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BREŽNEVAS FINLANDIZUOS AFGANISTANA
BĖGIKAI NORI TVARKYTI 

UŽSIENIO POLITIKĄ
PAKVIESTI Į BALTUOSIUS RŪMUS, PANORO 

VAŽIUOJI Į MASKVOS OLIMPIADĄ

WASHINGTON,-D.C. — Ge-.
riausias Amerikos eiuožikas, 
pakviestas į Baltuosius Rūmus, 
įteikė- prezidentui raštą, pata- 

' riantį neboikotuoti Maskvos
olimpiados. Eric Heiden, sumu
šęs visus olimpiadų rekordus, 
atvyko į Baltuosius Rūmus su, 
dideliais pasiūlymais.

Eric Haiden parodė, kad gerai 
organizuotą pratyba gali iš svei
ko žmogaus -padaryti patį ge
riausią čiuožiką. Jis laimėjo 
penkis aukso medalius. Jis 
trumpiausiu laiku nučiuožė nu
rodytą tolį? Tai buvo pats ge
riausias čiuožimas, atliktas re
kordiniu laiku;

NORI VAŽIUOTI MASKVOS
OLIMPIADON į

IZRAELIS NORI PASKOLOS 
AVIACIJAI MODERNIZUOTI

Prezidentui Carteriui prane
šus apie 4 bilijonų dolerių pa
skolą Egipto armijos moderni
zavimui, Izraelis prašo paskolos 
aviacijai modernizuoti. Izraelio 
aviacijos technikai bęi specialis
tai sukonstravo modernų spraus- 
minį naikintuvą, pavadintą 
Arye. Tani dalykui jau išleista i 
milijonai dolerių. Dabar yra 
prašoma paskola iš JAV jo ga
mybai. Jais Izraelis pakeistų 
75 F-16 ir 25 F-15 lėktuvus, gau
tus iš JAV. Amerika pažadėjo 
parduoti Egiptui 40 F-16 naikin-1 
tuvų ir 250 M-tiO šarvuočių.

Kiekvienais metais Izraelis
Eric Heiden, gavęs penktą Įgauna apie bilijGną_doleriu__iš-- 

aukso medalį, tuojau pradėjo 
rinkti parašus-.po prezidentui 
paruoštu Kištu. Jis siūjo prezi
dentui keisti politiką Maskvos 
olimpiados klausimu, leisti ten 
nuvykti Amerikos sportinin
kams ir supliekti rusus.

5 ŽAIDIMAS LEDO 
.. RUTULIU

Labai gerai pasirodė ir
rikiėčiai. ledo’ rutulio žaidėjai. 
Jie ištikėtai sumušė čtokio. pa
ties žaidimo stiprią rūsų konian-į 
dą. Paskutinę dieną jie laimėjo 
aukso medalį, nugalėdami ge
riausius žaidėjus suomius, bet 
jie tiek daug nesikišo į politiką. 
Jie nebandė mokyti prezidentą, 
ką j isį turi daryti su Sovjetų po
litikos vadais.

PREZIDENTAS PRAŠĖ 
BOIKOTO

Prezidentas Carteris prašė 
sportininkus negyventi sovieti
nėmis iliuzijomis, nes Sovietų 
vadovybė neprisilaikys tarptau
tinių taisyklių. Jiems į galvą ne-

Be cukrinės ligos ir neveikiančia .inks'o, maršalą Tito spaudžia plaučiu už
degimas ir silpna širdis. Geriausieji gydytojai abejoja, kad šį kartą jis pa

jėgtų atsigriebti iš tokio piblogėjusio sveikatos stovio.

PREZIDENTAS AIŠKINASI SU BREŽ 
NEVU AFGGANISTANO REIKALUS

Amerikos savo gynybai stiprin
ti. Dabar prašoma dar ?3 bili
jonų laikė trejų metų.

SERŽANTAI NUVERTĖ SURINAM 
-RESPUBLIKOSVALDŽIA

TEHERANE MINIA 
DEMONSTRAVO

IRANAS, Teheranas. — Pir-

SENAS POLITIKAS 
APIBARe SŪNŲ

turi pasi-

ame-

madienį, kai prezidentas Bani 
Sadr pareiškė, kad visų iranie
čių pareiga pasipriešinti prieš 
bet kokį užgrobėją, gausi mu
sulmonų minia, nežiūrint didelio 
lietaus ir sniego, pražygiavo pro’ 
Amerikos ambasadą, garsiai 
šaukdami grasinančius šūkius, 
nukreiptus prieš Ameriką.

— Kongreso atstovas Richard 
C. White, demokratas .š T< xas, 
Karinių reikalų pakomitečio pir
mininkas, pareiškė abejones bei 
priešingą nuomonę moterų re
gistracijai kariuomenėn. Prie
šingai nusistačiusi yra ir to ko- 
miteto narė Marjorie-Holt, res— 
publilivne iš Maryland. Atrodo, 
kad yr^i^klas užklius pakomi-

SOVIETU KARIUOMENĖS VADAS KABULE ĮSAKĖ 
AFGANISTANO KARIAMS JO KLAUSYTI

WASHINGTON, D.C. — Leo
nidas Brežnevas pareiškė, kad . 
Sovietų valdžia yra pasirengusi 
atšaukti savo karo jėgas iš Af
ganistano, jeigu kraštas bus 
“neutralizuotas”. Prez. Carteris. 
norėdamas išalkinti Sovietų 

' valdžios poziciją, pasiuntė raš
tą Aukščiausiosios tarybos pir- 

. mininkui Brežnevui, bandyda
mas patirti, ką Sovietų valdžia 
mano, kai rengiasi neutralizuoti 
kraštą.

Prezidentas jau gavo pirmą 
atsakymą iš Brežnevo, bet tas 
atsakymas nieko gero nežada. 
Sovietų valdžia pradės savo ka
ro jėgų ištraukimą iš Afganis- 

I tano’, kai ten pasibaigs “visų 
•svetimų valstybių” intervencija. 
Brežnevas pastebėjo, kad ir JAV

LOS ANGELES, Cal. — Se- įtaka Afganistane 
nas Kalifornijos politikas, buvęs*baigti.

Diplomatai prisimena, kad ru- ietyj< 
sai panašiai “neutralizavo”. _įr 
Suomiją. Pirmiausia jie parei
kalavo kad kalėjiman būtų įkiš
tas tuometinis Suomijos prem
jeras Vaino Tanner, keli jo ka
bineto nariai būtų padėti Į ka
lėjimą už karo metu nusikalti
mus.- Pats svarbiausias nusikal 
timas’ buvo pastangos organi
zuoti visą kraštą kovai prieš So
vietui'. invaziją ir labai vykęs 
suomių pasipriešinimas. Suo
miai sutiko būti “neutralizuoti”. 
Premjeras ir ūkio '• ministeris, 
maršalo Mannenheimo glaudus 
bendradarbis, buvo nuteistas 
5 melams ir 6 mėnesiams kalė
jimo. Kartu su Taimeriu kalėji- 
iiian ėjo Risto Ryti ir kiti mi
nisterial.

gubernatorius William Brown 
labr_ -apgailestavo, kad jo-sūnus, 
dabartinis Kalifornijos guberna
torius Edmund Brc....taip ne
vykusiai pr savo kandida
tūrą pre'-’ j nto pareigoms. Tė
vas hr'.ų 'norėjęs, kad jo sūnus 
būtų tapęs kraš> prezidentu 
arba bent būtu tapęs rimtu kan
didatu prezidento pareigoms, o 
dabar viską taip lengvai ir ne
tvarkingai prakišo’.

Vakar paskelbta, kad New

SŲDARĄT'Ą TAUTINĖ KARItJ TARN^A^BET SUKILĖLIAI 
;-- ŽAf>A"YALDžIĄ PERl^STI-GlVILlNKt<FARYBAI

PARAMARIBO, Surinam, Pie
tų Amerika. — Pirmadienio va
kare virš 300 kareivių, vadovau
jamų trijų puskarininkių, už
ėmė kareivines, izoliavo 1,000 
kareivių, ir pagrobę gįnklūs, 
įvykdė perversmą, kuriame žu
vo 15 asmenų. Policijos būstinę, 
esančią prie Surinam upės, bom
bardavo karo laivas ir palaužė 
pasiprieši.iimą.

Surinam sritis yra tarp Atlan
to vandenyno, Gvijanos, Brazi
lijos ir Prancūzų Gvijancs. Joje 
gyvena 450,000 žmonių,. kalba 
olandiškai, nes Surinam buvo 
Olandijos kolonija. Didelė krašto 
dalis yra apaugusi miškais. 
Svarbiausias eksporto’ produk
tas yra medis, ryžiai ir aliuminis.

Sukilimas Įvyko dėl blogų ka
reiviams sąlygų, jiems algų ne
mokėjimo’ ir nesirūpinimo jų

— Pietų Kalifornijos gyvento-(gerovė. Sukilėliai paskelbė per

- NEAIŠKI PADĖTIS 
SALVADORE

SAN SALVADOR, Salvadoras, 
j— Washington© griežtas pasi- 
«sakymas prieš Salvadore ruošia-į 
mą dešiniųjų perversmą val
dančiai kariškai eruntai gali .’pa
lengvinti, pravesti, krašte' naujas 
socialines reformas. Kaip krašte 

Į klostysis tolimesni įvykiai, tuo
tarpu šunkū numatyti. -

P : UŽDRAUDĖ PARDUOTI
- ' - 'RUSAMS TRĄŠAS

WASHINGTON’, D.C. — Pre 
•zidentas Carteris uždraudė ne
ribotam laikui pardavinėti So
vietų Sąjungai ne tik trąšas, 
bet ir sudėtines jų dalis. Prezi
dentas C.artėrrs manė, kad So
vietų valdžia imsis žingsnių -at
šaukti .savo karo jėgas iš Afga-I Yorke gUj)crnatcriaus E. Brow

l'c FBI pravesto slapto ty- 
rniėjimo, žinomd Abseam var
du, ".mažėjo Kongreso bei jo 
atstovų reputacija. Balandžio 
mėnesį net 31'7 balsuotojų pa
reiškė pilną pasitikėjimą Kon
gresui, o dabar tik 18'/, arba 
vienas iš penkių.

— Deng:Xiaoping pasitraukė 
iš armijos štabo -viršininko pa-, 
reigų. Tai laikomą ženklu, kad 
jis ruošiasi išeiti pensijon. Deng 
yra 75 metų. Jis dar lieka vv’res- 

|niuoju vicepremjeru, Komparti- 
| jos vicepirmininku ir karinių 
reikalų tarybos pirmuoju depu
tatu. Jis vra linkės sumodernin
ti Kiniją ir jos ūkį.

I

nistano, bet įsitikinęs, kad So
vietų vadovybė tęsia svetimų 
žemių grobimo politiką, prezi
dentas pažymėjo, kad nesiren
giam'jiems (Taryti didesnių pre-

n 
vardas išbraukiamas iš kandida
tų sąrašo, nes pusė ten surinktų 
parašų buvo klastoti.

— Senatorius Jaec’b Javits 
yra 75 metų amžiaus, bet jis pa
reiškė, kad kandidatuos dar 
vienam >.6 metų terminui New 
Yorko -respublikonų partijos 
saraše. * k >

ateina mintis, kad rusai gali pa- jus ,dar neatsigavusius nuo di- j radiją pranešimą, kad bus ger- 
keisti visus reikalavimus ir tai- dėlių liūčių, pirmadienio anksti biami demokratiniai principai, 
sykles.

Prezidentas Carteris, pasi
ryta supurtė žemės drebėjimas, laikomasi sudarytų sutarčių, ne- i • • v * > v • • !_• • • • ' -Jo centras buvo už 80 mylių į pažeidžianios investicijų ir in-

džiaugęs atvykusiais jaųnuo- j pietryčius nuo Los Angeles ir vestitorių teisės. Sukilėliai Moda
liais, prašė juos, kad jie boiko- Ricrterio skalėje užregistruota ’rė Tautinę Karių Tarybą, kuri 
tuotų Maskvos olimpiadą, nes! 5.1 stiprumo. Nuostoliai dar ne-'valdys kraštą. Valdžią bus i pėr- 
Sovietų valdžia nesilaiko taikos į apskaičiuoti.
taisyklių. Olimpiados ruošiamos į ■ - --------=
taikai stiprinti. Sovietų valdžia 
ne Jik įsiveržė į Afganistaną, 
bet nenori iš taikaus krašto at
šaukti, savo kariuomenės. Afga
nistano gyventojai susirinko 
sostinėn ir prašė rusus išsikraus
tyti. Pirmą dieną Sovietų kariai 
nelietė gyventojų, bet dabar pa
skelbė areštus.

liais, prašė juos, kad jie

leista ciriliams.
=. MiniSterių pirmininkas Henck 

Arron buvo pastebėtas- Paranam 
miestelyje, 20 mylių Į pietos, nuo
sostinės. Tolimesnis jo :ir ;kitų 
ministėrių likimas nėra'žinomas. 
Buvęs kariuomenės Vadas pulk. 
Elstak ir Teisingumo bei vidaus 
reikalų niinisteris Badrisingh 
yra sulaikyti. Paskelbtas karo 
stovis ir ntro’7 vai. Vak. iki6 vai. 
ry’to visas judėjimas' yra už
draustas; ’ Sukilėliai kontroliuoja 
tris radijo stotis? 1 : '

— Henry Kissingeris norėjo

KALENDORĖLIS

Vasario 27: Vilana, Fortuna-i 
tas, Vilmantė, Žvaigonė, Ašman
tas, Ginvilas.

— Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:59.
■ _ ■

**• ' Orės debesuotas,'Salias.

Prezidentas Carteris užklau
sė Brežnevą, ką reiškia Afga
nistano neutralizacija. Prezi- 
dntui nepatikęs Brežnevo aiš
kinimas? Iš Afganistano rusai 
nori padalyti klusnų satelitą.

tapti JAV senatoriumi ir 'kan-r 
didatuoti senatoriaus* J. Javits 
vietoje, bet kai sen. Javits pri
sistatė perrinkimui, - Kissingeris 
pakeitė savo mintį.'.- »• . ’

— Mirė- išgarsėjęs psicholo
gas, ‘82 mėtų amžiaus-profeso
rius Michael io Rlwnehard.

gianr jiems (Taryti didesnių 
kvbos nuolaidu, c.

