo apmokėti kelionę į Mask
vą ir pragyvenimo Maskvoje iš- 
IšidAš, kad Tiktai variur1:. Al

su prezidentu Carteriu ir grįžo 
įSaudiArabiją;——-------------

Didoką dalį vaištybės reikslų

— Jane Byrne pareiškė, ka 
ji daugiau nesikalbėsianti s 
streiką paskelbusių gaisrinink 
umij os vadtL-—Merė__patraukuį 
jį teisman.

y
Amerikos ambasadoje laikom 
diplomatai būtų paleisti ir iš 
leisti iš Irano.

pareikalauti, kad vasario 27 d t p^tu. <
Knygos kaina — 5 doleriai. I 
Autoriaus adresas:

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

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Dual Formula 

FEEN-A-MINT
Laxative Pills 

Contains a mild stimulant 
plus the softener 

most recommended by 
doctors.

Read and (ouow label directions.
skilled Journeymen Machinists. Must 

or its 
shifts.equivalent

!

galba. Praeitais metais karaliui 
Chalid buvo suteikta pagalba

dėl grįžimo į AFL-CIO. Team į pagj^js^> sustiprėjo, pasimatė

1957 metais buvo išmesta 
dėl korupcijos. __________

niais fanatikais. Karalius Chalid
buvo pasiruošęs eiti į vidų irtar- 'įrežnevJ įpėdiniu numato

mas Andrei Kirilenkd, jo pava
duotojas ir politbiuro narys.

Saudi Arabifw militarine po-1 Jis, kaip ir Brežnevas, yra - 73

Stalino linijos šalininkas

sters unija iš šios unijų sąjun-| 
gos^

Susitikime dalyvavo Nablus
Susitikimas įvyko prie pa--mero pavaduotojas Hekmit Mas- 

dengtų stalų American Colo.nyiri. buvęs Jordanijos parlamente 
viešbutyje rytinėje Jeruzalės ’ kalbėtoju, taip pat Izraelio oku- 
TYiipQfo ctalvip. nriklausiusioie Duotos rvtu Jeruzalės meras

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati-

KAIP SUDAROMI 
j TESTAMENTAI
* T

i padėti teisininko Prano šulo 
aruošta, — teisėjo Alphons* 
Veils peržiūrėta. ‘‘Sūduvos’ 
Įleista knyga su legališkomi* 

j armomis.
Knyga su formomis gauna 

; na Naujienų administracijoje i w M . •

ditavimo klausimas-, • kurį teks 
Amerikos pabaltiečiams iš nau
jo kelti.

Valstybės departamentas pra
nešė JAV Atstovų Rūmų Užsie
nio Reikalų Komiteto pirminin
kui Clement J. Zablocki, kad į 
Atstovų Rūmus įneštą įstatymo 
projektą, H.R. 5407, skirti Lie-

SENATORIUS KENNEDY 
NEPATENKINTAS /

GORHAM, New Hampshire. 
— Senatorius Edward Kennedy 
labai nepatenkintas, kai žmonės, 
suėję pasiklausyti ■ senatoriaus 
kalbų, neužmiršta jo paklausti,

& 
nistraciją kitiems ; avesti.

SPRĘS ARTIMŲJŲ 
RYTŲ LIKIMĄ

Į Rijadą suvažiavusieji kara 
! liaus Chalid patarėjai spręs ne 

lik Saudi Arabijos, bet ir visų 
Artimųjų Rytų likimą. Karalius 
Chalid norėjo glaudžiai bendra
darbiauti su JAV, bet jis nepri
tarė Izraelio užsimojimams 
griebti naujas arabų žemes. Jis

, kad Izraelis atiduotų 
i Jeruzalę Jordanijai,

SIUNTINIAI I LIETUVA
N«

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

. — Konservatyvių politikų kon 
fereneijoje buvo balsuojama u- 
kandidatus į Baltuosius Rūmus 
Buvęs Kalifornijos gub. R. Rea 
gan gavo 70% balsų, kongres 
manas Phil Crane 18%, Georgi

i Pašto išlaidoms pridėti 90c.
—

Į
aozo šmotelio

ATSIMINIMU 
j SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
domi 250 puslapių knyga su. 
raita autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai,

KALENDORSLIS

SAUDI ARABIJOS KARALIUS 
CHALID SUNKIAI SERGA

SOSTINĖJE VYKSTA ĮTAKINGIAUSIŲ KARA
LIAUS PATARĖJŲ PASITARIMAS

RIJADAS, Saudi Arabija.
Oficialiai pranešama, k^d Saudi 
Arabijos karalius Chalid sunkiai 
serga. Sukviestas karališkos šei
mos ir visų ištikimiausių pata
rėjų pasitarimas svarbiais užsie
nio politikes klausimais. Taipgi 
pakviestas viso administraejos 
aparato pasitarimas.

Karalius Chalid jau du kar
tus yra buvęs Amerikoje svei- 
ka tos reikalaisr J is buvo paten
kintas Amerikos širdies specia-

rėmė aru
1 ” ' 'i bus ir kurstė juos prieš Izraelį 
bet paskutinėmis savaitėmis jis 
matė JAV užsienio politiko^ 
praktiškus sprendinius. Jis pri
tarė idėjai, kad reikalinga taika 
su Izraeliu, nes atsirado galin
gesnis priešas, sudaręs pavojų 
„visam__musulmonų pasauliui.
Jam taip pat rūpėjo ekonominiai 
JAV reikalai. Jis nepritarė 
aukštoms gazolino kainoms.

Karalius (Jr^lid valstybės 
pavesi i parei

giau

sr.’eržimas į Afganistaną.

Sovietų karo jėgų pavergti af
ganistaniečiai negali laisvai da
lyvauti Maskvos žaidimuose, ka 
da Sovietų karo jėgos yra už 
musics visus strateginius Afga
nistano pasienio punktus ir pa
čiame krašte esančius susi-ueki 
m o 
nės 
kais ir šarvuočiais išardė visu: 
svarbesnius Afganistano kelius 
o į kalnų plyšius siunčia nuo-

— Vežiotoji} unija sudarė
septynių asmenų komisiją, va- ^pata'rimak ir suteikta pa- 
dovaujamą pačid unijos pirmi
ninko Frank Fitzsimmons, ištirt
ti sąlygas bei nustatyti taisykles ^“""undo’ ligoninėje. Karalių

In’r.i ;
paveikė Irano šii<+” 

suorganizuotas įsiveržimas į Me
kos didžiąją maldyklą.

PAVEIKĖ PASIKĖSINIMAS
" PRIEŠ JO GYVYBŲ

Netrukus paaiškėjo, kad Ma
hometo garbei statytoje šven
tykloje įsigalėjo nepatenkintų 
tikybininkų grupė, norėjusi gau
ti lengvatų iš karaliaus Cbalido^ 
Jie reikalavo, kad jis užeitų j 
maldyklą ir pasitartų su mal-j

(Jr^lid 
j tvarkymą norėjo

*ūnams, j asirvžcs.em.s 
I/.iai bendradarbiauti mi JAV.

{Jis nepritarė mulos Chomeinio 
vedamai
nes žinojo, kad rusai, užėmę 
musulmonų valstybes, su jomis 
nebendradarbiaus, I
savo valią. Rusai iš visų reika-

diiYgas dujas, kad—galėtu išnai 
kinti gyvybę saugojančius kai-

• ų gyventojus.
Sovietu kariuomenės vadai 

išvežė iš Kabulo prezidentūros 
rūmų buvusį krašto prezidentę 
II. Ainin. Skelbė, kad jis siekiąs 
taikos su vietc’s musulmonais,

bet primes

Fauja paklusnumo. Karalius Cha- organizuojamą olimpiadą, savo 
Tid žinojo, kad rusai Afganista- 
nui pri mes savo valią.

sjrortimnkams -patars į Maskva 
liepos mėnesį nevažiuoti ir 
šiamo'sc sporto rungtynėse 
dalyvauti.

Sovietų valdžia žinojo, 
Sovietų kariuomenės vadovybė 
neatšauks savo tankų, šarvuočių 
ir lėktuvų iš Afganistano, bet 
vis tiek pradėjo organizuoti sa- 
vo j ėgas olimpiada i_ pra vest i.
Vietoj oficialių sporto Organiza
cijų, Sovietų valdžia ^stengiasi

kai pasispausti, kad nebūtų iš
stumtas iš pirmaujančios vietos 
respublikonų kandidatų tarpe.

— Kompiuteriai padėjo suk
čiam pavogti pusę milijono do
lerių iš 
sumų praeitais metais, pa; 
Baltimorėj esąs įstaigos centras.

— Gubernatorius J. Thomp
son planuoja pastatyti Chicago- 
je 89 milijonų dolerių pastatą, 
kur sutilptų svarbiausios valsti- 

1'tis Įstaigos. -----------------------

Pietų Amerikos diplomatas 
tvirtina, kad Teherane laikomi 
amerikiečiai gali būti paleisti 
greičiau, negu oficialiai apie tai 
kalbama.

— Visa eilė nepriklausomų 
politikų pataria rinkėjams bal
suoti už Richard M. Daley pro
kuroro pareigoms.

- -Didelis lietus sugadino svar
besnius Kalifornjos kelius. Vie
tomis eklius užvertė nukritusi 
kalnų z me.

Geologai nustatė, kad le- 
dų gadynėje Sabaros dykumoje 
augo sodri žolė ir veisėsi įvairūs 
gyviai, tinkami medžioklei.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dfeno RIMAS NKUMAVIČIUS

LAIMINGOS VEDYBOS

Kaip jūs sugyvenate su savo 
žmona? — klausė psichiatras 
pacientą. Pacientas atsakė:

— Labai gerai.
Ar Jūs niekuomet neturite 

nuomonės skirtiumų?
— Jų turime beveik kiekvie- 

j ną dieną.
— Tai kaip galite sakyti, kad 

labai gerai sutinkate?
— Ogi labai paprastai: aš jai 

savo nuomonės visai nepareiš- 
kiu.-

• Gabumas sukelia daug gin
čų tarp tėvų ir mokytojų bei 
profesorių, nes tėvai pripažįsta 
savo vaikų gabumus, o moky
tojai ir profesoriai yra priešin
gos nuomonės. Gabiu viršinin-

į Cl

ku laikomas asmuo, kuris sugę- asį|ų

* * *
Guvus Vince mokykloje

Tarp vaikų, atėjusių pirmą 
kartą į mokyklą, stovi papuru
siais šviesiais plaukais Vincė.

Žinai ką? Tavo galva atro
do kaip šieno kupeta, — juokėsi 
keli mokiniai.

— Taip ir maniau, — rainiai 
atsakė Vincė, — nes tiek daug 

į mane apstojo...

PICASSO STATULA 
IŠKLAUSĖ

Vieną šiltą vakarėlį 
Dar mėnuliui netekėjus, 
Bet žvaigždelėms sidabruotoms !
Perlais žemę apibėrus, 
Aš išgėriau pas savuosius 
Ten Sandūnuos boaką visą.

Be važi uodams j Chięagą, 
t zKaudz.au masiną kito; 
Rezultate viso šitd — 
jie man Atėmė leidimą: 
soienauti man užgynė, 
Kol teisman aš vieną rytą 
Keliavau išlošti bylą šitą.

Aš teisėjui pasakysiu;
“Pakeliui, prieš teismo rūmus, 
Prieš Picasso sparnus, ūmiai 
Suklupau ant kelių liūdnas: 
Meldžiausi į juos vėjui ūžiant”.

Prieš teisėją aš nuėjęs, 
Kad išlošti šią girto bylą, 
I irštu savo akį tryniau...

Kai teisėjas klausė: “Ponas, 
Kodėl pirštais akį trinat ”

ba įtikinti savo žmoną, kad gra
ži stennografistė ar sekretorė 
yra priimta tarnybon ne dėUgro 
žio, bet dėl gabumų.

• Draudimo bendrovė propa
gavo posokį: ‘‘Daug žmohiu 
miršta dėvėdami ant kojų ba
tus, bet vienas batas būna ant 
benzino pedalio“.

> Meškeriotojas aiškino me
džiotojams klubo susirinkime, 
kad akordeoną išrado meškerio
tojas, negalėjęs apsispręsti, ko
kio didumo žuvis užsikabino 
ant meškerės, bet pabėgo.

