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AFGAN1ECIAI VALI % JAS PROVINCIJAS/

MASKVIŠKĖ “KRONIKA” APIE 
LIETUVIU POLITKALINIUS

KETVIRTAD. — 1-mam pusi. Liepos mėnesį Matusevičių
Apie lietuvių politkalinius ir uždarė į kameros tipo patalpą 

jų kalinimo sąlygas duoda ži
nių Vakaruose neseniai gautas 
53t2Sis maskviškės Einamųjų 
įvykių kronikos numeris (1979, 
rugp. 1). Apie čJstopolio kalė
jimą, kur kalinamas Viktoras 
Peikus, rašoma: ‘Tai nedidelis 
triaukštis pastatas, skirtas maž
daug 3(1(1 žmonių (43 kameros). 
Pirmas aukštas — pusrūsis. Po
litiniai laiokmi antrojo aukšto 
kairėje dalyje. Kamerose medi
nės grindys. Vandeni, pagal nu- 
sta lytą t varka, prižiūrėtojas 
įjungia 1 kartus į dieną. Keltis

PKT 5 mėnesiams, o' Petrą i 
Plumpą — dviem. Beje, per ' 
“viršūnių susitikimą Vienoje ;
keturi politkaliniai, jų tarpe P. : |||@||

lt-
M

Phiihpa, buvo uždaryti iki 10. 
parų į bausmės izoliatorių už į 
mėginimą pasiųsti telegramą 
prež. (karteriui. (Ella)

ŠALIŠKOS ŽINIOS PAKENKĖ 
FORDO BENDROVEI

7-tą, pamainos pabaiga — 8-tą 
vakaro. Ligoninės nėra (arti
miausia Kazanėje). Leidžiama 
apsipirkti kalėjimo krautuvėlėje 
du kartus į mėnesį, bet tik už 
pinigus, uždirbtus kalėjime.

PolitVaHnud buvo išvežti iš
Vladimiro kalėjin;o į čistopolį 
1978 m. spalio 8 d^pecialiu eta
pu. Tarp atšuonių/Tlryžuctųjų 
kalinių” buvo ir Petkus. (Diy- 
žuolus rūbus nešioja vadinami 
“ypatingai pavojingi recidy^s-

WINAMAC, Indiana. — Fordo 
bendrovės, vicepirmininkas T. J. 
Feahany pareiškė, kad ne dėl 
saugumo, o tik dėl blogcs infor
macijos Fordo bendrovė atšau
kė 1.5 milijono Pinto automobi
lių 1971-197.8 m. laikotarpvie. 
Jau Greitkelių saugumo admi
nistracijos sprendimas buvo ne- 
zikslus, kad šie automobiliai už
sidega du kartus greičiau, įvy- 
*kūš katastrofai benzino bakc-
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RUSAI TRAUKIA SAVO JĖGAS 
I STRATEGINIUS PUNKTUS
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KABI LAS, Afganistanas — 
Sovietų tankai, šarvuoė'e.i ir 
aviacija buvo pasieku i ve k vi
sus strateginius pur.k'. us, bei 
paskutinėmis savaitėmis jie pra
dėjo koncentruoti savo jėgas,Lk- 
tai prie gero susisiekimo centrų 
ir pravažiuojamų k lių. B . 
Afganistano kariui i lene, ; e; or
ganizuota ir Įiertva kyta : 
čiama į provincijas nepa'c 1 i:, 
tiems gyventojams mmšinti.

Sovietų kariuomenė■> v.'.di.y- 
bė valdo Afganistaną, praneša 
Kabule esantieji žurnalistai. Jie 
tikėjosi panaudoti buvusį prezi 
dentą Anfn saviems tikslams, 
bet greitai įsitikino, kad prezi 
dentas II. Amin su afganistanie 
ėiais nesusitars. Daugelį musui

'nionų vadų jis buvo apgavęs, 
suėmęs ir sušaudęs. Buvo nepa- 
tenkinti ir Sovietu karo šulinii)- 
kai politikai, nes prezidentas H

I Ainiu vis tvirtino, kad reiki? 
būtinai susitarti su musulmo
nais, jei norima taikos.

Ketvirtadienio Sun-Times ko
respondentai praneša, kad ketu
ri žurnalistai turėjo progo's pa
važinėti Jalalabad provincijoje 
esančioje pietinėje Afganistano 
dalyje, ir turėjo progos įsitikniti 
kad vietos gyventojai kontro
liuoja visus kalnu kelius, žurna
listai patys turėjo progos pra 
leisti kiek laiko kalnuose ir pa- 

k on Iro

NETURI TEISĖS TARDYTI 
DIPLOMATU

WASHINGTON, D.C. — Bal
tieji Rūmai paskelbė k?d JAV 
sutiko, kad būtų sudaryta tarp
tautinė komisija :š*.irti taria
mus JAV padarytus nusikalti 
mus. bet komisija neturi teisės 
tardyti ir klausinėti JAV amb:r 
sadoje Teherane laikomus Ame
rikos diplomatus, ambasados 
tarnautojus ir kitus ambasado
je laikomus suimtus JAV pi
liečius.

Įspūdingas Naujosios Zelandijos vaizdas, čia formuojasi nauji ledai stambiajai^ 
Tasmano ledyne. Vietiniai gyventojai šia proga mėgsta šioje vietoje čiuožti.

Tuo tarp tokiose katastrofose 
Pinto gaisrai'ūžinfa'tik penktą 
vietą. Nežiūrint šių duomenų 
Fordo 
atlikti

bendrovė buvo priversta 
kai kuriuos pakeitimus.

JAVU EKSPORTO SULAIKYMAS 
PAKENKĖ SOVIETU ŪKIUI

kuriuos paskui grąžino čistopo- 
lyje. Kai “dryžuotieji” atsisakė 
išeiti be daiktų, Vladimiro ka
lėjimo viršininkas Ugodinas 
kumščiu sumušė Petkaus veidą, 
paskui partrenkė ant žemės, 
spardė kojomis ir imišė filmi
nėmis lazdomis.

Čistopolio kalėjime daug griež
čiai! negu Vladimire. Sulaiko ne 
lik. išsiunčiamus, bet ir gauna
mus laiškus, ščaranskį, kuris 
sėdi vienoje kaiperdje su Pet
kum, kankina stiprūs galvos 
skausmai, aštriai rėžia akis. 
Petkus čistopolio kalėjime ne
teko 5 kg. svorio.

__ 1979 m. balandžio mėn. šeši 
politkaliniai pasirašė pareiškimą 
dėl antrosios solidarumo dėka-

SALT II SUTARTIS 
BUS SVARSTOMA .

WASHINGTON, D.C. — Bal
tųjų. Rūmų- žiniomis, prez. Car
teris planuoja prašyti Senatą 
ratifikuoti SALT II . sutartį ge
gužės ar birželio, mėnesį, jei So
vietai išpildys tam tikras sąly
gas ir pasikeis padėtis Viduri
niuose Rytuose. Visų pirma So
vietų Sąjunga turi ištraukti sa
vo karines pajėgas iš Afganis
tano ir ten sudaryti neutralią 
vvriausvbe. Re to, turėtų nor- 
malizuolis reikalai Irane.

SALT 11 sutartį svarstyti se
kančiam Kongresui būtų per vė
lu, nes baigtųsi sutarties pri-

rusiškuoju-sovie- -ėmimo terminas?dos kovoje su 
tiniu imperializmu”. Juos palai
kė Pirmdjo Mordovijos lagerio 
kaliniai: Balys Gajauskas, Luk- 
janenka, Tichis ir kt.

Balandžio 16 d. Permės 35-me 
lagervje devyni politkaliniai (jų 
tarpe* Petras Plumpa ir latvis 
Tilgals) pradėjo 10 dienų bada
vimo streiką. Prieš mėnesį jie 
buvo pasiuntę pareiškimus SS
RS Užsienio ministerijai, išdės-

__ Amerikos karo' laivas “USS 
Midway” praleidęs penkis mė
nesius Persijos įlankoje, ketvir
tadienį atplaukė į Japoniją.

KALENDORfLIS
♦Howard. Baker (R)

kalaudami nutraukti sauvalę ir 
įleisti į lagerį užsienio korespon 
Mentus bei...Jungtinių....Tautu
Žmogaus teisių komiteto atsto
vus. Pareiškimai buvo sulaiky
ti, o lagerio .administracija ėmė
si žiaurių represijų.

Vasario 22: Margarita, Mak
similijonas, Gintaute, Vėjuna, 
Darvydas, Kantigirdis.

Oras ne toks saltaą. lis.

Sen. Howard Baker nori 
būti respublikonų parti
jos kandidatas preziden
to pareigoms, bet jam ne

vyksta gauti didesnio 
delegatų skaičiaus.

DĖL PAŠARO TRŪKI MO SKERDŽIAMI GYVULIAI, 
NET MELŽIAMOS KARVĖS

MASKVA (l’PI). Sausio ( mies Gazetta žurnalas, apžvelg-l 
4 dieną prezidentas Carteris. tai- Į damas tik sausio mėnesio kai | 
kydamas ekonomines sankcijas kuriuos duomenis. Rašoma, kad 
Sovietų Sąjungai dėl Afganista
no okupacijos, sulaikė grūdų daugėjo .jautienos 11 
eksportą. Po grūdų blokados j tienos 19C 
paskelbimo, sulaikyta 17 milijo- Pieno produktai sumažėjo 3Z<, 
nu tonų kukurūzų ir kviečrn. | lyginant su praeitų metų tuo pat 
Kukurūzai buvo skirti pašarui mėnesiu. ‘Tai reiškia, kad jie 
gyvuliams. Jau prieš blokados 
paskelbimą agrikultūros eksper
tai numatė blogas pasekmes So
vietų ūkiui.

Sovietų spauda skelbia aliar
muojančias žinias apie masinį 
gyvulių naikinimą, nes trūksta 
pašaro. Ragina panaudoti paša
rui industrines ir maisto atlai-

sausio mėnesį krautuvėse pa

įla C'iomeini vakar rado reikalo 
TppJ-arloti spaudos atstovams jau 
lanksčiau jo skelbtus du fvirlini- 
■ mus, būtent’ rika dar ir 
šiandien - .> didžiausias Irano 
priešas ><a<i Irano ša;-)--,s pri
valo oūti sugrąžint;* į Iraną ir 
teisiamas.

šį kartą senas Irano mula jau 
nerišo šacho grąžinimu su suim
tų diplomatų išleidimu iš Irano.

ir kiaulienos <S
paukš-ji)et ta, |)Uvo lyg gražus žesla

•’Tai reiškia, kad jie 
nutarė mažinti gyvulius dėl pa 
šaro trūkumo”, pareiškė agri
kultūros ekspertas. Gyventojai

mes pajus daug vėliau.
Kompartijos organas Pravda 

atvirai pripažino pašaro trūku
mą, įdėdama pirmame puslapy
je šį teigimą: “Dabartinis paša-

studentams, kurie sudarė vy
riausybe Irano vyriausybėje, jau 
virš šmV; d:enų užėmė ir lai 
ko Amerikos ambasadą, nesi
skaito su veikiančiais susitari 
mais net ir dabar, kai vedami 
paruošiamieji darbai suimtie
siems paleisti.

( homeini nekreipia dėmesio, 
kokią įtaka jo pareiškimas tu
rės į ambasadą supančius ii 
saugojančius studentus ir ką pa-

ja. kad tarptautinė kom;s:.ja tuo
jau išnagrinėtų dabartinę suim- 
ų amerikiečių būklę ir pirmon 

c-:lėn įsakytų leisti jiems išva
žiuoti iš Irano.

kuriuos naudoja afganistanie
čiai. !s rakistano konvojus ne- 
Iriikd^jnas gali laisvai pasiekti 
T a ialabu dą. A u k št i Pakistano 
kalnai netraukia Sovietų tankų 
ir šarvuočių.

Sovietų agentai, nuverto bu
vusią Afganistano vyriausybę, 
manė, kad jie lengvai galėsią 
užimti visą Afganistaną, bet jie 
apsirko. Kabule Sovietų agentai 
valdė su kelių parsidavėlių pa- 

bet kai bandė pasiekti 
didokas agentų

kas, taip pat medžių šakas.
Apie dabartinį Sovietų ūkį ir 

blokados pasekmes rašo Econo-

ro trūkumas palies pieno ūkį. 
ypatingai raguočius žiemą”.

JAV BOIKOTUOS MASKVOJE 
RUOŠIAMĄ OLIMPIADĄ

LIGOT AS CHOMEINT TEBETVIRTINA, KAD JAV 
YRA DIDŽIAUSIAS IRANO PRIEŠAS

WASHINGTON, D.C. — Bal- sako ir lauks kaip įvykiai 
tieji Rūmai paskelbė, kad JAV 
boikotuos šią vasarą Maskvoje..

nes Sovietų valdžia neatšaukė 
savo karo jėgų iš Afganistano, 
sako viešas Baltųjų Rūmų pra
nešimas.

Prezidentas Carteris, pasita
ręs su Valstybės pareigūnais ir 
sporto atstovais, jau anksčiau 
yra | >a skel bęs , k a d amerikiečiai 
nevyks -į-—Maskvos olimpiadą,- 
jeigu Sovietų karo jėgos nebus 
atšauktos iš Afganistano iki va
sario 20 dienos.

Baltieji Rūmai dar pridėjo, 
kad JAV Olimpinis komitetas 
sutinka su prezidento Carterio 
nutarimu, noVs komitetas šiuo 
klausimu oficialiai dar nepasi-

i klo
sis ateinančių mėnesių bėgyje. 

__ Lake Placid srityje. New Yor- 
ko valstijoje, dabartiniu metu 
eina Amerikos suruošta Žiemos 
olimpiada. Ten suvažiavo dido
kas skaičius viso pasaulio ge
riausių žiemos sportininkų. Ten 
buvo galima pasikalbėti su JAV 
olimpinio komiteto nariais.

Amerikiečiai, priklausą olim
pinių žaidimų komitetui, pareis 
kė, kad savo pareiškimą jie pa- 
darys tiktai balandžio mėnėšį.

Iki balandžio mėnesio komite
to' nariai atsisakė daryti bet ko
kius oficialius pareiškimus.

SUSENĘS .CHOMEINT 
_____KARTOJA TĄ PATĮ

TEHERANAS, Tranas. — Mu-

linio sekretoriaus sudarytoji ko- 
nusi-

k imisijos nariai

misija šacho Rėza Parlevi 
kaitimams ištirti.

KOMISIJOS NARIAI 
SKŪRA Į IRANĄ

Tarptautinė
'š įvairiu pa-au’ a kra tų skub” 
i Teheraną, kad galėtu stistpa 
žinti su pagrindiniais bylos ele
mentais ir galėtų parliti dabai- 
tinės Irano vyriausybės paruoš
tus kaltinimus.

Teisininkai pirmiausia nusta- 
tys komisijos kompetencijos ri
bas, o vėliau imsis aptarti kitus 
dalykus ir juos spręsti.

važinėti afganistaniečių 
‘iuojamais keliais.

Sovietų kariuomenės 
oė siunčia buvusius Afganistane 
kariuomenės dalinius nugink 
uoli maištininkus, bet tas dar
bas jiems labai sunkiai einasi 
/ietomis kai iuomenės daliniu’

i Kabulą nebegrįžta. K tur jie 
pravažiuojar-ir nieko neberanda 
o dar kitur suteikia nie’agin-»a 
žinias Babruko Karmalo vvriau

planavę 
Karmalą. bet dar

Michael Gold-

sybei. kuri neturi jokio pasiti
kėjimo. Sovietų kariuomenės po 
litikai buvo 
prezidentą B. 
jį tebelaiko.