Prezidentas jau vasario 4 
ną buvo uždraudęs išvežti 
fatus. Bet tas uždraudimas buvo' 
trumpam laikui. Jis manė, kad 
rusai pradės trauktis namo. Da
bar uždraudimas paskelbtas 
ribotam laikui/

die- 
fos-

ne

!.< ATRODO, RODEZIJOJE
■ .t NEBUS :TAIKOS

SALISBURY, Rbdezija.— Jei-, 
gir-partizanų vadas Robert Mu
gabe laimėtų pykstančiuose Ro 
dezijos laisvuose rinkimuose, ta 
pati Rodezija “pavirstų į peklą 
(pragarą) žemėje”, pareiškė 
Abel Muzorewa, iki lordo Soa- 
mes atvykimo-buvęs Rodezijos 
premjeras.

Kaip žinia,: R. Mugabe yra ko
munistų pažiūrų ir jo režimas 
atneštų kraštui chaosą. Eina 
kalbos, kad jis pasiryžęs grįžti 
į partizaninį:t judėjimą, jeigu 
Nkomo laimėtų -rinkimu?.

CHICAGOS UGNIAGESIAI 
LABAI SUSIRŪPINĘ

CHICAGO, 111.— Chicagos ug
niagesių vadovybė labai susirū
pinusi streikuojančių ugniagesių 
likimu. Dabar paaiškėjo, kad 
Chicagos ugniagesiai buvo pri
žadėję nestreikuoti. Toks paža
das buvo duotas merui Richard 
J. Daley. Tada ugniagesiai ne
streikavo.

Dabartinis ugniagesių vadas i 
Frank Muscare, norėdamas tu-, 
rėti daugiau įtakos miesto savi- 

sulaužė "erašvh su-

Rusai atė. lė iš Suomių dide
lius žemės sklypus Leningrado 
apylinkėje, uždėjo didelius mo
kesčius, reikėjo statyti rusams 
transporto laivus, bet suomiai 
pajėgė sumokėti Maskvai uždė
tas kontribucijas ir vis dėlto’ ge
riau gylama negu rusai. V. Tan- 
nėris panaudojo tris metus ka
lėjime savo atsiminimams ra- 

išyti. Niekas taip tiksliai neapra 
-Ivaldvliėje. sulaužė prašyk su-'šė ,nažos suon^ taulos kov^ 
ilsitarima i;- paskelbė Streiką.' Prieš Sov,ct^ P^’angas -‘finlan- 

( Įdizuoti"’ Suomiją.
Tvirtinama, kad prez. Carte

ris nepatenkintas Brežnevo pasi- 
■ ... 4- W-V. . - .

Chicagos merė Jane Byrne pa 
traukė teisman, o teisėjas davė 
ugniagesių vadui penkis mėne
sius kalėjimo už pasižadėjimo 
laužymą. Muscare buvo tuojau1 
nuvežtas už grotų. Jis prašė ki
tus Chicagos unijų vadus gelbėti 
jį iš kalėjimo. Susirinko įtakin
gesnių unijų vadai, susipažinę 
su faktais nutarė dėl Muscare 
nestreikuoti. Jeigu jis rudšėsi 
streikui, tai pinna turėjo susi
tarti su kitomis unijomis.

iž pasižadėjimo 
trr linvn tnoiniT ’

? — Andrei Gromyka protes
tuoja dėl JAU nutarimo par-
duoti Vokietijai 806 didelių 
tankų. Sovietų štabas bijo, kad 
vokiečiai neįsiveržtų į Rytų 
Europą.

Sovietų -^Sąjunga ateinan
čiais; metais ..turės pirkti dar 
daugiau javų,--nes neturės pa- 
■kankatnai trąšų laukus tręšti.

Amerikos marinai išsikėlė
Omano srityje. Jie saugo JAV 
aerodromus.-----------•---- —

— Indira Gandhi bijo, kad 
Pakistanas, gavęs ginklų iš 
Amerikos, neužpultų Indiją.

LmcU Brediaev

Sovietų Sąjungos Įtakin
giausias komunistų vadas 
labai nepatenkintas afga

nistaniečių karingomis
- nuotaikomis.

žadėjimu atšaukti savo kariuo
menę iš Afganistano, kai visas 
kraštas bus “finlandizuotas”. 
Prezidentas nori, kad rusai at
šauktų savo karo jėgas iš Afga
nistano be jdkio “finlandiząvi- 
mo”.

KABULAS, Afganistanas.“*— 
Sovietu kariuomenės vadovybė 
antradienį įsakė atidaryti visas 
Kabulo krautuves, bet krautuvių 
savininkai bijo tokio žingsnio 
imtis. Kol Kabule bus Sovietų 
kariai, lai krautuvininkai bijo 
atidarvti, nes Sovietu kariai vis
ką nešė. Venur pirko, bet mo
kėjo beverčiais rubliais, o kitur 
prekes tiesiog nešė.

Į Kabulą buvo suėjęs milijo
nas afganistaniečių, bet Sovietų
kariuomenės vadovybė nieko 
ji< ,ns nedarė. Jie sdkė kalbas ir 
reikalavo. kad rusai išsikraus
tytų iš Kabulo ir Afganistano. 
Kabule buvusieji Afganistano 
kariai pireiškė, kad jie Sovietų 
kariuom nės vado neklausys. Jie 
taip pat prisidėjo prie minios, 
kuri reikalavo atšaukti Sovietų 
karius iš Kabulo.

Reikalai pasikeitė antradienį. 
Sovietų karo jėgų viršininkas
pareikalavo, kad Afganistano 
kariai ir vėl jo klausytų. Jeigu 
neklausys Jai jis įsakys rvsni'.is 
nuginkluoti Afganistano karius.

Sovietų kariuomenės vadovy
bė turi rūpesčių visame Afganis
tane. Dabartiniu metu Sovietų 
kariai negalėtų lengvai iškeliau
ti, .nes. sugadinta dauguma kelių.

—- Irakas užsakė naujųlėktu- 
vu kraštui ginti.- ;



K MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dė«© RIMAS NIKĖJAVIČIUS

NEPONIŠKOS PASTRAIPOS
I. onk;avi?ias mūsų laikais yra 

tiesk g būtinas, žmogaus dvasia 
juk turi gintis nuo visokio veid
mainiavime ir melo.

Kai pavartai dabartinės Lie- 
t .ivos pc it’n laisvą epaudą, įsi
tikini, kaip spontaniškai pro vi
są tarybinės rimties milą ver
žiasi ironija. Ji kai kada iššoka 
iš kasdieniškos būklės.

- t ■ ■

Sakykime, ar n e i r o niškai 
skamba pavadinimas “Kauno 
valstybinis dramos teatras” 
Juk būdvardis “valstybinis” čia 
tiek reikalngas, kiek “šlapias” 
prie lietaus. Ar gali egzistuoti 
nevalstybinis teatras krašte, kur 
kiekviena vieša kultūrinė ląste
lė priklauso valstybei?

Į šį klausimą kiekvienas mo
kinukas atsakys: negali!

O kur sėdi visų teatrų vyriau-į 
sias/ręžisorius? 1

TUb. pats mokinukas ironiška’ 
durštels pirštu į rytus: ten di
dysis mūšų dėdė. Anksčiau jį vą- 
dirto*:tautų vadu ir korifėjumi 
o dabar — pirmininku arba pir
muoju sekretoriumi.

visos priekabos, išdulkės bever
čiai pagražinimai. Išliks mums 
prasmingas trumpas vardas - 
Vilniaus universitetas.

* * *

Štai »*; posmas iš humoristo 
Alekso Dabulskio knygos “Ba
shs Pegasas” eilėraščio “Prozi 
rrinko akimis’ (žiūrint):
Knygose — eilės.
Laikraščiuos — eilės.
Automobiliams ir butams eilės. 
Kur žvelgsi — poezija, poezija. 
Peilis!

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis;
(Skirsnelis i§ Juozo švaisto knygos PETRAS 

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

ŽMONA NULAC3
s Sandaros t nr. įdėtą tokja ri- 
rintė: .A a. t - i

“Lyckesete (Švedijoje) miesto i 
gyventojas susijaudinus prane
šė policijai, kad aųtomębibs su 
jame palikta žmona dingo, Bo-lx 
licija užaliarmavo apylinkės pat' 
"uliūs ir į vieną’ savo automobi- 1 
lį p-’riemusi nukentėjusįjį leido-h 
si ieškoti dingusio iaut,omoiiiliQ 
■r žmonos.,, Pę gęros valandos, 
oagal ąu, polįciją , rado aųtpmo- 
bilį, ir jame pu§ąu ąųšąlusią 
žmoną-., toje, pačioje vietoje, 
kur jis buvo pąsįpąrkąvęs auto
mobilį. Policija net nenubaudė 
vargšą žmogaus, kuris .buyp pa
miršęs parkayirpo vietą,. kadan
gi jis ir taip ^uręs. atsakyti u? 
žiopplumą prięš.jžmoną namie’*. ,

♦ il ** *’ ’
ordinu: Istorija

Konsulas mėgo iškilmingomis 
progomis prisegti ‘'tris f gražius 
ordinus. ■ • 4 '

-— Sakykite, ponas konsule^., 
kaip jūs gavote tuos ordinus? 
— klausė įkyrus žurnalistas. 
Konsulas jam atsakė:’ ■■

— Trečiąjį gavau, kai jau 'tu
rėjau du pirmuosius. Antrąjį 
gavau, nes jau turėjau: pirmąjį*. ■ 
Pirmasis man buvo suteiktas';! 
kad jokio neturėjau. - - ! : I

Pasikalbėjimas
Maikio
SU TĖVU

I

(Tęsinys)

Gražiuoju baigėsi pirmieji metai. Jurgėnas lengvai 
pridėjo skatiką. Tylus, susimąstęs pavartė, pažiūrėjo Pet
ras. Jis nuėjo prie šulinio ir įmetė. Kliunkštelėjo pinigė
lis ir nuskendo. Petras tirštai nusispiovė, tik ne į šulinį, 
o į šalį. Iš mažens jau buvo įrašyta: nespiaunama ten, 
iš kur tenka atsigerti.

Duona, vanduo, ugnis, žemė visada širvokų šeimoj 
buvo laikomi kaip šventi ir ypatingos Dievo malonės da
lykai. Taip ligi šiol tebežiūrėjo Petras ir su didele pa
garba elgdavos. Visada šitie keturi dalykai likosi jam pa
slaptingiausi ir labai svarbūs, kaip būtiniausi gyvybės, 
gyvenimo šaltiniai. Niekad nepamiršo dar ir to, kad jie, 
jei negerbiami, neprideramai su jais elgiamasi, tampa 
žiauriai kerštingomis jėgomis. Didelių nelaimių pridaro: 
badas, potvyniai, geisras, nederlius.

Todėl kiekvieną kartą, paimdamas ar padėdamas 
duoną, pamaldžiai žegnojo ir bučiavo ją. Valgydamas sau
gojo, kad nė vienas trupinėlis veltui nenukristų. Jei ne
tyčiomis pasitaikydavo, tuojau pakėlęs pabučiuodavo, ta- • 
rytum atsiprašydavo. Niekam neleisdavo su ugnimi žaisti 
ar spiaudyti į ją. Rytmečiu ar vakarais po poterių lęng-; 
vai, su malonumu pabučiuodavo žemę, vistiek kur bebūtų 
— troboj asla, svirne grindys, ar krosnies; plūktas. Čia 
būdavo padėka už tai, kad sveiką ir sotų; išnešiojo per 
dieną, arba prašydamas, kad išnešiotų dar.

Tais pačiais įpročiais ir gyvenimu ištarnavo antruo
sius metus. Gautą skatiką vėl nunešė -ir įmetė į šulinį.

Trečiaisiais metais visai atkuto, sustiprėjo Širvokas. 
Valgant nebelandžiojo jo žandikauliai iš sulysusių; įkri
tusių skruostų, kaip pirmiau būdavo, kai pasirodė čia po 
ilgos, vargingos kelionės. Nesunku buvo atsigauti Petrui, 
nes jis valgus. Jam viskas tiko. Mėgo jis ir košės, vistiek 
kokia bebūtų — žirnių, kruopų ar grikių. Prisivalgė jis 
tų košių pulke ir paprato. Kiti, grįžę iš kariuomenėSj nė 
pažiūrėti nebenorėdavo į košę, o Širvokas — pj^ingai. 
Nuolat jis prisimindavo ir girdavo savo pulko virėjus. 
Pasigardžiuodamas sakydavo: ‘‘Kaip;sau norite,'ale nie
kur daugiau nevalgiau nei tokių košių'/ nei tokių kopūstų, 
kaip mūsų pulke/ kai ramu būdavo ir gyvendavome'savo 
kareivinėse. Košės riebios, kopūstai ^prišutę su gerais 
lašinių gabalais”.

Drauge su kūnu atsigavo ir Širvoko dvasia.. Didesniu?
- galvoj ar šir-

Peržiūrėjau dailiai paveiks 
luotą “Inturisto” knygelę “The 
State Academic Opera and Bal 
let Theatre'of the Lithuanian' 
SSR”. •

Knygelėje nelanksčia anglų! 
kalba trumpai nubrėžta Lietu
vos operos ir baleto teatro isto
rija. Spalvotos iliustracijos ga
na išvaidžiai parodo' dabartinių 
rūmų prašmatnumą ir aukštą 
architektūros lygį. Tuo lietuviai

1 gali didžiuotis.
Tačiau pasididžiavimas vei

kiai išgaruoja, kai skaitai kny- 
' pelėje sovietiškai sudarkytą is- 
! .oriją. čia net Ironija susigėsta 
1 židinėlyje primygtinai karto- 

amos sąvokos ’’people” ir ”pow- 
*r”. Būtent: “With the procla- 
nation of Soviet power in Lith 
tania in 1918 the Provisidna;

' levcliutionary Govern men 
(...) supported attempts t< 
orm an opera company. Tht 
>ower of the people was short 
ived, however. Vilnius was oc _ 
rupied by bourgeois Poland Į 
while the Lithuanian hour ]
jeoisie tebk power of the rest J 
if the country”. Toliau: “Witl j 
he re-establishment of the So-: 
viet power in Lithuania in 19-K 
jjH'ra became accessible to the 
widest masses of the people”.

Dėstis, mūsų nepriklaųsomy- 
x? skelbė ir gynė buržujai (ne : 
rašto žmonės inteligentai, ne 
valstiečiai). Gi operos — balete

r

‘• Paskutinis žodis aiškiai pasa
ko, prie ko veda sovietinio 'gvlve- 
n mo- buitinė eilėdarą.^

. Neseniai Lietuvoje skersai n ealras nepriklausomybės tųe 
išilgai buvo minima Vilniaus { ,ais buvo prieinamas tik siaų 
universiteto 100 metų sukaktis .-am buržuazijos ratui. Geradė- 
šalia įvairių šia proga išleistų / iai sdvietai-, Įsibrovę Į Lietuvą 
leidinių ir knygų, į 1 .
kas atėjo ir nedidelio formato J Dabar 
gausiai paveiksluota A. ■— . 
cevičiaus “Vilniaus universitetu’Į 
— 400”.