• Kiekviena žmona žino vis
ką, bet prisipažįsta, kad nežino, 
kodėl ji ištekėjo už savo vyro.

• Suaugusiu laikomas asmuo» 
kai jis nustoja augti'vertikaliai j 
ir pradeda horizontaliai, ypatin 
-gai-per juosmenį !

• Daugelis žmonių nepažinau - 
do j a savo draugų gerumu, neš t 
jų neturi.

• Vienas veikėjas mielai duo
davo kitiems patarimus, nes į 
laikėsi principo, kad geriau duo I 
ti, negu prašyti. Jis niekuomet 
nepraeidavo pro pavargėlį nepa
kėlęs skrybėlės.

• Pagalvojus, viskas geriau 
išeina. Dievas pirma sutvėrė 
Adomą, o paskiau, pagalvojęs,, 
kad* negerai vienam gyventi, sut 
vėrė Ievą.

Dabartinis jaunimas neger-> 
bia vyresnio amžiaus, nebent 
taj parašyta ant bonkos.

DESPERACIJA

Burlioku nelaisvėje

Nors gimiau ne iš burliokų, 
nors ir melstis aš dar moku, 
bet, Dievuli, ai graudu — 
krinta žodžiai ant grindų!

Griūva akmenys į širdį, 
ir ji šnikia — nieks negirdi..
Ir nei kartų — niekados 
nieks nelaimina raudos.

Adomas P. Jasaš
* * #

TINKAMIAUSIA DOVANA

— Sakykite, ką aš galėčiau 
padovanoti savo švogeriui, pra
dedančiam rašytojui, gimtadie
nio proga? — klausė vienas Ra
šytojų Draugijos pirmininką li-

Svajonių pilaitės nereika-: teratūros vakaro metu. Pirmi- 
lauja jokių užlaikymo išlaidų Į 
nė architektų. Viskas yra gerai, 
kol jūs neįsigeidžiate jose gy- 
venti.

Sigutė Pašilytė

RAŠYTOJO PASISEKIMAS

ninkas atsakė:
— Nupirkite jam didelę 

pieriaus atlaikų dėžę.

GUDRI PARDAVĖJA

— Kcdėl vienas kostiumeris

po-

^Rašytojas pagarsėjo, parašęs 
kfiygą “Kaip aš suradau žmo
ną”. Jo draugas klausė:

-— Ką tu dabar rašai?
* Rašau knygos antrąjį 

mą: “Kaip aš išsiskyriau”.

nepirkęs? Ką jis norėjo pama
tyti? — klausė savininkas jau
ną pardavėją. Pardavėja atsa

lo- !kė:

1 en, prie teismo šitą rytą, 
Vėjui pučiant, smėlį nešant, 
Aš meldžiausi prašant, 
Kad išloščiau bylą. šitą, 
len man įpūtė į akį. 
Kažką aštrų, nematytą.

- r . = • . . - v

Teisėjas juokės, , lyg. pašėlęs;
Aš kaip avinas stovėjau,.. 
Visa teismo salė j uokan krito, 
Net man kinkos sudrebėjo.

*

Teisėjas pirštu man pamojo: 
“Nekaltas tu esi, pone, 
Imk leidimą, tau atiduodu, 
ir bausmės neduodu, 
Tik .žadėk mari vieną: 
Prieš vąžiuodains gerti pieną”.

J Petronėlė Petrauskaitė

; : Gerbiamam Žemaičiui iš 
Brighton Parko:

Tamistele!

Neklausk manės tokių klau
simų, kurių aš-nežinau. Skaity
ti tarp eilučių nemoku ir mano 
mama nemokėjo. Nemoka nė ma 

Į no šalininkas Maikis. Nieko ne- 
j žinau nė apie jėzuitų “šovieti- 
I nes intencijas. “Nežinau, ar po- 
I piežius gali suvaldyti jėzuitus, 
1 ar ne?

bes. Nūn artinasi gadynė, kada 
nesuprantamybės nustums j už- 
pečkį faktus ir logiką. Jau da-

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
(Skiranęb's iš Juozo švaisto knygos PETRAS 

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

širvokas pasijuto pažemintas. Jis pakėlė balsą ir 
barškino savo medalius, rodydamas į juos.

— Tai ką jūs manot, kad aš toks prastas ir esu? 
štai už Armėniją, kai kariavom su persais! Čia — puo
lėm Adrianopolį ir vijom turkus! Čia Ostrolenko, o čia 
Varšuva, kai malšinom sukilusius lenkus! Šis už puikų 
šaudymą, čia vėl už gerą tarnybą...

— Žmogau, kas gi tave niekina? — stengėsi Jurgėnas 
nuraminti susijaudinusį Petrą: — Tik kvailas nesupras, 
o man tu daug nešnekėk. Aš tikiu, kad tu buvai šaunus 
vyras ir narsus kareivis. Bet visa tai jau būta ir — pra
būta. Žiūrėkim, ko tu šiandien esi vertas ir ką gali dar. 
Dalgio nebepasuksi per visą dieną, žagrės nebepastumsi, 
mėšlo iš gurbų nebepamėši, nei šieno, nei javų vežimo 
lauke nebesukrausi!

Širvokas aptilo ir tarytum nusiminė. Jurgėnas dės
tė toliau: - .

— Prie namų, apie gyvulius, kaip sakiau, tiktum. 
Aš tavęs neskriausiu. Kiekvienas žmogus nori gyventi, 
gyvenk ir tu. Gausi gerai pavalgyti, duosiu, drabužius, 
žiemą užleisiu tau krosnį, vasarą pasirinksi miegoti, kur 
tiktai tau patinka. Na, jei gerai krutėsiu už kiekvienus 
metus pridėsiu dar po skatiką. ' ,. \-

— Tik po skatiką? — nusistebėjo Širvokas;
— Taip! Daugiau neišeina — kaip sau nori■ — griež-

RUSAI KEIČIA SAVO KALBOS 
ŽODŽIŲ PRASMĘ

Jei skaitydami Sovietų spau
da rasite žodį išlaisvino; tai da
bartinė jo reikšmė bus pavergė,

Tamistele teisingai ■ pasakei, 
jog popiežius Klemensas XIV 
savo garsiąja Bule jėzuitus bu
vo panaikinęs. Bet kas iš to?... 
Klemensas pats, save apsismut- 
nijo. Jėzuitai yra artimi Jėzaus 
draugai ir garbintojai. Negi Die 
vo. Sūnus leisis,y kad koks ten 
Klemensas ar Jonas Paulius kiš

okupavo. Kai sutiksite žodį pa- j į j0 garbėsjreikalus. Nieko 
gerino,_ supraskite ’—apvogė,1
nuskurdino. O taip' dažnai jų 
spaudoje minimas žodis laisvė 
reiškia išprievartavimą.

Kada okup. Lietuvoje lietuvio 
viršininko pavaduotoju yra pa
skirtas rusas, tai žodis pavaduo- 
‘oja^ pa’ymi. kad tas rusas yra 
'lietuvio viršininko viršininkas.

žodis broliavimasis Įgivo ru
sinimo prasmę. Kai minima, 
kad jau Lietuvos pradžios mo
kyklose reikėti! pradėti mokinti 
rusiškai, tai suprantama, kad 
rusų kalba turi būti mokoma 
nuo pirmo pradžias mokyklos 
skvriaus. J. ž.

GERS PIJOKAI SMALA

Klausia vienas to’zs vaikėzas
Daktarų Alvudo: 
Viską geria Aloyzas, 
Neapsėstas blūdo.,.

— Tai ar tiesa, Daktar 
Tu sakai kasdiena.
Kad kiekvienas padarėlis 
Turi gert I k pieną?

i

Daktaras Alvudo tarė:
— Dievas taip siti vėrė.
Kad ir pekloj smalą geria, 
Kas ant svieto, gėrė...

Kazimierietė

panašaus nebus<>-. ______
Popiežių galybe šventuose zo- 

kariuose yra ne didesnė, kaip 
redaktorių, kurie rašo apžval
gas, taiso bei priima ar atmeta 
bendradarbių raštus. Redakto
riai yra savo rūšies popiežiai, 
tik jų uždaviniai yra truputį ki
tokį.* Daug sudėtingesni ir pai
nesni. Tanrstelė* perdaug iš re
daktorių reikalauji, perdaug sun 
kias sąlygas jiems uždedi.

Pirmas dalykas: mes skaity
tojai nežinom ar redaktoriai mo 
ka rašyti tarp eilučių? O jei jie 
rašytų tarp eilučių, ar Tamis- 
telė perskaitytum? Redaktoriai 
privalo rašyti jaip, kad visi 
skaitytojai perskaitytų ir su
prastų. Kiek kritikos gauna 
vargšelis "“Draugo” redaktorius 
Br. K v. Kartais dėl menko ne
apsižiūrėjimo, mažos simpatijos 
pare-škime didžiajam broliui. 
Ne. Taip nereikėtų daryti. Juk 
visi esam vienos tautos sūnūs, 
nors ir susibičiųjįayę sų'masko 
liais.
^Taip mielas žemaitėli, nek
reipk dėmesio į nesuprantamy-

bar aukštus mokslus ėjusieji:. • , . ... T < .
rašo pasisakymus abrivatais. |U1’ Pintiniu pasisakymu nuskambėjo Jurgęnp- ^dziai. 
Jei nori pasiskaityk “N.” Nr. 231 -. ~ Uz visus metus tiktai skatikas... —; murmęjo sau 
ir persitikrink. Ten rasi išspaus (vienas atsižymėjęs caro Mikalojaus.kareivis! • ’ 
dintą PLDKK pasisakymą vi-j — O ką tu manai: skatikas irgi-pinigas. jjž dyką nė 
suomenės dėmesiui. Iš ano pasi-: skatiko nieks neduoda, o be jo ir rublio nesudarysi^ 
sakymo matysi, kaip kinta mūsų į e \ t’
kalba. Ten pldbkk org. kom' Į Paniūromis nusivilko Širvokas milinę, ;^ą't^tgagstė 
rašo apie f in. atskaitomybės mundurą ir paklausė: -
knygas ir pateisinamuosius dūk. 
patvirtintus. BKK inicijalais.
Orgnio kom patiekia aiškią bu
halterinę išvestinę, kurią dar j 
patvirtino orgnid kom’ pasam-j ; ' •'■ ’A'-
dyti tikrintojai: Nayman, Res- į TRYS SKATIKAI
nick, Layton ir Wice ir, PLD; ; ,. A \
org parašais. Taip,' PLDBKK: Nors širvokas ir sutiko tarnauti,betjo .-plaučiai rūgo 
orgnio kom išvestinė yra tiksli: ir rūgo. Patenkintas niekad nebuvo, tačiau gito savb ne
irtą galim patvirtinti BKK pasitenkinimo niekad ir niekam nerodė. Išmokęs jau buvo . 
garbes teismo Pasais. daug kentėti, dažnai nutylėti, retai būti atviras ir rodyti

'vis vien niekas neišskaitys. 7ta1’ kas ant slrdles P111- Krutėjo, dirbti, kaip įsnįanyda-
.... ,mas. Niekad dykas netysojo. Mylėjo gyvulius, taupė pa- 

Tamistelė, ponas žemaite i, barinę, visur žiūrėjo tvarkos. Jurgėnai buvo patenkinti - 
esi laimingas galėdamas skaity- . . ....
tyti eilutes ir tarp eilučių. Ve-.Seimmmke daznai; kaiP.ir s^vo vaikams, pakisdavo jam 
dum su Maikiu Dievai tokio kąsnelį. Visa tai, Petro supratimu, vistiek neiš-
manumo nedavė. Vedu džiaugia, pirko to pažeminimo ir net paniekinimo, kuris prislėgė jį. 
vos, kad gab’au skaityti tą, kas. Nuolat jautėsi jis nuvertintas, beveik su piemeniu sųly- 
parašyta. Aš. senas Tėvas pri- gintas ir pastumdėlio vietoj pastatytas.
dedu, dar viešą malonumą, kad 
manės neapleidžia senutė Saty- j 
ra ir dėdė Humoras. Be tų dvie 
jų ramintojalių jaučiuosi pasi
metęs ir apleistas.

