
VOL. LXVII Price 25c

JAV GARAN
RUSUS MATTINS KUPRA-

Sov’e'u 1

1

Ml

Pre- 
Limas 
prez’-

Bu- 
J. 

am-

V'r’-'nin- 
už tokio įsakymo nevykdy- 
Tačiau darbdavys gali tuoj 
sustabdyti darbininkui al
ar atlyginimo mokėjimą.

EGIPTO IR IZRAELIO ATSTOVAI 
ĮTEIKĖ PASKYRIMO RAŠTUS

ABI ŠALYS IŠKILMINGAI SUTIKO IR DRAUGIŠKAI 
PRIĖMĖ PASKIRTUS AMBASADORIUS.

Ant^adįnį įvyko' formalus tai-: 
kos įgyvendinimas tarp ilgame-1 
ėių priešų. Egipto ambasadorius 
Saad Eddin Murtada įteikė Iz
raelio prezidentui Itzhak Navon 
savo kredencialus jo rezidenci
joje Jeruzalės mieste. Prie įėji
mo buvo aviacijos kariūnų gar
bės sargyba, policijos orkestras 
grojd Egipto himną. Ambasa
dorius Murtada pareiškė, kad 
Egipto - Izraelio taiko's sutartis 
atstatys pastovumą tarp abiejų 
kraštų ir suteiks palestiniečiams 
laisvą ir saugų gyvenimą. Pre
zidentas Navon savo kalboje pa
reiškė, kad ambasadorius Izrae
lyje turės progos susitikti šim
tus tūkstančių arabų, kuriančių 
savo apylinkes, kultūrą ir eko
nomiją, artimai bęndradarb'au-,
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ATSTOVAS D. FLOOD 
PRISIPAŽINO KALTU

WASHINGTON, D.C. — 
vęs kongresmar.as Daniel 
Flood, sulaukęs 76 metų
žiaus, teismui prisipažino kaltu 
ir gavo sąlyginę vienerių meti] 
bausmę. Jis prisipažino prie ne
apsižiūrėjimo, o prokuratūrą su
tiko nutraukti visą bylą. Jis pri
sipažino prie mažes neapsižiūrė
jimo kaltės, bet tekiu būdu iš- 

/ vengė kalėjimo.
Buvęs kongresmar.as Flood 

buvo kaltinamas pasisavinimu 
•50,600 dolerių, kai ėjc: atsakin- 
:gas. pareigas Kongreso komi tė
tė. Jį skundė buvęs jo ilgametis 

z tarnautojas.
jant kartu su žydais, naudoda-' Fąderaliniam teisėjui Flood 
miesi laisvėmis ir lygiomis tei-[Pripažino, kad jis nepajėgsiąs 
sėmis.---------—------——”——| sumokėti$25,000 baudos, jeigu

Nors kredencialu įteikimas tokia bauda būtų jam uždėta.
Jeruzalėje, tačiau' EgiptoJis ^reiškė, kad neapsižiūrėjo 

ambasada yra Tel Aviv mieste, įr P^eido kelis dalykus Wash.-.j, 
kuriame yra daugelis ambasa- of’se, bei j>s niekad ne-,
du. Kredencialu įteikimo metu Arėjęs piktų tikslų ii- sąmonin

gai nelaužęs veikiančių įstaty- 
Į mų. Vienerius metus jis bus da-

jokių išsišokimų nebuvd, tačiau 
rytu Jeruzalės arabų laikraštis, ■ . -
A Shaab (Liaudis) pasisakė, kadi amas, ar kartas vėl nepada- 
paaikeitimaa ambasadoriais yra I nnaiksdslamo darbo,
gedulinga diena. | % įkalglm< Is į0^50 Pas“