Tikrai paranki knygelė — 
tiek glausta informacija, tiel 
būdingomis nuotraukomis. ( 
visdėlto ir čia šmėkščioja iioni 
jos .šešėlis. Net antraštinis pus 
lapis neišvengia tarybinio humo 
rp. Užrašyta šitaip: Vilniaus 
Darbo raudonosios vėliavers ir 
Tautų draugystės ord.nų/ Vai? 
lytinis V. Kapsuko unive’ d į 
gitas.
* Ir sugah k tu man užkabinti 
dų juokingus blynus šlovingam, 
ųuožniįam universitetui. Juk 
ųiokslo šaltinis nėra kokio nor 
generolo ar sekretoriaus išpūsta 
krūtinė. Nei vėliavos, nei nieda 
liąi, nei pYdiuai jam netinka. J; 
pakankamai puošia moksliniai 
Nuopelnai. Idetuvos knll ira.
■ O kam tas būdvardis “valsty
binis”? Taip pat K’p nko var 
das? Esu tikras, ilgainiui išnyks

mano' ran- j viską pasuko geroj on pusėn 
r sovietinė liaudis kas va 

Jan-j karą sėdi operoje.
Tieaą pasakius, prieš bolše 

zikmeti jaunystėje pnklausiai 
darbininkijos luomui, reiškia 
liaudžiai. O vistiek beveik ka 
vakarą su Žaliakalnio draugai: 
pratupėdavau operos, dramoi 
ar baleto spektakliuose. Nieka
da nebuvau išprašytas. Ar kny
gelės autoriai to nežino? žino 
jet jiems reikia meluoti.

Ignas Gložė, “T.ž.*' (i ni

GEBĄS PATARIMAS
— Daktare, gelbėkite. Kiekvjc 

na vakarą aš vs bijau, kad kas 
nors po mano lova slepiasi Aš 
kiekvieną kartą turiu patikrin
ti palovį ir tik tada galiu ramiai 
miegoti. — skundėsi ponia psi
chiatru’. Psichiatras davė jai

monistinėse šalyse. nėra komu
nizmo? Be to, ten viskas—yi- 

! sas gyvenimas keičiamas, ir at- 
|keičiamas,.Net jų išrastoji “kai- 

/■ jta” keičiamą, arba, kaip jie ,są- 
- ikpį “kintįa”. Taip, Tėve, net 

{f'kaita kinta”, p kitas literatas 
;.-,.-Į;dąr priduria: “ir kis”. Ar tau 

, ’ neatrodo, kad tasai komunistis- 
; 'įkąs “kitimas”, išeina į tyrjau- 

j kius? > . ■-...
j — Matau/Malki. Taip vadina- 
11 mbse komunistinėse-šalyse, ko

munizmo niekuomet nebuvo.
Tas, kas yrą'-įr buvo,-tai tik ap- 

, gaūlė, nudažyta komunizmui 
tinkamomis spalvomis. Negi ga- 

įliiha tokią nęiygybės sistemą va 
į dinti kbrrrunizmtr?    . ■ ■
' ‘u- Tai'kas, iš tiesų, yra komu
nizmas, Tėve?
.snliiįi.A, ĄNėy 4 - ’.C- ų. ■

—,Tai gyvulių .gyvenimo bū
das, Mąiki- Gyvuliai' patys pir

šimieji priėmė. komunizmo idė- 
h jas ir taktiką. Pas-gyvulius, nuo 
'neatmenamų laikų,-visas turtas 
priklauso komuna/. Tėn niekas 

i nepripažįsta nuosavybės teisių, 
i Viskaš priklauso visiems. Gy
vuliai, Dantiniai ar* laukiniai ne- 

i-turi asmeniško tūrio, neieško 
sau ypatingos'galios- Ganyklų 

- plotai bei derlingumaš, gyvu- 
liaYnš -pats svarbiausias ‘dalykas.

.-r;. Tėve, tu sakai, kąd. komu- 
nizmas.-.tai gyvulių išradimas!

I Prašau .pavyzdžių. ■
,z. I Gęr,ai, Maiki. Veizėkim į 

Senoviškos moterys reikąL . gyvupų gyvenimą. Štai gąhy- 
’.’.’"’■1 ats'prašytį, Jose -ganosi kaimenė karvių ir

'>'.*9 Vienas Mąrguętte i./P^rkoęH 
pletk ninkaą pareiškė;,- kad, ,al-į 
koholis konservuoja Įvairius Į; 
laiktus, išskyrus paslaptį. • , -

• Politiniai stebėtojai tvirti
na, kad modernūs amerikiečiai 
laiko abi kojas atrėmę Į žemę, 
o abi rankas iškėlę į orą." Loja
lus amerikietis nekenčia naujų 
ateivių už Amerikos ’ kritiką, 
nors patys ją dar labiau kriti
kuoja. “

• Skruzdėlė yra laikomą dąr, 
’TŠtur^o. pavyzdžiu, taeiau-|f tu* 
"i la'ko ateitį i p'knikus ir įką&^ 
4 i piknikautojams.

e------•’< x- 'h
»

Jaudavo savo vyrų
kai jie pasakydavo ar padaryk

• Visai teisingai Dievas pa
darė, sutverdamas pirma vyri
ai i?k paskiau moterį, kad jis 
lėtų pagalvoti 
jos pirmąjį klausimar

a Malonu pa aiškinti 
žodžiu iš tarptautinės

i- Tėve, Juk įtu žinai, kad ko- avių. Tarp jų lygybės principas 
yra pats pavyzdingiausias. Nei 
viena avis ar karvė nepuls dau
giau kąsniu žolės pakansti. Vi
si pasitenkina tuo, ką randa ties 
savo .burna. Nei vienas negro
bia daugiau, nei vienas neati
ma kąsnio iš kito.

Tarp karvių, paprastai, gano- 
si: bulius, o taip avių — avinas. 
Tie du gyvuliai turi kaimenėje 
pirmenybę tik apvaisinimo rei
kale, bet nieko daugiau. Masto 
davinys, visiems toks pat. Jei 
netingi, daugiau žolės prisiskin- 
si, jei tingi — mažiau.

Pas gyvulius tik trys dalykai 
yra privatiški: apsivaisinimas, 
gymdymas ir mažųjų maitini- 
mas. Ka ik urieT gyvuliai^ prakti- 
kuoja komunistinę monarkiją. 
Vienas iš jų yra karalius ar ka- . . . . _ .

iralienė, bet ir tie privalo laiky- nerimu baladojęs jį, kur tik patekdama —
■i jokio Į dyje. Smarkiau, pradėjo reikštis dvidešimt, penkęrių metų 

• kareiviško gyvenimo ir tarnybos įpročiai, būdas nuola
tiniai žygiai. Dažniau pasivaidendavo įvairūs kraštai, 
nuotykiai, stipresni išgyvenimai. Panūdo jis klajonių, 
judrumo. Visai apkarto jam sėslus, vienodai nusistovė
jęs Sokaičių kaimo gyvenimas. Vos-ne-vos nuvilko ligi 
metų pabaigos. Nenorėjo Įžeisti gerų šeimininkų ir paši- 

jelgti kaip netašytas bernas, kuris užsimano ir pačiame 
J viduvasaryje pabėga. -
Į Nunešė Širvokas ir trečią skatiką. Įmetė, giliau atsi- 
I krenkštė ir jau buvo benorįs tirštai, sultingai paskutinį 
kartą nusispiauti. Tik susičiaupė, lyg kažkieno sulaikytas, 
ir pažvelgė dar į šulinį, žiūri — visi trys skatikai iškilę 
plauko ant vandens paviršiaus. Mato ir netiki. Aiškiau* 
patrynė kartais apsivelkančias nusilpusias savo akis. Vėl 
žiūri. .. Nagi aišku, kad pūpso!. Taip gražiai, švariai 
žvilga raudonojo vario pinigėliai. Svarbiausia, kad visi 
trys kartu. ‘Juk tai trejų metų mano alga!” — prašovė 
jam mintis ir sunkus atsidusimas prisidėjo. Susigundė. 
Išgraibstė, susidėjo Į kišenę ir grįžo į trobą.

------- - ----- (Bus daugiau) .

;tis bendros tvarkos — nei 
turto sau krauti negali.

-r- Gerai sakai, Tėve. Aš esu 
matęs gyvulių kaimenes ir, kaip 
tu sakai, jų gyvenimas tikrai 
komunistinis. Kaip tai galėjo 

■’būt, kad tūli “mokslinčiai” susi
domėjo gyvulių gyvenimo būdu} 
ir tą būdą įpiršo žmonėms?

— Nežinau, Maiki. Mokslin-J 
čių nedaug tepažįstu, bet esu I 
girdėjęs, kad tikras komuniz
mas buvo Kristaus apaštalų tar 
pe. Ten viskas, išėmus apsau
gą, priklausė komunai. Apašta

las Judas iš Iškąrijos? buvo jų 
iždininkas ir gan godus, bet Jė
zus jam pasakė: “Nekrauk tur
to, kur rūdys ir kandys gadi 
na: .ir Judas turėjo paklust.

— Tėve, tu čia pasakei man 
nežinomą naujieną, kad jau 

^Kristus laikais tam Vkra žmo
nių grupelė praktikavo komu- 
Vsmą!

^-Taip-buvOf Maiki. Gal pa- 
našių, bandymų buvo daug, bet 
iš žinau tik dar vieną, būtent 

i Paryžiaus Komuną. Tačiau ši 
komuna neilgai tvėrė: sustiprė
jusi buržuazija ją panaikino.

— Tėve, kodėl dabar niekas 
ta apgaulingo komunizmo ne- 
panąikna? . ?

Aplinkybės, Maikr. Dabar^ - 
tinis komunizmas atsirado to- 
kibse aplinkybėse, kur’ mažai 
Tkas.iturėjo drąsos pasipriešinti. 
Rusija, -tuo laiku pergyveno 
karo'li^o suirutę. Dauguma 
žmonių, nebepasitenkinę caru. 

"Tį nuverto, bet tvarkos nepajėgė 
^atsleigti. Kita grupė, smarkes
nė— žiauresnė.'nuvertė pirmą
ją ir diktatūros bei apgaulės bū- 
dtf Įsteigė apgaulingąjį komu
nizmą.-Panašiai atsitiko Kmi- 
joj, o kitur: komunistų sąjū
dis ieškodamas grobio, užplūdo; 
silpnesnes šalis ir pavergė; ly
giai, kaip gyvulių kaimene už- 
plūstą, ir .užima naujas ganyk-’ 
Jąs;> -

Tta, Tėve, man dabar aiški 
kožpumzjiftp atsiradimo istorija 
Ačiū- liuFV r.'

kele1
k’lllx

atsakydamas

išsirei

ŽLIBAS SvfeČIAŠ
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: ’ K«Ml.gawliūikaa/fiaud4>j4UuIęM. 
H.|lr dar Ūjhfg‘vM*i^čūdų/ j" 
| jKąi. s/pyjisė kleckų bliūdiu
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sį~patarrmą:
— Tai labai paprastas daly

kas. Jus nupjaukite savo, lovos 
kojas, kad niekas po lova nega-l žodynėlio: 
lėtų palįsti...

F®

i-

Ir aš e»u kuliiinngas!

— Alibi yra te’siris 
k;mas, įrodant, kad asmuo nę-J 
buvo ten. kif buvo ;r negalėjo'.1 
padaryti ts i, ką’ pada-ė.
--- - Alimon ja yra apkrovimas'' 
mokesčiais be reprezentavimo 
”ž kadrine išreikštą meilę. '

Viena k ar'a i Sodvha
I Nežinia kas svečių žlibą

J’ > ' j i;l-‘Atlydėjo kiek rahuti,- Allrinzmas yra gerų dagį į į. Priaugi i t<-nupūti ‘
jnL-damnas neasmeniskiems cąa 
Ivkams bei asmenims dėl asm^s 
n’škų t kslų. į.

— Ambasado’ ius vra garbins
- - . , i £ K'ari T'.'f’-ust-is i užsieni

mc'uoti ?ph savo krrštę. fe

* i i
t į į Betyląs žlil.is totęj tĮT^lėjo
|; Ieškot, kas len nuritėjo,

Ką tefr afigriff V’adffta. - ..
|j? K.s ten viską tik gadinai

— Anąrkija būna tada. k^( ;
: 4 daryti g*"* "* '—*-------
s cm asūs^enaraf gerovę!, b

niekas nedaro, o moko kitus d
ry’r.

a ?rr.-ės. buv’<' n^ž'au žir
a c Įstatymus, ge.iau miega.

F^lątę. kryžių ir mėnulį. > 
.VĮskę tvarkanfį dėdfflj. 
liet baisiausią . gą|p 

, . .. W’.S diktcsnę" užTas-pamiršo pasiimti savo cf-T.U

- .įlr, išvydę*-1 Aktą-jėgą... * 
. ... t,i //finos srrrn‘x-tuotlpifl>egv

ėrf. kurį buvo palikęs an|\’ 
kėdės Kai sugrįžo pasrmti. raįF 
do suplotą, ant kurio : 
terškė. Jis pasakė: 
skrybėlė tau per maža’-’.

r » * Jf
ar žmonės yra kilę iš‘beždžionių, - 

o gal beždžiones — iš žmonių ’ r

.iiujuuv.', ClilčagŠ. UI. dpe-dav, Februūrv !



Detroito naujienos
DAR KARTĄ PRIE VASARIO 16 ĮVYKIŲ

£ Š

Ne viską galėjau apie Vasa
rio 16-ąją vienu kartu aprašyti 
dėl to, kad nesu vien kores)>on- 
dentas; bet kartu ir rengėjas. 
Tad norėčiau skaitytojams dar 
kai ką apie svečią — Vasario 
16-osios pagrindinį kalbėtoją 
Lietuvos generalinį konsulą Vy
tautą Čekanauską iš Los Ange-

Detrojlo Lietuvių Organizaci
jų Centro valdyba, kaip taisyklė, 
pagrindiniam kalbėtojui kasmet 
ruošia priėmimo vaišes. Tokios 
vaišės buvo numatytos suruošti 
pas svečio gerą pažįstamą, det- 
roitietę Mariją Mačkaitienę, bet 
gaila, keletui DLOC valdybos 
narių apsirgus, negalėjome ati
tinkamai svečią priimti.