Bet, ponas Žemaitėli, nenorėk, 
kad redaktoriai bei apžvalginin 
kai vaduotųsi tais pat raminto' 
jaliais; jie ne visur tinka, ne vi
siems gelbsti. Redaktoriams bei 
apžvalgininkams tenka vaduo
tis kitokiomis rašymo priemonė
mis. nes perdidelis humoras su
kelia žegulį.

Malonu man, ponas Žemaitė
li, draugiškai su Tamsta pasiš
nekėti, bet aš negaliu vieną Mai 
kį palikti: Jis ilgiasi be manęs. 
Abu atsižvelkiu į skirtingas ap
linkybes. Tėvas.

rašo

Tarybinės buities vaizdelis

— Kur galėčiau prigulti? į-
— Einam j svirną, aš parodysiu 

mininkė. • j . ... . S

Jurgėnų vaikai nuo pirmos -dienos susižavėjo, šituo 
senu kareiviu. Jis tarytum užbūrė juos, čia jis paslap
tingas, tylus, o čia užsimiršta ir — plepus, įdomus, juo
kingas. Kai pradės pilti istorijas apie įvairius t Įdarus, 
savo žygius, kitų kraštų žmones, — tik klausykiš/i^ižio- 
jęs. Nuolat sekiojo paskui jį šitie mažieji, kaip ir?^vulių 
padermės prieauglis,— veršeliai, kumeliukai, šunyčiai. 
Visi jam buvo mieli, gražiai pašnekami ir švelnia, ranka 
paglostomi. Atsiminęs savo jaunas dienas, < nuvogdavo 
vidudienio pogulį, prisukdavo vaikams dūdelių, pridary
davo visokiausių žaislų. Iš šalies stebint- atrodė/kad čia 
darniausias sugyvenimas ir palaima. Taip mane jurgė- 
nai, taip galvojo jų kaimynai, su pavydu girdėdami apie 
seną Petrą. Kitaip nė nevadino jo, kaip tik “Apvaizdos 
atsiųstas senelis”. Bet šitas “senelis”, vienumos valandė
lėmis, kitaip jautėsi ir kitaip pagalvodavo. ~ ?

(Bus daugiau)

— Mane.

i*

kkuiskao vaizdele. ramiu papiaolmua.-, l)lu* umduuia^.

I $

“Komjaunimo Ttiesos" sausio 
: 3 d. laidoje R. Gasparaitytė duo- 
1 da' tarybinės buities vaizdelį 
aprašydama telefonų, būdeles 

Vilyvuje:_______ ___
“Važiuoju Vilniaus gatvėmis 

troAeibusu. Nieko nuostabaus.
; Iš neturėjimo ką veikti — dai
liausi pro langą. Tik staiga... 
' neišsigąskite, neįvyko jokia ava 
l.rįja, n'ekam neištiko infarktas. 
. jpli vienas vyri&is, neatidaręs 
/S ' '

Nųostabu!’ ‘ Staiga prisiminiau.

riusi durų. Apskritai prisipažin- 
s'u, kad taip sugebėtumėt ir jūs 
visi, gerbiami vilniečiai. Juk du 
ryse stiklo tai nėra, tikrai nėra. 
Tai kam be reikalo save vargin
ti. jėgą durų atidarymui naudo
ti. Tai patogumas. O bendrai, 
tai su draugu ar gera pažįsta
ma gali kalbėtis nors ir visą die-. 
na: oro garantuotai užteks, ven
tiliacija užtikrinta. Ir dar vienas 
nemokamas patoumas: jūsų

įėjo i telefono būdelę, pašnekovas girdės ne vien tik 
iū~ų balsą, bet jam pritarian- 

kad kažkada mačiau seną užsie- čių p*avažiudjanč:ų automobi- 
nietišką kino f )mą “Žmogus,. lių įvairių signalų kauksmą. Kas 
pereinantis k aurai sieną“. Gal- dar nematėt, negirdėjot ir ne- 
vojau, kad tai fantazija, o pa- j -inaudojot tokiais gerais ir ga- 
srodo, tokių ir* Vilniuje esą! na įdom ais patogumais — 
Nugalėjo smalsumas. O galvo- snauskite.” 
je. stukseno kaip, geniai mintys: < 
ka*p ėie yra? Gj»P4raš šitaip su-į 

’gebėsiu! Ir ką jūs'visi manot?, moterų registracijų karo tarny- 
Sugebejau ne tik įeiti, bet ir iš- tai. nėščių skaičius pradės di
etų is telefonu būdelėm ueatida- dėti, komentuoja bun-Iimcs.

i

ne-

Prasidejiib kalboms apie

ir jo klientas

_ ,u. lhursda)i rcbruaIy^1|JS80 _

zKaudz.au
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Detroito naujienos
PASISEKĘS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Nepriklausomybės E2-asis iš- miesto burmistro proklamaciją
kilmingas minėjimas, galima 
sakyti, pasisekė labai gerai. Per 
abi Lietuvių Melodijų radijo 
valandas, vadovaujant A. Za- 
parackui, pentkadienj pranešė 
jas ir redaktorius A. Misiūnas 
perskaitė atitinkamą šventei 
pranešimą, o po pranešimo sekė 
ALTos pirmininko dr. Kazic 
Šidlausko iš juostelės turininga 
kalba. 1*0 jo kalbos, pagrota 
šventei pritaikinta muzika. Ra
dijo klubo valandėlės pranešėjas 
ir redaktorius pranešimą pada
rė liktai po LB pagarsinimo.

Sekmadienį, vasario 10 d., 
10:30 vai., visose trijose lietuvių 
parapijų šventovėse buvo atlai
kytos pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvai laisvės. Nepriklausomy
bės 02-asis iškilmingas minėji
mas įvyko Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje 12:30 vai.

Salė gana didelė, laipinanti 
apie 700 publikos, buvo apypil
nė. Minėjimas prasidėjo punk
tualiai. Jį atidarė Detroito Lietu
vių Organizacijų Centro pirmi
ninkas dr. Algis Barauskas. Po 
trumpo įžanginio žodžio' jis pa
kvietė minėjimo vadovu DLOC 
vicepirmininką dr. Arūną Vai- 
tiekaitį. Sekė vėliavų įnešimas 
ir savanorių kūrėjų bei Klaipė
dos Krašto vaduotojų pagerbi
mas. Jam vadovavo švyturio jū
rų šaulys Juozas Kinčius.

Buvo įneštos septynios vėlia
vos. Amerikos himną sugiedojo 
devynios jaunos mergaitės, ku
rioms akompanavo muzikas Sta
sys Sližys. Sudarytas darbo pre-, 
zidiumas, į kurį pakviesti: Die
vo Apvaizdos parapijos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiunevičius, 
Lietuvos generalinis konsulas iš 
Los Angeles — Vytautas Čeka
nauskas, Michigano gubernato
riaus pavaduotojas Jąmes H. 
Brickley, JAV senatorius Donald 
Riegle, JAV senatoriaus Carl 
Levin sekretorė ir DLOC pirmi
ninkas dr. Algis Barauskas. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. Vikto
ras Kriščiunevičius. Buvo pa
gerbti žuvusieji už 
laisvę.

Michigano valstijos 
toriaus proklamaciją 
Aldona Petrauskaitė,

Lietuvos

guberna- 
perskaitė 
Detroito

Prof. AD. V ARNAS Ant politikos laktų (Grafika)

perskaitė Živilė Idzelytė, So'uth- 
fieldo miesto burmistro prokla
maciją perskaitė Alma Lėlytė.

Vėliau buvo pristatomi gar
bės svečiai, kurių šiais metais 
buvo nemažai: latviai, estai, uk 
rainiečiai, bielorusai, lenkai, 
vengrai, kroatai ir kiti. Kaip sve
čias atsilankęs JAV senatorius 
iš Michigano Donald W. Riegle 
pasakė pasigėrėtiną kalbą. Kal
ba keletą kartų buvo pertraukta 
audringais plojimais.

t'.S. Michigano senatęrius 
Carl Levin atsiuntė iš savo raš
tinės atstovę, kuri perskaitė se-i 
naloriaus sveikinimą. Pogrindi- seses *r brolius Lietuvoje.
nę kalbą pasakė Michigano gu-! ('^a Pa<lu°ta bk keletas Lie- 
bernatoriaus pavaduotojas J. H.'^uxos «~neraUnio konsulo Vy- 
Biickley. Jį perstatė DLOC vice- taul° Čekanausko kalbos min- 
pirin. adv. Algirdas Ambrose, r cia

Toliau kalbėjo Lietuvos gene
ralinis konsulas Vytautas čeką--, 
nauskas. Jo kalbos tema —;

V. PRŪSAS"

OKUPANTO VIRTUVĖJE PASIŽVALGIUS
virtinti įvedant okup. Lietuvo- - 
je karo stovį (martial law). Tuo 
būdu rusai okup. Lietuvoje pa- - 
laipsniui be atodairos vis stipri
no rusifikaciją 
cijos.

4. — O KAIP 
ŠEVIKAMS

greta koloniza-šiandien lietuvių tputa naikinama, bedievinama, rusi
nama ir skandinama alkoholyje, nes okupantas sten

giasi ją ištrinti iš gyvųjų tarpo.

Valančiaus Įsteigtą Blaivininkų 
! Broliją ir priėmė abstinento 

priesaiką. Vien tik Kauno gu
bernijoje tokių valandinių abs
tinentų buvo 684.536 asmeniu. 
Tuomet rusų okupuotoje Lie
tuvoje akcizinė mokesčių rink
liava už išgertą degtinę suma
žėjo 67'7 (“Ensyclopedia Litua- 
riięa”).
Savaime aišku, kad tokia vysk. 

Valančiaus veikla, parapinių mo 
kyklų tinklu padengusi visą vys 
kupiją, nuo Palangos toli iki 
pat Gudijos apklojusi blaivybės 
brolijomis, išblaiviusi žmones, 
negi galėjo patikti carui ir jo 
visai administracijai. Maskolių 
jis buve budriai sekamas ir vi
saip kaip varžomas, nes jis bu
vo jiems pavojingas. Petrapily
je todėl caro ministerial rimtai 
svarstė klausimą, ar nereikėtų 
vysk. Valančių ištremti į Sibi
rą. Susilaikyta nuo tokio “žy
gio” tik todėl, jogei vyskupo 
asmenybė ir jo “chlopomania” 
buvo jau toli už vyskupijos ri
bų per giliai suleidusi žmonėse 
šaknis. Carui Alekseandrui II 
pritariant, buvo pasitenkinta 
tik panaikinant visas blaivybės 
brolijas; Jas uždarė okupuotą 
Lietuvą valdęs generalinis, gu
bernatorius Nazimov’as 1859 m. 
Tačiau tuo veiksmu caro admi- 
nistracij a blaivybės j udėj imo 
nesunaikino. Vyskupo Įskiepy
ta blaivybė ir toliau gyvavo Bi
tininkų Draugijos priedangoje 
iki pat 1914 m., iki pirmojo pa- 

Parapijines lietuvių mokyk
las uždarė ir spaudą pradėjo 
varžyti koriku vadinamas ge- 
ner. gubem. grafas M. M. Mu
ra vjov’as 1864 metais. Betgi ga
lutinai lietuvišką spaudą loty
niškomis raidėmis uždraudė 
okup. Lietuvos generalinis gu
bem. generolas K. P. von Kauf- 
man’as 1865 m. rugsėjo mėn. 
6 d. Gi visos politinės laisvės jau 
buvo suvaržytos 1860 m. dar 
gen. gubem. Nazimov’o. Tais 
pat metais buvo uždrausta gie
doti bažnyčiose patriotinės gies
mės. Kiek vėliau, 1861 m. rug- 

/ pjūčio mėn. 5 d. visi draudimai 
bei suvaržymai buvo dar sut-

(Te^inys)
DABAR BOL- 
VALDANT?