t r kn P11- y,„ traukęs Flood nebeeis;Izraelio ambasadorių Eliahu j v •
Ben-Elissar priėmė Egipto pre-; 
zidentas Anwar Sadatas Kairo 
mieste. Prieš prezidentūrą buvo 
garbės sargyba paradinėje uni
formoje. Kariškas orkestras su- du šimtai Amerikos mokslinin- 
grojo Izraelio ir Egipto himnus. Į kų, jų tarpe 17 Nobelio premi- 
Prežidentas ':Sadatas* ■’pareiškė. į jos laimėtojų, pasiuntė. Sovietų 
kad buvę du priešai pradeda j valdžiai labai griežtą protestą 
naują istoriios lapą. Ambasado- • prieš profesoriaus A. Sacharovo 
rius Ben-Elissar savo kalboje Į areštą ir išvežimą į Gorki mies- 
pagyrė prez. Sadatą už jo' drąsą: tą. Viešą pareiškimą pasirašiu- 
1977 metais vykti į Jeruzalę dėl įsieji mokslininkai atsisakė bend- 
taikos, kurios pasekmės šian- Į radarbiauti su Sovietų valdžia ir 
dien matomos.

JAV MOKSLININKAI 
SPAUDŽIA KREMLIŲ

WASHINGTON, D.C. — Apie

mokslininkais, kol nebus paleis-
Kairo mieste maža grupė pa- tas prof. Andrei Sacharovas ir 

—Jestiniečių sudegino Izraelio vė- į jam leista susižinoti su viso pa- 
liavą. Sudano sostinėje įvyko’ 
prieš Izraelį ir Egiptą nukreip
tos demonstracijos.
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val<lž:a, ]?rez. ('/arterini nukris 
jai mpa'd'c’.i 17 milijonų tonų 
javų ir kukurūzų, nutarė mėsai į 
auginti kupranugarius.

Tass žin.ų agentūra prį 
kad Centrinėje Azijoje Sovietų- 
valdžia turi milžiniškus žemės) 
plotus, kuriuose !a:svai gali m “i 
tintis ir augti kupranugari?!. 
Jie visus metus graužia žolę, 
veisiasi ir auga.

Mėsos specialistai žino, kad 
kupranugarių mėsa tinka val
giui. Iš kupranugario galima 
gauti didoką kieki mėses. Visa 
nelaime, kad paruošti mėsai 
kupranugariui reikia 10 m<tų. <

Mėsa yra. sausa, bet tinkama' 
ją paruošus, galima valgyti. So
vietų planuotojai tvirtina, kad 
mėsa gali būti panaši Į veršieną, 
tiktai reikia mokėti ją paruošti.

Iki šio melo Rusijos gyvento
jai nežinojo, kad prez. Carteris 
atsisakė parduoti Kremliui ja
vus. Rusai apgailestauja, kad 
kupranugarius teks auginti de
šimt metų.

New Yorko autobuse kelei

■rėjo juos apvogti. Keleiviai par
vertė vagilių ant grindų ir 
davė policijai.
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pa- 
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— Prezidentas Carteris 
reiškė, kad 32 Illinois merai 
sižadėjo už jį balsuoti ir kitus 
kviesti tą patį padaryti.

•— Daugelis Chicagos ugnia
gesių nutraukė streiką ir pra
deda grįžti į darbą.

šaulio mokslininkais.
Mokslininkų Federacijos di

rektorius Jeremy Stone parašė 
labai griežtą laišką pačiam L. 
Brežnevui ir reikalauja, kad 
prof. Sacharovas būtų išleistas 
iš dabartinės priežiūros ir leista 
jam grįžti į Maskvą ir susitikti 
su kitų kraštų mokslininkais? 
Sacharovas negauna laiškų ir 
užsienio žurnalų bei laikraščių.
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Buvęs Kalifornijos gubernatorius Ronald Reagan gavo - 
daugiausia respublikonų balsų New. Hampshire.