Sekmadienį, vasario 10 d„ už
sibaigus iškilmingam minėji
mui, gerb. konsulas V. Čeka
nauskas buvo pakviestas pac 
Detroito visuomenininkus Oną 
ir Česlovą šadeikus, kur daly va 
vo virš 25 kviestų svečių. Po 
slcaniai paruoštų vaišių, DLOC 
vicepirm. dr. Arūnas Vaitiekai- 
tis pakvietė dalyvius išgerti tos
tą už svečio sveikatą ir visi da
lyviai sugiedojome Ilgiausių ir 
sveikų metų, palinkėjome nenu- 
iLstūmai dirbti dėl atstatymo 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos. Ponai šadeikai bene kas
met, kaip tradicija; po Vasario 
Šešioliktosios iškilmingo minėji
mo suruošia vaišes. DLOC val
dyba nuoširdžiai jiems dėkoja 
už tokį pasišventimą.

Vasario 16-ojie Lietuvių 
kambaryje

Kaip jau įprasta, vasario 16 d., 
šeštaclienį, Lietuvių kambaryje 
Wayne State universitete, Eth
nic Heritage Center (kampas 
Wa^ne Drive ir Warren Ave.) 
kambaryje 288, susirinko ne
mažas būrys lietuvių, Wayne 
State universiteto vadovybė ir 
amerikiečių studentų. Po trum
po vicepirm. St. Kaunelienės žo
džio’ ir vaišių, buvo aprodytas 

tcliau minėjimus' dr priiminės 
aukas, kaip pirmiau darydavo. 
DLOC rengdamas Vasario 16 
iškilmingus minėjimus turi ne
mažai ir išlaidų.

Ponas ,A. Nakai, kas gausis, 
jei ir kita organizacija pradės 
rinkti aukas tuo pačiu laiku ir 
tą pačią dieną, ir net toje pačio
je patalpoje, kurią išsinuomoja 
rengėjai ir sumoka nemažą su- 

. ma? Nemanykite, kad Jūs veda- -1
te prie sugyvenimo. Jau dabar 
bendruomenininkai puldinėja iš 
užkampių DLOC aukų rinkėjus, 
valdybos narius, kolioja necen- 

t j zūruolais’ žodžiais. Reikia tikė- 
i tis, kad sekančiais melais dar 
didesni užpuldinėjimai vyks, jei 
bendruomenininkai nebus su- 

j drausti. Netikiu, kad ponui A.
Nakui, žymiam žurnalistui 
Detroite, nežinoma, kad jau ke- 

‘rleta-fnetū Liet. B^nės ištikimiem ! 1 i *-
į ji nariai partizaniškai renka au- 
ikas. Vienas jūsų partizanas L. 
į S tonys tiek .Įsidrąsino ir iško- 
liojo seno amžiaus kūrėją sava
nori, DLOC valdybos narį teisi
ninką Stasį šimoliūną ir Aušros 

t lituanistinės mokyklos vedėją 
į Antaną Vaitėną. A. Vaitėnas 
eilę metų dirba mokykloje be jo
kio atlyginimo, štai kokios pa
garbos ir padėkos susilaukė iš 
jaunuolio, štai kokius Lietuvių 
Bendruomenė užsiaugino ainba- 

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- j sadorius!
Jei vra Liet. Bendruomenės 

dar koks Garbės teisinas, -tai tas 
Viši lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas bendruomenininaks turėtų būti 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-inubaustas> pašalinant j j. visam 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

sveičams Lietuvių kambarys. 
Svečiai buvo a|xiovanoti spalvo
ta brošiūra Lithuania, išleista 
Amerikos Idėtuvių Tarybos.

Kambaryje buvo grojama 
lengva lietuvių melodijų iliuzi
ška. Svečius vynu ir lietuvišku 
erupuiku vaišino Algis Vaitie
kaus ir Vincas Tamošiūnas. 
Pyragus padovanojo Ada Pode- 
rienė, Antanina Jonynienė, Jad
vyga Maršalkoviėienė, Elzbieta 
Jodinskienė, Ona šadeikienė, po
nia Skorubskienė ir Regina Juš
kaitė. Ta prtfga buvo galima ap
lankyti ir kitų tautybių kamba
rius. Tenka pastebėti, kad Lie
tuvių kambarys buvo bene įdo
miausias ir gal gražiausias. Lie
tuvių kambarį galima lankyti 
kasdien nuo 12:30 iki 6 vai. va
karo,-antras aukštas. j

A. Nako LB vakaronės 
aprašymas

Daug kas p. A. Nakui aišku 
ir priimtina, bet man nepriim
tina. L. Bendruomenės vakaro
nėje, be garsiojo Algimanto Gu- 
?eeko, A. Nakas palietė ir Det
roito’ Lietuvių Organizacijų 
Centrą, ir dar su pastabomis, 
kad, girdi, Liet. B-nei uždraudė 
Vasario 16-osios proga rinkti 
aukas.

Pirmiausia, tai Liet. B-nė turi 
gerbti DLOC tradicijas; kas ne
gerbia kitos organizacijos tradi
cijų ir jos Įstatų, tai tas neger-į 
bia ir savo organizacijos ir sa-j 
ves. Jei Liet. Bendruomenė nesi- , 
laikys to, tai ir kitos lietuviu or
ganizacijos bei grupės taip pat; 
negerbs L. Bendruomenės, o jų Į 
išsišokėlius narius pasmerks.

Taip tęsti kovą prieš Detroito 
Lietuviu Organizacijų Centrą 
nebegalima, nes lai gali privesti: 
prie didesnio nesusipratimo, i 
Vasario 16-osics iškilmingo mi-j 
nėjimo rengėjai — Detroito Liė ■ 
tūrių Organizacijų Centro val- 
valdyba jau virš 35 metų kas
met rengia minėjimus, renka 
aukas Amerikos lietuviu Tarv-; 
bai kaip jos padalinys, rengs ir

laikui iš Liet. B-nės.
Ponas A. Nakai, jei esi gar

bingas žurnalistas, nejaugi, ne
matei ir negirdėjai šių. įvykių? 
Jūs aukštinate Algimantą Gu- 
recką, rašote daug apie jį. Apie 
A. Gurecką aiškinti nereikėjo, 
nes incidentas VLIKo posėdyje 
jį labai išgarsino. Garsūs visi 
politikai, kurie moka koliotis, ir 
kartais kėdes panaudoja. Gurec- 
kas kėdžių dar neišdrįso panau-

/ •' n < t j

A. a. V. GRYBAS .žydelis kromininįsas

! Skaitant “Drauge” š.m. sau- 
• šio mėn. 1 d. parašytą straips
nį, VI. R. “Dviejuose horizon- 
tuos^ — Audra stiklinėje”, St. 
Eetersburge nuošaliai stebint 
faktus, kyla daug klausimų. At
rodo, kad etikos neprisilaikan- 
tislžurnalistas, nežinodamas tik
rų kolonijos įvykių, imasi apie 
ją rašyti, pripindamas iškraipy
tų faktų, melagingų žinių, taip, 
kad iš “stiklinės audros” išeina 
jau gera pekla, su smalos-kati
lu, pakurstama intriga ir savo 
ąrtimui bei priešingai galvojan- 
tiems — neapykanta. Tą patį 
padarė rašydamas anksčiau 

“tDrauge” iš Los Angeles Koje
lis! J is, prikūrė daug melagingų 
iš mūsų padangės žinių.

Kyla klausimas: Koks tikslai 
. rašyti ir skleisti piktas žinias, 

kurstyti ir pykinti letuvius, 
—1 griauti patriotines organizacijas

dęti, nes bijojb opdžįeĮjės.". ,Vis bei pasitikėjimą patriotine 
dė’.to tas garsūs vyras'riūškubė- spauda? Ką darė VI. R., viešė
jo Chicagon pas p. Kamantų prą- damas prieš metus mūsų padan- 
šyti užtarimo^ J gėje,- puotaudamas nuo ryto iki

Vakaronėje antruoju kalbėjo vakaro pas mūsų “liberalus” in- 
mūsiškis visuomenininkas V. teligentus — bendruomeninin- 
Kutkus, naujasis JAV LB krašto kus ir kokias kalbas kalbeles 
valdybos pirmininkas. Jis pri-j ten kalbėjo?
minė, kad darbo esama pakan- Tuoj pradėjo rodytis mūsų 
karnai ir VLIKui, ALTai ir Liet. į apylinkės gyventojo p. Virbicko 
B-nei, tik bėda; kad Liet. B-nei: 
trūksta pinigų. Kvietė visus vie
ningai dirbti ir piniginėmis au
komis veiksnius remti.

Tikrai, tai nekalčiausi žodžiai, 
tarytum į vatą įvynioti, šv. An
tano parapijoje,y. Kutkus pasi
ėmęs sąrašą rinko aukas. Pri------ ---------- ■ — —
ėjęs prie vieno ALTai rinkėjo sitarime su DLQC vaHyb v 

TT . J Kutkus taip išsireiškė. z..-Vasario įnėnesj su arabais „ susi|arti (J 
. A I r v* j

_T " f kodėl lietuvis su lietuviu negali
prašau ponas V. Kutkau paa’tousitarti’.”.Deja, Jas.asmuo^po- 
kotrTVTKutkus pasitijfflje nuoj savaitės jau atkaIbinėjo lietu. 
rinkėjo ir išėjo i kondorui. Po Mi(i j DLQC fama Va. 
keleto minucuĮ vė pnėjo prie tol 16.0si0s TaHaa
.paties žmogaus, kažką aiškino,,^. j6m nepavyk0| nes‘Detroito] 
ir tas žmogelis davė penkmę.1 visa0!nenė jo nepaklausė. Gali.' 

ma tartis ir susitarti tiktai ei
nant teisingu keliu, o ne apgau
lę vartojant. Lietuviai apgaules 
tuoj iššifruoja ir nesitaria.

Tai tik maža dalelė iš bend- 
ruomenininkų bruzdėjimo Det
roite. Labai gerai, kad didelė 

rdąlis detroitiečiu'visai nekreipia 
dėmesio į tuos erzelių kėlėjus;

Ant Bukauskas

paprašė aukos, bet tas jam man
dagiai atsakė:
aukos renkamos tik ALTai ir^.j ]ietuvis su lįetuviu negaH

• - -T e 1Kai vienas pasakė, kad ąukcfeiąs 
tik R. LB-nei, V. Kutkus parau
do ir nuėjo į šalį.

Dar prieš Vasario 16-osios iš
kilmingą minėjimą, Radijo klu
bo pranešėjas pagarsino, būk 
tai visas LB-hės štabas lankėsi 
Čikagoje, turėjo darbingus . par. 
sitąrimus,. pabarė >- pozityvius 
nutarimus. V.. Kutkus. kalbėjęs 
su' ALTos valdybos:<yįcepiirni- 
ninkii dėl LB-'nęs santykių sii 
ALTa. Kodėl V.įC iafėsi 'su vice! 
pirmininku, o ne šu pirmininku 
dr. Ki Šidlausku^ -nėaįšku.

Sekmadienį, tuoj: po jiamaldųf 
11:30 vai. visi rinkosi.-į 3?. Ari2 
tano . parapijos šąlę išklausyti 
ALTds pirm, dr.' K. Šidlausko 
paskaitos, o LB-nės pirmininkas 
V. Kutkus spruko laukan. Kodėl 
jis spruko laukan? V; Kutkus 
dažnai kartoja, kad jis trokšta 
vienybės ir susitarimo, bet esant 
progai, jis vengia bet kokių išsi
kalbėjimų. Prieš porąmetų, pa

ST. PETERSBURG, FLA
“GRAUDŽIAI JUOKINGA”, ANOT VL. R., ISTORIJA

i straipsniai, kurių dėka buvo su
pjudyti du plačiai skaitomi pat
riotiniai laikraščiai. Intriga pa
sisekė! Mūsų kraugeriui Mask
vai džiaugsmas, pekla verda 
toliau.

Ypatinga:! norisi žinoti, kodėl 

mūsų kolonijoje iš nieko kilo 
audra, kuria siekiama suniekin
ti ir pažeminti ALTą ir VLIKą.

VLIKui ir ALTai raginant, 
buvo parašyta daugybė laiškų 
Kongresui, kas padėjo pravesti 
Atstovų Rūmuose rezoliuciją 
Nr. 147. įteikia pažymėti, kad 
rezoliucija I 17 Atstovų Rūmuo
se buvo priimta vienbalsiai. 
Senato Užsienio Reikalų komite
te rezoliucija 1 17 tapo pakeista 
Į Nr. 200. Ir čia lengvai buvo 
priimta. Vėliau ta rezoliucija 
buvo įnešta į Senato pilnatį kaip 
rezoliucija Nr. .51 ir vėl priim
ta. Žinoma, ta rezoliucija dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo bus įtraukta į JAV Kon
greso “rekordus” — į JAV is
toriją.

Už tokį atliktą didelį darbą 
garbė ir padėka mūsų veiks
niams VLIKui ir ALTai, ir jų 
nusipelniusiems vadovams!

Deja, nuo čia ir prasidėjo mū 
sų kolonijoje “pekla” arba "aud
ra stiklinėje” ir tęsiasi be galo. 
Ar tik nėra pasėta Maskvos 
agento • Kazakevičiaus ideologi
jos sėklų? Ką darė jis, po visą 
Amerika važinėdamas ir lanky
damas visas didesnes lietuvių 
kolonijas? Ką darė jis viešėda
mas dvi savaites St. Petersbur- 
ge, dalyvaudamas Lietuvių klu
bo pietuose? Kam užkliuvo 
ALTos rašomi laiškai, kuriais 
reikalaujama Lietuvai laisvės?

Tuoj po laiškų rašymo, keli 
asmenys gauna telefoninius iš 
“Vašingtono” skambinimus su 
perspėjimais, kad laiškai klai
dingi — ne ten nukreipti. Kas 
tikrą esmę galėjo žinoti, kad jie 
klaidingi ir kodėl? Kada Kon- 

dėl menko nieko dėjęs pastan
gas surasti telefoną ir jam 
skambinti ?

Taigi, panagrinėjus reikalą, 
matai, kad yra sumaišytas nesu
maišomas reikalas. ALTos rašy
ti laiškai yra parėmimas rezo
liucijos Nr. 1 17, prašant remti 
Pabaltijo krašto nepriklausomy
bės atgavimo reikalą. Tos rezo
liucijos sponsoriai yra kongres- 
manas Derwinskis, Bill Young 
ir kiti 57 kongresmanai.