Bet didžiausią “perversmą” 
suruošė, sakyčiau, lietuvių tau
tos atgimimo “gydytojo” parei
gas pasiėmęs žemaičių vyskupas 
teologijos prof. Motiejus Va
lančius. Kaip Klongevičius-Klun 
gis kilmingąją vyskupų kraują 
atmiešė- pietų vakarų Lietuvo
je, — Aukštaitijoje, Jotyingi- 
joie ir dalinai Gudijoje, — taip 
vysk. Valančius dar stipriau tą 
vyskupišką kilmingųjų kraują 
atmiešė Žemaitijoje. Ir jis, kaip 
ir Klungis, bajoriškos kapitulos 
buvo sutiktas nemažiau rezer
vuotai ir, galbūt bent slapto
mis, su tam tikra pašaipa.

Visdėlto, vysk. Valančius, ne
atsižvelgiant į nieką, per 25 vys 
kuoavimo metus, padedant dva- 
siškiįai ir pasauliečiams, įsten
gė lietuvių tautą “pagydyti” iš 
letargo miego taip tvirtai, jogei 
ji jau per savo atstovus Vilniu
je 1905 m. drąsiai pareikalavo 
plačių autonominių teisių, o jau 
1918 m. tame pačiame Vilniuje

_ pasiskelbė nepriklausoma ir su- 
Namu‘Se^i° išsikovoti pilnutėlę lais-

o kapi- 
riūbija-

vangos 
pus Jęri^i 
ma, kjfd2^ 
žmonfe 
kad joje klesti neapsakdmą lais-. 
vė. kad joje upės medumi ir pie-. 
nu patvinusios. bėga; '^Kas, esą, .. 
kitaip manio ir. skelbia/ tas yral / 
neišmanėlis, melagis ir sočiai)z-'. ‘ 
mo priešas! Tačiau, geriau įpi"," 
klausius į tų Jeriko triūbų gar
sus. išgirstama, kad dabar oku
puotoje Lietuvoje ta laisvė.ku
riami- .ant kolonizmo, rusifika
cijos, alkoholizmo ir panašių 
“gerovių’’. - —*•'

Dabar alkoholizmas okup- 
Lietuvoje klesti kaip patvory
je augančios ir niekeno nevar
žomos pikžolės. Jis tenais ne
mažiau paplitęs, kaip ir anais 
baudžiavos laikais. Tai galime 
spręsti iš anapus geležinės už
dangos atklidusios dainos, ku
rią dabar plačiai dainuoja kol- 
choznikai dabartinėse “visu 
kuo” pertekusio socializmo kar- 
čiamose, besišaipant iš komu
nistų partijos naujai prikeptų 
ponų — politponais vadinamų:

.. .Jei, brolyčiai, mesiu gėręs, 
Tai žinokit: galas! 
Jau tada aš būsiu 
Šaltas ir išbalęs.

Jūs mane rūsin 
Ten, kur laikot 
Kojas į duris atgręžkit, 
Galvą — į statinę.

O pastatę kryžiaus vietoj 
Bonką storašonę, 
Tarkit: “Laidojam girtuokli, 
Betgi tikrą politponą”...

(Bus daugiau)

valdybos pirm. drjA. Barauskas. 
Vasario 16-osios proga Detroito 
News vasario 10 dieną talpino 
ketvirtadalio puslapio aprašymą, 
apie Lietuvą. ' 3 I

Minėjime dalyvavo 4-to’ tele- ‘ 
vizijos kanalo reporteriai ir. nu
filmavo minėjimo eigą. Tam Į 
pasidarbavo DLOC valdybos pir
mininkas dr. A. Barauskas.

Čekanausko kalbos min- 
Jo kalba buvo turininga, ir 

išsami. Abu prelegentai — J. H. 
; Brickley ir V. Čekanauskas bu- 
• vo apdovanoti iš šiaudinukų ga- 

‘Žvilgsnis į praeitį su viltimi į: bintais paveikslais.
■ .............. '• i Toliau sekė rašiniu konkurso

pradėjo taip- ‘•Va-Pa'niė'°j^ Aušros ir Žiburio li
tuanistinių mokyklos niekinių 
apdovanojimas. Apdovanoti šie 
mokiniai: iš aukštesniosios mo- 

į kyklos — Eglė Baltrušaitytė, 
Viola Deveinytė, Danutė Gilvy- 
dytė, Paulius Jurgutis, Alma Le- 

įlytė, Liana Palaikytė, Danutė 
j Petruseviciūtė; iš žem. mokyk- 

3(.j[los — Karigaila Petruševičius, 
Į šalna Janukaitytė, Eglė Stc'nytė, 
Nida Černiauskaitė, Meita Li
sauskaitė, Rima Idzelytė, Dana 
Barauskaitė, Andrius Gražulis, 
Linas Ldrys, Manvydas šepetys; 
iš Aušros mok.: Natalija Si.

{ John, Vytė ir Rūta šnapštytės.
Dr. A. Vaitiekailis perskaitė 

rezoliuciją, kuri priimta rankų 
plojimu.

Po 10 minučių pertraukos se- 
•kė meninė dalis. Jaunimo cho- 
| ras, vadovaujamas muziko St. 
Sližio, atliko šias dainas: Nu
rimk, sesut (V. Jakubėno), Ne
mune upeli (Liaudies daina, M. 
K. Čiurlionio), Pradės Aušrelė 
aušti (liaudies daina, St. Sli
žio), Saulėlydis tėviškėje (B.. 
Gorbulio'. Dainas jaunimo bal
sams pritaikė ir akompanimen
tą parašė St. Sližys. Choro pra- 

1 nešėja — Laima Tautkevičiūtė. 
Instrumentalistų vienetą suda
rė: St. Sližys (pianinas), A. Mat- 
vėkaitė (klarnetas), R. Kasputis 
(trumpet) ir V. Petkauskas 
(akordeonas). Užbaigai Jaunimo 
choras ir visi minėjimo dalyviai 
sugiedojo Lietuvos himną, Janei 
Kizlauskaitei akompanuojant.

Minėjimo programos spausdi
nimo mecentatas — dr. Arūnas 
Vaitiekaitis. Technišką darbą 
atliko Alddna Petrauskaitė.

Prieš minėjimą DLOC dele
gacija buvo priimta Michigano 
gubernatoriaus William Milli
ken, kuris pasirašė proklamaci
ją. Delegacijai vadovavo DLOC

ateitį”. Prelegent 
savo žodžius 
sario mėnuo nuajų laikų Lietu
vos itsorijoje paliko savo ne š 
dildomą ženklą, kuris amžiams 
lietuviams kalbės apie jo tau-}K' 
tos gyvastnigumą bei norą ne 
tik laisvai gyventi, bet ir prisi- u- 
dėti prie visos žmonijos buities 
pagerinimo”.

Prelegentas pasidžiaugė, kadį 
šiandieną dar turime žmonių, 
kurie ne tik išgirdo savo sąži 
nes balsą, bet jo ir pakluso, 
[vairios dar iš Lietuvos atsivež
tos organizacijos bei sambūriai, j 
draugę su jau čia Amerikoje] 
veikusiais vienetais, atliko ir ai-Į 
lieka didelį tautinį, kultūrinį bei 
politinį darbą, kuris daugelyje 
atvejų davė ir labai gražių pa
sekmių. Savo kalboje apie kriti
ką, konsulas išsireiškė: “Kritika, j 
tai yra studija, kurios dėka žmo--, 
gus tampa svarbus arba pavo
jingas labai, pigia kaina”.

Tai neužginčijama tiesa. Tr 
mūsų tarpe turime kritikų, ku
rie puikiai atitinka šiai apy
braižai. Tik gaila, kad jų atlie
kamas darbas dažnai yra meš
kos patarnavimas lietuviškiems 
reikalams: ne tik neduoda; 
mums naudos čia, bet taip pat! 
neigiamai atsiliepia į pavergtus

Papildymas
1

Praeitą savaitę, aprašant Lie
tuvių Namų draugijos susirin
kimą, praleista keletas svarbes
nių sakinių. Lietuvių 1 
draugijos susirinkimas pasisakė 
už sudarymą sutarties su Da- 
riaus-Griėno klubo valdyba. De-

vę, nors ir neapimant visų lie
tuvių tautai teisėtai priklausan
čių tikrai lietuviškų žemių.

...... , . v Vysk. Valančiaus darbai ir jų iš-vvmohka balsų paduota uz su-1 ,J , -„ r davos tuomet jau buvo darymą sutarties, o uz laisvą] J. ,oco _
mokėjimą nuomos paduota 16 
balsų. Tuo- būdu valdyba įparei
gota sutartį sudaryti. Susirinki
me dalyvavo 38 nariai, turin
tieji teisę balsuoti.

Ant. Sukauskas

— Sovietams užėmus Afga
nistaną, Europoje padidėjo karo] 
baimė. Dabar vokiečių, norinčių 
emigruoti Į JAV, Kanadą ir 
Australiją, yra tris kartus daū-j 
giau. 1

ENERGY 
WISE

> tiek 
reikšmingos, jogei 1858 m. Any
kščių “mužikas” klerikas Anta
nas Baranauskas, bevažiuojant 
Į Petrapilyje esančią katalikų 
teologijos akademiją, savo ei
lėraštyje bene “Kelionė Peta- 
burkan” jau drąsiai sušuko; 
“Kad tu gude nesulauktum, 
nebus, kaip tu nori!”

Reikia pabrėžti, kad vysk. 
Valančiui perimant Žemaitijos 
vyskupystę, lietuviai dar vilko 
baudžiavą ir nemažiau kaip 
50% jų buvo beraščiai. Nemo
kėjo skaityti nei rašytu Bet 
vyskupo Įsteigtos mokyklos ir 
jo paties parašytos knygelės, 
slaptai spausdintos Tilžėje ir 
slaptai atgabentos į rusų oku
puotos Lietuvos teritoriją, prat
rynė lietuviams akis ir taip juos 
nuteikė, kad jų 1860 m. nema
žiau 80% įstojo nariais Į vysk.

miręs,

nuneškit, 
vyną,

OVERCOAT
t

Don’t Go Out Without It
K 73 M>i!er‘WortOA Comedy a sutri"’11-’/cf 

( AH PiGpmsCo .Richmond 1 ■

J. MmMms, A KISS m TH! DARK. Plkmtiifci ir intymiu rutrtyklt

Dr. Jvmm B. KmSu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuve* 
MAtnuka ano pat MnuJu amžių iki pokario setu. Vidutinio formato, 142 
piL, kainuoja $3.00. • -r.’-;

Dr. Jaeaa* B. KenChn, VYTAUTAS TH1 GREAT. literiniai DLK Vy 
taato bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* valstybės ir jot kaimynu -torija 
m pat Kain* SI.00. Kietai* viriallala SABO.

Dausmaa 
kita* knyga*

knytu yra tinkamo* dovano* Ivelrionia profomi*. Ja* b 
■a Moti atatianklni į Naujiena* arba aUiuntu* čeki v

Change the oil and 
filters every3,000to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!

rr» i»wa BaiaM street. oict?®, a. m»a

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
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psL Minkšti viršeliai __________ $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

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

a RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS ,i

Atdara šiokiadieniais nuo
8 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

TeL 476-2206
i* t^rtriLT~

D R. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIiNOSt QAL1K.A GAUTI NCPAFKASTAI fDOMIUS GYDYTO

JO, VIWOMCNtS VlIKtJO lt AAiYTOJO ATSIMINIMU*
Or. A. J. OvtMm — MINTYS IR DARBAI, 2W p«L, UrfUnfiu* ĮSOS 

®etq {ryklu*. Jablonakdc ir Totoraičio i*una* diena* ir «nrf- 
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nusikaltimų, nes jos sąmoningai jokių nusikaltimų ne
sirengė daryti ir nedarė. Chomeini ir keli kiti politi
kai kaltina šachą dėl didelio ginklų skaičiaus pirkto 
Amerikoje. Šachas mokėjo už lėktuvus, tankus, kulko
svaidžius, karo laivus, bet sumokėjo tiktai dalį skolos. 
Jeigu amerikiečiai iš anksto prisipažins nusikaltusiais, 
tai tada Iranas galės Amerikai skolų nemokėti. Tad
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dėmę ir visai nesutinka prie jos prisipažinti. Jis sutin
ka bilijonus dolerių atšaldyti, bet nori, kad sąskaitos 
būtų suvestos ir skolos mokamos.