Žurnalistas
smith turėję.^progos pavažinėti 
kalnų keliais nuo Jalalabado iki 
Kabulo. Jis’įsilikino, kad vietos 
musulmonai kontroliuoja kalnų 
kelius ir neleidžia valdžios ve
žimams pravažiuoti. Prancūzų 
žurnalistas Michael Lewisk va
žiavęs kalnų keliais ir savo aki* 
mis matęs, kaip atfganistanie- 
č+ai—sustabdė—3G—sunkvežimių 
ko’nvojų. Jie prakasė gilų griovį 
skersai kelio, kad joks konvojus 
negalėtų pravažiuoti. Konvojų— 1979 metų statistikos duo

menimis New Hampshire vals-’lydėjo buvę Afganistano karei- 
tijoje yra 432,115 balsuotojų: viai, bet kai jie priartėjo prie 
37*'r respublikonų, 3O5< denio- griovio, tai iš greta esančių kal- 
kratų ir 33% nepriklausančių’nu buvo apšaudyti. Konvojus 
jnkrar parti jai arba neįsi Įvarei go- , negalė jo pra važi uot i. 
jusiųT- Gubernatorius dabar yra! ..Jalalabadas 
demokratas, gi senatoriai ir kon- lių į rytus nuo Kabulo. Tai ket- 
gresmanai yra po lygiai iš abie- virtas savo didumu miestas vi
jų partijų. Daugumą balsų gau
na respublikonų kandidatas į 
Baltuosius Rūmus, tik 1964 me
tais demokratų kandidatas Lyn
don B. Johnson laimėto daugu
mą balsų.

yra apie 100 mv-

same Afganistane, Jis eina Pa
kistano pasienio kryptimi. Rusai 
kontroliuoja pačius svarbiausius 
Pakistano ir Afganistano pasie-

aalba.
orovinciją, tai
skaičius žuvo. Tada sovietų ka
riuomenės vadovybė nutarė jki- 
iinti krislą savo kontrolėm Jie

v'am;nli^reikės žviniai (laukiau 
iėgų, negu iki šio meto ten pa
siųsta. Apskaičiuojama, kad da
bartiniu metu pačiame Afganis- 
ane yra 85.0(h) Sovietų karių. 

Afganistano' pasienyje rusa: La
ko dar 30.IKK) kova: jiuracs' ų 
kareivių.

Sovietų kariuomenės vadovy- 
tfė-ncaJšaukė ir ni-rirmgra- 
saukti savo kariuomenės. Jeigu 
jie trauktųsi dabar, tai kartu su 
jais turėtų trauktis visa Babra- 
ko Karmalo vyriausybė ir šali
ninkai, nes visi krašto gyvento
jai yra nusistatę prieš rusus ir 
jų bendradarbius.

Geerge onjh

Iki šiol George P>u< 
respu bli k< >n ų k a nd i da t ų

>iša no______ prezidento pareigoms
sies į kitus antraeilius kelius, geriausiai pasirodė.
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M. GELžINIS

UETUV1Ų L1TERARINĖ DRAU
GIJA TILŽĖJE

1879 - 1925
1979 m. spalio I I d. suėjo lygiai šimtas metų, kai 
Mažosios Lietuvos pakraštyje, Tilžėje, buvo įsteigta 
L... t vių Liierarinė Draugija (Litauische Litera- 
risciie Ge.-.ellscliaft). Tos organizacijos nariai padėjo 
esminiai įtv.rtinti lietuvių kalbą akademinio inte
reso sferoje. Tad mes šiandien, ndrs ir gyvendami 
liiko bei erdvės tolių poveikyje, laikome savo pa- 
r .ga priminti lietuvių visuomenei jų darbus ir pasi

gėrėti jų pasisekimais.

1 LITERATŪRA

1. Bajoras, Vilius — Kova dėl
lietuvių kalbos išlaikymo Ma
žoje Lietuvoje. Kova dėl lietu
vių kalbos teisių pradžios mo
kyklose. Lietuvių kalba
džios mokyklose. Lietuvių kal
ba aukštesnėse ir aukštose mo
kyklose. Krivūlė, Detmold 1948,

pra-

p. 53 — 56.
2. Banaitis. Valteris — Kris

tupas Banaitis. Svečias, Chica
go, 1978, Nr. 3/4, p. 59 — 66.

3. Birž ška, prof. Vaclovas — 
Senųjų Lietuviškų Knygų Isto
rija. I ir II dalis, Chicago, 1957.

4. Cappeller, Prof. Dr. Carl
— Kaip senieji Uetuvininkai gy
veno. Heidelberg, Winters Uni- 
versitaetsbuchhandlung, 1904.

5. Forstreuter, Dr. Kurt — 
De Anfaenge der Sprachstatis- 
t;k in Preussen und ihre Ęrge- 
bnisse zur Litauerfrage. Zeits- 
chrift fūr Ostforschung 1953. 
Heft 3. p. 329 — 352.

6. Kantrumas, J. — Lietuvių 
kalbos gyvatos raida Maž. Lie
tuvoje. Aidai, 1948, Nr. 18, p. 
368 — 373.

7. Mitteilungen der Litauischen 
Literarischen G a s e 1 leschaft. 
Heidelberg. Carl Winters Uni- 
versitatsbuchhandlung. (Suirum 
pintai MLLG. Lietuviškai — 

—Praneš’’m a i.)__Heft_ ___ 13 —
1888; Heft 14 - 1889: Heft 17 — 
1892; Heft 18 — 1893; Heft 19 
_ ,1894; Heft 20 — 1995: Heft 

‘ 21 — 1896; Heft 22 — 1897?Heft 
' Heft 23 — 1898; Heft 24 — 1899;
Heft 25 — 1900; ir Heft 29 — 

' 1907.
8. Kurschat, Prof. Alexander

— Litauisch — Deutsches Woer-

,1894; Heft 20 -
— 1896; Heft 22
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V. PROSAS

J l! OKUPANTO VIRTUVĖJE PASIŽVALGIUS

I

terbuch — Thesaurus Linguae' 
Baanden.Lituanicae: In vien

Herausgegeben von Wilhelm 
Wissmann und Erich Hofmann 
unter Mitwirkung von Armin 
Kurschat und Herta Krick, bei 
Vanderihoeck & Ptuprecht.

9. Pakarklis, Dr. Povilas —’ 
Prūsijos Valdžia Gromatos, Pa-4 
graudenimai ir Apsakymai Lie
tuviams Valstiečiams. Valsty-’ 
binė politinės ir mokslinės lite-Į 
ratūros leidykla, Vilnius, 1960. j

10. Pakštas, prof. Dr. Kazys}
— The Problem of Lithuania i 
Minor. Santa Monica, Calif or-j 
nia, 1946, 96 pusi. j

11. Schumacher, Bruno —Ges-
ch;chte Ost — und Westpreus- 
sens. Trečioji laida 1958. Išleido j 
Goettinger Arbeiskreis. į

12. Witte, Hermann — Bau-j 
ernbefreiung und Stadteordnug]

i v itTLUjt: cvenc'du&iub jt cuiciuo

und d'e Ost preussen. Gottinger; Marijos Jeruzalė£ špitolės Vo_ 
Arbeitskreis, F — ----- '
Heft 9.

13. Forstreuter, Dr. Kurt — 
Dar Preussiche Staatsarchiv in 
Koenigsberg Ein geschichtlicher 
Rueckblick mit einer Uebersicht 
ueber seine Bestande. Veroeffent 
lichungen der Niedersachsis- 
chen Arcnivverwaltung. Heft 3. 
1955.

(Prūsijos Valstybinis archy-ft^^ž-“Va j5e baudžiavos’nepa

2. BAUDŽIAVA MAŽOJE 
LIETUVOJE

Kuomet 1525 m. Rytprūsiuo- 
■ se baigėsi Ordino valdžia, esmi-

karnos krikščioniškos kataliky
bės visai nesuprato, todėl nau
jasis, tėvų kalba peršamas Liu
terio mokslas sklandžiai, net 
džiugiai buvo priimtas ir vei-

I
. . -i - , . , - j aziuu.ai uuvo priimtas ir velniai pasikeitė valstybes vardas. , . . ° . ,X7. . . « - - . ~ k’ai tapo ju dvasiniu lobynu ir, Vietoje Švenčiausios Paneles , "

• •• t z. -a t v vadovu.
S c h riftenreihe, . ... ' ,.I kiškų jų namų Brolių Ordino 

! valstybės, ji dabar vadinosi 
“Prūsijos Hejsogyste’- (Herzog-
turn Preussen). Jos valdovai, 
vokiški kunigaikščiai, vėliau ka
raliai, ir jos naudotojai — vo
kiški bajorai, bajorėliai, pili/ 
liar ir amatninkai paveldėjo 
Ordino seniau lietuviams ir prū 
sams ugnimi ir kardu primestą

vas Karaliaučuje. Istorinis žvil | naik;no, bet nuo 1525 iki 1907 
_ r-mry t. y. 282 metus ją naudojo^snis-atgal ir_ jq-t.urtii apžvalga. Į 282 metus ją naudojo

Žemutinės Saksonijos Archyvų! įr. ^nĮele-dalimi iš jos ir mito..
Valdybos leidinys. Sąs. 3)

paskelbtas “Prūsijos karaliaus 
Pričkaus Viliaus malonės su
teikimas pabėgusiams kariams.”

2) Pusi. 159 — 162 randasi 
1740 m. lapkričio 23 d. išleistas
Prūsijos karaliaus Pričkaus ma

r

“Prūsijos karaliaus Pričkaus ma 
| lonės suteikimas pabėgusi ms 

Tuo labiau kad kartu buvo i kariams’’.
gauti gražūs pažadai. Jie žadėjo ! 3) 1746

M
tas “Prūsijos karaliaus Pričkaus 

i malonės suteikimas kariams pa 
begėliams.” Atspausdintas pusi. 
167 — 170.

žmogui kad jis, klusniai dirbda'
mas savo ponui ir ištikimai lan-
kydamas bažriyčą. gali tuo'bū , - i - * -i- - - - • . - ' t. A ■ ,•« r ■- .
du uždirbti savai sielai po mir-
ties amžinąjį gyvenimą. Tada

i m. kovo 12 d. buvo 
iš . bažnyčių sakyklų perskaity-

Naujosios hercogystes^gyven-
1 J. X _ L<_ i rJz 1 • - A. _ kxJ?

mozūrai būtų kokib’ nors"
• vos pajutę, jei jų

- - j
tfg-, 1952, Heft 4. (Istorinė Ryt- jiems piršti naują Liuterio 
prūsių ir Vakarų Prūsijos kraš- tikybą. O kadangi jie iki tol vo- 
tų tyrimo komis.ja.) kieč'ų ir -lotynų kalbomis bru-

■_ 14. Keyser. Prof. Dr. Erich!
— Die historische Kommissibn

toir.i autochtonai JietuvraS. prū- 
įr .

fūr ost — und westpreussisChe pasikeitimo
Landesforschung. Zeitshr. f. Os- ponai ir kunigai nebūtų pradė-

jo siela bus danguje, kuriame 
nebebus' baudžiavos, nebebus li
gų, nebebus rūpesčių. Toki e pa
žadai buvo vajįjsų baudžiaunin 
kų godžiai priūžiami. ■

Vokiškieji baudžiavos vykdy
tojai —‘ kunigaikščiai, karaliai 
ir stambesnieji bajorai — nesi
tenkino vienu lietuvių bandžiau 
ninku darbu ir prakaitu, bet jie

1 ’ u *
naudojo ir jų kraują. Neramūs

i Prūsijos valdovai kariavo su vi-

167
4) 1746 m. lapkričio 6 d. iš- 

rėjo dar kitas “Prūsijos karaliaus 
rPričkaūs malonės suteikimas 
pabėgusiams kariams”. Pusi.: 
171 — 174.

5) O dar kitas skelbimas iš- 
ėjo 1763 m. kovo men. 1 d., ku- 
ris vėl vadinosi “Prūsjos kara
liaus. malonės ’ suteikimas pabė- 
gusiams kariams”. .
tas 215 puslapyje.

Mandien lietuvių tauta naikinama, bedievmama, rusi
nama ir skandinama alkoholyje, nes okupantas sten

giasi ją ištrinti iš gyvųjų (arpo.

(Tęsinys)
Dabar, pasak komunistų par

tijos okup. Vilniuje spausdina
mo “Švyturio” (1975 m. lapkri
čio mėn. 25 d.), Lietuvoje atkur 
ta ir atnaujinta 20 baudžiavos 
laikų smuklių. Atstatyta pir
mykštė baudžiavinė jų išvaiz
da, o vidaus patalpos pritaiky
tos dabarčiai: restoranams, už
eigoms ir__ , aišku, su svaiga
lais- Jau prieš tų smuklių at
naujinimą, okup. Lietuvoje iš
gerdavo nemažai alkoholio, bet 
kiek jo išgeria dabar, kai atsi
darė visų restauruotų smuklių ’ 
durys?. -.

Okup. Lietuvos komunistų 
partijai leidžiant, kažkokia “Ži
nijos” draugija spausdina reikš
mingu vardu pavadintą žurnalą 
“Mokslas ir Gyvenimas”. 
1978 m. sausio mėn. pirmame 
numeryje rašoma, kad vyno 
dievaičio Bacho aukos 1967 m. 
išgėrė 100.000.000 litrų alkoho
lio. Esą, nemažesni kiekį išgė
rė ir 1968 m. Ir toliau tas pats 
žurnalas pabrėžia, ką patvirti
na ir pogrindyje pasirodęs “Auš 
ros” 16 (56) numeris bei “Liet. 
Katal. Bažnyčios Kronika”, jo- 
gei kiekvienam Lietuvos gy
ventojui, mažam ir dideliam, 
1976 m. išgerto alkoholio atite
ko 76.5 litr. Tai baisus skaičius, 
turint omenyje, kad tik 1978 
m- iš viso tenais gyveno 3.366.- 
000 žmonių (“M. ir G.”, 1978 m. 
spalio mėn. 12 Nr.). Lyginant 
tai su kitais kraštais,

Jo

“M. ir
G” nurodo, kad 1976 m. Pran- 

šii- 
te-

cūzijoje vienam'gyventojui
vartotų alkoholinių gėrimų
ko 17,1 litro, Portugalijoje

1 . - o A -

joje — vos 5,6 litro,
Atsimintina, kad alkoholio

okup. Lietuvoje^

14,1, Italijoje — 12,4 ir Švedi- 
joje — vos

____  ■ ”,u vartoj imas .
Atspausdin- nemažėja, bet didfj^Tode^:ga* 

| Tir? tvirtintu kad 1979 m. te- 
6) 1764 m. lapkričio 17 d. pa-i na^s buvo išgerta alkoholio 150

r ir? ivirtintL kad 1979 m. te

rėdymas “Prūsijos karai’aussais savo kaimynais ir vis didė
janti kariuomenė pareikalavo Pričkaus pakartotinas įsakas dėl 
vis didelesnio ;
kuris buvo paimtas iš miestelė- vimo”
nų ir baudžiauninkų. Specialūs 220 — 226.
agentai, verbuotojai, ėjo po kai
mus ir kalbino jaunus —

venan tieji bimbos, jokubkos, 
šulaičiai, zalatoriai, jonynai ir 
daugelis visokių kitokių bend
radarbiauto  jų, n u v ažiavusių 
okup. Lietuvon, to viso nepaste
bi. Jie tik džiaugiasi kareivinių 
tipo pastatais net nematydami, 
kad juose apgyvendinti yra ru
siški kolonistai, kad jie pasta
tyti ant alkoholinio pagrindo.