Laiškai buvo adresuoti kon
gresmenui Bill Young, o ne M.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Bennet, kaip kad skleidžiami 
gandai. Taigi, mūsų "apdairie- .C 
ji” bendruomenininkai "inteli-i.l 
gentai” nepastebėjo, ar sąmojį* 
rungai nenorėjo pastebėti skir
tumo taip “Bill” ir “Rezoliu-

ll. Galvydienė, ALTos sk. sek
retorė, parašė Naujienose trum
pą žinutę, nuneigdama tuos ne
įtikėtinus "vašingtoninius” tele
fono skambinimus. ALTos sky
riaus pirmininkas dail. A. Rukš
lelė paprašė L. klubo valdybą 
pietų metu perskaityti jo raštą 
ir išaiškinti žmonėms laiškų ra
šymo teisingumą nes po laiškų 
parašymo tuoj buvo gauti iš 
kongresmano Bill Young padė
kos (su pažadais) laiškai.

L. Bendruomenės ir Liet, klu
bo valdybos narys Kazys Urbšai- 
tis ne tik perskaitė dail. A. Rūkš-’ 
lėlės laišką, bet padarė griežtą ‘ 
manešimą, kad. laiškai klaidin- ' 
gi, o Galvydienė buvo sugėdinta- 
už drąsą rašyti j Naujienas dėl ; 
klaidingų telefoninių skambi-- 
nimų.

štai ir pasirašyk po straipsniu 
pavardę ir ateik į klubą pietų! 
Mikrofonu gali naudotis tik klu
bo valdyba, o tą valdybą sudaro 
bendruomenininkai.

Į tą maišatį sugebėta įtraukti 
VLIKo pirmininką dr. K. Bobe
lį, pakvieičant jį padaryti pra
nešimą apie laiškų rašymą. Dak
taro Bobelio pranešimas Liet, 
klubo valdybai nepatiko1. Tą ma
tome išleistame jų trijų lapų 
paškvilyje, kur rašoma, kad, 
dr. Bobelis apie įvykusį nesusi
pratimą nieko asmeniškai ne
nagrinėjo ir dar daugiau suklai
dino klausytojus.

Taigi, pekla vėl tęsiasi toliau.
Įvykusiame Liet, klubo visuo

tiniame narių susirinkime 1979 
metų lapkričio 10 d., jam pir- 
mininkaujant Albinui Kafniuiy- 
Kazys Urbšaitis, Liet, klubo pir
mininkui K. Jurgėlai leidžiant, 
pasistengė iškelti laiškų rašymo 
erzelį. Jis paskaitė raštą, kuria
me buvo daug nepargįstų kalti
nimų ALTos skyriaus pirminin
kui dail. A. Rukšlelei. Rukšlelė 
paprašė balso ir, sunkiai jį ga
vęs, pasakė, kad Liet, klubo va-> 
dovybė neprivalo kištis į jokios 
organizacijos darbą ir kad Ka
zys Urbšaitis susirinkime be rei
kalo kelia klaidinančias mintis;

(Bus daugiau)
St. Petersburgietis; .

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.

—Pavardė-ir vardas ^__-_.„— - ^:< — —- r _ -
Adresas —_______ ______________________________________

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

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

_____ Atdara šiokiadieniais nuo________

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl. 310.00

_2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

. Minkšti viršeliai 110.00
• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo - 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas
Adresas _____ _______________________

kuris D. KUHLMAN, B.S„ Registruota* vaistininkas

Tel. 476-2206 3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai-------------------------115.00

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė __

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą j* 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus -__ doL
Pavardė ir vardas ——;------------ ----- ;---------------------------------
Adresas —--------------------------------------------------------------------

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJUMO*! OALIKA GAUTI M1FAWLASTAI |DOMW« GYDYTO 

jo, viauoMiNas viuctJo ir haiytojo atiminimus
Or. A. J. Gvmn — MINTYS IK DAMBAI, 239 P«l., IMttnttiM MB 

metą tryklua. Jablonrtic tr TotonlHo Unnee dienas tr aori-

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

Cekj reikia išrašyti

110.00

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

Kietai* rlrteliala. vletaje M.M d*b«r tik--------------
KlnHtala rlrleUaia tik____ ______________—_- 

O. A. J. " — AUKŠTA KULTOKA — KIAURO* tMOMKt.
KMlooAi . Boropq Dabar tik --------------

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, I1L, 60608

Pridėti doleri P*Ito Išlaidom*.

1 _ Y. * * k v ’ ’’17M HALtfTTD 8TW CHICAGO, CLL.

d — Naųjianes, Chicago, 8, DL, Wednesday February 27, 1980
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Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams

Užsieniuose: 
metams — 
pusei metų

pusei metų______
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui
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$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL. Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 

$40.00 Orderiu kartu su užsakymu.

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

Kitose JAV vietose: 
metams _______

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

nii-
nuo 
na-

Vis tebesirūpina ambasadoms 
reikalingais pinigais

Praeito sekmadienio vakarą trys įtakingiausi 
nois ir visoj eilėj kitų valstijų neregistruotos ir 
įsteigimo dienos neperorganizuotos Bendruomenės
riai aiškino klausoytojams, ką jų vadovaujama Ben
druomenė padarė arba rengiasi daryti.

Amerikos lietuvių organizacijos, net pačios se
niausios, geriausiai organizuotos ir turtingiausios or- 
ganizacijos, kaip Amerikos Lietuvių Susivienijimas, 
turi seniausią konstituciją, bet ji taip surašyta, kad 
kas trys, mėtai jos nariai keičia statutus, reorganizuo
ja, irjciekvienąis metais šaukia narių susirinkimus, at
lieka pagrindinius; organizacinius reikalus ir neturi 
bėdos. : ’ ' T ? J .

Jeigu iš Lietuvos viena politinė grupė būtų-neban
džiusi primesti visiems lietuviams savo valios, tai Bėn- 
draomenė nebūtų suskilusi. Šiandien neturėtume dvie
jų Bendraomenių ir turėtume tvarkingesnę brganiza- 
ciją, bet šiandien to nėra... Jeigu nebūtų- bijoję Ameri
koje veikiančios visuomeninio darbo tvarkos, tai būtų 
užsiregistravę ir visi , dirbtų vieningą darbą.- Argi 
svarbu, kas ir kur užsiregistravo, jeigu visų lietuvių 
tkslai būtų buvę vienodi? Bendruomenės organizato- 
riai norėjo, nė tik. visus suorganizuoti • .bet norėjo ir 
valdyti, todėl ir kilb nuomonių skirtumai. Jie tiek toli 
nuėjo, kad nusisamdę brangų advokatą ir JAV teisme 
užvedė bylą; kurios pabaigos dar nematyti,

Jeigu debatų organizatorius' nebūtų šališkas žmogus, 
gerbtų kitaip galvojančių nuomones, tai pradėti or. 
ganizuoti nuomonių pasikeitimai, klausimai ir atsaky
mai būtų galėję būti pamokantieji. Debatų tvarkyto
jas labai šališkas, ginčus nutraukia, viena. kryptimi ir 
klausytojams susidaro keistas įspūdis;, Vietoje pasi
rinkti tikslių ir teisngų žinių, padėti, dab^r visur ban
doma kreipti ta kryptimi, kurią lietuvių dauguma ne
nori eiti.

Turime pripažinti, kad iki šio meto klausinių ir

paklausimus atsakyti Klausytojų .žinios ir greitį 
orientacija prispausdavo prie sienos ne tik paskaitinin
ką, bet ir vakaro vedėją. Paprastu klausimu išmušdavo 
iš .aiškintojų nuovoką ir priversdavo juos nutilti.

To negalėtume pasakyti apie praeito sekmadienio 
paruoštas informacijas. Patys vadai pasiėmė daugiau 
laiko pasiruošimui. Jie pasirinko klausimus ir pasi
skirstė atsakymus. Susidarė įspūdis; kad šį kartą jįė 
net paruošė klausėjus. Viskas buvo taip surežisuota, ' 
kad paklausėjas mokėdavo gerai ‘ formuluoti klausimu, 
o vėliau pasimesdavo. Apdairesniam aiškinaojui .• buvo 
labai lengva įrodyti, kad paklausėjas nežinojo, ką jis 
'pasakojo. Paprastas advokatų klausimas jį nutil- 
'dydavo. ? ;'{? i
1 • į

Geriausia^) pastabaspadarė viena mokytoja, kuri 
jnurodė pagrindines Bendruomenės klaidas. Ji pati, 
išmokytojavusi 20 metų, buvo atleista, kai pasiprieši
no pastangoms primestas vienos grupelės pažiūrr 
visai mokyklai, kai vietoj mokyklos, pradėta rūpintis’ 
politika. Kur prieš 15;>metų buvo 40 mokinių mokykloj, 
šiandien liko tik 6, kur buvo; 80, šiandien 'teliko tik pen
ki. Jos argumėntaii buvo tokį švarūs kad ir įtakingiau- 

;šieji nebandė aiškintis. /
Tiksliausias žinias apie Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės vadovybės dirbamus darbus papasakojo da
bartinis jos pirmininkas. Jis paaiškino,-'-kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę Illinois valstijoje užregistravo 
Bronius Nainys, kai jis buvo pirmininku.

Debatų metu taip pat buvo priminta, kad Bendruo
menės nariai vaikščiojo į ambasadą Vokietijoje, kai 
Ameriką pasiekė žinia apie lietuvio sportininko V. če- 
siūno nusižudymą. .Nelaimingas sportininkas, pasiekęs 
Vakarų Vokietiją, norėjo' Sovietų pavergton Lietuvon

• Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuoto j Lietuvoj

1 <

A. SVILONIS

NAINIO VEIDAS
(Tęsinys)

3
NAINYS IR “PERGALĖS 

TRIUMFAS”
Rašinyje jis save pristato, 

kaip karštą gynėją bendradar
biavimo su okupanto samdiniais. 
Lieja krokodilo ašaras," kad iš- 
eivijoje kyla baisi reakcija
< * ~ i - _ Lnebegrįžti, bet, jis buvo dienos-metu gatvėje pagrobtas,: prieš atvykstančius iš okiipuo- 

apdaužytas, įmestas į automobilį ir išvežtas “dipblma- tos Lietuvos. “Išeivijoje opozi- 
tiniame” maiše. ' ■1 ' dJa — W —Iabai rėksmin

_ ; . . .. . ga, griuvo veiksnių vadovybės,
Pasakotojai tvirtina, gal sportininkas Čes ūnas buvo paskelbos ir tos nelaimin- 

pats nusižldė. Tai jie patyrę iš patik’mų šaltinių. .Kada ‘ sos, dabar jau beve-’k užmirštos 
Naujienas praeitą rudenį.pasiekė žinia apie sportinin- ‘1 -‘
ko česiūno nusižudymą, tai Naujienos ..buvo gerokai 
apibartos. Jos neturinčios tikslių žinių, ^--skelbia. Tai 
esą kenkia Naujienų geram Vardui, tollią- ž:nia- apie 
Česiūno nusižudymą esanti netikli, nės .-Česiūnas;’ dar

“AKIRAČIUOSE”
tą klausimą, kas gi pagaliau, 
tą koncertą rengė, kas prie jo 
ruošimo nagus prikišo? Jis nu- 
tynėjo ir tai’ kiek toje presti- 
žingiausio Centro salėje koncer
to metu sėdėjo ir ovacijas kė
lė Chicagos komunistų? Jis'nu
tylėjo ir tai, kiek jie išpirko--bi
lietų? Nutylėjo ir tą aplinky
bę, kodėl šis koncertas, žūt būt,

kitam broliai, bet tuos, kurie 
kolaboravo su Hitleriu, net ir 
tuos, kurie neva siekė tautai pa
gelbėti, jie pasmerkė. ' T

Iš viso kyla klausimas, ar mes 
galime broliautis su tais, kurie 
okupantui yra parsidavę, arba 
su tais, kurie padėjo mūsų tan
ių išduoti, kurie skelbia, kad 
lietuvių ištrėmimas Sibiran bu
vo tautos išgelbėjimas, arba 
EKB Kronikos yra šmeižtas 
prieš valdžią? Deja, lokių “bro
lių”, kurių rankos yra suteptos

buvo rengiamas pas jėzuitus, Dėtuvių krauju, mes turime ilgą 
Jaunimo Centre,; o ne kurioje sąrašą ir tokių, kurie juos b mi
kitoje salėje? Juk Chicagoje sa- do .ete sinti.
liu yra tiek ir tiek. Man rodos, 
kad koloborantų tikslas yra aiš
kus, kurį skelbia ir Nainys, kad 
^zis^uojanrieji prieš bendra

darbiavimą su okupanto samdi
niais kovą pralaimėjo.

Nainys graudena, kad kiek
vienas lietuvis — išeivis, ar oku-‘ 
nuotoje Lietuvoje — yra broliai. 
.Taip, visi žinome, kad mes esa- 
me broliai. Bet tų brolių tarpe 
yra tautos išdavikų, parsidavė
lių ir? net budelių. -Tokius oku< 
pantas, dažniausiai pridengęs 
nekaltomis meno, turizmo, žur- 
nalizmo priedangomis, atsiunčia 
atlikti jam naudingus uždavi
nius. Taigi, ar ne reikalingas 
atsargumas, nes tokių atvyki
mas naudingas ne išeivijai, o pa
vergėjui? Nepaisant, kad jie ir 
mūsų broliai, bet mes nuo tokių 
atsiribojam, nuo jų yra atsiri
boję ir pavergtieji. Taf liudija 
LKB Kronikes; pogrindžio spau
da. Juos pavergtoji tauta yra 
prakeikusi.

Kodėl Nainys be jokio atsar
gumo siūlo su jais bičiuliautis?