Be to, prez, Bani Sadr nori, kad JAV niekad atei
tyje nesikišti j Irano vidaus reikalus. Prezidentas Car- 
teris nenori sutikti su šiuo reikalavimu, nes jis nie-
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Orderiu kartu su užsakymu.

kada nesikišo ir nenori kištis j Irano vidaus reikalus. 
Jeigu Irano dauguma nori kitaip tvarkyti savo vidaus 
reikalus, tai gali tvarkyti. Svarbu, kad valdžia pripažin
tų pagrindines žmogaus teises. Prezidentas taip pat 
nenori, kad Amerikoje be darbo gyveną Irano studen

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

Iraniečių problemos
Naujai išrinktas Irano prezidentas Abilhusan Bani 

Sadr, Prancūzijoje baigęs ekonomijos mokslus, visą lai
ką tvarkė krašto finansus. Naujam prezidentui krašto 
finansai buvo arčiausiai .prie širdies. Jam atrodė, kad 
finansų, klausimų sprendimas yra pats svarbiausias.

Kada jis tapo išrinktas Irano prezidentu, tai ir 
tada Irano auksas ir vertybės buvo pats svarbiausias 
klausimas. Naujas prezidentas, iš Jungtinių Tautų sek
retoriaus patyręs apie prezidento Canerio sutikimą 
atšaldyti Irano. pinigus Amerikoje, tapo didžiausias 
greito šio konfliktų šalininkas. .Prezidentas Bani Sadr, 
patyręs apie tarptautinės komisijos sudarymą šacho 
nusikaitimams ištirti, tą patį vakarą pareiškė, kad A- 
merikos ambasadoje laikomi amerikiečiai gali būti pa
leisti 48 valandų laikotarpyje.

Prezidentas Čarteris biivo daugiau informuotas 
apie padėti Irane, negu jaunas prezidentas. Prez. Car- 
teris pastebėjo, kad reikalai/taip greitai .nebus spren
džiami, nes pirma negu paleisti amerikiečius, reikia 
aptarti kelis svarbius klausimus. Prezidentas bū
tų patenkintas, jeigu amerikiečiai būtų paleisti dviejų 
savaičių laikotarpyje.

Prez. Bani Sadr labiausiai. rūpėjo krašto ekono
miniai. reikalai. Jis žinojo, kad kraštui trūksta maisto, 
kad į krašto iždą neplaukia 'doleriai, kaip plaukė šacho 
laikais, kad Sovietų tankai .yra pietinio Irano pasie-

tai kištųsi j Amerikos vidaus reikalus. Ant Birutės kalno

A. PLESKYS
Be tų dviejų sąlygų prez. Bani Sadr nori, kad JAV 

pripažintų Iranui teisę reikalauti išduoti jiems buvusį
šachą Rėza Pahlevi ir jam priklausantį turtą. Prez. 
Čarteris sutinka tartis su nauju prezidentu įvairiais 
klausimais, bet jis nepradės jokių derybų, kol nebus pa
leisti ambasadoje la'komi amerikiečiai. Jie privalo bū-' 
ti paleisti be jokių kitų įsipareigojimų.

Irano valdžia buvo pasirašiusi sutartį su JAV, ku
rioje prižadėjo gerbti pagrindines Amerikos diploma
tų ir tarnautojų teises. JAV gerbia Amerikoje esančių 
Irano diplomatų teises, todėl ir reikalauja, kad visus 
amerikiečius išleistų be jokių sąlygų.

Bet šios problemos nėra pačios svarbiausios. 
Prez. Bani Sadr, kalbėdamas apie Amerikos diplomatus 
suėmusius studentus, pareiškė,- kad- jie sudarė ■‘vyriau
sybę”. Irano? vyriausybėje. Jie nori diktuoti amerikie
čiams ir valstybei savo sąlygas, kurias' privalo priim
ti ir Irano vyriausybė. Prezidentas Bani Sadr tokią tei
sę studentams nepripažįsta. Jis reikalauja, kad Irane 
gali būti tiktai vienas prezidentas, privalo būti viena 
vyriausybė ir vienas vyriausybės nutarimų vykdyto
jas. Dabar paaiškėjo, kad ambasadą užėmusieji stu
dentai neklauso prezidento, neklauso vyriausybės ne- 
klauso vyriausybės dviejų pasižadėjimų is nenori imtis 
jokių Įsipareigojimų.

Studentai, reikalauja, kad kiekviriąs, ambasadoje 
. laikomas ąmerikietiš būtų nuodugniai /apklausinėtas, 
kad prieš Irano vyriausybę arba ūkį dirbusieji ameri
kiečiai būtų teisiami ir baudžiami, o keli net būtų 
sušaudyti.

Visi ambasadą, saugojantieji studentai prisiekę iš- . .   • X _ • « . _ Jl ’

VLIKO ŽEMINIMAS
(Tęsinys)

V. Kamantas: “.. 
dabartinis VLIKo pirm. ALTos 
pirmininku, jis tada ir dabar ga- į 
na stipriai pasisakydavo už taip 
vadinamus reorgus (to rusiškos 
formos žodžio panaudojimas, ki 
tos organizacijos pažeminimo 
tikslu, PLB pirmininkui tikrai 
nederėtų. A PI.), arba ,reorga
nizuotos bendruomenės buvimą 
prilygindamas ją dabartinei. . ..
JAV LB-nei,atseit, yra eilę to-i retų darytl ’t ankst° “ Ja,s 
kių pareiškimų padaręs, kurie * .
maždaug buvo tokie, kad yra; .. .. . ...
dvi lietuvių bendruomenės Ame 
rikoje. Mes sakome taip nėra. 
Yra čia Chicagoje problema, yra 
kai kur. kitur vienas kitas žmo
gus, kuris kiek kitaip galvoja, 
bet VLIKo pirmininkui nedera doj. Tai būtent VLIKo kur krei

1 teisingus Bendruomenės puoli- 
buvo mus VL^Ko valdybos posėdžiuo 

se, kaip teigia Bendruomenės 
ryšininkas p. A. Gureckas. Ar
ba vienas, arba antras kalba 
netiesą. A. PI.)

A Barzdukas: — Minėjote, 
kad vienas iš ankstinu, kuris iš- 
šaukė to pareiškimo padarymą 
VLIKo posėdyje •'buvo VLIKo 
pastangos kitiems veiksniams 
nurodinėti ką jie konkrečiai tu-

! pasitarus, arba neišklausius jų 
. pačių, tų kitų veiksnių huomo- 
: nės. Ar galėtumėte pailiustruo
ti šią savo pastabą?

A. Gureckas: — Gal geriau
siai paimti pavyzdį kursai yra 
dabar viešumoj paskelbtas spau

tokius dalykus viešai ir priva- piamasi į visuomenę, į organi- 
čiaį kelti”. zacijos prašant, kad niekas nie-

(Kaip matome PLB vald. ko nedarytų Madrido konferen- 
pirni- p. V. Kamantas daryda- cijos reikalu nepasitarus su 
maš užmetimus Dr. K. Bobe- VLIKu, iš anksto nepasitarus, 
liui, visai nieko nesako apie ne Pareiškimas, žinoma, padary-

-—  ---- ----------------7" - - ‘ _ "7  . ——

Prez. Bani Sadr yra pasiryžęs atstatyti studentų 
fanatikų grupę, nuo amerikiečių ambasados. Bet jis ga
lės imtis tokio žingsnio, kai suvaldys studentus. Jis tu
ri būti labai atsargus, kad studentų grupėje neatsiras
tų ir heįsigalėtų fanatikai ir nepradėtų vartoti ginklų 
prieš sumitus arrieTikie^niE. Susidaro įšpūdiš, kad mula 
Cmomeiųį yra .Iiiikęš įpareigoti prez. ^ni Sadr įvesti 
tvarką. Pats Chomeini -perleido visų karo jėgų vadovy
bę naujam prezidentui.

■Stūdentai ’nenori trauktis nuo suimtų amerikie
ti^, kėl tfebuš išspręstas -jų likimas. Jiems universiteto 
v^ovybė pataria grįžti į mokyklas ir baigti stu-1 
'dijaš. J^eŠiš nrildnrau ^c^bti ambasados tarnautojus, 

neapykanta Amerikai tokia didelė, kad jie_.net yra į>a- negu 5iokyti?,_ , .
kurio amerikie- siryžę sudaryti sąjungą su rusais atoerikitči&ffis išvyti ....................

zacijos prašant, kad niekas nie-

nyje, ir kad 'aliejaus darbinifiltai veik trieko nepagafni- tikimybę uiulai. Chopieini, bet tų 50 studentų. yra 
na. Prezidentui Bani Sadr labiausiai rūpi tie 6 bilijo- įvairių įsitikinimų žmonių. TT ■
nai dolerių kuriuos prez. Čarteris, -įšaldė ir teleidžia fanatikams, kiti yra palestiniečių šalininkai, tretieji yra 
iraniečiams naudoti tiktai Amerikoje veikiantiems 
Teherano diplomatams.

Prezidentas Bani Sadr, iš mulos. Chomeini patyręs 
apie padarytus nutarimus amerikiečiams išleisti, pa
keitė savo 48 valandų poziciją. Turėdamas plačią pa- Į 
žinti su prancūzais laikraštininkais, jis plačiai p^aricū- A 
zų skaitomam Le Monde laikrašStd pareiškė, kad iibie- šachas nebūtų buvęs toks žiaurūs,^ jeigu, amerftieclai 
rikiečiai privalo prisipažinti prie “hūšik'altimų”, pada- nebūtų jam padėję ir nedavę jaVn modernių ginklų. Jų 
rytų Irano tautai šacho valdymo metais. i

Prisipažinti prie “nusikaltimo” !

•’.V Vieni priklauso šijištams 

komunistai, palaiką ryšįus su Teherane Veikiančiais 
Maskvos agentais, o ketvirtieji ’mano, kad jie ’praleidę 
daug darbo valandų Amerikos ambasadoje, tūri, teisę 
tarti savo nuomonę keliais svarbesniais klausimais.

Studentų tarpe yra grupė, prisilaikanti Siūlos Cho- 
meini pažiūros amerikiečių klausimu. Jie ihferfip,. kjad

tas visuomenei, tačiau, lygiai 
panašus r^štaš, JtaSto Bal, buvo 
pasiųstas ir PLB-nei, kur taip 
pat nurodytą, kad nieko neda
ryti su VLIKu nepasitarus. Na 
ot matote, kyla toks keistas da-* 
lykas, kad jeigu VLIKafi būtų 
painformavęs ką jie yra sutarę 
su latviais ir estais, sudarę pla
ną, kad PLB žinotų ką VLI- 
Kas numato šios kinferencijos 
metu, arba š’os konferencijos 
proga daryti ir tada prašytų tar 
tis bet kuriais klausimais>dėl 
to, tai būtų be priekaištų. Ta
čiau. kada tokie nurodymai duo
dami nieko nedaryti be jokių 
informacijų, tai atrodo,, kad. kai. 
basi aukštesnysis-viršininkas _su 
jo pavaldiniu.

(Pastabos ir patikslinimai. 
Kaip jau minėjau, kad PLB ry
šininkas o ir PLB valdyba turi 
labai miglotą ir klaidingą su
pratimą apie VLIKą — Vyriau
sią Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą. Visai teisingai p. A. Gu- 

I rėčkas pasakė, kad VLTR>- kaip 
viršininkas kalbasi su PLB kaip 
su savo pavaldiniu. VLIKas yra 
vyriausias išlaisvinimo komite
tas ir yra lyg L'etuvos Vyriau
sybės tąsą, o PLB yra VLIKo 
sukurta organizacija jo (VLI
Ko) uždaviniams vykdyti. Jo
kia liet, organizacija neturi tei- 
sės ir negali lygintis ir prilygti 
VLIKui. Jo tikslas ir pareigos 
yra koordinuoti-derinti ir nuro
dinėti kitoms liet, organizaci
joms ką josburi‘daryti, ką veik
ti ir kaip veikti. Taip kaip frčn- 
to vyriausias vadas, kad įsaki
nėja kariuomenės atskiroms da
lims ką jos turi vykdyti ir įvyk
dyti. Jei pradėsime nebėrėšpek- 
tuoti VLIKo kaip vyriausios va
dovybės, tai laisyįnipo baruose 
pasidarys Chosas. Taip . kaip 
chaosas ir betverkė yra įsfvi^- 

. patayę šiandieninmame Irane, 
kur beveik niekas nieko nebe
klauso. To paties siekia Xietu- 
vos okupantas įgyvendinti lie
tuvių išėfvių tarpe, ir s^nonin- 
gai ar nesąmoningai tai stengia
si Įgyvendinti Bendruomenės 
vadovai. A PI.)