V. — DEGTINĖ — 
TAUTOS NELAIMĖ

Auga kiemi dagilis, 
Auga kiemi dagilis;
Kiemi kiemia prie kelala 

[dvarin,
Kiemi kiemia prie kelala 

[dvarin...
(Sena liaud. daina.)

Augantis kieme dagilis yra 
visokių vargų irbėdų požymis, 
dažniausiai parodantis kieme 
esant ne vienai bėdai, bet ke
lioms. Gal iš to ir išsivystė lie
tuvių tautos priežodis: “Viena 
bėda — ne bėda, bet dvi,; trys—• -i - --
žmogų suėda”. O tų bėdų dė
delių, vargo vargelio dabai? oku 
puotoje Lietuvoje nors Hėsku- 
čiom semki! Didžiausia, žinoma, 
bėda yra pati šalies okupacija, 
kurios prieglobstyje labai stip
riai įaugo alkoholizmo bėda, 
kuri negailestingai ėda tautie
čius ir kurią vaizdžiai mums 
išryškina modernaus jau XX 
amžiaus kolchozų baudžiaunin
kai:

i

i

milijonų ar net visuš 200 mili
jonų litru. Prof. dr. Alg. Mąr

1978 
yra atspausdintas pusi. m. pirmame numeryje nurodo,

ak J X C J C

žmonių skaičiaus,' pabėgusių karių turto konfiska cinkevičius “M. ir Gyv.

kad jau 1975 m- kiekvienas Lie
tuvos 2vventoj as išleido alkohogyventojas išleido alkoho

7) Dar kitas skelbimas buvc | liniairig gėrimams 162 rublius

Gėrė naktį, 
Gėrė dieną*;
Pas tąj^likakaktį
Mųst&llįiožb yad

T f

1

i 4vadeiva. -Į
Pragėrė rugelius,
Pragėrė kiaulelę 
Ir vištelės — 
Pragėrė duonelę.

Verkia, dejuoja

Y

iI
_______■

Žmoąęliai kolchozo — 
Pritrūko ..duonelės, 
Bulvių sriubelės’’..

I

4

t 
f

1

Visi gerai' žinome ir s'upran-
tame, kad besaikis girtavimas

žalingas^ BessaiUis" alkoholio
'' - ... - i ’

yra : 
vartojimas kenkia žmogaus svei

Ir kačiukai buvo už okupanto išvijimą
Maskvinės okupacijos Lietu- sauvaliavimą Vengrijos ir tę

vos pradžioje buvo Vilniuje kai 
bama, kad vienos gimnazijos 
mokinys pasakojęs klasėje apie 
katės atgabentus kačiukus. Gir
di, iki kačiukai buvo dar akli,

koslovakijos atžvilgiu. Afganis
tano įvykio proga jie pradėjo ; 
jau kiek daugiau šaukti ir šiek 
bei t:ek veikti prieš įsibrovėlį. 
Bet, atrodo, yra tikra, kad čia 

j e šaukė “valio Stalinas ir raū- | išbudino juos ne Maskvos atneš 
donoji armija”, o kai praregė-! ta tragedija afganistaniečias, o 
jo; tai pradėjo jau šaukti “lau- jos suplanuotas užbarikadavi- 
kari iš Lietuvos Staliną ir rau- mas naftos vakariečiams ir ki-

’ 11.-- »■« 99 1* " ___ • __ _____________ __

vių tauta buvo visą laiką net 
už neįsile’dimą šitų barbarų 
bendrai, bet vistiek jie paver
gė Lietuvą.

dbriąją armiją”, žinoma, lietu-1 ti sauvaliavimai pastarųjų sąs 
kaiton.

7r. .

Mes, pabėgėliai, stebėdami 
laisvų kraštų vairuotojus, mez- 
gusius ryš’us Kremliaus ponais 
net antro karo metu ir visą lai
ką vėliau tuoj pamatėm, kad 
j:e buvo ir yra labai atsilikę nuo 
minėtų kačiukų. Jie bene bus 
kiek praregėję jau Maskvai įsi
brovus į Afganistaną, nes tik 
nuo tada pradėjo šaukt už išvi
jimą iš ten įsibrovėlių. Kad pas
taroji nuo 1817 m., nuo nuverti
mo caro Rusijoje, o ypač nuo 
išva;kymo demokratinio parla
mento tenai ir įvedimo komu-

7^

Iš visų la;svųjų vakariečių, 
prieš dabartinę Maskvos agre- 
s ją Afganistane daugiausiai re
akcijos rodo JAV dabartinis 
prezidentas. Jo ėjimus, atrodo, 
a 
guma vietos gyventojų, bet ir 
daug kur kitur. Be kitų dalyku, 
jis imasi ir konkrečių priemonių 
prieš agresorių, nors ir neįtikė-

r*
rl

i i

“Liepsnos tapyba”Mikalojus Ivanauskas.

J

F
Jg* ,

■Crj

C4>lVldJ KtO. vVz V^JXIXIVAO, OVIVVIv, 

aprobuoja ne vien absoliuti dau d°i; sav0 laisve- Žinoma, vaka- pačiu imperialistų, kurie dabar
riečiui nėra lengva
Kremliaus valdovu daromas ma

suprasti įsibrovė į Afganistaną, prieš 
kuriuos dabar- šaukiama bei ku- 

žy
giuoti. Jau tada mes būtumėm

chinacijas nepagyvenus asme- ( rie yra pasirengę ir ktur 
niškai šitame terore. Jie nepa-

tina, kad tuo priverstų Maskvą jėgia dar * dabar suprasti šito j suteikę tikresnių ir svarbesnių
pabkti Afganistaną reikiamoje banditizmo, jo galvosenos, veid- žinu valdantiesiems, nei jų špio-
ramybėje. Ka’p senovės 
nai, vykdydami savo pax roma
ną. jkėlę kojas į svetimas teri
torijas, geruoju 
jų, taip yra ir su 
Rusija.. Ir ši, vykdama savo sijos 

nistų partijos diktatūros, grobia I pax sovetica, irgi geruoju neiš- 
svetimas tautas ir naikina jas sikrausto iš pagrobtų 1

Bendro JAV Pabaltiečių komiteto
1979 metų veiklos apžvalga

Jungtinis Amerikos Pabaltie
čių Komitetas (Joint Baltic Ame 
rican National Committee) bu
vo įsteigiąs 1961 m., kurio už
davinys yra daryti bendrus vi- 

Amer kos pabaltiečių vardu 
žygius Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos laisvinimo pastangose.

Komitetą sudaro Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Amerikos Lat 
viu Tarybos ir Amerikos Estų 
Ta’-vbo*; p'rmininkai su ju įga-.‘

romė- mainiškumo, melo, kalbų žody- nažas. nurodę tikrus ėjimus' gomis.
no. kurio sąvokos skiriasi nuo prieš šitą 20 am- baisenybę ir 

siekių ir ta:p šiandieni visas pasaulis bū-vakarietiškų sąvokų.
neišeidavo iš t- f- Todėl dalinai pateisintine, 1 m gyvenęs taikoje. Juk buvo 

bolševikine kad iki dabar bolševikinės Ru- ' laikas, kada vien JAV turėjo
vykdama reikaluose jie tegyveno ■ atominę bommą ir kada galėjo 

iliuzijomis. Labai gaila. net nepanaudojus jos priverstinistų partijos diktatūros, grobia ! pax sovetica, irgi geruoju neiš- vien 
svetimas tautas ir naikina jas1 sikrausto iš pagrobtų kraštų. Jei jau patys nepajėgė viso to raudonus vampyrus duoti lais- 
net fiziškai, jie, laisvieji vaka- Pasirodo, ir ją tegalima sutram- suprasti, tai reikėjo pasikviesti ve pavergtiesiems, laisvės šie-
riečia’, nieko nedarė. Net į to-į dyti tik fizine jėga bei ginklu, anuos i talką, kurie, išskyrus kiantiems, nek’šti savo nosies l

tarptautinį krimi-
Lietu-

k į Maskvos 
nalą, kaip pavergimas
Vos, Latvijos ir Estijos 1840 m. 
jie mažai reagavo tada, o vėliau 
beveik visai neužsimindavo. Nu 
tyli ir šiuo metu, nors paties

bet ne kitomis priemonėmis. Ki- savo patirtį ap’e Maskva, pali- laisvai gyvenančius ir t. t.
, , . . . • 1 $ .ti laisvieji vakar’eciai jei ir pa- kę visa kita bėgo bei pabėgo,

kalba ap e solidarizavimą JAV nuo anojo bestializmo. Bet vie- Taigi, jau anieji kačiukai bu- 
prezidento pradėtai akcijai, bet toje šitojo, anieji kraštai, į ku- vo tikrai išmintingesni ir už po-
kalba ap’e solidarizavimą

ir toliau tebetupinėje 
Ypač daro šitaip

kartais, karnio meto laisvojo pasaulio 
kaikurios težiūrėjo į juos ir gal dar tebe-

vietoje, ruoš bėgo bei atbėgo,

fakto neištrins pavergėjas ir sa- Į Europos valstybės, nors po ant- žiūri ir dabar lyg į kažkokius 
,v. . • i • r-*______ ' t • i________________ TAT7 nnt vipruuri 5TC kl-L JAV nenaudėlius, net vienaip ar ki

šu įsibriovimu į Afganistaną jie' atkiūtino jas ūkiškai ir tik jų dė taip teror’zuodavo ir pries jų
vo didžiausiais melais. Sąryšyje ■ ro pasaulinio karo vien

teprikiša Kremliaus ponams jų ka naudojosi ir dar tebesinau- ’ valią grąžindavo į savo kilmės .
;____________________________ __________ . i kraštus, nors jie bėgo nuo tų Į

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis
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kaikuriuos vairuotojus. Prare
gėję jie tuoj padarė reikiamą 
išvadą Maskvos atžvilgiu, gi lais 
veji dar r šiandien tupinnėja 
apie ją.

J. Kairys

Lietuvos atstovo dr. B. A. Bačkio 
-žedis-i-Liet'Jva Vasario 16proga

her family’s f justice
You can’t afford to be wrong.
Because it you re in charg 
the family budget, you’re

f

Jbrthewoman
whofcattheheartoi

Because if you're in charge of 
the family budget, you're-----
snaking decisions about the 
future, too.,

And that’s where U.S. 
Savings Bonds come in. Buy, 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, you'll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E Bonds psy intrrwt Held to 
maturity of 5 vrnrs 4’4% th* first yeark • 
F«>nds are repl.woed »f stolen or di sfairdl

A*

mus ir kalbino -jaunus vyrus . x ir7P7O , : nniams
j-. - \ pagarsintas 1//8 m. kovo 31 d.p. t„kvivctant dabarmesti sunkia baudžiava ir stoti. .v, TT} į metus. Tad neklystam, oaoa

i t i ! Prusjos karaliaus Pričkaus II: ; T m me-i gero gyvenimo karaliaus ka- ... .... , okup. Lietuvoje žmones per
riuomenę. Bet jauni žmonės! I.n?nGS.11°7 SU,ei. eSu tus prageria nemažiau kaip
veikiai gavo patirti, kad joje P*™ k*t,ams bei. A ^nuomenę 545.292;no(j riibliųraiba - 872.,

lis dabar kaštuoja 1,60 dėl. Tai 
f irgi milžininŠkai baisus skai
čius, turint' dėmesy]eškurdiį gy
ventojų uždattiį.

Pasak “Aušros”, 1979 m. pra
sidėjus Kinijos-Vietnamo karui,

veikiai gavo, patirti, kad jojei . . \ J ;, . ,. . mėtojusiems naujokams. Pusi.
328 —’330.

8) 1786 m. spalio 4 d. pasiro
dė dar kitas “Prūsijos karaliais' 
■Pričkaūš' Viliaus malonės sutei
kimas pabėgusiams kariams”, 
atspaustas pulap.

gyvenmas buvo dar blogesnis 
negu baudžiavoje. Ypatingai pri 
klūs kareivių fiziniai mušimai. 
Prūsiškoji puskarininko lazda 
(Korporalstock) ir dvejų durtu-
vų vedamo kareivio plakimas
( Spiessrutenlaufen) buvo tarp
tautiniai pagarsėjusios prūsų 

Hiafėivių kankinimo ^priemonės, f 
Todėl daugelis kareivių žiūrėjo 

„progos pabėgti iŠ. kariuomenės į 
Didžiąją Lietuvą. O tų dezerty
rų būta labai daųg^

Prūsijos valdovai mėgino Įvai 
riais parėdmais ir grasinimais 
dezertyvaVimus sustabdyti, o 
pabėgusius visdkibmis' amnesti
jomis, malonėmis ir net dovanų 
pažadais sugrąžinti. Povilas Pa
karklis knygoje “Prūsijos Val-

O

džios Gromatos..,. “atspausdi
no 12 tekių “gromatų” fotoko
pijų. Gromatos parašytos lietu- 
viųrrir vokiečių kalbomis;-------

122 yra

334 — 336.
9) 1788 m. sausirodė “Prūši- 

įpš karaliaus Pričkaus Viliaus 
•II' įsakas dėl pabėgusių karių 
gaudymo”. Pūsi. 337 — 343.

10) šimtmečio pabaigoje, 1797 
m.'sausio 17 d. išėjo kitas “Prū
sijos kafaliaus Priškaus Viliaus 
U malonės suteikimas pabėgu- 
riams kariams”. Pusi. 453-455.

11) Naujo šimtmečio slenksty 
ie, 1800 m. sausio 6 d., buvo pas
kelbtas “Prūsijos karaliaus Prie 
kaus Viliaus III įsakas dėl bau
dimo nepatikimų kantonistų 
(naujoku ) “kitas susirūpini
mas. Pusi. 473 — 475.

___ (Bus daugiau)

1) Poslapiuose 119 
padėtas 1737 m7 gruodžio 31 d.

iĮiiiilliiiiilhiiiiiiiiiinniihliiifi<>m.,t;»,’iimniiHiiiiiiiniiiiiiniiĮ;::iiiiiiiiiiiiH!;i^

1 tr'AVO ŽODIS YRA TIESA f
r -ssr Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESIO TIESA IŠLAISVINS JUS |
Jono 8:32 =

—ŠV.RAŠTO -----------
’.'UJASIS-TESTAMENTAS

’ IR PSALMAI
i ĖrntNYS LIETUVIU kalba. įrištas

7XTETAT5T PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS =
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’ 467.200' dolerių,' kai vienas’’ rub-

! okup. Lietuvoje duonos tuomet 
buvo ; 
vienas

i tik 
kepalėlis/ bet užtat al-

parduodama pirkėjui

koholinių gėrimų — kiek tik 
širdis geidžia1.