Nri 1; 19$(U. Be to; jis riūtyl^jo Prancūzai buvo taip pat vienas

ci j a — rašo jis — labai rėksmin 
ga, griuvo veiksnių vadovybės,

i baugiausia žalos lietuviams pri
dariusios Klevelando rezoliuci
jos, buvo ruošiami baudžiamieji 

? dekretai. Atvykusiems mėninin 
.kams lietuvių viešose patalpose 
nebuvo vietos, o jų koncertų 
lankytojai buvo smerkiami. Bet 
tokia reakcija buvo beprasmiš
ka, nes galutinai laimėta. Po ke 
Holikos mėtų išeivių nuotaikos
-v- ... f - *'> ' ’pasikeitė. Ir tokie reakcionie
riai suprato, kad yisi lietuviai 
yra tą pati tauta. Todėl koncer
tas solisto V. Daunoro 15ūvo su
ruoštas preštižingiausiame išei
vijos Jaunimo Centre. Jį rekla
mavo Draugas ir Margutis- Bi-

tinių, ją įdėjo, šiandien jau apie česiūno savižudystę 
pasakojadr.tie, kurie tada-Naujienas apibarė. .., 

. Bet įdomiausios žinios buvo apie PLB‘ir.. JAV LB 
atliktus darbus. Įdomiausia; kad tiksliaus;ą , pranešim^ 
padarė PLB pirmininkas. Jis nepasakojo to, ko nežino
jo. Iš menko dalyko, jis moka vežimą priskaldyti, bet 
jis nepasakojo nebūtų dalykų. Daugiausia pasakė tas, 
kuris mažiausiai žino.

PLB pirmininkas pasakė, kad jo tėvas buvo Lietu- ’ HetaF išpardubti: Taigi Nainio 
voš kariuomenės’ savanoris, o jis pats tarnavęs JAV išmone, tikras “pergalės- triūm- 
kariuomehėje. Antrasis pasisakė, kad jis buvęs tik 15 
1-----"1 - -- r-, • -- - j" -r.
mus. O trečiasis. nieko nepasakė apie save. Kai jis. pa
sakojo, ką jis date karo metais, ir kaip jis Amerikon 
atvažiavo, bet prie didelių Bendruomenės darinį 'pris r 
kyrė pinigų įšrūpinimą Lietuvos, 
giau žinantieji apie šį klausimą neužsiminė, iibrt jų or
gane aiškiai buvo parašyta, bet,pakušta? kiins Naujie
nų neskaito ir nežino, kad Bendruomene pnejsio fę$a-; dineją kitus liėiilviūš.

--  ------ , — ------- ----- ---------„ lo neprisidėjo. Ką Draugas praneša, tai jis ir- ukB'Kdj.Į Juo tikslesnių.^ žinių teiks radijo1 pranešėjai; tuo 
atsakymų oaganizatorius nepasiekė savo tikslo. Klau-. tas reikalas lieka tiktai Draugo'skaitytojų tarpe; , tai buš naudingiau Jiems patiems ir visiems lietuviams, 
sytojai ir paklausėjai taip gražiai ] 
sienos naują politiką, kad jis nepajėgė tinkamuš bia viešai ir dar: teikdamas radijb žinias, tdi jiš apgšū- rdtinš; riėš liėtūvižii ribinėgšta melagingų žinių. __

fas”. Tačiau^jis savo rasiniu ap
metu kai lietuviams reikėjo spręsti svarbius.--klausi- gaudinėja “Akiračių” skaityto-

jūš, nes “Tėviškės žiburių” re- 
pbrteris riėdvėjodariidš parašė; 
kad V. Daunoro koiibėrthš bū- 

. _ vd suruoštas šit kbrhpattijbš ži-
djplomat'anišL Dau- I nia, siekiant jbi tikslu (žitiri

Aiaus
/ :na

s _ cs
Nainį, kada

o be.nū, k. s. ' 
pu, tautos IšdaviK.., ;
viuj patriotui negalima nė prisi
liesti? Taip rašyti’reiškia skleis 
ti melą, kurstyti lietuvį prizš lie 

tuvį. Įspėjimas būti apdairiems 
ir atsargiems su atvykstančiais, 
tai dar nereiškia visus iki vieno 
apšaukti agentais.

(Bus daugiau)’

KALIFORNIJOS GUBERNA
TORIUI NESISEKA

Jaunam Kalifornijos guberna
toriui Edmund Brown, norin
čiam patekti į Baltuosius Rū
mus prezidentu, buvo suduotas 
didebs smūsis, kai jo kandida
tūrai į pirminius kovo mėn. 25 d. 
New Yopko rinkimus peticijoje 
apie du trečdaliai parašų buvo 
rasta beverčiais.

— Sovietų Sąjungos politinia
me komitete stiprėja nuomonių 
skirtumas dėl įsiveržinfo į Af- 
ganistaną. Sakoma, kad Afganis^ 
tane jau žuvo apie 2,obt) Sovie
tų' kdrių.

— Prezidentas Carteris vakar 
prispausdavo prie mažai kas gali' k%primėstų bėf •kai. lokį dalyku paskeK Netikslios žinios Bendruomenės'eilės dar labiau pra- sJjdKgS artforiS Ari^eriS

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
MAŽASIS BURTININKAS 

(Tęsinys)

Kai Gabrys sakė, kad jis visados, kada tik 
nori šitaip gerves gali “susukti”, tai ar aš galė
jau abejoti? Bet Gabrys’ manb šušižavėjimą užsi- 
tarnvao ne tik tais savo burtais. ‘

Jis visur — lauke, galilaukių dirvohėliubsė; 
paupyje, baugiuose pelkynuose, kur augo-gardžios-- 
uogos ir veisėsi nuodingos gfvatėš — Visur jis 
buvo reikalingas, visur jis buvo neatskiriamas. v.; 
Kiek jame sumanumo! Pamatęs gyvatę, jis nepa
bėgs, bet tuojau, pasidaręs žnyples, sužnyba gy
vatės galvą ir gyvą ją parneša senei §avo šęimi; 
ninkei vaistams. Jo pagaminti lumzdeliai, taipogi 
birbynės ir skudučiai stebino ne mane vieną...

O tuo peiliuku, kurį jis nuolatos nešiojasi už
antyje, tarp marškinių ir nuogo kūnb, jis išdro
žinėdavo gražius, būtinai riestais sprandais žir
gelius, visokius žmones, o taip pat ir velniukus 
bėi ilganoses laumes — raganas.

Giliame skardžiuje, kur mūsų niekas neužei
davo, mes abu padarėm tikrą vandens malūną: 
vanduo suko didesnį ratą, šis ratas savo ašies
dantračiais suko idtus ratelius;o šie“jarršn!r<ri5a‘--kx^rakrančiui lėtai ir atsargiai, net kvapą sulai- 
Čias girnas. Malūnas turėjo gražų bokštelį. Ir ka-' kydamas. Jis vis uoliai ieško, savo mikliom ran-

žin kodėl, kūrybinės aistros pag; ~ ~ ... __ žiūrime ’jtą jaukų išrnihtingd paukštelio
nome iš medžio išdrožinėtą varpą'. Tuą varpų* ‘jei įmenu, £arp storų raikytų, neatmežgamaiš ihąž'gąis 
patrauksi apačioje virvutę, buvo ^ąlima šk&ff- fa*****^^^- 
binti. Ir niekas teneišdrįsta abejotįJmcLnfės tada 
girdėdavome virpo garsus! **‘

Abeidavo-tęks laikas^dcai mes sumanydavome 
laukinius žvėriukus žabangais gaudyti. Apie nie
ką kitą ir nekalbėdavome, .Gąbrys tada padirbdavo 
išmislirigus priėtaišus^ųnais mes jr pačius gud- 
Tiaušiūš žvėrelius sučiupdavome^ '

Paklausyk tik Gabrio efeinušk^, kurių jis šim-

kiekvieną kaimų,bernus Įpykindavo kuri riebią, didele galva, truputį rainais šona’s, tamsia 
nors merga, jie-gerinoš Gabriui:' "t ‘‘nugara vėgėlę.

— Tu geras, vyras, Gahriuk. Patrauk per dan
tį Agniešką. ■ 'B. ?

Ir Gabrys "patraukdavo” ją taip, kad ši, varg
šė, į gūžinės bent pusmetį bijodavo pasirodyti. 

Mūsų laukų upelis apžėlęs alksniukais, kark
lais, paparčiais, laukinėm avietėm ir šiaip kim- 
saiš- nežinia kuo ir kaip pasišiaušusiais, sutaršy
tais, kaip girtuoklio barzda.

Kur krantas statesnis, ten giliau ir nuolatinė' 
prietema, ten vėsu net karštą dieną. Tokiose vie
tose žuvų daug. Ir Gabrys atsiraito kelnaites, at
siraito rankoves, įbrenda lig pusiaujo ii; žinoma, 
sumirko ir kelnes ir paraitytas rankoves. Jis slen-

'..fe 7T- Palauk, turiu !,;. — vos girdimai šiiabžda 
Gabrys j mane vienai minutei pakėlęs savo susi
rūpinusias balkšvom blakstienom akis. Jo; lūpos 
sučiauptos, jis visas, kaip tas žalias lankelis mū-. 
sų palenktas paukščiams gaudyti, dabar įsitempus.

.Nekvėpuoji ir tu! Lauki! Praeina jaudinanti 
minutė. Dar kelioš. Seki jo rankų paslaptingus 
judesius giliai tamsiame vandenyje. Ir šast!

tus mokėjo. Dar daugiau.- Jis mokėjo “apgiedoti” ( r —Vienu smarkiu mostu Gabrys išmeta į krantą

•’'J r

an
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— Slidi, rupūže! — paaiškina Gabrys ir mit
riai pats iššoka iš vandens.

i Trauk’a vėjai įstrižai laukus. Medžiai linksta, 
pasausėję viksvos neramiai ir įspėjamai šnara 
Mes su Gabriu klaidžiojam dirvonais, pelkėmis. 
Pempės mus palydi jautriais šaūkšrnais 'ba me 
drebėdamos, kad mes nerastume t jų lizdų. Be* 
Gabrys šunelio uoslę turi: nė vienas lizdas neiš
vengia Gabrio neapžiūrėtas. Ir kurapkėlės ir lau
kinės antys pievoje, matydamos, kad Gabrys jų 

-lizdą gali užtikti, lygvisai bejėgės žolėse čia pat 
p0' kojomis vartosi, veik į rankas pasiduoda, kad 
tik* tolyn nuo lizdo nuviliotų. Bet ne toks Gabrys!

— Nekvėpuok! — sako Gabrys, kai mes su
randame lizdą ir, galvą su galva kaktomis kietai

kūrini, kur yra keletas margų kirūr’ruku arb** 
pusnuogiai, alkanus snapelius pražioję paukš
čiukai. ‘ •

— Jei apleisi savo kvapu, motina b’jos sav/' 
Uždo, aiškina Gabrys.

■ Bet varnos, ir šimtas jų susirinkę, Gabrio 
nėatgina nuo savo lizdų aukštose svyruojanč;nj^ 
beržų viršūnėlėse. Krinta žemyn, žagarai, leŽia 
pūkai, plunksnos, krinta k’aušiniai, aptaškydami 
baltą beržo liemenį vaizdžia, kaip amerikinė 
reklama, geltonąja spalvą.

Gabrys bent kiek šveplas, trupučiuką užsi 
kerta savo kalboj. Bet jam tai, matyt, naudinga: 
jis turi laiko pagalvoti. Ir kai pasako ką nors, tai 
ir puskapiui klausytojų juoko padaro

Ne visados Gabrys, pidpms’s i 
ganyti, gzuna duonos žlaube-į į: d 
morką ar griežtį jis visados goli Ksirr 
užantis p inas visokio turto. Ties: t p u - ‘ 
žemai, pačiame juosmenyje marškini-’ 
nuogo kūno Gabrys krauna viską čia r u 
kas, č’a ir kažin kokios virvelės, čia degtuk” d’ 
žutėje pilna Visokių spalvotų; lauktrose surankiotų 
akmenukų, čia pageltęs nuo prakaito fr_Gabrio 
pirštų paveiksliukas ar kokio šventojo; 4 kartais 
;r pagarsėjusio generolo. Kitur jis neturi kur pa
dėti ir duonos tą žiauberį, kurį gauna iš save 
šeimininkės. (Bus daugiau)

t
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

“Pakęskite” vieni kitus ir vienas kitam atleiskite, 
kaip Viešpats jums atleido.” — Kol. 3:13.

Visuomet turime būti pasirengę atleisti. Mūsų maloningu
mas ir noras atleisti ir nematyti nieko pikta, turi pasirodyti vi
suose mūsų žodžiuose ir darbuose. Tuo atžvilgiu mes būsime pa
našūs į Dievą, nes jis yra maloningas, palankus, labdaringas ir 
atleidžiąs mūsų nusidėjimus. Mūsų širdys turi būti pripildytos 
tokios atleidimo ir pasigailėjimo dvasios, taip, kad nė ant mūsų 
veidų nepasirodytų pyksmas arba rūstavimas. Iš tikros šridies 
turime atleisti savo broliams, o tada mūsų dangiškasis Tėvas at
leis mums mūsų nusidėjimus.

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

nata, už fcUrlos ribų nebuvo nieko kito, slinko pati, be 
vėjo pagalbos”.

Iš to pražydo visupirm geidimas, paskui jam artimas 
grynos sielos kvėpimas... Ir Štai dabar galvodami išmin
čiai rado pačioj net nebūtybėj būtybės pradą.

(Rig. Vedos)
* •

PROMEW AUS RAUDA
Ateiki, šviesos beribe ir greitasparni vėjau!
Ateikit, trykštantieji šaltiniai ir kvatojanti jūrų gelme!
Ateiki, žeme didžioji, visų motina, ir aplink spindu

liuojanti saule! u
Ašjiis Šaukiu, kad pamatytumėte mano skriaudą, dievų 

padarytą dievaičiui.
Veizdėkite mane sukaustytą, mano kūno ir sielos kan

čias, gėdą ir grandis, kurias naujasis palaimintų valdovas 
man uždėjo... ' s

(Rig. Vedos)

Mažeika S'Evans

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINIKOLOGINt CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medkal Building) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimo.

DR. PAUL V. DARGIS
— GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

WesHheater Community klinikos
' Medicinos dirskrorius

1931 a Manheim RA. Westcheetor, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

^ToL: 562-2727 arba 562-2728

“k

/Gydytojas ir chirurgas 
-CSPiCIALYBt AKIŲ LIGOS 
' 3907 West 103rd Struct

Valandos pagal suatarinu.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. T«L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* 
“contact lenaea”

VaL asai susitarimą. Uždaryta treč

STASYS TAMULAITIS

Dailininkas — naujos lietuviškos 
pasaulėjautos skelbėjas

Vlado Vaitekūno dailės darbų paroda ir jo nauja knyga 
“Lietuvių Reinkamacinė Veda - žinyČia”

(Tęsinys)
Sielos stengiasi atgimti savo 

tautos gentyse, savoje žemėje. 
Nelaiminga jaučiasi siela, atgi
musi ne savoje tautoje. Todėl 
lietuvių tauta tik savo dvasine 
kultūra, savo grožiu, savo liau
dies išmintimi, savo muzika, 
nuo amžių skambančiomis dai
nomis gali būti gyva, gyvenda
ma išimtinai savo tautiniame 
pasaulyje.