A Barzdukas; — Savo pasi
kalbėjimuose VLIKo pirm, pa
kartotinai akcentavo lietuvių iš
eivijos vienybės reikalą ir savo 
ypatingas pastangas šios vieny
bės siekiant, bei troškimą ją 
pasiekti.. Ką jūs laikytumėte di
džiausia kliūtimi, šios taip visų 
pageidaujamos vienybės sie
kiant?

(Bus daugiau)

— Northwestern ’’■nivęys’tetr 
profesorius William J. Browr 
sumušė vieną studentą, o dabar 
turi aiškintis teišme.

f Reiįia^hiHo, kol p^ez.. Bani Sadr įsistiprins prezi- 
čiai nepadarė nėra taip lengvas dalykas. Prezidentas iš Irano ir Artimųjų Rytų. Laimė, kad tokių studentų 'dentūroje. Reikės. dar dagiąu laiko perimti ambasados 
Čarteris pareiškė, kad JAV neprisipažins prie jokių skaičius ne toks didelis. sargybas fr išleisti amerikiečius.

. — United Steel bendrove ne
nori, kad Indiana Dimes būtų 
padidintos 88 hektarais.

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

1931 metais salą aplankė prezidentas HooVė- 
ris ir ją pavadino “poor house”. Salos gyventojai 
tuo lyg ir užsigavo, bet tas paskatino juos geriau 
organizuotis ir į darbą žiūrėti . kaip į ptogrėšo 
šaltinį. Jau 1954 metais buvo išleisti nauji įsta
tymai Virgin salų administravimui. Buvo įsteigta 
centrinė salų administracija su įstatymų leidimo 
galia. Nuo tada salų gyvenimas pradėjo keistis. 
Prasidėjo kapitalo investavimas į turizmą ir pre
kybą. Dygo naūji hoteliai, atsiradę A^ūjos mo
derniškos krautuvės. Išaūgūs^hngamoro' ir van
dens susisiekimui, pasaulis lyg ir sum&žėįo, o tu
rizmas išsiplėtė. Tada visų akys riūkl'ypo į už
mirštas mažas salas, kurių grožis pradėjo visus 
žavėti.

Kai kuriems turistams, atvykusiems iš žemy
no, saloj gyvenimas atodys gana nuobodus. Jie 
pasiges Šiaurės Amerikos didžiulės erdvės, jie 
gal but pasiges greitkelių, kuriais gali nukeliauti 
tolimus atstumus, pasiges didelių miestų su gra
žiais prekybos centrais, pasiges teatrų, operų, ba
leto. Pagaliau jie gali pasigesti ir didžiulės triukš
mingos minios. (ia gyvenimas yra visiškai kitoks- 
ir prie jo reikia prisiderinti tiek fiziniai, tiek dva-

siniai. Į salą dažniausiai atvyksta žmonės ner- 
vuoti^nekantrūs,_pripratę._prie_didesnio_^reičio_ 
ir “push button” Įrengimų. Čia visa ’to pasiges, i 
čia reikės kiek nusiraminti, pradėti lėčiau gal
voti, lėčiau vaikščioti ir užmiršti skubėjimą bei 
įtempimą.

Gal vėliau visa tai pradės patikti. Tada be
lieka tik nusimesti švarką, atleisti kaklaraikštį, į 
nuimti batus ir atsisėsti medžio pavėsy su taure 
gaivinančio gėrimo, atsikvėpti ir ilsėtis. Nereikia 
jaudintis, jeigu kelneris-tau greitai nepatarnausr- 
Jis nėra tinginys, bet jau čia toks gyvenimo tem
pas — ramus, be skubėjimo. Krautuvėje gal būt 
į tave per daug dėmesio nekreips, tačiau būk kant
rus, pardavėjas vis vien kada nors prie tavęs pri
eis,mandagiai prakalbės ir mielai tau patarnaus.

St. Thomas dabar yra turtinga sala, bet ne 
žemės turtais, ne auksu ir ne sidabru. Ją turtingą 
padaro turistai. Sala, būdama gero klimato zonoj, 
apsupta gražių smėlėtų krantų, su gerais kote
liais, sutraukia čia kasmet milijonus žmonių. Gi 
laisvo uosto pigios kainos vilioja turistus čia įsi
gyti prabangių prekių už pigią kainą. Sala leng
vai pasiekiama ore ir jūros keliais. Ypač daug tu
ristinių laivų ją aplanko. Mums ten viešint, sep
tyni dideli turistų laivai stovėjo prie jos krantų. 
O miestas buvo prikimštas turistų, kurie buvo 
apgulę krautuves, kavines, restoranus.

Turizmas saloje labai sparčiai auga, o su juo

sala darosi vii 'tūrtif^esnė. Tačiau perdidelis tu- 
rizmo-išvystymas ir-rišė dti^fo ^ėrbvės -pąrėmi-- 
maš vien tik Jūd yri ĮAbii rfzikingaš ir gali pri
vesti prie bankroto. Juk gali įvykti riaušės, ir 
reVdliifcija, kaip kibė j. ji buVo žydintis tdnzmo 
kraštas, bet atėjus Castro, turizmas sustojo ir 
sala pergyvena sunkų ekonominį laikotarpį. Cas
tro Jau pradėjo ir. vėl dairytis į Ameriką, nogėda
mas ir vėl.saflpje išplėsti turizmą, kad tuo page
rintų sunylnisią salos ekonomiką.
-—Nežiūrint gresiančių-i>avojų, vis planuojami 
nauji hoteliai Su moderniausiais įrengimais, kad 
patenkintą pačius kaprizirigiausius turtuolius. 
Kai kuriems salos gyventojams toks turizmo plė- 
timas kelia nemaža rūpesčio. Jų nuomone, tas 
salai gali tik pakenkti. Ji gali tapti visiškai su- 
komercinta, perkrauta ir, vietoj ramios salcįS, gali 
pavirsti sugrūstu miestu. Tas jau įvyko l&iaYni i 
Beach, Floridoj. Kadaise Miami Beach buvo garsi 
vasarvietė. Čia buvo gražūs smėlėti Atlantė pa
kraščiai. Jie buvo švarūs ir nepadengti hoteliais 
ar apartamentais. Turistai milijonais traukė į šią 
ramią vasarvietę.

Dabar gi visas Atlanto pakraštys apstatytas 
mūrais, smėlio beveik neliko, tik vandenyno ban
gos negailestingai daužo didžiulių mūrų parhatus, 
tarsi norėdamos juos išgriauti. Atlanto pakraštys 
paliko nešvarus, ten primėtyta įvairių šiukšlių ir 
niekas jų nevalo. Ir kas gi įvyko? Turistai pra

dėjo vengti J^mi Beach Jiejpąsųko__ten,_kiir 
gali atrasti bent mažą sklypelį dar nesudarkytos 
gaihtdš ir jūs prieglobsty kiek pasilsėti riuo trlukš- 
mmgo gyvenimo.

Bizn^Hai fuojaū lusirūpino 'Savo If ' :-
ir norėjo įpiršti gemblinimo biznį, kuri, c vėl 
pripildytų jų piniginės. Tačiau protingi žm 
jų pasiūlyml “atmetė, čia gemblinimo biznis r.i? 
kp nepadėk, bet reikia ir vėl atstatyti paplūdi
mius, apvalyti juos nuo šiukšlių, atnaujinti hot- 
liūs ir motelius, tranuose dabar gausu tarakonų 
ir kitokių parazitų. Ceral cušbvark:us. Miami 
Bėlch ir Vėl itšiglus, ir vėl pradės Į 'čia sugrįžti 
turistai.__ ___  _____________________  _

St. Thomas saloš adrliništrAcija deda pastan
gas tėrizfnė plit.Yhą kiek pristabdyti Sr savo eko
nomiką tvarko taip, kad ji nebūtų vien turizmu 
paremta. Yra įvestas pajamų mokestis, kurio dė
ka sudaromas lyg Tr atsarginis kapitalas, reika
lingas bėdos atveju. Skatinama saloje steigti ma
žas dirbtuvėles, kurių gaminiai būtų išvežti į 
Amerikos žemyną neimant jokio muito už juos.

. (Bus'daugiai)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
SKAITYTI DTENRASfl /rNAUJlENOS°
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Gerai naudokitės laiku, nes dienos yra. piktos”. Efez- 5:16.

Kai kurie vertėjai išverčia šituos žodžius “atpirkdami lai
ką”, lyg kad laikas jau nebėra mūsų, šio gyvenimo rūpesčiai ir 
reikalai, pasauliniai įpročiai ir mūsų nupuolusio kūno geismai, 
yra palaikę sunaudoti visą mūsų laiką šio gyvenimo reikalams. 
Pasišventęs žmogus turi rūpintis dangiškais, didžiojo Karaliaus, 
reikalais. Mes turime surasti laiką skaitymui ir tyrinėjimui, at
siminimui ir dėkojimui Dievui už geradarystes. Turime rasti šiek 
tiek laiko skelbimui gerųjų žinių kitiems. Jei pasiduodame pa
saulio gundymams, tai visiškai neturėsime laiko Viešpaties rei
kalams. Turime' pasirodyti išmintingais, gerai naudojančiais lai
kų, o ne pasiduodančiais pasaulio vilionėms ir apgaudinėjimui.

*V. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika S'Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

DR. K. G. DALUKAS 
AM.UIIRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

♦449 So. Puiaaki U. (Crawford 
MacKcal Building) TaL LU 54444

Stepono Kairio atsiminimai

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WwMMctw Catnmunity faUnikoa 
Medicinos traktorius 

4938 S. Manheim Rd. Wastchaeler, IL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomi* ir

Tai.: 542-2727 arba 562-2728

Bi 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IPSCIALYBI AKIŲ LIGOS 

3997 Wact 103rd Street 
Valandoe pagal anstarima.

DR. FRANK PLECKAS 
: ' OPTOMETRISTAS 

’ KALBA LIETUVIŠKAI 
2418 W. 71 St. TaL 737-5149 

Tikrina aki*. , Pritaiko akinius ir 
t-‘ ’ ; “contact lenaea”

lx

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL8S IR 

■ .PROSTATOS CHIRURGIJA 
r 2*54 WB5T *3rd ITREET 

VaL aatrad. 1—4 popiet.

Ofiso 776'ISO 
RatWandjaa Hlefj 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAI 

•amini praktika, cpac. MOTERŲ llr- 
Oftas 2452 WUT STto rrMRT

OFISO VAL.: pinu antncL, tračiaa

alsia 3-4 vai. popiet ir Htn laiku

p Šileikis, o.p.
Aparatai - Protezai. Med. ban- 
dažai. Spaelail pagalba to|aa» 
''Arch Support!) far t t

M *- tM ». »L «•»

F L 0 RID A
DR. C. K. BOBELIS

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ.