Štai, va, ant kokių pagrindų
9 J J «i

1

katai, mažina darbingumą, ar- 
r*------------------—v keikia-

vaikų auklėjimą, skatina’ nūsi-
do šeimas, pražūtingai

kaitimus, žaloja ir naikina^tku-
’ . ■ '■ • ’ • d-!.*
tą. Pirmasis tautus -sunaikini
mo veiksnys yra bedievybe’ o 
antrasis — alkofiolizmasl Su- 
-bedievintoje tautoje šmuiika

alkofiolizmaši

• žmonių moralė, plečiasi girtavi-
K 4- J •’.t i *•. .

mas. o per tai ir. tautos pfžzū* 
tis, ko-ir siekia. Maskvos'ponai 
ir jų sukurta komūiiist‘tį,,-pjfrti- 
TO TT T A 50 z*v4* 4» oTt

skandina alkoholyje ir Tdh^va 
širdimi išskiria šeihiasj. leidžia 

.abortus (“Ąūšrą”, !^ Nr':)'

tis, ko-ir siekia. Maskvos'ponai

ja. Jie net jėga bedieviha’ (Šiitą,

širdimi išskiria šeihias[ leidžia

(Bus' daugiad)

7 — Kiekvieną diėiųTvis IdBiau 
gėntla A^ganistaho’kįliįiir'rtusai 
įsitikiu^,’ kad vieiiiiiiii gyvfeiito-

’ . L’: • • • ■ • ••< t; 1 ’ • ;Ll1. : £ i l r ‘■s. i .

genda AfganiŠtahd^lihii’Ėllsai
kuriama okup. Lietuvoje socia-
l’stinė ir komunistinė “gerovė. jai tilo siekia silt'rdkU^ii ^bvio-
Bet laisvajame pasaulyje gy- tų karių įsiveržiiną.
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Volare Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

darbuvt’s koordinuojant Ame
rikos lietuvių, latvių ir estų pa
ramą šiai rezoliucijai pravesti.

Praeitų metų balandžio mėn. 
pabaigoj Komiteto atstovai tu
rėjo susitikimą su Valstybės de
partamento vald’ninku pasitarti 
kultūrinių mainų su Sovietų 
Sąjunga reikalais, Lečiančiais 
Pabaltijo valstybes. Buvo sutar-

pabalt’ečių tautinių tarybų pir
mininkų. Praeitais metais Ko
miteto pirmininku buvo Ameri
kos Nacionalinės Latvių Tary
bos pirmininkas Janis Rieks-

Komiteto
perėmė ta> kad Komitetas bus painfor-

Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas dr. Kazys Šidlauskas.

tins, o š’ais metais 
pirmininko pareigas

Komiteto posėdžius 
šauks ir jiems vadovaus ilga
metis Amerikos Lietusių Tary- 

. 1 bos įgaliotinis Vašingtone dr.

Eilinius

muotas apie visus pabaltiecius, 
atvykstančius į ši kraštą pagal 
JAV ir Sovietų Sąjungos kultū
rinių mainų programą.

Komiteto atstovai buvo susi
tikę su Tarptautinės Radijo Ta
rybos (Board of International 
Broadcasting) atstovais prašy
ti, kad būtų sustiprintos pabal
tiečių kalbomis radijo progra
mos per Laisvosios Europos ir 
Laisvės radijo stotis. Komitetas 
dėjo pastangas su kitomis Ame
rikos etniniu grupių organizaci
jomis. kad būtu padidintas fi
nansavimas 
t;ms. siu

bosiniais. Tarybų pirmininkai 
susirenka posėdžiams tik keletą 
kartų per metus, o jų įgalioti
niai posėdžiauja beveik kiek
vieną savaitę.

Jau eilė metų, kai Komitetas 
samdo reikalų vedėją, kuris ir 
palaiko Vašmgtone nuolatinius 
asmeniškus ryš’us su JAV Kon
greso ir Administracijos įstai-

Komitetui pirmininkauja kas- j 
. U-CV 'O V.UtO V1V.1XUO At? A V ruoij I7V0 V4V,Į>CAA UCLAAAV. IA w

—----- —— - I kitų JAV įstaigų pareigūnai,
kurių dalyvavo bent dešimts.

Konferencijoj buvo smulkiai 
išdiskutuota visa eilė Pabalti
jo valstybes liečiančių politinių 
klausimų. Svarbiausia buvo pa
liestas tolimesnis Pabaltijo vals 
tybių diplomatinis atstovavi
mas ir 1980 m- Madrido konfe
rencijos problemos.

Svarbų klausimą, sudarė Lie
tuvos pasiuntinybės besibaigian 
čios lėšos, ką pavyko po ilgų 
svarstymų tik paskutinėmis sa
vaitėmis sutvarkyti, į šį reika
lą įsijungiant ir Latvijos bei Es
tijos diplomatiniams atstovams.

Kaip anksčiau, taip ir praei
tų metų sausio mėn. bėgyje Pa
baltiečių Komitetas aprūpino 
naujai išrinktus JAV Kongreso 
narius pagrindinėmis informaci- 
jomrs apie Pabaltijo valstybių 
padėtį.

Prieš Komiteto metinį’ posėdį 
1979 m. kovo mėn. 5 d. lietuvių 
latvių ir estų tarybos buvo ap
tarusios naujos Kongreso rezo
liucijos tekstą, kuris buvo me
tinio posėdžio patvirtintas ir po 
įvairių keitimų buvo JAV Kon
greso priimtas kaip H. Con. Res. 
200, kurią Senatas nubalsavo tik 
paskutinėmis praeitų metų die
nomis. Taigi, visų praeitų me
tų bėgyje Komitetui teko daug

* Jonas Genys, talkinamas p-lės 
i E. Migonytės.

Praeitu metų pradžioj Ame
rikos Pabaltiečių 
daug pastangų įdėjo 
š;ant plačios apimties konferen
cijai su Valstybės departamen
to pareigūnais, kuri įvyko 1979 
m. kov*w mėn. 23 d. Septynių as
menų Pabaltiečių Komiteto de-

I savo skaičiumi prašo-

Komitetas 
pasiruo-

met iš eilės vienas iš Amerikos ko Valstybės departamento ir-

ni>-n->ŲO->u saVO 
su<-i;nrino:

“Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, reikšdamas Lietuvos žmo
nių valią, proklamuoja esant 
atstatytą Nepriklausomą Lietu- 

. vos valstybę, kaip demokratinę 
respubliką, etnologinėmis sieno
mis, ir laisvę nuo visų valstybi
nių ryšių, kurie yra buvę su ki
tomis valstybėmis”.

Šiemet, gegužės 15d., sukaks 
60 metų, kai' Lietuvos Steigia-

nutarimu taip

masis Seimas savo egzistencija 
atvertė naują Lietuvos istorijos 
lapą, kuris jam buvo, lemtas ir 
kurį jis savo valstybiniais dar
bais užpildė.

Be to, šiais metais sukanka 
550 metų Nuo Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto Di- 
džiojo mirties. Tos sukakties 
proga mes visi, prisiminsime

I ■»' • « 1«__ y • J

šioms radijo sto- 
pastangų poveikyje 

Kcngr. E- Derwinski gavo užtik
rinimą iš Atstovų Rūmų Lėšų 
Paskirstymo Komiteto (Appro
priations Committee), kad pa
pildomos lėšos būsiančios pas
kirtos, jei jos bus reikalingos.

Komitetas paruošė ir įteikė 
JAV Kongreso nariams memo
randumą 40 metų sukakties nuo 
Mo'otovo — Ribbentropo Pak
to pasirašymo proga, kas bu
vo sujungta su Pavergtų Tau
tų savaitės minėjimais.

Kuomet mus pasiekė žinios 
apie 45 pabaltiečių demaršą 
Maskvoje, reikalaujantį atšauk
ti Molotovo — Ribbentropo Pak 
tą ir suteikti laisvę Pabaltijo 
tautoms, Komitetas darė pas
tangas per Kongresą, Valstybės 
departamentą ir Maskvos ko
respondentus gauti apie šį rei-
kalą smulkesnių žinių. Po ko- 
kių trijų—savaičių—_

(Kalba pasakyta š.m. vasario 16 dieną)
nepripažįsta Lietuvos inkorpe-'Praeiti kaip Lietuvos Himne pa

j garbingą ir didingą Lietuvos

;—Komitetui 
pavyko gauti iš Prancūzijos zi-
nių agentūros Maskvoje (kurią

S Brangūs Tautiečiai,'

įį Vakarų pasaulyje gyveną Lle- 
j ; tuviai šešiasdešimt antrąjį kar- 
j ; ta mini 1918 m. Vasario 16 Die- 
7 nos Lietuvos Nepriklausomybes 
? atstatymo paskelbimo Vilniuje 
? sukaktį. Malonų man pasakyti 
? Jums, kad šiąja proga JAV-bių

j Valstybės Sekretorius Cyrus
j VANCE paraiškė man atsiųs-

racijos į Sovietų Sąjungą.

Vakarų pasauliui gerai yra 
žinoma, kad visi lietuviai, kur 
jie bebūtų, (rokšta laisvės ir 
nepriklausomybės Lietuvai. Vi
same Vakarų pasaulyje lietu
viai stengiasi, kad Vasario Šer 
šioliktoji būtų i^iltningiausiai 
paminėta ir kad-būtų,tuo būdu

sakyta:
Iš praeities tavo sūnūs
Te stiprybę semia.
Lietuvos Pasiuntinybės ir sa

vo vardu nuoširdžiai Jus svei
kinu tėvynėje Vasario 16 Die
nos proga, primindamas, kad

Komitetas buvo anksčiau kon-
taktavęs) pilną 45 pabaltiečių 
demaršo tekstą su jį pasirašiusių 
pavardėmis, kas buvo perduo-

bei
JAV Kongresui ir Valstybės de
partamentui.

ta Amerikos pabaltiečių laikraš
čiams ir organizacijoms

KNYGOS ANGLŲ KALBA
4. AmteM. A KISS IN TH. DARK. PUnatUkŲ ti Intymhl ncut^li

gyvenimo. Lengvu rtUiui. gyva kalba, eražlal iilefra’

Dr. Jvena B. KenČItn, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos IfteriJ* 
HUttnuka nuo pat Knąją unfiq Iki pokario metę. Vidutinio formato, 142 
p<L, kamuoja S3-00.

Dr. JMMt B. Renfhn, VYTAUTAS TH B GREAT. Istoriniai OLE Vy 
taato bradai, paliečiant to laiko Lietuvoa vaiatyoea ir joc kaimyną Utorija 
211 pri. Kaina 0.00. Ketais ririelials S4.00,___

Dauguma Ha knygų yra tlnkamoi dovanos įvairiomis progomis. Jas Ii 
kitas knygas galima Moti atsilankius | Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidu

NAUJIENOS
HN IMU HalaM StnM. Cktem HL W«M

tu savo š. m. vasario 11 d. raš
tu — nuoširdžius sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus Lietu- 

j vių Tautai Amerikos Vyriausy
bės ir gyventojų vardu. Tas 
JAV vyriausybės ir tautos var
du mostas — primena mums, 
kad JAV 1940 metais liepos 23 
d. griežtai pasmerkė Sovietų 
Sąjungos įvykdytą sulaužymą 
sutarčių ir prisiimtų įsipareigo
jimų bet kuriomis aplinkybė
mis pagerbti Lietuos valstybės 
suverenumą Jr__ nepriklausomy- 
bę. JAV vyriausybė ir šandieną 
tebesilaiko to nusistatymo ir

pasauliui primename, -kad So 
vietų Sąjunga pasielgė” su Lie
tuva 1940 metais panašiai, kaip 
ji’ dabar elgiasi su-Afganistanu.

ViSUR GYVENĄ LIETUVIAI 
SAVO MINTIMIS’ IR JAUS
IMAIS BUS SU JUMIS.

Kai Atstovų Rūmų Pašto Įstai 
gos) Komitetas (House PostKomitetas (House Post 
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DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
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— Leonardo šimučio
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494 psl. Kieti viršeliai ____________ $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
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340 psl. Minkšti viršeliai
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

1

... $6.00
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Lietuvių išeivija tikisi, kad JAV! 
ir visas Vakarų pasaulis prisi-Į 
mins Sovietų Sąjungos 1940 me
tais agresijos žygius .prieš Lie
tuvą ir jos tęsiamą Lietuvoje 
militarinę okupaciją bei visus 
jos nusižengimus prieš tarptau
tines sutartis ir pasižadejimus- 
Maskvos pasirašytus.

Vasario 16 Dienos Aktą su
sirinkęs Lietuvos Steigiamasis 
Seimas 1920 m. gegužės 15 d.

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS
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1. Kuil m. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl. 110.00

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

Minkšti viršeliai_____ 110.00

3. A. Ambroses CmCAGOS LrerUVIŲ ISTORIJA.-----
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4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai
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kištis į VLIKo vedamą darbą, bando įkelti koją į Vals-
tybės departamentą ir dublikuoti VLIKo vedamą darbą.
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Užsieniuose: 
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Nei Gureckas, nei Kamantas, pagaliau nei V. Kutkus,
prie Pabaltijo ambasadų aprūpinimo pinigais neprisidėjo.
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At of January 1,19$0 
Subscription Rates:

Chicago $45.00 per year, $24 00 per 
gix months, $12.00 per 3 months. In 

4 localities $40.00 per year,

three months Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

$22.00
$15.00
$ 4-00

Niekas jų nekvietė, kai tas klausimas buvo svarstomas, 
niekas jų neįgaliojo landžioti po valstyb'nes įstaigas, o j 
vėliau naudoti jas tuščioms pagyroms. Iš viso, jiems ne
reikėjo ten landžioti. Padėti jie nieko .negali, o pakenkti 

ir

vėliau naudoti jas tuščioms pagyroms. Iš viso, jiems 
) r ' ----------------- -------- r---------
gali labai lengvai. Padarys kokį netinkamą pareiškimą i

i rix mouths, $12.00 per 3 months. In 
j other USA localities $40.00 per year, 
. $2X00 per ax months. $1X00 per 

three months Canada $45.00 per year; 
other countries $484X) per year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos -dienos 
Dienraščio kainos:

Chieagoje ir priemiesčiuose:
> metams -L . _

pusei metų _____
trims mėnesiams

• vienam mėnesiui

* Kitose JAV vietose:
metams________

pakenks naudingą darbą dirbantiems atstovams.
ALTa įnešė šiek tiek daugiau šviesos į visą šitą klau

simą Ji paruošė informacinį biuletenį, kuriame papasa- 
$ 5.60 koja, kad VLIKas, dirbdamas kartu su Latvijos ir Es

tijos atsakingais pareigūnais, jau prieš metus rūpinosi 
1 A X-«w -J 1 ril. a * M __ X.. Y1    Y • _ 1_   J • • • w *
nansiniais reikalais. Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai

$45.00
$24.00

gs oo lėšų ir kitais pavergtų Pasaulio kraštų teisima s bei

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
$45-00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

$12j00 IL 60608. Telef. 421-6100. ’ ” ?

Pinigus reikia siųsti pašto Money 

$40.00 Orderiu kartu su užsakymo.

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

kelis kartus buvo susirinkę šiems klausimams svarstyti.
trims mėnesiams

_ $24X0 drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, * eio/tfi TT cacao ciaa

$5.00

Vėliau jie susitiko su Valstybės departamento atsakin
gais atstovais, svarstė visiems rūpimus lėšų klausimus,
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Laimingas, kuris padarė Viešpatį savo 
pasitikėjimo dalyku”. — Psa. 40: 4.