Žmdgus, pasisavinęs svetimą 
kultūrą, muziką, kalbą, o ypač 
jo sielai netinkamą tikėjimą, su 
sipainioja, sumenkėja, degra- 
duojasi.

i
Reinkarnacija nėra tikėjimas, I 

nėra religija, nėra doktrina, nėra 
pamaldumas, o yra sielos gel
mių šauksmas į visatą. Pasaulio 
•prasmės paaiškinimas yra ne 
mokslu, o regėjimu, metafizikai 
ir logika. Sielos pakartotinas at-: 
gim:mas yra vis tobulesniame ’ 
kūne ir tobulesniame asmenyje.;

Saulės paviršiui atvėsus, vyks' 
toliau sielų reinkarnacija - jau 
kitos šviesos — saulės link. Ir 
a'p be pradžios ir be pabaigos.

MALDA J AGNĮ (I Ūetuv. deivę Ugnį — Gabiją)
Aplink tave kas dieną Agnie,
Nakties žibinte, susirinkę,
Tau garbę duodame maldingai.

Visų aukų šviesiai valdovei,
Tau ątovinčiai teisių sargyboj,
Tau garbę duodame maldingai.

• J, Kaip .sūnui tėvas, taip tu Agnie,
Būk irrums prieinamai maloni

■ . . Ir prie geros priveski kloties! _
\ < (Rig: Vedos)

’• Tai kas gi pąsakj’S? IB kas (ai ,risa žfnc^;?. * į‘. 
Iš kui* ta Visatą ir•kai'Jt;pagąminė?
Jei sų pasauliu draugė; ir dievai stityeri*’ t:.1 
Tai kas gi bepajėgs mums paslaiiti'a)

ir Noras sudaryti pasaulinę vals 
tybę ir tautą yra visiška ne 
sąmonė.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
--------- INKSTŲ, PŪSLtS IR—-------- 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

. Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirta. 5—7 vai. vak.
Ofiao. tatof.: 776 A>8ū 

Razidandlae telef^ 448-5545

Visatos pati mažiausia dalelė

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•ndrt praktika, spac. MOTERŲ llpc- 
O4i«a» 2652 WEST 5Wa riR'JR’ 

TpI. PR S-1223
JFISO VAL.: pirm- antimL. creėa< 
ir penkt. 2-4 ir 8-8 vaL vak. Kttadir 
*daii 2-4 vai popiet Ir kftu l»ir>

yra siela — mintis — dvasinė 
esmė — amžinoji būtis. Visata 
išskaidyta sielomis, sudaro švie 
są — Dzeus (gal ihdoeurop 
*Dieus? S.T.).

Visata savo esmėje neturi ap 
imties, pradžios ir pabaigos. Vi
sata nėra nei sukurta, nei su 
tverta, o yra pati iš savęs. .

Atvėsus planetai žemei, siela, 
atsipalaidavusi iš masės-uolos, 
iradeda savo raidą, apsikrauda
ma vėlėmis nuo bakterijos iki; . 
didžiųjų gyvulių. Sielos kūnui 
l’dėjant, kūnas “Aš” darosi yis 
kovingesn’s ir piktesnis, nes 
mtsčlau atėjusios vėlės kovoja 
?rp savęs su vėliau atėjusiomis 
jlėnis. Tas pats vyksta žmoni- 
cs gyvnime: aukščiau išsivystę 
menės kovoja sų mažiau išsi

vysčiusiais. Ir taip vyksta kova 
gyvu’iucse, žmonėse, gėrio su

F ŠILEIKIS, O. P.
>BTHOPEDAa-?ROraZISTAS 

. Aparatai - Protezai. Med. ban- 
I lažai. Speeiall pataite kDfeaa.

West 63rd St. Cklcat*. in 69629
Tolof.: PReeyect 6-5*84

FLORIDA

Kiekvienas a p i pavidalintas 
daiktas, gamtos reiškinys, žc 
dis, garsas turi savo sielą. Šie 
la — mažiausia visatos dale’ytė 
— mintis yra pagrindinis kūne 
vienetas. Siela sudaro apie save 
kūną ir veda jį per visus tobu 
Įėjimo laipsnius.

Vėlė... Atsiskyrus sielai nuo 
kūno, vyriausia vėlė palieka mi 
rūsio kūno globėja. Kūnas j-ra 
sudarytas iš įvairių vėlių. At 
gimstant iš naujo sielai, ješ' bu 
vusio kūno vėlės vėl susirenka 
apie sielą. Vėlės sudaro_atskiruf 
kūno organus.

Vėlės būstinė yra širdis, sielos 
būstinė yra smegenys.

> DR. C. K. BOBELIS
Prostatos. inksttfir šlapumo

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVE.

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

PFRKRAUSTYMAt

Leidimai — Mina apdraudė
ŽEMA KAINA---------

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIK1S
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
* *

’ v-t * i-’
■’ ? ‘ \ f2^

f>Šio.,straipshio' autoriaus $čistab£
Pakartojame, kad. antroj e šio straipsnio dalyje visi žo

džiai ir višb^ Inintys yrįi. gerb. dailininko Vi člisppąiėijbje. 
Straipsnio autorius visas šias mintis tik feiiuoja hfba nurašo, 
pats likdamas neutralus;! / • - • ‘ ,

Bęto, daug įdomių originalių mįnęių iš Vaitekūno knygos 
nebuvo galima ęia„ pęrddčftL Negi nurašysiu eiiinj straipsnį 
visą knygą ^ Tat besidomintiems tenka knygą įsigyti. Kaina 
ir adreshs'knygoje nephduoti,

• ^Pabaiga)

Sitai Wjų Baisai!| PkaSui

Naujienų Administracijai,
Labai apg^tatfjų, 'Bd. tu- ninkę Drausijw susirinkimas įvyks ■ .

riu sustabdyti laikraštį kai ku- šeštadienį, kovoT d., l.val. popiet, i- 
l^giu> gerųjų minčių su blogo- riam laikui. Nors ir ne visus nu

merius gaudavau- ir..tuos 2-3-jų 
savaičių skirtumo pavėluotai, 
tas. man netrukdė — žinau, kad 
pašto kaltė. Šiuo metu aš ran
duosi ligoninėje ilgesniam laikui.

Esu 86 metiį “jaunumo”. Ti
kiuosi sustiprėti..ir vėl pratęsti 
Naujienas. Jas skaitau nuo pir
mo numerio.

Su geriausiais-linkėjimais to-

mis.

i

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TUKIME 
Koplyčias 

visose MIESTO 
DALYSE.

Chicago® 

Lietuvių 
Laidotuvių

Direktorių 
Asociacijos

i Bridgeport© Lietuviu Namų Savi-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telėf. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

r < 3808 So. Union Avė. (įėjimas iš kie
mo). Nariai malonėkite atsilankyti ir 
užsimokėti duokles. Po susirinkimo — 
vaišes. Kviečia valdyba- .<

Stelta Kauiakis, pirm.

WINTER 
OVERCOAT.

Tarp akmenuko ir antžmogio 
s'sl.'o atžvilgiu nėra jokio skir- 
umo, c tik I?.iko atžvilgiu.

♦

Dabartinė žmogaus gimdymo 
higienos samprata yra labai iš
krypusi iš natūralių vėžių.

Pirnfaūšia pagal filosofą dr.
Vydūną', į gimdymą turi būti at- liau tęsti Jūsų nenuilstamą dar- 
creiptas didelis dėmesys. (Žiū- 
ėk jo “Gimdymo slėpiniai”).

Į gimdymą tenka žiūrėti kaip 
rimčiausią gyvenimo prasmę, 
ne ka p j atsitiktinį nelaimės

tvejj ar aistros iš lavą.
Natūraliai ir sveikai pagimdy

tas kūd kis yra jo gyvenimo 
palaima, gi atvirkščiai įvykus

yra jo nelaimė.

Pastaba: Žemiau seka kelios ištraukos iš Ryg-Vedos, kurios 
paimtos iš dailininko Vaitekūno knygos.

Mūsuose prasidėjo baltoji šviesa! - -
Prasidėjo baltoji šviesa iš Visatos Praamžiaus. 
Gražioji saulė — iš Praamžiaus veido.
Jaunasis mėnulis — iš Praamžiaus kiūtinės.
Skaidriosios aušrinės — iš Praamžiaus rūbų. 
Tankiosios žvaigždės — iš .Praamžiaus akių. 
Stipriosios liūtys — iš Praamžiaus minčių. 
Didieji viesulai —, iš-dvasinės Visatos.
Praamžius? Visata pati iš savęs, be pradžius ir pabaigos.

. '■ (Rig- Vedos)
* *

EKSTAZĖ
■ J. ’ Y i x į Į ,1 X »

“Kas dengė nebūt) anąsyk ir neapsirciškusią buitį? . 
Kur ir kieno buvo laiminga būtis? Kur tūnojo' neaprė
piama gelmė? Nebuvo tada mirties nė nemirties. Vie- -

Apdrausta* parkraustyma* 
H Įvairiu atetumę. 
ANTANAS VILIMAS 

tai 174-liti arba 376-5996

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

Id yur node 
stuffed ub?«
Get instant relief 
with BENZEDREX- 

_ FNHALER „

-CO ns

bą tėvynės labui.
- Su pagarba,

. . _ .S. Mockus
BUTKUS - VASAITIS

1446 So. 50th Avė, Cicero, I1L TeL: OLympic 2-10Ua— Švietimo komisija nutarė 
atleisti iš pareigų 12 Čikagos 
mokyklų direktorių.

PHILLIPS- LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL; YArda 7-MBT

M

1/2
1

>ADM0 MMKM VALANDOr
’’*•* l| WO»l

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE* Use only as 
directed The medicalty proven 
creme for 
itching. "

V»d»|s Aldona Daulcuf
TeM.i 4-1413

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
.CHICAGO, ILL. 60629

Lietimų kalba: bidlen noo pft- 
madlenio iki penktadienio 4:U0 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

peeled appbt (about 
2 mediuit) 

cup chopped peeanl 
bikęd S-inch graham 

cracker crumb cruft, 
pooled

2 tablespoon? aurar
2/3 - “

—1/4
1/8

2

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2311 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102STSOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

Here t re»L homemade apple pie made • new way that’e 
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a handy container of thawed Bird* Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make fife easier, use a packagedCrumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
1 package (3 ot.) lemon 1-1/2 cups coarsely chopped 

_ flavor gelatin , __ ‘ '

cup boiling water 
teaspoon cinnamon 
teaspoon nutmeg . 
cups ice cubes 
container (8 oo.) frozen 

whipped topping, thawed
Dissolve gelatin and augar completely fn boiling water, 

stirring 3 minutes. Add spices and Ice cubes abd ttRconatently 
until gelatin fa thickened, about 2 to 3 minutes. Remove ahy 
nnmelted icn. Using wire whip, blend in whipped teppfegjthm 
whip until smooth. Fold in apples and nuts. Ghil'l, if necessary, 
until mixture win mound. S0oon Into pie cruat. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple dice*, if desired, . , • <

Note.* Dip apple slices in lemon juice tcrprereht'tfartwting.

Don t Go Out Without lt

The New-Way Apple Pic
PETRAS BIELIŪNAS

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!

BiCOZENE

. 1‘Je'J



Vasario 16-oji Hot Springse, Ark.
Lietuvos Nepriklausomybės nuodams iš aukšto tono staiga 

Atstatymo 62-jų metinių sukak 
. ties minėjimą čia surengė vie

tos ALTos skyrius vasario 9 die
ną YMCA salėje su turininga 
ir patrauklia programa. Minėji
mo susirinkimą at'darė skyr.
p-kas V. Rastenis. Programai jos lengvų judesių, gestų, bei ■ 
pravesti buvo pakviesta Sibiro j mimikos, užburdamas žiūrovą, j 
tremtinė-rašytoja Stefanija Rū-. ilgesiu, kad tatai tęstųsi toliau, 
k:enė, kuri gražiais bei reikš- ir toliau. Bet veikalas prieina 
rninga;s komentarais vykusiai prie galo ir menininkai aplei- 
aptarė kiekvieną programos 1 džia sceną palydėti lyg iš ma- 
punktą. Prasmingą ir jautrią 
maldą uz tėvynę iš Lietuvos K. 
B. Kronikos skaitė A. Zubavi- 
č.us. Labai maliniai minėjimo 
dalyvius nuteikė čia atostogau
jančio kunigo Gedvilos nelauk
tas asmeninis apsilankymas ir 
jo gražus sveikinimo žodis. Jis, 
pasirodo, beklebonaująs tolimoj 
šiaurėj, Montanoje, amerikie
čių parapijoje, kur lietuviškas 
žodis visai negirdimas. Taigi ir 
jam buvo visai netikėta proga 
dalyvauti tautos šventės minė
jime. E. Rastenienė ir A. Zuba
vičius šventės programą paįvai
rino šventei pritaikintų gražių 
eilėraščių deklamacijomis. Įdo
mią paskaitą skaitė O. Nagelė.