SL Petersburg, Fla. 33710 
Tek (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

_________ ŽEMA KAINA

Tai. WA 5-8043

MOVING

a Jwlrtv •toEvmv.
ANTANAS VILIMĄ*

T»l 374-1*82 J7t-544<
. . ■ ■ .. I -*

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

(Tęsinys)

1916 metų gruodžio 11 dieną 
bene daugiausia V. Zubovo ini- 
cityva buvo taip pat Peterbur
ge suorganizuota draugija ‘Grū- listus. ‘Grūdo’ Amerikon pasiųs

1 ti A. Bulota ir P- Keinis aukų 
parinkti gavo iš Lietuvos Šelpi
mo. Fondo ir poros pavienių 
asmenų 65.310 rublių, kai visos 
‘Grūdo” pajamos sudarė vos 
70.0 0 rublių; su tokiais pini
gais ‘Grūdas’ galėjo daugiau pa
siekti gerai organizuotu darbu 
kaip lėšomis. Ir visdėltb per vie 
nerius metus buvo įsteigti ir vei 
kė šeši ‘Grūdo’ skyriai: Peter-1

jos ir jiems buvo žinomos. Dar
bą gelbėjo lietuviškoji Ameri
kos' emigracija, palaikiusi socia-

das’ tremtiniams iš Lietuvos 
šelpti, vaikų mokymu ir suau
gusiųjų švietimu rūpintis. ‘Grū
do’ steigiamajame susirinkime 
dalyvavo 76 asmenys ir, nusta
tę draugijos * uždavinį, išrinko 
valdybą iš šešių: V. Bielskį, G- 
Liutkevičių, M. Januškevičių, 
V. Požėlą, P. Keinį ir V. Zubo
vą. V. Zubovas buvo išrinktas 
valdybos pirmininku. ‘Grūdas’
— kairiųjų šalpos organizacija Į burge, Paskove su poskyriais
— netilpo Lietuvių Draugijoje; Ostrove ir Porchove, Mogilia- 
pabėgėliams šelpti, kuri tuomet ve, Juzovkoje, Jurpevkoje, Lu- 
gaudave visas valdžios lietu- ganske, ir Lozovaja-Pavlovkoj; 
viams. skiriamas lėšas ir kurių 
Martyno Yčo pastangomis buvo 
tuomet daug gaunama. ‘Grūdo’i 
organizatoriai kaltino L. D. Vyk j 
domąjį Komitetą tuo, kad treml 
tiniams jo duodama pagalba,1 
teikiama iš viršaus pašalpos pa
vidalu, tremtinius denioralizavu 
si ir žeminusi; kad- visa šalpos 
organizacija taip pat iš viršaus 
esanti nustatoma ir vietomis 
esanti pairusi; kad klerikalai ir 
tautininkai iš šalpos reikalo pa
sidarę srovinį- monopolį ir prie
glaudų mokyklose vaikus temo 
kė poterių. ‘Grūdas’, pradėda
mas darbą, kur tik būdavo ga
lima, laikydavosi savišalpos dės 
nio, laikydavo demokratinį pra 
dą, sudarant aparatą šelpimo 
darbui prieglaudoms ir mokyk
loms žiūrėti. Rūpindavosi vi
sais, kas tik buvo iš Lietuvos, 
be tautybės skirtumo, steigda
vo vaikams prieglaudas ir prie 
jų mokyklas; prie mokyklų — 
kursus suaugusiems, ir mokymą 
stengdavosi kiek galint geriau 
tvarkyti. Kiek galint mažiau 
išlaidų administracijai, kiek ga 
lint daugiau šalpai ir švietimui,
— tokia buvo ‘Grūdo’ veiklos 
vedamoji mintis.

‘Grūdas’ gyveno visuomenės 
lėšomis. Jo pakartotini bandy
mai ir iš valdžios pinigų gauti, 
nė dūmos laikais, nė prie bolše
vikų nedavė nė vieno rublio: 
demokratinės ‘Grūdo- simpati-

turėjo keturis įgaliotinius vie
tose, išlaikė keturias prieglau
das, septynias pradedamąsias 
mokyklas ir septyneris kursus 
suaugusiems. Draugijos mokyk
las lankė 483 vaikai ir suaugu- 
t"‘ųjų kursus 155, iš viso 638. Pa
šalpoms buvo išleista 65% visų 
pinigų. švietimo reikalams 10% 
r administracijai bei įgaliotinių 

kelionėms 25%, lankant po vi
są Rusiją išbarstytus mūsų 
tremtinius. • ? ’

Į tą, kad ir nedidelį visuome
nės darbą V. Zuvovas dėjo sie
lą ir lėmė darbo kryptį; buvo 
ir čia tikrai visuomeniško, pa
žangaus darbo pionieriumi. ‘Grū 
das’ veikė Rusijoje vienerius 
metus, — 1918 metais pradėta 
ruoštis grįžti namo.

SUSIRINKIMŲ

Lietuvį Žagarės Kb’bo eilinis na 
rių susirink.'mas įvyks sekmadieni.- 
vasario 24 d., 1 vai popht Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Tai man Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
laug svarbių reikalų apkarti, o jau 
alkas užsimokėti naro duokles. Bus 
r vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

mus gulėjo gėlėse skendusiam f 
grabe, atsipalaidavęs nuo visų 
žemiškųjų rūpesčių ir baigęs 

i sąskaitas su gyvenimu. Laidoti 
suvažiavo jo artimiausi drau 
gai, suėjo kaimynai ir dvaro dar 

• bininkai. Jokių delegacijų. Se
niai su betkuria konfesija atsis
veikinęs V. Zubovas buvo lai
dojamas be bažnytinių apeigų. 
Tai buvo po paties noras. Pa
laidotas namie, senose Medem- 
rodės kapinėse. Kai artimiausių 
draugų atneštą grabą užbiro že 
mė, kapo sargybą perėmė šim
tametis ąžuolas ir sunki grani
to atskala. Zubovas mirė 1933 
metų birželio 23 dieną.

i V. Zubovas paliko jį pazrnu- 
! siems negęstamą atmintį. Pali
kuonis atėjūnų, atsiradusių Lie-

------------------------- ------ --------- tuvoje jos pavergimo pasekmė-
Grįžęs Lietuvon, V. Zubovas je> y Zubovas visu savo gyve- 

apsigyveno Medemrodėje, ati- nįmu atsižadėjo praeities bei ti- 
džiai sekdamas išsilaisvinusios tu]ų įr sąmoningu nusistatymu 
Lietuvos kūrimąsi. Į politinį gy-' grįžo savo simpatijomis į liau- 
venimą nesidėjo, visą savo ener 
giją ir sugebėjimus skirdamas 
savo ir krašto ūkio reikalams. 
Ūkio klausimais r a š inėdavo 
straipsnius ‘Sietynui”, bet į pa
tarėjus niekam nesipiršo.

Nepriklausomojeje Lietuvoje 
lankiausi Medemrodėje du kar
tus. (Pirmą kartą — bene 1931 
metais). Erdvaus medinio na
mo dideliame kabinete pasitiko 
šeimininkas su šypsena, kaip 
ir anksčiau. Jau- kiek apsunkęs, 
truputį žemyn paaugęs V. Zu
bovas gyveno kadaise neišsemia 
mos energijos jau mažėjusiais 
ištekliais, bet vis toks pat dar
bštus ir gyvai jautrus. Didelis’ 
rašomasis stalas buvo apkrau
tas knygų, žurnalų ir korespon' 
dencijos. Iš to, kaip buvo ap
krautas negalėjai atspėti šeimi-J 
ninko pedantiškumo, bet kny-į 
gos stovėjo ant stalo, atrodo,' 
ne dekoracijai. Kalbėjomės apie 
įvairius dalykus, ir beveik visi; 
j;e lietė savus, tuometinius Lie- j 
tuvos reikalus, pirmąjį mūsų' 
kūrimosi etapą. 1926 metų gruo 
džio 17 dienos perversmo padari; 
niai, naujo režimo pobūdis buvo' 
jam žinomi ir gerai supranta-- 
mi. Vengė apie juos kalbėti, tar! 
turn jam fiziškai buvo abuoja' 
jų liesti, — ne už tokią Lietu-’ 
vą jis stojo ir ne tokios laukė-j 
Turėjau progos kaiką pamatyti ( 
ir iš Medemrodės ūkio. ;

Ūkio reikalų tvarkymo didžią 
ją dalį jau buvo perėmusi V.! 
Zubovo antroji žmona, Viera ' 
Pavlovna, bu v. Bielskienė. Kai 
atsisveikinęs su šeimininkais,' 
galvoje dorojau įspūdžius, pa-i 
sidarė liūdna: gyvenimą žadi-j 
nęs ir kūręs V. Zubovas, įvai-į 
riaspalvis ir perdėm humaniš-J 
kas, artėjo prie kiekvienam ne
išvengiamo galo. .

Antrą kartą Medemrodėje bu
vau V. Zubovą laidoti. Buvo 
pašarvotas darbo kabinete ir ra-

EUDEIKIS

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos narių metinis susirinkimas iyvks 
nerktadienį, vasario 22 d., 7 vai. vak. 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi ats:lankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės. 
_____ Eugenija Strungys. rast.__

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY WW/Mr
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
following distances...

YCX/LL Run INTO TROUSte lF

YOU'RE POLLOWING TOO CLOSELY—

IF YOU DRIVE AT THE
SPEED ST YIN

THt a. '/r iame,
ram’

dį, iš kurios prieš šimtą metu 
išėjo carės Katrinos H feldcech- 
meisteris Platonas Zubovas. Ne
atsisakė jis palikimo ir padė
ties visuomenėje ir nenuėjo vi- 

; sus tiltus deginančio revoliuci- 
’ ninko keliais. Betgi visą laiką 
gyvai jautė savo pareigą bend
ruomenei, kurioje gyveno ir 
kaip sugebėdamas tą pareigą 
atliko. Ta žmoniškoji V. Zubo
vo asmens savybė padarė jį sa
vą Lietuvai ir lietuviams, — 
tiek savą, kiek begalėtų tik re
tas jo socialinėje padėtyje. V. 
Zubovas grįžo Lietuvon po pir
mojo pasaulinio karo ne tik dėl 

; to, kad čia buvo Medemrodė.
Dar jaunuolis pradėjęs jungtis 
į jį supusią aplinką, subręsda- 
mas į ją įaugo visokeriopai ir, 

■■ vaikas kalbėjęs su tėvais pran- 
’ cūziškai, su sayę> susilauktaisiais 
' vaikaičiais kalbėdavo tik lietu
viškai. Kad ir tarmiškosios lie
tuvių kalbos pasisavinimas te
buvo jam pažymys, jog visi Lie 
tuvos kultūriniai, visuomeniniai 
ir socialiniai reikalai jam buvo 
pasidarę taip pat savi.
bvpjaue

(Pabaiga)

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM"" Tablets are 

50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s Pills for 

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

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes1 There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

JOSEPH NAGRECKY
J Gyv. 7252 So. Campbell Ave., Chicago, Ill. f
J Mirė 1980 tn. vasario 19 d., 12:30 vai. popiet, sulaukęs 4 
p 80 melų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Melūnuosc. J
J Amerikoje išgyveno 70 metų.

5 -“Paliko nuliūdę: sesers sūnus Waller Budgin su žmona F 
Lorra n. jų sūnus Richard su žmona Mary, krikšto sūnus 8 

j Daniel A. Gęstant su žmdna Patricia, jų sūnūs — Daniel G.
ir Laurence J. bgi kiti giminės, drangai ir pažįstami. P

L **ŲtrtrtLVTU I i id ill 1VL IU i y i auųi.Tr\aui niui/ui,

Upytės klubui, taip pat Našlių, Našliukių ir Pavienių klubui.

Kūnas bus pašarvotas kclvirtadienį 5 vai. pepiet I^ick- J 
Lackawicz koplyčioje, 2421 W. 69tr St.

šeštadienį, vasario 23 d., 10 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Joseph Nagrecky giminės, draugai ir pažįstami / 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai<lotuvėsc_ir suteikti jam g 
paskutinį patamarimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sūnėnas ir kiti giminės.

laidotuvių direktoriai: Steponas C. I^ick ir Sūnus. 4
Tel. 737-1213. į

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

t A:

Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

IllKiME 
____ KOPLYČIAS - 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArd. 7-3401

_____ L BUTKUS - VASAIHS-----------
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

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

 GEORGE F. RUDMLNAS---------
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, TH 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. BALSTED STREET

RADIJO IRIMO* VALANDO*

VIm* rvriMM Ii W0PA

Lietuviu kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
'U, ryto.

VedėĮi Aldona Daukui 
MtmUct 4441$

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

TeL YArds 7-1911

Powerful anti*itch 
drug you can buy 
wittioutan Rx!