Jei mes paliekame pasaulį ir pasidarome Viešpaties žmonė
mis, pilnu tikėjimu priimame jo patarimus, pasišvenčiame ir pa
sižadame vykdyti Viešpaties valią, tai galime tikėtis paveldėti 
visa, ką jis pažadėjo- Tuokart mes galime sakyti: “Nebejokiu 
pikta, nes tu esi .su manim, tavo lazda ir tavo ramstis padrą 
sins mane.” Tokie bus nuolatiniais Dievo atstovais ir oasaulio 
laimintojais Tūkstantmetiniame amžiuje. Taigi, pasinaudokime 
visomis tikėjimo’ ir ištikimumo pamokomis, žinodami kad toks 
elgesys patinka Dievui, ir kad tokiems pilnai pasišventusiems

guje. “Taip bus jums gausiai parūpintas įėjimas į amžinąją mū-

‘a

Jei nies paliekame pasaulį ir pasidarome Viešpaties žmonė
mis, pilnu tikėjimu priimame jo patarimus, pasišvenčiame ir pa-

Bereikalingas lengvatikių 
apgaudinėjimas

Šių metų vasario 13 dieną Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Vytauto Kamanto vadovaujamo centro komi
teto ryšininkas prie VLIKo buvo užėjęs į Valstybės de
partamentą ir pasikalbėjo su to departamento Pabaltijo 

.’ skyriaus vedėju Thomas Longo.

rado būdą juos išrišti ir klausimą skaitė išspręstu.
Būtų buvę geriau, jeigu jie būtų padarę trumpą pa

reiškimą apie atliktą darbą, tiksliai informavę lietuvius, 
latvius bei estus ir būtų baigtas visas reikalas. Bet jie 
to nepadarė. Jie tylėjo, kol atsirado Algimantas Gurec
kas, V. Kamanto ryšininkas Washingtone, ir paskelbė la
bai jau komplikuotą pareiškimą apie Bendruomenės at
liktą darbą Washingtone.

Visų nelaimei, ALTos pranešimas buvo taip sureda
guotas, kad tikrai susidarė įspūdis apie Gurecko atliktą 
“didelį darbą”. Pranešimas pradedamas ryšininko Gurec
ko pranešimu apie jo pastangas besirūpinant finansinius 
ambasadų reikalus išspręsti; pasakyta, kad spauda ap-

A. PLEŠKYS

VLIKO ŽEMINIMAS
(Tęsinys)

. nesutarimo. Kas yra tas visuo-
sie-A. Gureckas: — šiuo metu į tinumas? Ko Bendruomenė si

4

Kamanto ryšininkas norėjo patirti, ar Pensilvanijos
kongresmano Daugherty pasiūlyta rezoliucija randa pri
tarimo vyriausybės sluoksniuose, ir ar yra vilties, kad ji 
galėtų būti Kongreso priimta. Thomas Longo Kaman-

. ■ - * 1 - I. - ? . . k - - , ____ ___-t

Č." . •-* ~~1 ' ' —

čijc^Ahepriims, nes nėra reikalo ją priimti. Kongresma-
to ryšininkui tuojau pašalė, kad Kongresas tos rezoliu-

has .Daugherty norėjo, kad JAV Kongresas duotų pinigų
Lietuvos, Latvijoš ir Estijos ambasadoms ir atstovams
užlaikyti. Bet Valstybės departamentas, .pasitaręs su at-
i .i T -r- . . ‘ ■ . b. .. ? -3v

dus aprūpinti minėtas atstovybes pinigais, todėl ta rezo-
sakingais Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovais, rado bū-

Šucija visai nereikalinga. ’ ’ .
Algimantas -Gureckas, gavęs pageidaujamas žinias., 

--.- i'-”..- \
bųtų mformavęs poną Kamantą, tai ir tas būtų turėjęs

5. *' . . • • . M ______ irti-. - - - ---.-r.

padėkojo ponui ThomasDongo ir -išėjo:3Jeigu- jis išėjęs
. —: *"- * . W * fc. __ 1 -JL-— -* kĄ fci- - *■ 4

padėkoti už suteiktas žinias ir jomis vadovautis. "
; Bet Gureukas nebūtų Gureckas, jeigu jis gautomis
- žiniomis nebūtų .pasigyręs. Pasigyrė ne jis vienas, bet

■Bet Gureukas nebūtų Gureckas, jeigu jis gautomis

rašiusi Gurecko pastangas išspręsti svarbų klausimą, bet 
nepasakyta, kad netikslią žinią. paskelbė Draugas. Taip- 
pat nepasakyta, kad žinią pranešė svetimų darbais pasi
girti mėgstantieji jaunuoliai. Pranešime taip pat nepa-
sakyta, kad. šitaip elgtis nedera.

Visiems lietuviams reikia žinoti, kad VLIKas yra 
_ or

ganas. VLIKą sudaro 15 Lietuvos politinių partijų ir • • • • > • -v — _ »
visų lietuvių atstovybė, jis yra visų Lietuvos p’liečių

įvairių grupių atstovai. VLIKas turi savo pirmininką ir 
savo, valdybą. Tuo tarpu Lietuvių Bendruomenė yra trem
ties kūrinys. Svarbiausias Bendruomenės uždavinys
sujungti visus lietuvius j vieną šė mą kiiltūriniems dar-
bams atlikti, bet jie nuėjo kreivais keliais. Bendruomene 
nepajėgė apjungti visų tremtiniu nes jos organizatoriai
neparodė reikalingos tolerancijos laisvės siekiantiems.;
bet Įsai -kuriais .^klausmais* kitaip galuojantiems lietu

■ V j* _

viams. Amerikoje Bendruomenė, suskilo ir nepajėgė susi-

A". L, r# . aM
, n° 

mis Šeimoje” pabrėžia: kokiai

kituš įtikink,

organizacija-

io knygoj “Tautinis Auklėji- ( 

organizacijai bevadovautume, 
___ ,f . m*.__ _________ *r kltUŠ įtUdlik, 
Ameriką sunaikintų2. Aklyah- ^aįj aukščiausia pasaulyjė i&js-. 
doj tokių negatyvių pareišk’mų jįjj^yg-ų letūvių orgariižaėija’ 
oayergtos tautos pastatomos yra pLB' kuriai pa]enk:amos

menės ir organizacijos.

Neatsilaii^- ir komūbianč ver- įet’žlįiėjo ’į ■
-.2^ - .14. Tai^ -VLlkas

įsi” tik po šaivini ir toliąU'jis’tlfe- 

bal'sW'iiSiS^

tai' stišvi kaš' riiaiyti' is' gaųiy- 
bės liėtuvi&'bš spaudos leidinių 
ir apianiki'Itebiviškos' -kultūros

Mintys Vasario 16-ąją švenčiant
Tarptautinę įtampą sukėlė 

naujas komunistinio imperializ
mo agresijos aktas — okupavi
mas Afganistano. Jeigu laisva
is pasaulis-ir tolau stiprins ko
munistinę Rus’ją ir jos sateli
tus pažangia technologija, pre
kyba ir kreditais, tai ištikrųjų. 
’ ęn'nn prąnašingi žodžiai, kad' 
’7 oitalistai patys nusivys vir- 
’es saves pakorimui, išsipildys. 
Afganistaną okupavę, kol jįsu- 
m-omuluos, Brežnevas pareiškė, 
kad iis riki į detentę. Tokiu jo 
aareiškimu Amerikos liberalai 
apsidžiaugė.

Pavergtų tautų šsilaisvinimo
•uvs į

-ukre ptos pavergtų ir dar lais-

Rusija laimėtų atominį karą ir jrąugV suprask i:

doj tokių negatyvių pareiškimų letūvių

tebėjimo ir laukimo padėlyje, visos vietinės lietuviu bendrui)-
Iš istorijos žinom, kad daug

« . 4 . . rfet l I V’ \ Tvergijos pančių yra sutraukyta.- -k.ri' c. r : j r.« z m si; VLIKas anais metais kaįšs-
ne po savim,

Taijgi VLIKas “Inf^tb-
L .. ' -r » ’ <11X. _ * < TV

rijdsj pančiai; Vergija- riėtiiri' -įtįjR'
itieit&sl -T1

Lietuvoje rusinimo tįŠiįtila-’ !r^Wįpgati^a^

atsilaiko ir lietuviškumai aiikš-j J’LB pirm. B. NaiiIys saVo kil-
_ t/ C -v; v.; v . • IL. •- T ATT T Yv

J?

T

Mažeika & Evans

>

>

< Laidotuvių Direktoriai

6845SOUTH WESTERN AVE.

Trys Modemiškos" Koplyčios
p Mašinoms Vieta

S TeL 737-8600
. TeL 737-8601

boję JAV LB I* sesijos 
'žiavimė Cleveland’ tarp Idtų 
-neigiamų išsireiškimų' kiUj' Į 
ksnių adresu, sako: Iš Lietuvos 
atsivežtos politinės griiįitotes, 
-kaip nesunkiai' visi galim paš- 
tėbėti;- dabar jau yra iŠsižemu-

. . . . . ..

z k x 3^ Į1 V. T V ' L L? ’ x “ - -

Kristaus pasekėjams bus duotas pažadėtasis atlyginimas dan- 
i ‘
sų Viešpaties ir išganytojo Jėzaus Kristaus karalystę.”

IV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikantę 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N. Y. 10303 

*■■■■■■■■■■■■■■■■■■BBBBB■■■■■■«■■■■■■■■!

bės< l!etuvi&)iė spaudos leidinių

pasire skimų'.' Kuo daugiau’ oku

žiavimė Cleveland’ tarp kitų

ksnių adresu, sako: Is

A

lamsėja. JAV, į kurias’ ‘pąntaš persekioja; bailioj 

m tautu’akys, per savo karinius 
atstovus Kongrese pareiškė kad 
ie abejoja ar pavyktų Sovietų 

karines pajėgos sulaikyti jeigu 
:os pultų Iraną ir Arabų aly- 
”hs versmes. Toliau, dr. Edward 
Teller žinomas kaip hidrogeni
nės bombos tėvas,, pareiškė, kad

•kaip nesunkiai' visi EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

Geniausia ir'didžiausia laidojimo įstaiga

vieningumas didėja. Tą- me^riia:
'om iifpogrindžio spaudos. , ,v? -ussjai ■

Išeivijos’lietuviai, gyvendami j sios, savotškai ir net rusčiaitii-_ 
oasaulio lids^tibšė kraštuose, veJ’Tęonservatyvėjūsios, sunykusios, 
-’a kitokią kova dėl savo tėvy- ttėretai patidavutios kažkokiom 

.ne aiškiom įtakom jds darosi 
’.j,aū' |ifebė' 'pozityvūs darbihin-

BbVidttį* J’RUtijd^ pretenzingi

■ėnde pris- 
’ visos’ pri- 
ėtųvių Ta-

ji LB, keliolikoje JAV steitų 
(state), jų tarpe ir Ill’nois stei
te yra įregistruota (incorpora
ted), išsiėmusi charterį ir vei
kia teisėtai — legaliai, kai tuo 
tarpu JAV LB tėra įsiregistra- 

, o 
kituose steituose veik a ne tei
sėtai ir tegali veikti tik kaip 
klubas o ne organizacija. Pagal 
JAV įstatymus,, visos organiza- 
c;jos yra lygiosIr apie kokį ten 
Bendruomenės visuotinumą ne
gali būti ir kalbos.

- Dėl naudojimo to paties •i*- _

valdyba ir tuo reikalu yra iškė-

man atrodo didžiausią kliūtis Ida tuo visuotinumu? Bendruo- ** Connectjcut steite,
yra nesutarimas dėl bendruo- i 
menės visuotinumo. PLB taip žinta visoje jos veikloje’ 
pat kaip ir JAV LB laikosi 
principo, kad gali būti tik vie
na bendruomenė krašte teisė
tai to krašto lietuvių išrinkta 
o įvairios atskalos, įvairios ki
tos grupės,, jos gali funkcionuoti, 
bet jos negali pretenduoti' į ben 
druomenės. ’ vardą,1 į bendruo
menės visuotinumą- Atrodo, kad 
Dr; -Ęobelis savo pasikalbėjimuo 
sė nė vieną kartą su šituo prin
cipu nesutiko, ir kad Bendruo
menės skilimas yra įvykęs ir 
savo elgesiu, bent mums taip 
atrodo, tą faktą stengiasi ir įtei
sinti. Taip pat ir pats Bobelio 
elgesys; įžeisdamas mane as
meniškai, bet įžeidė ir PLB, ku
rią aš tenai, tame posėdyje ats-

menė nori, kad jai būtų pripa-

nybė, prieš visas kitas lietuviš
kas JAV organizacijas. Ji, JAV 
LB nori, kad jai būtų suteiktos 
privilegijos prieš visas kitas lie
tuviškas JAV organizacijas. 
Bendruomenė pretenduoja

teisę prieš kitas lietuviškas or-

.oenaruoinene pretenduoja įr 
aukštesnę, turinčią išskirtiną 
teisę prieš kitas lietuviškas or
ganizacijas. Visos diktatūrinės 
ar į diktatūrą linkusios organi
zacijos siekia sau pirmenybės, 
privelegijos ir išskirtinos tei
sės, prieš kitas organizacijas.

• Tokią pirmenybę, privilegiją ir 
išskirtiną teisę turi komunistų 
partija Sovietų Sąjungoje. To
kią teisę turėjo nacių partija 
(NSPAP — National Socialis- 
sce Deutche Arbeiter Par-

I
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DR. K. G. BALUKAS
mkUIERIJA IR MOTERŲ LIGO' Neretai pasidavusios kažkokiomSUSIRINKIMU

'’EAT M A informuoja' gy-

~oau:dą’

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

4449 So Pulaski Sd. (Crawforo 
*mI1& Building) Tel. LU 54444 

Priimi ligonius na«al susitarim.
M ’neatsiliepia, skambinti J74-80O*
<ijU.} ---------------------I  

YH. PAGE V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaaMhastor Community klinikos 
^Medicinos direktorius

S. Manheim Rd., Wnstcheater, IL 
vAij0ipOS: 3—9 darbo dipnnmi« :- 
’i-/'kiirantra šeitadieni R—3 vsl 
' "\Tkih 562-2727 arba 562-2728

r r a i
es
pn-rens bei' įati |iėbė ’pozityvūs' darbinin-

★
Lietuviu Žagarės Klubo eilinis na 

5 seimadien 
pop.-t Anei 

i aiman A v 
nes yr« 

daug svarbių reikalų ap arti, o ja 
laikas užsimokėti nario duokles. Bu< 
ir vaišės.

rių s_si.inK.mas įvyks 
vasario 24 d., 1 vai , 
Kojak salėje, 45.0 So. 
Nariai kviečiami atsilankyti.

Rože DidžgalvtS, rast.

tai Pabaltiečių

i ?A

okuįyaėij^
-1L

kad ■ oldipžilrfją; nebūtį ^pažln-

staiytaTais^liūvušių nepnfiau’
somų Pabaltos valstybių:

Visa beda, kad išeivijos lietu
viai kovodami dėl savo krašto
1 - •____i.-?- _ A-----------• 4. -

tuo kompramitųodami ■ savė L

sireiškia J; A V. Okupacijai Jo Jgalvo j e Jiesios mintys ^su^- {

.žurnale yra atspausdinta Al
gimanto Gurecko pareiškimas 
VLIKo valdybai. Jeigu kas pas

liijos Valstybių iif
' <t.’-rituly --

jįthiyiniai. .

Ik^aiiso Ainėtįkbs 1
iV - • v-

hepatihk'a B- N. Panaikink jas 
■■įALTas.'p at s'užsidarys. Tai 
kas tada beliktų? Ar tik frontu 

J.ninkai? Tik reikia stebėtis, kaip 
J .-tą žmogų šventa žemė nešioja

. ■* -.-.V .

't

• drganizadi 

k&itbina vSStiŠb) J'd 

rybai — ALri Tai,va kodėl jos 

— ĄLTas pats užsidarys.