Nepaprasto dėmesio susilaukė 
ir neužmirštamą įspūdį šiame 
minėjime sukėlė tai kompozito
riaus Dariaus Lapinsko ir jo šei
mos vizitas su jo naujausiu žan
ru ir stiliumi, visiškai skirtingu, 
lietuškos muzkos pasaulyje, sau 
panašaus ar lygaus neturinčiu 
muzikos kūriniu. “Tolminkie- 

_'mio kantata”, specialiai sukur
tu Kristijono Donelaičio 200-jų 
mirties metinių atminmui. Kas 
nežino Bariaus Lapinsko mu
zikos savitumo, originalumo, 
naujoviškumo bei žavingumo? 
Reikia būti atbukusių jausmų 
žmogumi, kad nesižavėtum jo 
muzika. Savo kūrybiniu pajė
gumu išeivių muzikos pasauly- 
je jis yra užėmęs pirmaujančią 
poziciją. Pastarasis veikalas žiū
rovą ir klausytoją nukelia istori 
jon 200 metų atgal pas Tolmin
kiemio prūsus, įgalindamas jį 
pajausti jų nuotaikas, rūpes
čius, džiaugsmus ir vargus. Se
kant šį veikalą žiūrovą ir klau
sytoją apima tokia keista nuo
taika, kad pradedi jausti lyg 
turėtum kartu su Kristijonu Do
nelaičiu būtumei prūsų tarpe 
ir alsuotume! jų dvasia, šito
kias nuotaikas sukelia ne tiek 
pati muzika kiek veikalo atli
kimas scenoje. Čia Laima La
pinskienė, tautiniuose rūbuose, 
scenoje žaidžia lyg pasakų ka
ralaitė lietuvių, tautosakoje. Dai

pereina į žemą toną, žaismingai 
pere-na į Donelaič;o Metų dek
lamavimą, vėl grįžta į dainavi
mą, vėl atgal į deklamavimą.. • ’ 
Taip šis nuostabus žaismas vyks , 
ta per visą veikalą palydėtas

lonaus sapno pabudusios publi
kos audringų aplodismentų. .Ša
lia Dariaus pianino, visą veika
lą smuiku palydėjo Lapinskų 
sūnelis Aras, tiek daug šimpa* 
ii jų palikęs publikoje. į

Ignuruodarpi davatkyno į>ei 
front’ninkų klapčiukų išvysty
tą pasibiaurėjimą sukeliančią 
veiklą prieš ALTą, šią seną, 
garbingą, visas religijas, visų 
pažiūrų žmones ir visas politi
nes partijas apimančią, tiekį 
daug lietuvybei davusią ir dūo-j 
dančią organizaciją, į šį minėji- j 
mą suplaukė gausus sąmonin
gų, susipratusių, patrijotiškai nu 
siteikusių lietuvių būrys ir su
metė Lietuvos laisvės kovai
stambesnę sumą aukų negu bet Į mą vasario 20 d. 1 vai. popiet 
kada anksčiau. Garbė tiems lie-1 ponios Anelės Kojak svetainėje, 
tuviams, kurie turi tvirtą stu-{ 4500 S. Talman Avė.
burkaulį ir nepasiduoda blaško- Į Susirinkimas buvo paprastas, 
mi į visas puses. Tik šitoki žmo- j eilinis, daugiausia skiriamas ap- 
nės nenusilenkė amžiniems lie- simokėti narių mokestį už 1980 
tuvių tautos priešams, nenusi
lenkia nei dabarties mūsų vi
suomenės vidaus intrigantams! 
Tik šitoki žmonės atkurs atei
ties Lietuvą! O tie vidaus intri
gantai, kurie save bando dangs

ŽEMAIČIU KlITŪROS KLI BAS
Žemaičiu Kultūros klubas tu

rėjo skaitlingą narių susirinki-

metus.
Nariai buvo raginami apsi

mokėti nario mokestį šiame 
susirinkime ,nes konstitucija sa
ko, kad neužsimokėjęs trijų mė
nesių bėgyje nustoja kelių privi- 

9 ftytis taikos angelų bei vienybės legijų, kaip tai: j “pomirtinę' 
apaštalų kaukėmis, yra tikrieji ? $50, už gėles mirusiam $20 ir kt; 
vienybės griovėjai ir blokuoto-j Trys pirmieji mėnesiai skaitomi 
jai kelių į laisvą Lietuvą.

Po minėjimo, geraširdės po
nios, sunešusios savo gamybos sausio 16 . d., o sekantis susirin- 
produktus, gausiais ir skaniais | kimas bus balandžio 16 dieną 

-patiekalais pavaišino visus mi- virš minėtu-adresu,----- 7------ ' '' .
nėjimo dalyvius. šis susirinkimas' praėjo sklan-

Rytojaus dieną, sekmadienį, džiai ir darnoj.nubtaikdj, vad<3- 
skyriaus vadovybės pastangų’ 
dėka, šv. Jono R. K. parapijos 
bažnyčioje buvo atlaikytos pa
maldos už Lietuvą, kurios buvo 
transliuotos per KGUS FN ra
dio stotį, kurių, neabejotinai, 
klausėsi milijonai amerikiečių. 
Pamokslo metu, pamaldas lai
kęs kunigas, plačiai ir vaizdžiai 
nušvietė Lietuvos istoriją bei ,

tuojau po Naujų metų.
Pirmasis susirinkimas buvo

šis susirinkimas* praėjo sklan-

vaujant .pirmi J. Skeiviui.' .
Kaip praietyje, taip ir šį kar

tą, buvo paruoštos gausios vai
šės. Jas paruošė p. R. Didžgal- 
vienė su talkininkėmis — Della 
Ketvirtis ir E. Pėtkūnas.

P. R. Didžgalvienėi atsisakius 
toliau užkandžiais rūpintis, jos 
vieton išrinkta pi. Elizabeth Pet- 
kūnas, nepailstoma-1 klubo', talki- 

lietuvių tautos praeities ir da- *ninkė, o jai padės .’vicepirm. Fr. 
barties būklę. Tai nepaprastai Puodžiukas ir kiti.f^ - . 
vertingas :: apizodas Lietuvos
laisvės kovos byloje.

Dalyvis

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

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

TdeL 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu traukiniu laivu kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
nacijas visais keliouų reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vietai 
Ei anksto — prieš 45-60 dienų.

Žemaičiai . jau .ikelinti metai 
yra prisiglaudę, malonios ir ga
bios prekybininkės ponios Ane
lės Kojak svetainėje. Besibai
giant klubų-susirinkimui,, atvy
ko ir svetainės savininkė, kuri 
kukliai keletą minučių pasėdė
jusi ir pasiklausiusi darnaus že
maičių sugyvenimo, buvo susi
rinkimui .pristatyta ir pagerbta 
už klubui reiškiamą—prielan
kumą. ': -

Ponia Anelė Kojak yra trijų' 
šaliūnų vedėja-savininkė ir gra
žios nuosavos rezidencijos ūk
vedys. "

* Pciiia f\*hlina:'¥etx4i.lŠ Lt>s 
Angeles atsiuntė lafiką: 
“Dėkodama dail. M. Lileikiui už 
įdomiai vejlam^ meno skyrių ir 
Naujienoms už atsiųstą Icalen- 
dorių, siunčiu >>2<l d;?nraš?iui 
paremti”. Dėkui už laišką ir 
už auka, i *

Ponia Falicija Modesto - 
Mod^ctavičienė iš Marquette 

’ Parko atrašė tokį laišką: “Siun- 
>• e:u $15 perlaida: $5 lai bus už 
; kalendorių, o $10 siunčiu vėl 
specialiam Naujienų vajui. Dien
raštis man patinka,ir aš jo kas
dien laukiu. Linkiu Jums ir 
Naujienoms ilgiausių metų.” 
Dėkui už pareiškimą ir už' nuo
latinę paramą.

— Vincas Rastenis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Mot Springs 
skyriaus pirmininkas, parėmė 
Naujienų leidimą $20 auka. 
Dėkui. ■
' — Giliaro Urbono leidžiamas 
ir redaguojamas politinio ir 
ekonominio realizmo mėnesinis 
laikraštis “Speak Up” praeitą 
savaitę pasiekė Amerikos skai
tytojus. Tai vienas ryškiausių 
prieškomunistinių leidinių. Me^“ 
tinė prenumerata $7.50, atskiras 
numeris 75 centai. Lietuviai ir 
kiti pavergtų tautų kilmės ame
rikiečiai bei kanadiečiai turėtų 
prenumeratomis bei aukomis jį 
paremti. Adresas: SPEAK UP. 
Box 272, Station “B”, Toronto, 
Ont., Canada, M5T 2\V2.

— Jonas Zubavičius išrinktas

Susirinkimui užsibaigus, buvo 
patiektos gausios vaišės, į ku
rias buvo pakvesta ir p. Anelė. 

Prie vaišių stalų prasidėjo 
nuoširdūs žemaičių pašnekesiai, 
į kuriuos buvo įtraukta ir mie
la savininkė.

Žemaičių tarpe esama tarp 60 
iki 85 metų amžiaus stiprių ir 
sumanių tautiečių, bet visgi kai LB Sunny Hills apylinkės pir- 
kurie, dėl vyresnio amžiaus me- mininku, 
tų naštos, “stipriosios” nebenori sekr., Henrikas Kačinskas — 
arba jau ir “nebeįkerta”. Tai pa
stebėjusi ponia A. Kojak, nuėjo 
į savo vadovaujamą biznį, atne
šė lengvesnio ir saldesnio kon-{ 
jako bonką ir vaišino tuos, ku- į nariais.,

— Dr. John P. Waitkus yra 
j Šv. Kryžiaus ligoninės Chirurgi- 
• jos departamento viršininkas 
Jis apklausinės ligoninės gydy- 
tojus, įstojančius į JAV Chirur- 
gų kolegiją. Į apklausmėtojų 
komisiją pakviesti .• dr. Feliksas 
Winskunas ir dr.1 Walteris Eisi- 
nas. Tarpe įstojančių yra akių 
ligų gydytojas ir chirurgas dr. 
A. Gleveckas.

— Juozas Staška iš Marquette 
Parko atostogavo Kalifornijoje, 
bet ten vykstančios liūtys jį pri
vertė grįžti čikagdn.

— A.a. Andrius Supronas, mo

Emilija .Putvytė

I a Dunna ir \aisuio ruoš, ku- j i 
rie anksčiau atsisakė stipresnės! 
ragauti.

Po to atsirado balsiau ir aiš
kiau kalbančių, ir vieni kitiems 
linkėjo geresnės kloties ateityje.

Vaišėms kiek įpusėjus, klubo 
pirm. Juozas Skeivys tarė svei
kinimų žodį naciams ir viešniai 
p. Anelei. Po to ji, trumpu žo
džiu padėkojusi vaišingiems že
maičiams, juos pakvietė vasaros' 
metu atvykti pasipiknikauti į sa
vo rezidenciją Lake Villa apy
linkėje prie puikaus ežero ir 
gražia gamta pasigėrėti.

Nariai- pažadėjo organizuotis 
ir samdytu autobusu pavasariop 
ruoštis išvykai į p. Anelės Kojak kytojas ir lietuviškų jaunime 
rezidenciją.

Vaišėms užsibaigus ir po nuo- 1 d. palaidotas Mississaugos lie- 
širdžių pašnekesių^ linksmi iš- tuvių kapinėse po staigios ir ne

tikėtos mirties. Nuliūdę liko tė
vai — Filomena ir Andrius, taij 
patsesuoTaida^

— Cicero Observer įdėjo pir 
mame puslapyje 4 nuotraukas 
iš JAV ir Lietuvos vėliavų pa
kėlimo apeigų švenčiant Vasa
rio 16 šventę. Nuotraukose yra 
bendras vaizdas, saliutuoją Jū
rų šauliai, himnus giedanti Ira- 
na Petrauskienė, taip pat besis
veikiną kun. klebonas J. Stan
kevičius ir miesto asesorius 
Jonn F. Kimbark.

— Melanija Kluczynski, de
mokratų kandidatė į JAV kon
gresą 5-me distrikte, pareiškė 
nusistatymą palaikyti tautines 
apylinkes Čikagoje ir kituose 
miestuose. Ji nusistačiusi prieš

organizacijų dalyvis, vasaric

vykom i namus.
Klubo korespondentas

A. Juzelskis, Dowagiac, 
Mich., dėkodamas už prisiųsta 

"katendofių/ atsiuntė per save 
kaimyną A. Varnelį $5 auką 
Dėkui.

REAL ESTATE.
N*m«l, Ž»mi — Pardavimui Namai, Žam4 — Pardavimu*
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W._ Cermak Road Chicago, IU. Tel. Virginia 7-774

BUTŲ NUOMAVIMAS J
• 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.
RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

ELECTROS [RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Tūriu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

vicepirmininku kultūros reika
lams, Valerija Zitikienė — ižd.. 
Julija čepukienė ir K virinas 
Aleksandravičius — valdybe.

PEALTV Gf^oup
U.S.A?

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

.momoti ar apdrausti savo nuo
savybę—Chicagoje—ar bet- kur. 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

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

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos ir iš kitu kraštu, pilietybės popie
riai. Įvairiu valstybės formų pildy
mas. Interesantu reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbiu pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitu ištai
gu Įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus i Ameriką Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar ju pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
T«L REpublic 7-1941

HEHuntiniaiiLietuyą“ 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ava.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

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 
3208 >/2 W. 95th St j 
Everg. Park, 111. C 
60642,- 424-6654

State Farm Fire and Casualty Company

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

OWNER-OPERATORS

MAISTAS U EUROPOS SANDtLIŲ

am*
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų administracijoje, 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina £3.00.

i k

WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

kiamą perkant, namus tokiose 
apylinkėse. Jos rinkiminė, būs
tinė yra 4345 So. Troy St.

A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC
Income Tax Service

3261 SOUTH HALSTEO STREET 
(Antras aukštas, įėjimas iš fronto) 

CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Tel. 225-8275

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO į 
paruoštą, — teisėjo Alphonse

(312) 226-7828
enramiemevlMM nm HMinIwurtrttui

<1B

h. .1 udh

ji Naujitatfi, 8t HI, Wednesday, February 27, 198Q

darbus dirba.

Sf SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama

SLA—kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėa 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N.w York, N. Y. 10001 

307 W. 30th *♦. 
t*i. (ini

D.O.T1 qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

: Chicago-based, excellent pay package.
- •- JI’.j

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
y lUMlk NOREIKIENt

2608 W««t OthBt, CMearo, HL W«2» « Td. WA 5-2787

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. St, Chkago, DI W«28. — TeL WA M7»7

— Sandaros 4 nr. rašoma, ,kad 
į okupuotą Lietuvą rusai atveža 
žuvusių Alganistane lietuvių 
lavonus. Lietuvoj rusai prave
dė dalinę mobilizaciją.

— Albina ir Vytautas Tom
kui, lietuviškos spaudos rėmė
jaiir buvę savininkai Juno Be- 
ash motelio ir ~ šios- apylinkės 
steigėjai, atšventė -naujosios- re 
zidencijos įkurtuves ir vardines. 
Kalbėjo giminaitis, buvęs “Lais 
vosios Lietuvos” redaktorius Vy 
tautas Staneika, J- Daugėla ir 
P. Mikšys.

— Vincas Dovydaitis išrink 
tas Lake Worth Lietuvių Mub i

KAIP SUDAROMI v 

TESTAMENTAI
Advokatas

GINTARAS P. ČĘPĘNĄS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 

iki 6 vai vak. šeštadienį nuo 
9 vai. ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal susitarimą.---------
TeL 776-5162 arba 776-5163 

2649 West 63rd Street 
Chicago, DI. 60629

pirmininku, kun. Andrius Sen
kus — vicepirm., Liudmila Stul 
pinas — sekr. Juozas Navasai- 
tis — ižd., Stella Augūnas, Ele
na Mikelionis ir William Rim
kin — direktoriais, Juozas Virš- 
kus, Kazys Tuskenis ir Stasys 
Stulpinas — revizijos komisijom