, *. ... ,,, pinniniudse rinkimuose^, - >,J| •'

RUSAI TURI TRAUKTIS ' 
Iš AFGANISTANO

BONA, Vokietija. — Prezi 
dentas Carteris informavo vo-j 
kiečius, kad Sovietų karo jėgos j 

---- privalo—išvykti iš Afganistano,; 
jei rusai nori prekybos su Ame
rika. Rusai įsitikino, kad jiems 
bus sunku pavergti Europą, to- 
dėT permetė savo jėgas į-Arti- 
muosius Rytus ir užėmė Afga
nistaną. Jie nesikraustys iš Ka
bulo, jei nebus priversti.

------------- KALENDOEĖLIS

Vasario 28: Antonija, Rufi
nas, Cmė, Alma, Viligardas, Žy
gimantas.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 5:38.

- - Oras debesuotas, vakare gali

Prezidentas Carteris laimėjo daugiausia balsų 

New Hampshire ir Minnesotos valstijose.

PREZ..CARTERIS GAUNA DALGIAUSIA.

NEUTRALUMĄ PRIŽIŪRĖTU JAV, IRA
NAS, PAKISTANAS, SOVIETU SĄJUNGA

SVARBU. KAD SOVIETU VALDŽIA TUOJAU 
ATŠAUKTŲ SAVO GINKLUOTĄSIAS JĖGAS

WASHINGTON, D.C. 
zidentas Carteris. atsaky 
į sergančio Jugc’ ’arijos 
d?nto Tito Broz laišką, parašė, j

i kad JAV sutikiu garantuot! Af- » -
ganistaiio neutralumą, jeigu So
vietų Sąjunga bo jokio atidėlio
jimo atšauktų savo karo jėgas 
iš Afganistano.

Visi žino, kad Jilgesi o įjos 
prezidentas sunkiai serga. Be 
nuplautos gangrenuotos kojos.

} sutrikusio inksto ir plaučių už
degimo, 87 metų Jugoslavijos 
prezidentas nori išvengti karo 
tarp dviejų galingųjų valstybių. 
Tito mano, kad detentės politi-

{ ka gali vesti prie taikos, todėl 
dar ir šiandien jis ragina atsta
tyti detentės politiką ir išvengti 
didesnių smūgių tarp galingųjų 
valstybių. Manoma, kad pats 
Brežnevas nutarė panaudoti Ju 
goslavijos intervenciją Afganis- 
tantf klausimui paryškinti.

Titui Broz rašytame laiške

GALI ATSISAKYTI DIRBTI 
PAVOJINGĄ DARBĄ

WASHINGTON, D.C. Ant
radienį Aukščiausiasis teismas 
vienbalsiai nusprendė, kad dar
bininkas turi teisę atsisakyti 
(Urbti gyvybei pavojingą darbą. 
Taip pat gali atsisakyti, jei ja
me yra aiškus pavo'jus sunkiai 
susižeisti.

Tuo pačiu sprendimu yra pa
naikintas Darbo departamento 
potvarkis, leidžiantis darbovie
tei taikinti sankcijas 
kui 
mą. 
pat 
gos

KOFEINAS KENKIA
ŽIURKIŲ GEMALUI

ASIIINGTON. D.C. — Fe-
deralme vaistų ir maisto admi
nistracija tyrinėjo kofeino Įtaką 
žiurkėms-ir nustatė, dead kofei
nas turi neigiamos Įtakos į jau
nus žiuikiukius: jie gimsta su 
defektais.

Tačiau administracija pažy
mi, kad šie rezultatai dar nieko 
nepasako1, kad tas efektas yra 
taikomas žmonėms ir dėl to ne
keliama jokia panika.

tiktų atšaukti Sovietų Sąjungos 
karo jėgas iš Afganistano, jeigu 
būtų baigta užsieniečių interven
cija į Afganistaną. Laiške Titui 
Brežnevas pabrėžia, kad Sovie
tų karo jėgos įžengė į Afganis
taną. tos. valstybės prezidento 
prašomos.;