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin
condiltofiš 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 I
itching. “ I--------------------------
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Floridos Amerikos Lietuvių klubo val
dybai, direktoriams ir nariams

1896 m

Dėkui skaitytojams, auko

suSąryšyje su laiškų rašymu lapkričio 10 dieną, nesivaržė 
kongresmanui Bill Young ir Flo organizuoti erzelį, nesusiprati- 
ridos Amerikos Lietuvių Klube. mus, neapykantos kėlimą vienų 
įvykdytu trijų Klubo Valdybos ‘ kitiems, susilaukė viešo pasmer 
narių neleistinu įsikišimu į ALT 
St. Petersburgo skyriaus darbo . v __ _ - ------
ir jo teiorizavimu klaidų ieško- sirinkimui pirmninkavusio be-l 
jimo priedangoje, ALT St. Pe
tersburgo skyriaus narių susi
rinkimas, įvykęs 1979 m. lap-, 
kričio mėn. 14 dieną, vienbalsiai 
priėmė savo nario A. Palecko 
patiektą raštą ir pavedė šio sky
riaus valdybai įteikti jį Flori
dos Amerikos Lietuvių Klubo 
Valdybai, Direktoriams ir na
riams.

Seka jo turinys:
Gerbiamieji,
Laišgu bei peticijų rašymas 

atatinkamiemš JAV asmenims 
bei užsienio valstybių galvoms 
yra tiesioginis ALTos skyriaus 
darbas, vedant kovą prieš So
vietų Sąjungos Lietuvos okupa
vimą ir siekiant Lietuvos Ne
priklausomybės. Kokia bebūtų 
padaryta raidinė ar techniška 
klaida — atsakomybę neša ir ją 
prisiima ALTos skyrius, o ne 
intrigų ieškantiej Klubo nariai 
ar Klubo Valdybos nariai. Iš 
ALTos skyriaus pusės Ameri
kos Lietuvių Klubo vardas, jo 
garbė bei orumas niekad 
buvo pažeisti.

Turėdami galvoje, kad tie 
tys asmenys antru kart tuo 
čiu reikalu, net panaudodami 
Lietuvių Klubo visuotina nariu 
susirinkimą, įvykusį 1979 m.

kimo Lygiai nedovanotina Lietu 
viu Klubo visuotinam nariu su-

vališka laikysena, abojumas su
laikyt baubimą bei maurojimą, 
suniekinusį visą susirinkimą.

Šio triukšmo pasėkoje buvo 
nutrauktas ALTos skyriaus 
paaiškinimas apie priežastis, pa 
gimdžiusias kaltinimus, apvilk
tus piktom užmačiom ir kitus 
niekinti polinkiais. Mes apgai- 
lestaujam, kad susirinkimui pir 
mininkavęs Albinas Kamius ne
suprato, kad reikia atsiprašyti 
asmenį, kurio kalba sukeltu, 
triukšmu buvo nutraukta.

gojęs savo valdybą šį pareiški
mą įteikti aukščiau minėtiems.

St. Petersburgo ALTos 
skyriaus valdyba

mis parimusiems Naujienų lei
dimą prenumeratos pratęsimo 
bei kalendoriaus proga. Po $5 ESTATE
Hammond, Ind., Jonas Navickas* - - ——--------------—
iš Belleville, Ill., Juozas Andri-. žemi — Perdevlmui
konis iš Manchester, Conn., Juo REAL ESTATE FOR SALI 

zas ir Rožė Klukenski iš Stam- ‘ 
ford, Conn., Juozas Arcišauskas : 
iš Chicago Heights, Ill., ir Anta
nas Graužinis taip pat V. Vis
mantas iš Marquette Parko. 
Dėkui visoms ir visiems.

— Rockįordo Pensininkų klu
bas, palaikydamas lietuvišką 
spaudą, parėmė Naujienų leidi- 

į mą $10 auka, kurią atsiuntė per 
kasininką V. Keršį. Dėkui val
dybai ir visiems to .klubo na
riams.

Namai, Žarni — Pardavimo) 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS j:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.XZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIA4AS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Draugijos Seimas, įvykęs 1979 
m. spalio 14 d. Clevelande, Ohio, 
didžiai vertindamas lietuviškos ; ke rengl:a tradicinę madų paro- 
spaudos reikšmę ir atsižvelgda- j dą balandžio 27 d- Kultūros ži-

— Bal/o 100 skyrius New Yor-

mas j nelengvas spaudos sąly
gas, nutarė paremti Naujienų 
dienraštį $200 auka. Reikšdami 
geriausius linkėjimus, prideda
me $200-eėkį”;-. Dėkui valdybai 
ir visiems tos garbingos organi-j

Viso to akivaizdoje, mes ran
dame būtiną reikalą išreikšti 
protestą prieš provokatyvius tų | 
trijų Lietuvių Klubo Valdybos j Į 
narių — Angelės Karnienės, 
Kęstučio Grigaičio ir Kazio Ur- 
bšaičio — išsišokimus, kompro
mituojančius Klubą ir visos Klu 
bo Valdybos sąstatą, leidusį įsi-Į 
viešpatauti pikto pradui. Į reaixu,

Ateičiai prašom Floridos Ame* noms $5-42 likutį. Taip pat dė- 
rikos Lietuvių Klubo Valdybos kui Montrealio tautiečiui, uz- 
ir Direktorius neleisti sauva-I 
liauti atskiriems Klubo Valdy
bos nariajns, neleisti terorizuo
ti klube esančių organizacijų 
veiklos bei jų darbo.

Su gilia pagarba ALTos St. 
Petersburgo skyriaus visuoti
nas narių susirinkimas, įparei-

Dsrametis patyrimas — 8^.žininffas darbas j D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
M ruošiate, keliauti - kreinkite, i Lietuviu T.t.t... !| operation. Pick up and delivery within a 4(» mile radius.

Chicago-based, excellent pay package.

(312) 226-7828 -

— Dėkui Jonui Astravui iš 
LaSalle apylinkės prie Mont- 
realio, paaukojusiam Naujie-

ne-

pa- 
pa-

j sisakiusiam Naujienas pusei me 
tų, bet pavardės prašiusiam nes 
kelbti."

- ' — G. J. Lazauskas atsiuntė 
tokį raštą: “Tėvynės Mylėtojų

OWNER-OPERATORS

dinyje. J. Gerdvilienė registruo 
ja įvairaus amžiaus modeliuo- _ 
tojus.

_ —. tVeW-Yorke_sėkmingai veU —, 1____ -v .kia mišrus kvartetas “Jinai iii

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: i
American Travel Service Bureau

9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643
Telef. 312—238-9787---------------4

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvą, traukinią, laivą kelią, m
nią (cruises), viešbučią ir automobilią nuomavimo rezervacijas; Parduoda- v 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Icaštus- J 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiamĄ Infor’ • j 
macijas visais kelionių reikalais.___' J

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietai ] 
13 anksto — prieš 45 - 60 dienų

MARIJA NOREIKIENt J

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-278';

zacijos nariams. Centro valdybą ‘ gintarai”. Kvartetas gastro 
sudaro: Gertrūda Dargienė —| have tradiciniame Užgavėnių 
pirm., inž. Grožvydas J. La- j vakare, Waterbury, Corm. Pro- j 
zauskas — sekr., inž. Aleksan-1 gramoj dalyvavo taip pat akto- 
dras Chaplikas — ižd-, Antanas rius Paulius Rejeckas. • 
Andriulionis ir Elena Lazaus- _ vasario mėn. 24 dieną 
kienė — iždo globėjai, dr. Algis; 11;45 val ryto JAV LB Ci’; 
Budreckis, Povilas P. Dargis, dr. j cero Apylinkės Valdyba šaukit 
Vytautas P. Dargis, Alena De- visuotinį — metinį narių susirin- i 
venienė ir Martynas Gudelis — kimą šv. Antano parapijos salė ] 
vicepirmininkai. TMD įsteigtąja 1500 So 49 Ct> Cičero ni į

~ j Valdyba (Pr.) i
• - 1

| — Horoscopes or Astrologic:
| Tarot Card Readings. Saturday
I 11 to 5 no appointment neces | 

jJsary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
j] STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
| bame lietuviškai. 782-3777 o:} 
= 925-8392. Professional Membe; 
|{American Federation of Astro 

-MJdgers.—(Er)-------------------—-----
’ 1

rl • SPECIALI 20% NUOLAl 
[ DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI 
L į MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
F jteželiai, žiedai, gintariniai karo

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

— š.m. vasario mėn. 24 diena

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas.

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629. — TeL WA 6-2727

liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženkli 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento » prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

Elektros ir vandentiekio 
darbai atliekami 

sąžiningai.
Telefonuokite: 434-6828

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- 
nimo vajaus talką!

Premimeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dot
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas------------- -------------------------------------------------------------

> Užsakau Naujienas kaip dovaną savo „ 
dol._ Tra ramjas skaitytojas. Priede

Pavardė ir vardas __________
Adresas___________________ _

Sponporiaus pavardė, vardas ir vietovė

kuris

got the selection and prices to prove it 
All styles... all widths and 

lengths...all great value and all

in 14k gold
40% off

EUROPOS RINKA NORI 
BŪTI NEUTRALI

• STRASBURGAS. — Visur 
Europos finansinius sluoksniu: 
nustebino Europos Bendrosior 
rinkos vadovų nutarimas būt’ 
neutraliems Afganistano kon 
fliktui. Visi žmo. kad Sovietų ka 
ro jėgos okupavo’ Afganistaną iiI *-
konfiskuoja galvijus Sovietų di 
vizijoms maitinti. Sovietų karei 
viai negali vežti turto iš Afga 
nistano, nes gerokai apardyti ke 
liai, vedantieji j Sovietų pasieni 

Bet Bendrosios rinkos vadova 
mano, kad iki galutinai nebu: 
išspręstas Afganistanan įsiverži
mo klausimas, Bendroji rink? 
turėtų būti neutrali, ji norėtu 
prekiauti su abiem pusėm — 
su rusais ir su jiems paskelbu 
siomis ekonominį boikotą vals 
lybėmis.

— Aukso uncijos kaina trečia 
dienį nukrito iki $638.

KALTINA AMERIKIEČIUS

• 2BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
Marquette Parko rajone. i

• RESTORANAS su namu ir visais! 
įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
. Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

OPfNBGHBORHOOD
peauv gpoup

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

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chieagoje ■ ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

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

Tel. 767-0600
independently owned and operated

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo .reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga šu legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma 'Naujienų administracijoje, 
1739 South Hajsted St., Chica-

iuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
Tauta autoriau? troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

ikirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kltui 
gyvenantieji prašomi užsisa 
ryti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

ELECTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

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

"Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAŠ, 4059 Archer Avė.
Chicago, ĮIL 60632. Tel. YA 7-5980

f

M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

^^^^ynwiri^citokDblanlai^^^^

HOMEOWNERS POLICY
F. Zipci is, Agent 
3208% W. 95th St 
Everg. Pirk, ni<

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS _ 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. x j* • in

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. 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, JR. 60629

RENTING IN GENERAL
Nuomos

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas—  --_____ _
Adresas_________________________________________________

T4k Gold Charms

—14k Gold Earings — 30% off------
T4k & 18k Religious Medals — 30% off

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas -------- -------------  ----  -...... ..............................
Adresas --------------------------------------------------------------------------

HAIL Beauty Si

MASKVA, Rusija. — Sovietr 
propagandds agentūros kaltin 
amerikiečius dėl Sovietų kar 
jėgų nelaimių Afganistane. Pr 
čioje pradžioje rusai kaltin 
amerikiečius dėl jų invazijos 
bet kai visame Afganistane ne 
pagavo nei vieno ainerikiečic 
tos agentūros nutilo.

Dabar vėl pradėjo tuos pačiu 
kaltinimus, tvirtindarųos, ka< 
amerikiečiai aprūpina afganista 
niečius ginklais, kuriais vietinią- 
gyventojai puola įsiveržusius ru 
sų karius.

CICERO, ILL. 2 bedroom apartment 
for rent, 4% rooms, including stove 
& refrigerator. Near CTA & shopping 
area. Call 863-7043 between 4 to 6 

P.M., and 8 to 10 P.M.

' Dual Formula

FEEN-A-MINT
Laxative Pills— 

Contains a mild stimulant 
plus the softener 

most recommended by 
doctors.

Read and follow label dtrectrons.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Saikia

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

(5 • MAMUNOS) CHJCAOOs K ILL. Thursday February 21t 1980