ų kSldiifeiW p61itn?<: ibsVoja, 
<■'<1 akiirissūa j..i-auiu

; tai kaŪ ^ŪtU:, d)-
■fin.i-07 so. hermitage avenue 

TėL 927-1741 —1742
* • ’ 1 r — i-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
- -__ r - - - ~ .

o siuntomis,
Komitetas pasirūpino, kad pa- 
baUiečiu atstovas liudytų tuose 
apklausinėjimuose.

dėsi

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
f į-**? " * V I - - - 14 .- - t — J. S ' -■» - *

Visa beda, kad išeivijos lietų- 

laisvės patys tarp .savęs kovo
ja
.svetimųjų-akyse. Tas ypač pa

antis .Madrido konfetėn- 
Komrietas suformavo di- 
devyrūiį tautybių’ grupę, 

: -tą Rytų Europos Etni
niu Grupių Koriferencija, į ku-

kitor Rytų Europos etninės 

č;ų Komiteto vadovybėje ir 

tybės departamentui reikalin-

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu dr?u 
gijos narių metini s s • »W
penktadienį, vasario 22 d., 7 vai. va R 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nana, 
prašomi ats Janky ti, nes y r? aa o 
svaTbių reikalų aptarti.-Bus ir aišės.

Eugenija Strungys, rast

- nauaojimo to paties var- 
do, kurį nori užginčyti JAV LB 
valdyba ir tuo reikalu yra iškė
lusi JAV teisme, visiems lietu
viams gėdingą, bylą, reikia pa
klausti, kodėl viena suskilusios 
Bendruomenės dalis gali vadin
tis senuoju LB vardu o kita 
Joi;« neva!4? Toji byla jau tę
siasi beveik treji metai ir galo 
dar nes’mato. PLB (buvęs) pir- 
min. Br. Nainys sako (“Drau
ge”), kad jų LBf<Tadvokatas į 
teismą buvęs ^pašauktas 41 kar-

TEL. — BE 3-5893

OR A. B. GLEVECKA? 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB* AKIŲ LIGOS

Rytų Europos Etni-

PETKUSJ4Xia šalia pabaltiečių įeina ir.še- 
?’os kito; Rytų Europos etninės 
-mupės. kurios veikia Pabaltie- 
ūkj. Komiteto vadovybėje _ ir 
bendromis jėgomis ruošia Vals-

vykus vadąvįmo akciją, prade- Toliau, , tern .pat PL

Amerikoj TLTas i? Europoj
™ Trr TTX*   —i*

.kaitys šį pareiškimą, tai tikrai: 
i :bus; pritrenktas tokiu jo turiniu. į 
L .Sunku išsivaizduoti, kad rįin-’

^4. rv V-

vių Bendruomenę. Tremtini. M pareiškimą įdaryti.-Jokios 
vra žinoma.kokie pavojai buvoLoigąnizacijos . .piripgin^ti ^6

. i genant; Vakarų . Vokietijoj, gabiau Vyn Bieti^ Wsvim; 
Okupantas reikalavo sąjūh- jjno ^rųitetb, ne'ga^į^kitaippa 

/.ginimų, Jąį pabadai’- būtiįį!sfel^i,t;kaiP:paprašyti ‘toki-poną
- tirrąšn»mL7p-savo -kilmes -krąs-. apleisti posėdį _ -—

>tųs. ALTo pati^Į^iius JWaH
diingtone; tąm kėlias. būvo^užr j ka VLIKo ir ALji, Todėl jau 
hai^taC h^bjti.'’4^;ti^emti-| iškalbant apie pa^asčiausį d?-‘ 
niu is Vali. Vokietijos ir kitdiįpigumą, nors paritų gera va-

fAt 'Vi it čia-gižiai"vėike kultū-|tjii^jbendraarbiautų. PLB Kons 
‘ros, lietuvybės .išlaikymo ir togtitudjoj yra punktas kur sako-^ 
'Viniftid; v'eiklojė':ta!]dninkhuda-^įia,'kad visokišriopoj savo veik- 
■rifr ALTui. RdikaMf pablogėjdlddj jPLB Bėndfedartriauja’ su ki- 
ikšh 'TČB “iššiatšldno”,' kad pa-;ht^tiIietuYiUivėikSriiaife yra senes 
:gal!'dh'artą

p;

-io Liet, cdplomatinė tarnyba.

VLIKas. Vėliau VLIKas . persi- 
-kele’ į' Airienką.

k'ėlbe LIETŪVIŲ CHAPTĄ’ pa-

PABALTIEČIŲ K0MITE7 
VEIKLOS APŽVALGA

Atkelta iš 3 ps-

Office Committee) turėjo San 
Francisco mieste apklausinėji
mą kaip Sovietai elgiasi su paš-

Z . fe ' - - 1 Į į

3907 W«t 103rd' Štrmrt 

Valandos vagai suntarima.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS 

Įkalbalietuviškai
261 » w n st Tai. 737-5149

- * 3 . ’i 7 * - —

rUnrįna aįis. : Pritaiko akinius ir
; • ?ęo&tačt lenses”1

Vai. -tgai msitarima. Jždarvta treč

gą Madrido konferencijai me-j 
džiagą.

Pries' 3b me-u VLIKaš pas- ius pritrenktas tokiu jo tūnniū.
•' ' , » » •» V.- 1

, ■, TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMF

i

•<raHairiarrįkūrė Pasaulioliiė&u‘-tų,žmonių posėdyje dristaiba to 
vių Bendruomenę. Tremtin&iis. M pareiškimą įdaryti.-Jokios 
vra žinoma.kokie pavojai buvolj^Sfe1“2401}05

' genant;' Vakarų-.Wo£etijoj^^
• Okupantas reikalavo ..sąjuhi^o^Konąitefo^ nesamą

skinti fcain nanrasvii ‘toki-DOTia

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ge”), kad jų LBf<Tadvokatas j 
teisiną buvęs \pašauktas 41 kar
ta! Advokatai’ už nuėjimą’ į teis- 
"'a ima nuo 300 ikj 500 doL ir 
daugiau- Tai : barė kalingai ii

i
ALT Informacija

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

WIEEEASf VINCA’S' MAKKŪS 
Gyveno Chicago, Illinois

«.tovavau. Sunku- PLB ar JAV ,tei) ' trec’ajame Reiche, hitler! 
.2 _’ i- .-i — bus sunku 

kalbėtis, su Dr. Bobeliu netu
rint užtikrinimo, kad ir kitas 
Bendruomenės vadovybės narys 
žiebus įžeistas, jeigu Bobeliui jo 
nuomonė, jo pasisakymai nepa
tiks. Šitokiai situacijai attira- 

t dus, žmoma, ausidariusies padė
ties .sprendimas priklauso VLI
Kui. Ne .Bendruonoęnė .sudarė ši 
tą .situaciją, bet VLIKas, VLIKo' 
valdybos . pirmininkas įžeisda-

L B-nei ar kitai
* *

nėję Vokierijojė. Tokią teisę 
viena partija ar organizacija 
turi ir kitose diktatūrinėse vals 
tybėse. VLIKas yra sukurtas 
demokratiniais pagrindais ir prin 
•'inąis. Pripažinimas, kokioštai, 
visuot’numo, pirmenybės, pri
vilegijos ir išskirtinos, išimti
nos teisės vienai organizacijai, 
v'ūtu VLIKo demokratinių pa- 
-n- ndu ir principų visiškas ir 
žiaurus pažeidimas ir perėjimas 
į diktatūrinę struktūrą, sąran
gą ir principus. Kaip dabar, dik 
tatūriniais principais besitvar- 

organizacija, komitetas

sprendimą visada bus galima mas kreiptis ir prašyti Vakarų 

Girdėjote Aryy-’ JAV pageltos Lietuvos laisvi-

uomonė, jo pasisakymai nepa

-"a ima nuo 300 ikį 500 doL ir 
daugiau- Tai : bėrė kalingai ii 
gėdingai bylai vesti JAV LB 
i»U išleido mažiausia apie 
15 000

16 ’ prbgn ;ššfkbsi ren

£

irnrrEON-AfrsEiBUTT- ALTo pastajĮgbiKis Wai | PLi5'' jkūrta if - egzistuoja de~ i-.. ? •-> cti, _ Atom TL'l | / -- --- ■" _ -M - • - * j
^rš^sl ^d^djL.'da^’:/tyemW nekalbant apie p^asčiausį de- 
’niu' is Vak. Vdinetijos.,.ir kititi^y ""S'“
vakarų valstybių atvyko į su tdm1, ih£|itUcijom dar-

išleido
■■— 20 000 doL. o aukas

. _______ _______ ____i-

kanti’ Lietuvos* laisvmimo rei
kalams. ’ Reorganizuotoji 
’—A

f

J...

IMKšHj, PŪSLtŠ IR 
AROfrATOS OTIRURGIX4
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f Ofiso
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ofe VYT. TAURAS

; GYDYTOJAS lit CHIRURGĄ?
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Til. PR 8-1223

'z prtakt 2-4 ir'®-8 V»1 *»k.

tiaol iciitarimą.

<1 -EIKIS. O. P
AS-PEtOTEZISTA'

parataL _ Protezai -Med. ban-

4 >

AMBUCaNSO 
patarnavimas

ruiiiMB 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Vą^^aurtrad 1—4 popiet 
tnįvirfd 5. 7

tarti. Bendruomenės vadovybę pagrobusi nedidelė ir ne- 
apdąirių poTitjkų grupelė bando visiems lietuviams pri-'- 
mesti savo valią. Vienu metu ji bandė lietuvius įtikintij 
kad net ir VLIKą reikia-pakeisti. , .

Lietuvai laisvę iškovojo politinės lietuvių partijos. 
Jos daugiau padarė, kai pramoko kartu dirbti darbą. Jės

LB, 
n+'-kvrus nuo LB, spaudoje 
«»vo oavadinimo prideda 

raidę “R”. Prieš keletą metų 
’•’vs pelno siekiančios alyvos 
kompanuos vadinosi tuo pačiu 
vardu “Ktabdard OT tik prie 
vienos buvo pridėta New Jer
sey. prie antros Indiana ir prie 
tračios California. Ar JAV LB 
:5velta bvla Amerikos teisme, 
Jėl to oaties vardo bus laimėta, 

oralaimėta, vardas — pava- 
’inimas Charteryje ’’r reg’stra- 

Ūks tas D?t<- 4
> “"R” ar be jos p ’ 
"T'” t i.e+i’viu Pe’- 

p?s:ke’či 
v:u Bendraor-ere ■’ 

tas pats pavad.nimas. 
(Bus daugiau'

Ųės .spicendimas priklauso VLI- 
Kui. Ne Bendruomenė .sudarė ši 
jtą^Įįuaniją,iet VLJKas. VLIKo

mas PLB .ryšininką, taipgi ir 
_• sprendimas iš .šitos padėties iš- 

,ęiŲ turi priklausyti VLIKui, 
VVLIKo „ valdybai ir jos pirmi-

i !rbs, lietūtohės.išlaikymo ir lai^titiiejjoj yra punktas kur sako-: w- . -i. i- . ii t ’.-4' i -r * i * . •___
ALTui. Rdikaldf pablogėjoj

yTlfež’* i r f J* Z -t T S (ii n “Š1

’gaV'ch'artą jie^'yrii' “shiarkihfjitii' už'*LB todėl jie teisėtai ręi-
■'-Yyr^iii”,’todėl--visos' drganizaci^ ■ S3_

‘ savo ’ c’ęnti*ais prikl.auąo*
<PCB. Taigi VLIKo, ALTo. BAL-

mesti savo valią. Vienu metu ji bandė lietuvius Įtikinti
paskelbė tokį pranešimą, kuris parodė didelius P.■L. Bėnd-

» ruomenės atliktus -darbus. -Ji parūpinusi lėšų Pabaltijo
«sr

a

v

valstybių ministeriams ir ambasadoms.
Būtų buvę geriausia, 'jeigu vasario . 15 d. Draugas sudarė koalicinę vyriausybę, priėmė Konstituciją, ^vedė;

i - v> • • - 'J w •. T’*’ ' ‘ w ‘ i <*1 ' r * „ m - netikslios Gurecko žinios nebūtų spausdinęs. Draugas
X žino, kad visais svarbesniais Lietuvos reikalais rūpinasi
• Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir Amerikos 

Lietuvių Taryba. Visi džiaugiasi, kad jau kelinti metai<4

BR

litą, suorganizavo mokyklas.,'kariuomenę,JaViąčiją, teį-; 
mus ir visa kita, kas reikalingą 'kultūringos tautos išši-' 
vystymui. ’

Lengvatikiai, paskaitę Gurecko pai-eiškimą, -pamar^j

ninkui. Norint, prie gerų .norų VLIKas begalėtų nesigėdyda- 
J
raąti. - r •

-Margutis: -■
7 < demokratinių valstybių, ypač

>

daty vai <r kitu laijn*

Mirė 1978 mėtų vasario 13 dieną, sulaukęs 85 įlietų.
amžiaus.' Gfitiė Lietuvoje, KUtjškių km., Radviliškio valse

E Amerikoje išgyveno 68 metus.VCUV VO H1ULUO,

Paliko nuliūdę: duktė Irena, žentas Ben Norbut, anūkai
— Richard ir Carol, sūnėmfc Edward Maukus, jo žmona

j 'PEB bendtadarbiauja’ su ki-

VLIKas ir ALTa glaudžiai bendradarbiauja. Kaip neto- kad jis iš tikrųjų Washingtbhe -atliko didelį darbą jis Barzdiikp pravestą patikai- nimo reikaluose. Ar tokiam dik- 
- ...... . .. ’ bejimą su Algimantu Guieėku. tatūriniam komitetui. Lietuvos

.(Pastabos ir patikslinimai. Vi- laisvinimo kova nebūtų žymiai
Į

A.. Gureckas sako, kad visų ne- įmanoma. Dėl reorganizuotos

W c - ------------------------------ — -TV------ ---------- . v cv c ---------------

; limoje praeityje, taip ir šiandien VLJKas įsitraukė į1 išsprendė ambasadų finansinius reikalus. iBet tikrovei
m naudingą darbą. Valstybės departamentas žino, kad' visai kitokia.

VLIKą sudaro Lietuvos politinių partijų atstovai, kurie I Lietuviams teisybės nereikia hiijoti. Ladtuvrai.bus ge«' 
rūpinasi Lietuvos laisvės reikalais, gina pavergtos Lie- riau informuoti, jeigu jie žinos, Jkad Washihgtone yisuš!
4 • • • . A • I « « <« « . t

Lietuviams teisybės nereikia Ibijoti. Lždftraai.hus -

bėjimą su Algimantu Gurecku.

sai teisingai PLB ryšininkas jp. apsunkinta ir ar iš viso bebūtų ' 
v jjnanunia. uei reurgawzuuvuS i -

sutarimų .didžiausia /kliūtis .yra LB veiklos teisėtumo, PLB ry- to

tatūriniam komitetui. Lietuvos •n-

; tu vos teises tarptautiniame forume ir užsienio valstybėse Į svarbesnius darbus dirbti yra įpareigoti ALTa jr VLIkas.. dš Bendruomenės .visuotinumo šininkas klysta. Reorganizuoto-
“ atstovauja Sovietų karo jėgų pavergtą Lietuvą. Lietuvių Visi privalome šioms organizacijoms padėti, nes pirmojia

5f 

■ar Bendruomenė, suorganizuota kultūros ir auklėjimo^
kalams, padėjusi į‘ šalį pagrindinį .savo uždavinį, pradėjo roji yra visų Lietuvos piliečių -organizacija ^pavergtos' wmybę.

rei^-atstovauja visus organizuotus Anierikos heLuvius, ro'amt- Lietuvos teisėms ginti ir kovoti už Lietuvos nepriklau-
lA-Zzi TTW11 T ~ 1 ■ N _.- N y i X.’' j t » C? ir ~

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
Z (Tęsinys)

- St Thomas sala yra’ banguota, kalvos apaugę 
Z žemaūgiais medžiais, o slėniai .parudavę, bet lie

tingame periode gražiai sužaliuoja ir žydi. Kai 
kurios kalvos yra beveik plikos. Tik kaktusų krū-

; mai ten auga ir pavienės oškos slankioja apie

tvirtovę kuriasi nauji, moderniški viešbučiai (ko
teliai), o Castle Tower tarnauja jiems kaip tu- 
rizmo atrakcija.

Baloj didelė problema yra vanduo, ypač tiems,

•Uosto pakrašty matosi daugybė liuksusinių
jachtų su garsiais vardais, kurių savininkais yra 
•pasaulio turčiai ar jo įžymybės. Yra ir jprastes-

~>i rai- 
' - T,ai- 
•—erės

i P Lie- 
rebė~a

t
-ĄoI

♦ • ■■i .. .___ _ ___ ..
' . '•ta*. Speciali, pacaiba IrMome

’ -fr. t ♦
4 45 flĄjdiftJliAjj -r

IP

’ 4r, t f
, 5. ~ j- .

v
-& st cWcjmmI

ifey V$Ėt4

• Žmogaus pLukai paa^a 
.. .apie vieną ,colį per -lO savaičių.

paa"ra F F L A
.velės į krautuves, restoranus.

kurie gyvena aukščiau kalvose. Čia sakoma: “Van
duo, vanduo visur aplinkui, bet nėra nė lašelio 
jo atsigerti”. Vienintelis gėlo vandens šaltinis 
yra lietus. Jis surenkamas į cisternas, jose laiko
mas ir taupomas. Jeigu jos ištuštėja, tada vanduo 
gabenamas net iš. Puerto Riko. . Vandens pirki--

juos. Šiaurinėje salus daįyje daug daugiau aug- jmui nemaža dalis biudžeto turi būti paskirta, čia
menijos, ypač mango medžiai ten gerai bujeja.-pėra jokių upių, ežerų ar šaltinių. Miestas ir di- 

dėsni hoteliar~dide1ių problemų šu vandeniu ne
turi, nes jie turi destiliavimo įrengimus jūros 

i var-

Gražiausias .vaizdas yra nucmkalno viršūnės. - 
Iš čia matosi daugybė salų, iškilusių virš mėlyno 
vandenyno, o pakalnėj rymo žalias miestas, prisi- j 
šliejęs pusmėnulio formos įlankoje.

Saloje randasi nemaža griuvėsių, kurie liu
dija jos istoriją. Čia riogso liekanos buvusių tvir
tovių, kurios saugojo salą nuo priešų. Didžiuliai

vandeniui paversti į tinkantį kasdieniniam 
tojimui.

St. Thomas saloje yra tik vienas miestas — 
Charlote Amalie. Jis yra įsikūręs tarp dviejų kal
vų pusmėnulio formos įlankoje. Miestas gana įdo-

su

Margi ir jų šeima, mirusios žmonos Kc'nštaričijbs dūkte- 
J i^Čids’ — T'raiiėes Tėtėsl, jos{ '. . , w , --------

jos toras Crarles ir jų šeimos bei kili giiiiliiės,’ di^tigti

J Lietuvoje liko suiiėnas Vincas' Ėejišvs i? jo
l _to—- N--o... _____ ,

viėiitj'mūi Listūvių Amtrikdje, HuiiiBoldt1 -Park'd Lictiinli-

ž reČids’— Frances'Tėr'ėsi, jo: 
jos vyras J

M pažįstami.

^fas LarrSr,’ irvSdįiKiė Hart,

Lietuvoje liko suiiėnas Vincas“ Repšys i? jo šeiniai 
Priklausė Chicagos Lietuvių Ta^v^iJ BAT-Ftli;’ Suši-

į -X

J Politiri’aln'' Rliibui,' Lietuvių počiald&rit'lTriiUį '4-liai' klilipai1,

įj bendrddsrbis nekiliiojattto turto klaGšnhais,
Savings' hrndhdv^s^ djrėktdriifc.--------------------

* M's Tavęs, mūsų brangiausias, niėk'ūdiifėt' neAižntir- 4
• 1 , t , -j.--. „ . , ■, ..... .■ ai

buvo Naujienų bejidrovės narys ir direktbriuš'bei'riublatliiiš

Savings h~ndriovės direktorius 
Ms

ir UriiVėifel <

Ikaląilfa^tahi' tikri>4respekto.\Sė- 
Ittbji emigracija Amerikoj, Ang-

UM..UU. , L-J'-J, * — —-------J —r------- -- ■; •

f -FG iT ’kt. atskira veikla PLB5 tįkūriitibs Šato organizacijas

rtidr^hiztioti ,į :PLB .nėfa toks
I įprastas reikalas. Pasėkos to-’ 

laxajo. kio bandyifio yra, žinomos: ? sų-; 
LietŪViių3 ;kiršinimas tautiečių, ypač. JAV; 
,av. ’ Čy^enlin^ pa

’ rdd^ kad’^L^p'er griėžįą‘lfiii- 

(Niikeita į4 šeštą’ puslapį

. “koše?1. ’ Tdm tėįgiinuf 
nailįs^ajoti paniūrėkime ką ra-7 
’šq ' “Pasaulio Li'ėiuvid” žurnale:

Ba^uk^'-^B; NaihyU BĮ.: 
_J Šasyciarriaš' t 
bartos 30 niėtiį: sukaktį,' tam 
kitu dalyku, rai>6:. “Tali VLI^j^ 

!Liėtuvybėssisiahtyfnb Tahiyba' 
;saV6' 1^.IbWy' V. .

yra ne

?asycfani^ ^ie ' 4 _
♦Čhartbš- 30 metų1 sukaktį,' tarp5

IHjoj,' -Argentine^' ir kitur yra 
; ir 

•ė^this/ todėrprivetsti jtios jie?

N-A-H-TAI:
Ciiieagos 

lietuvių
z A- -

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

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

■* *'*7TT’rTT7 * T « ? * YT

j BUTKUS-VASARIS
1446 AVė;- Ciįei^,-OLympic 2-100a

PETRAS ŠŠĖLIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVĖ.

t?

Tek: LAfayette 3-3572

nių jachtų, į kurias jų savininkai yra suėjėję visą 
turtą ir plūduriuoja sau vandenyje, besidaaugda- 
mi nerūpestingu gyvenimu. -Čia gyvena rašytojai, 
artistai, mokslininkai, pabėgėliai nuo šaltos žie
mos, gražios, beit sunkiai suvaldomos, merginos^. 
čia rasi ir gražiai atrodančius mokytojus, kurie, 
netekę darbo žemyne, bando gyvenimo laimę čia 
atrasti. .Sutiksi ir jaunas poras su vaikais, matosi
ir viduramžės poros ir net pagyvenę pensininkai.' 
Visi jie čia’ Jaučiasi laimingi, o jų gyvenimas 
bėga lengvai, be didesnių rūpesčių. Jie respektuo
ja vieni kitus ir gerbia vieni kitų nuosavybę. Visi 
jie. turi vieną bendrą bruožą — nepastovumą, jie 
nėra čia priaugę. Kiekvienu momentu gali pajų-' 
dėti ir keliauti tolyn, kur jų širdys traukia.

Pakrantėje yra įrengtas gražus pasivaikščio-
-cukrinių nendrių malūnaPstovrtušti pašlaitėse ir mus, su siauromis ir vingiuotomis gatvelėmis.

su mūro Igybę krautuvių ir kavinių. Kavinių stalus apsėdęprimena kadaise klestėjusią pramonę. Saloje yra, 
daug senų pastatų, kurie visi atremontuoti ir ap
saugoti istorijai. Dar gana gerai atrodo Fort 
Christian, statytas 1671 metais, o atnaujintas 
1735 metais. Jis buvo naudojamas'kaip tvirtovė, 
bažnyčia ir gubernatoriaus rezidencija. Kitas is-

grožio salionus.

apsuptą palmėmis. Per ją gali patekti fki*au?u-

X
Įdomi yra Baimių Alėja. Ji primena ilgą patio, 
apsuptą palmėmis. Per ją gali patekti į krautu
ves, restoranus, kavines.

Žymiausia miesto gatvė,yra Main Street. Tai 
šimto milijonų vertės gatvė, čia visos didesnės 
krautuvės. Jos pilnos įvairiausių brangenyb.ų: 
aukso, Sidabro, deimantų, kristalinu indų ir gin
taro. Viso pasaulio gėrimus galima gauti kiek
vienoje krautuvėje už labai žemą kainą. Labai__
P^QS, kameros su visais jų ^įrengimais. Viso

niekad prie jų netrūksta. Ypač moterys labai jhis

šimto milijonų vertės gatvė, čia visos didesnės

aukso, Sidabro, deimantų, kristalinu indų ir gin- 

vienoje krautuvėje už labai žemą kainą. Labai 
pigi^lotoLam^os su visais jų ^įrengimais. Viso 
pasaulio kvepalai čia randa sau vietą ir pirkąįų 
niekad prie jų netrūksta. Ypač moterys labai jais 
domrii, bet ir -vyrai nepraeina prb išalį. Krautu
vės puošnios, gerai įrengtos, patarnavimas man
dagus, .tik gal ’kiek lėtesnis nei JAV. Patarnau-
vės puošnios, gerai įrengtos, patarnavimas

i

P- w

i
< į

-iI :

Dfc. C. k. BOOTL&
Prosthtdsj ii&šrtij'ir šfepiimo 

takų chirurgl j a.
5025 CfiriTRAL AVĖ

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

takų chirurgija.

°FRKRAUSTYMA|

____MOVING
LeidlmiT —’Tllfia’

__________________ ________________________________________________________

R1 i ERIKAS
Wa^sm

K
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Nuo

1914 metu

f,»r-

su apvUnkės. Dėkojam*

— Georgė f. Rkdailnas
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YAW 7-1138 -113S

JGŠEPft NAGRI-.ČKY'
Gyv. 7252 So. Campbell Ave., Chicago, Ill.

Mirė 15805m. vasario 19 d., 12:30 vai. popiet, sulaukęs 
86 meių amžiaus. Gimęs Liėtuvoje, Mėlūnuosc.

į I
•f Lorra

Amerikoje išgyVėno’ 70’ ihėtąt’ p
Palikę nuliūdę: sesers sūnus Waller Biulgiii ..su žmona 4 
a in, jų sūnus Richard su žmona Mary, krikšto sūnus J 
iel-A. GestaUt- su žiiKhia Patricia, jų sūnūs — Daniel-č. 2b

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

i 2424 WEST 69th STREET REpubllc 7-1213
r 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilb, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
’ $354 So. HALSTED STREĖT

Virginia 7-6671

Tel. Y Arda 7-191'
J Daniel-A. GestaUt su žindna Patricia, jų sūnūs — Daniel-G. & 
^.tor -Laurencc-Jv-bfci-kŪi-girninės, draugai ir pažįstąmL-jg

Priklausė Liėtbvių Eiksmairiicrių Draugi.škatp', klubui,*»WOLAND 
SAVINGS 
ANb LOAN’ASŠOdlATlON 
40*0 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60432

PHONE 254-4470

i Priklausė Lietuvių Ėlksniairiicrių Draugiškai', klubui/L 
Upytės klubui, taip pat Našlių, Našliukių ir Pavienią klubui.

Ą Kūnas pašarVcftas I.ackLl.ackawicz koplyčioje, -2121 W. j

.Ml Į ■ _ . M » .

SOPHIE BARČUS
? tA&UO iiIMOi VALAMDOS _

Vtow prafbBtota H WOFA,
14W id L A. M.

Lhtuyiy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 

"4:30 ~ yair * vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

rrto. s
Vadifa Aldona Daukut ĮI 
’**>• v * 4-* » - •

4-J4U
7159 So. MAPLEWOOD AVE, 

CHICAGO, ILL. 60629
,-r* . f

-' naujienos, CHICAGO, 8. ILL. fridaF FH?ru>in L

M-OVING
CpdrsflHJs odrfctatftpna’ 

tf-ieelriv atotumv.
. AWXkxir vkiW»

Tat artia ■ 37W9H
’• '-------

>. III ■ ■■ I —

*Tid1an*1 '■’3vin£< 
nauia tannvmo

Jum? už mums parodyta 
pasirikėvma. Mes norėtu
me būti Jums naudingi n 
ate-'tyfe.

Sąskaitą apdraustos 
Ici $40,000

2657 W. 69 STREET
Chicago. IL 60629

Tel. 926^7400 , 
8979 SO. AVti,

SridgevHrw^' If <04$ti 
Tel. 598-9400

b Powerful anti-itcli 
drug you can buy 
without an Rx!

J 6Sth Street, Chicago.
4. šešladienj, vasario 23 d., 10 vai. ryto bus lydimas ištojai maišyti — juodi ir -balti.

Krautuvėse daug gintaro išdirbinių, kurie
j koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

_____Visi a.a. Nagrecky glriilhės, draugai ir pažįstami
% 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 antt-itch drug 
ingredientWthno prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed The medically proven 
creme for I 
Męhing. e I

jimo takas, kuriuo lengvai galima pasięktį .dau- atgabenti iš Dominikų 'Respublikos. Apžiūrėdami S nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam

i . . . .senais daniškais gatvių pavadimmais, : 
namais, prie kurių prikergta aukšti akmeniniai 
laiptai. Prieky miesto, prie paUvandens, yra išsi
tiesęs greitkelis, kuriuo nuolatos zuja mašinos. 
Norint patekti iš uosto krantinės į miestą, reikia 
perkirsti šį greitkelį. Be policijos pagalbos to jau

J 
-visiškai nėra.

toriais .pastatas yra Castle Tower.. Jūros ^plėšikui nepadarysi, nes judėjimą reguliuojančių šviesų
metu, jis buvo kaip tvirtovė. Dabar aplink šią

daugybė žmonių, čia atrasi grupę turistų, gurkš
nojančių kavą, kitur pamatysi žymų biznierių 

i šne
kučiuojasi su savo gražuole partnere, čia pat spal-
sėdintį šalia hipio, vėl kitur žymus artistas

yotas salos gyventojas dėsto savo mintis-apie-sa
los grožį, 'jie visi yra gerame ūpe, juokauja ir il
sisi palmių pavėsyje. Iš kavinių veda siauros gat-

gintarą, mudu su žmona kalbėjomės lietuviškai.
(Bus daugiau)
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PATS SKAITYK IR įuTUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIŠNCS"

O.t.

T

4 — NAUJIENOS, CHICAGO, 8, ILL. l’r day, rchm.-j- 22, 1980

I I
5
Pnsshwk'SavinRS.

.i r. mi

k

<■*> /

4 \ 9

(Minimum $500)
» Uėfulicatę“

's Savings

t

paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: "
sūnėnas ir kiti gimines.

Laidotuvių direktoriai: Stepohas C. Į-ack ir Sūnus.
Tel. 737-jjli___________ LL•fa .-■■■. ■  -------------------------------------- ------------------- --—_— ----------------------------------------- -
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LŠST CENTRO VALDYBOS POSĖDIS
š. m. sausio mėn. 12 d. 2 vai. į šių metų kultūrinę šaulių sto

po pietų Vyt. Didž. šaulių rink
tinės namuose įvyko LŠST 
Centro Valdybos posėdis. Posė
dyje dalyvavo 10 valdybos na
riu.

Pirmininkui K. Milkovaičiui 
atidarius posėdį, tuoj buvo pra
dėta svarstyti paniektoji dar
botvarkė. šiame posėdyje val
dyba aptaiė daugelį klausimų 
ir kai kuriuos čia bandysiu pa
minėt'.

Dėl Holocaust filmo ir tuo pa- 
' čiu vardu išleistos knygos ispuo 

lio prieš lietuvių tautą, kai ku
rias mūsų patriotines organiza
cijas, net paliečiant ir šaulius, 
nutarta paruošti ir išleisti ang
lu kalba stambesnį veikalą ir 
stipriai atsikirsti jos autoriams 
ir leidėjams, duodant kuo dau- 
g:ausia dokumentuotos medžia
gos ir nuotraukų apie žydų pa
darytus didelius nusikaltimus 
Eetuvių tautai, ši knyga jau yra 
renkama ir, rodos, ją rūpinasi 
išleisti dr. J. Prunskis. LŠST 
Centro Valdyba pilnai rems jos 
išleidimą ir platinimą.

Taip pat į anglų kalbą jau yra 
išverstas Jurgio Gliaudės isto
rinis romanas Agonija. Šiuo 
reikalu bus kreiptasi į visas 
šaulių kuopas, raginant iš anks
to užsisakyti ir tapti knygos rė
mėjais ir prenumeratoriais. Iš 
anksto užsisakiusiems kainuos 
tik $12; normali knygos kaina 
bus $15. Būtinai reikalinga, kad 
susidarytų mažiausiai 400 pre- 
numetatorių, tada jau knyg^ 
būtu galima pradėti leisti.

vykią rengia ęieveland šauliai. 
Pirmininkas jau yra gavęs jų 
pasisiūlymą ir Centro Valdyba 
mielai su tuo sutiko- Chicago 
šia s metais bus gerokai per
krauta įvairiais parengimais, 
todėl sunku ir tinkamą laiką be
surasti panašiam parengimui. 
Dėkojame Žalgirio šaulių kuo
pai už š’O darbo apsiėmimą ir 
linkime sėkmingai jį pravesti. 

Ir šiais metais nutarta skelbti 
konkursinį, šaulių reikalus lie
čianti, straipsnį. 'Šiuo reikalu 
palikta rūpintis valdybos na
riams: Jonui Jasaičiui, Kaziui 
Tautkui ir Apob’narui Skopui. 
Tema, laikas ir komisijos (ju- 
’’v) sąstatas bus paskelbtas vė
liau.

Pirmininkas K. Milkovaitis 
pranešė, kad nuo 1980 metų 
pradžios Kario žurnalas padidė
ja net keturiais puslapiais. Du 
puslapius skiria Tremties Tri
mitui. Kario redaktorius yra 
nusiskundęs, kad medžiagos ir 
nuotraukų į Tremties Trimitą 
kartais prisirenka tiek daug, 
kad nebeįmanoma net į du nu
merius jos bepatalpinti. Kar-j — 
tais dalį medžiagos tenka nūs- į tai savo dėmesį, paskiria 
tumti į daug vėlesnį laiką, vė- Kario redakcijai $500. 
lesnius numerius. Tuo jau nu-i Sesei Stafanijai Kaunelienei, 
kenčia įvairios prisiųstos žinios.: Tremties 
nes 
tos.

orkestro Vedėjas ir veiklus lie
tuviškų organizacijų narys; jau 
trečia savaitė gydosi šv. Kry
žiaus ligoninėje. Petras Malė- 
ta, Jūrų šaulių kuopos valdy
bos narys, gydosi Central Com
munity ligoninėje. Jų draugai 
ir bendrų organizacijų nariai 
linki jiems veikiai pasveikti, 
(vg).

— š.m. vasario mėn. 24 dieųą 
11:15 vai. ryto JAV LB (R) cį-i

i cero Apylinkės Valdyba šaukia i 
į visuotinį — metinį narių susirin- 
' kimą šv. Antano parapijos sal>- 
;įje, 1500 Su. 19 .(J., Cicero, I 1.

Valdyba (Pr)

D A PRISTAČIUS SKELB 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai n1 

.teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai. auskarai ir kiti papuošalai 

i PERKAME sidabrines ir auksi 
i nes monetas bei pašto ženklu 
kolekcijas. Mokame aukšto 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sai 
ramento » prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

MINTYS VASARIO 16 
ŠVENČIANT

(Atkelta iš 5-to psl.)

— Ignas Serapinas, visuome-Į užėmė senųjų organizacijų 
nes veikėjas ir žinomas pedago-j ne mažiau sva- 1

REAL ESTATE
Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Ifni — Pardavimui 
REAU ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.YZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, IU. 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. j
• RESTORANAS sii namu ir visais’ 

įrengimais Marquette Parke.

Tremties Trimito redaktorei,' 
jos būna smarkiai pavėluo-; paskirta $150. Tautos Fondui 
Dabar Tremties Trimitui J valdyba skiria $100 auką ir 

pridėjus du puslapius, šis rei- Pasaulio Lietuvių Bendruome- 
kalas bent dalinai' pasitaitys — nės švietimo valdybai-irgi $100 
bus galima patalpinti daugiau auką. Viso aukų paskirstyta 
prisiųstos medžiagos ir nuotrau-j $850.
kų. Centro Valdyba, atkreipda- Paliestas ir LŠST Centro Val-Paliestas ir LŠST Centro Val

dybos pastatyto Romui Kalan- 
• tai paminklo klausimas. Pamink 
Į las pastatyta, bet nesurinkta nu 
i matyta, kvota pinigų iš visuome- 
| nės, bei organizacijų^ Nutarta 

dar kartą kreiptis į lietuvių 
visuomenę. ir prašyti nors, dali
nai sumažinti šauliams susidar 

i riusias išlaidas- Tuo reikalu jau 
nlų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- spaudoje buvo rašyta.
me^ kelionių ^au^us^^mizuoiainejelionM i Lietuvą ir ;--------- -—Ap. Skopas

gas, gavęs kalendorių specialiu ^us re^a^as, ^ai vienašališka ; 
laišku atsiuntė $5 aJką. Anta- vienos politinės grupės norą; 
nas J. Audronis iš Glendale, dominuoti ki^us. To pasėkoje ne 
Cal., atsiuntė $2. Tos valstijos} Paklusnūs skyriai buvo išmest 
tautietis, pasinaudodamas pla-?iš bendruomenės (Čikagos įvy 

i __x_____ _.v j kiai) ir iškolioti renegatais, re-
orgais, lachudrom ir kt. ižeidinė 
jimais. Sunku patikėti, kad iš : 
mestieji, kurie sudaro Reorga-

laišku atsiuntė $5 auką. Anta
nas J. Audronis iš Glendale,

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

electros įrengimai, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos m.esto leidimą._ j
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
TeL 927-3559

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

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamai patamvimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivą kelio. 

me keijonin draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir
Sudarome “iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor. 
macijas visais kelionių reikalais,

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisui rezervuoti rietu 
fi anksto — prieš 43-60 dienu.

tinimo vajaus lengvatomis, už
sisakė Naujienas trečdaliui me
tų. Dėkui visiems.

Jurgis Gepneris iš Marque-i nizuotos Liet. B-nės skyrius ii 
tte Parko, be raginimo pratęs- jiems vadovauja patriotai dakta 
damas prenumeratą, savo gerus rai, mokytojai, 
linkėjimus atlydėjo $5 auka. Dė- inteligentingi tautiečiai ra to 
kui. ! -J

netvarkoj su tais kurie kolioja- 
si-

Švęsdami Vasario 16-tosica 
62 metų Nepriklausomybės Pas- 
kelbimo—šventę—atsiminkime 
kad mūsų tėvynė .Lietuva yra

kunigai ir kt
i

kie blogi žmonės. Čia kažkas

1

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

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

iVtAcTY GROUP

We’ll help you make the right move.
Laikrodžiai ir brangenybė*

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
TeL REpublic 7-1941

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS " ~ Hiacinte:-Suvaizdis iš Ci
cero, 'Krivūlės '-klubo valdybos 
narys, lankėsi Naujienose. Dė- 

; kui už naudingus- pokalbius, prė1 
numerates pratęsimą ir už įteik 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas! ^ $5 auką' Taip,pat dėkui tos --i- . . . . v . į apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas vienėrems me
tams ir įteikusiam du dolerius 
už kalendorių, bet pavardės 
prašiusiam neskelbti.

■— Bronius Sedleckas iš Brid
geport© apylinkės kiekviena pro 
ga paremia Naujienų leidimą. 
Dėkui už vizitą ir už $10 auką.

— Dėkui P. Kavaliauskui iš 
Bridgeport© už ankstybą prenu 
meratos pratęsimą, gerus linkė
jimus Naujienoms ir jų bendra 
darbianis, taip pat už $15 auką.

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

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

— Dėkui A. PavMkui iš Clea
ring apylinkės už ankstybą pre- 
nurneratos pratęsimą, kompli
mentus Naujienoms ir už $5 au-

_~k§j_Taip_pat dėkui čikagos-piet- 
akarių apylinkės tautiečiui ir 
užsisakiusiam ..Naujienas pusei dideliam sunaikinimo' pavoju; 
metų, bet pavardės prašiusiam Mūsų vieningos "įstangos yra 
neskelbti. ' ’ - v1---

— Aleksas Mockus, antrosios] 
kartos Amerikos lietuvis, tar
nauja pardavėju McKey & Po- 
ague Realty įstaigoje, 12247 
So. Harlem-Ave., Palos Heights, 
UI.', tel. 361-4226. Su juo galima 
susikalbėti lietuviškai.' Jis yra 
patarnavęs; ’ daugeliui tautiečių, 
parduodantiems savo namus ar 
perkantiems rezidencijas piet
vakarių priemiesčiuose.

■ —'Laima. Beržinytė išrinkta 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungos-pirmininke, Gražina Ig- 
naitytė — vicepirm., Linas Če
pas — ižd., Rūta Girdauskaitė 
— sekr. ir informacijai, Dalia 
Pajarskaitė-protokolų sekh., Jur 
gis Valaitis — vakaru Kanados 
reikalams, Algiš šeškus — val
dybos nariu įvairiems uždavi
niams-

i

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

— Adolfas Ramonis, žinomas
---------------------5—---------------------

OWNER-OPERATORS
• Iš anksto be raginimu pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas
Adresas

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

Chicago-based, excellent pay package.

(312)226-7828.

dol
SIUNTINIAI I LIETUVĄ

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede 
Pavardė ir vardas 
Adresas_________

Sponporiaus pavardė, vardas ir vietovė

■ j i

kuris „

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

MARD2FN0R

2608 W«wt SMh St, Chicago, m. Š0629 • TeL WA 5-2787 
Didelis paririnkimM geroe rūšieg {vairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDtLIŲ
Mb

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Tel WA &-27»7

būtinos. Ne renkim blnų ba
lių ir kitų renginių Vasario 16- 
tosios proga; kurie nieko bend
ro neturi su šia švente. Mūsų vi
su bendras tikslas ir' įdialas yra 
Atstatymas Lietuvos Nepriklau 
somybės. (kk)

ETIOPIJA PRISISEGĖ 
KŪJĮ IR PRIEKALĄ

ADDIS ABABA, — Etiopija 
— Etiopijos diktatorius pulk 
Itn. Mengistu Haile Mariam va 
kar įsakė krašto emblemą pa 
keisti į kūjį ir priekalą, juo pa 
puošti visas valstybės įstaigas i 
sostinėje suruošti didžiausi' 
Etiopijos gražių moterų paradą

Gražios moterys buvo suvež 
tos iš viso krašto, aprėdytos pa 
gal gražiausias vietos gyventoji 
madas ir organizuotai pervežto 
didžiausiomis miesto gatvėmis 

. šaligatviuose _ir_šoninėse gatvė 
se stovėjo pusnuogės moterys 
kurios stebėjo pulk. Itn. Mengis 
tų suruoštą paradą it rodė pa 
čius neturtingiausius sostinė, 
gyventojus.

Pulk. Itn. Mengistu kalbo: 
] metu pareiškė, kad Kubos karei 
viai padėjo Etiopijos gyvento 
jams įvesti sovietinę sistemą 
o jis pats įsakęs parinkti nauj 
Etiopijos herbą ir vėliavą.

Priėš kelis metus Etiopijo 
kariuomenė’ nutarė aprėžti im
peratoriaus galią ir dėme
kratinę santvarką. Pakaitom

I %

vadovavo du liberališkai—nusi- 
teikę Etiopijos kariuomenės ge 
nerolai. Buvo sudaryta 90 ka 
riuomenės atstovų grupė, be B 
seržantas Mengistu, susitarę I 
su kitais kariais, išžudė visu fl 
prieštaraujančius karininkus, i B 
dabar Etiopijoje įvedė sovietui 
santvarką.

— Afganistanan Sovietų kr 
riai buvo siunčiami 30 dieni;

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

tuomoti 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 kompiuteri.

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

Tel. 767-0600
independently owned and operated

PARDUODAMA DELIKATESU 
IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Tai tikra aukso kasyklos operacija. 
Labai patrauklus ir labai švarus 

biznis ir namas. Teiraukitės:
MC KEY & POAGUE

TeL 361-4226

HELP WANTED — MALI
Darbininky Reikia

MACHINIST
k Chicago manufacturing Co. needs 
killed Journeymen Machinists. Must 
tave 4 years apprenticeship or its 
■quivalent. Openings on all shifts. 
Call Jim Dean between 10 a.m. 
and 2 p.m., Mon-Fri. 226-1700

uozo šmotelio

ATSIMINIMU
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
domi 250 puslapių knyga su. 
rauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai,, 
kirsnelių mėgėjai, prašomi at 
ykti ir knygą pasiimti. Kitui 
yvenantieji prašomi užkiša

Knygos kaina — 5 doleriai. į 
-Autoriaus adresas:2--------------
___ 7114-S._Camp bell-A ve.,-----

Chicano. TL

i'Dabar nemaža kareivių praš j
1 'ii'nma cnarižti. p __l leisti jiems sugrįžti.

 Aukso uncija antradier
—% Europoje kainavo $652.

Siuntiniai j Lietuva
ir kitus kraštus; 

P. NEDA9, 4059 Archer Avė. 
Chicago, J U. 60632. Tel. YA 7-5980

M. i 1 M K U S
Notary Public

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
3208’A W. 95th St 
Everg. Pirk, HI. 
60642, - 424-8654 I

State Farm Fife and Casualty Company

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite: *

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAHTS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vaL ryto iki 12 vaL d.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
žadėti teisininko Prano ŠULO 

~ aruoštą, — teisėjo Alphonse 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvosn 
kleista knyga su legališkomis 
ormomis.

TeL 776-5162 arba 776-5163 
2649 We»t 63rd Street 

Chicago, UI. 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

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

su formomis gauna-j-----------------------------------------
na Naujienų administracijoje, -- - _ . .
739 South Halsted St, Išnuomojamas 5 kambarių butas 2-me 

nILL^6O6O8. -Kaina $3.00. 'nuo įdtaSą' 
■ •i. 4/6-3560

t — MAWUNQj, CHICAGO |> HX. Frjda^ Fehrųąry Q ig$Q