Prezidentas (‘artelis panau
dojo šią progą paneigti Sovietų 
propagandos agentūrų skleidžia
mus gandus, esą, amerikiečiai 
kišosi ir kišasi j Afganistano vi-

I daus reikalus.
Sovietų karo jėgos yrą užėmu- 

ijsios visus svarbenius Afganista-

RONALD REAGAN GEROKAI SUMUŠĖ 
BĘSIGARSINANTĮ GEORGE BIS’’

New Hampshire valstijoje R.
Antradieni vykusiuose Reagan gavo' 72.940 balsų, o G.

rinkimuose prezi-Bush surinko 33,471 balsą. Se
natorius Howard Baker surinko 
18,832 balsus, o John Anderson 
surinko 1 1,706 balsus. John Con
nally, užpykęs G. Bush kombi-į 
nacijomis ne’ejsti kitiems kan
didatams išdėstyti savo idėjas, 

į New Hampshire valstiją vis..
nevažiavo ir kampanijoje neda-jiio punktus. Sovietų karo jėgos 
lyvavo, bet jis gavo 2.241 balsą. 
Jokio pareiškimo negalėjo pada
ryti ir senatorius Robert Dole, Vienintelė Sovietų Sąjunga yra 
kuris surinko 608 balsus, šioje pasiuntusi savo jėgas į Afganis-

Jeigu Sovietu valdžia at- to sveikata negerėja ir plaučių

MANCHESTER, New Hamp
shire 
pirminiuose 
dentas Carteris gavo 53,586 bal
sus, o senatorius Edward Ken
nedy gavo tiktai 41,540 balsų. 
Kalifornijos gubernatorius Ed
mund Brown tesurinko tiktai 
10,272 balsus. Prezidentas Car
teris gavo 19visų balsavusių 
demokratų, sen. Kennedy gavo 
35% paduotų balsų, o guberna
torius Brown tegavo tiktai 10% 
paduotų balsų.

Rinkimų daviniai dar gali 
kiek_pasikeistL bet šiandien jau 
aiškiai matyti, kad daugiausia 
balsų gauna prez. Carteris.

negalėįo niekur rasti amerikie
čių intervencijos į Afganistaną.

— Apie 6,000 angliakasių ant
radienį pradėjo streiką West 
Virginia valstijoje, protestuoda
mi prieš unijos lokalo pirminin
ko ir dviejų saugumo inspekto
rių suspendavimą. Jie kaltinami 
darbo trukdymu. Iš dešimties 
didžiausių kasyklų šioje valsti
joje uždarytos septynios.

— Medikų bhilelenis antra
dienį skelbė, kad prezidento T>

REAGAN IŠMUŠĖ 
GEORGE BUSH

New Hampshire pirminiai rin
kimai atnešė daug netikėtų pa
kaitų respublikonų tarpe. Dau- 
giaus'-a balsų gavo Ronald Rcn- į pirminiuos 
gan. kuris iki šio meto nepajė; ė 
išvystyti savo rinkiminės kam
panijos. Reagan dabar įsitikino, 
kad jo pirmesni patarėjai netin
ka, nes jie buvo jam patarę ne
dalyvauti pirminiuose rinki
muose. Jiems atrodė, kad berei
kalingai buvo eikvojama ener
gija ir pinigai. Tdkia taktika lei
do George Bush kelti galvą ir 
beveik užimti pirmą rietą res
publikonų tarpe. Reagan netu
rėjo gerų patarėjų, tuo tarpu 
buvęs prezidentas Niksonas tei
kė gerus patarimus senam savo

į draugui George Bush. 
į Po New Hampsrire pirminių 
rinkimų, buvęs Kalifornijos gu
bernatorius R. Reagan atleido 
rinkiminės kampanijos vadus. 
Jis ieško kitų žmonių, kurie pa
ruoš dirvą pirminiams rinki
mams kitose valstijose.

RONALD REAGAN GAVO 
f------ DAUG BALSŲ

rinkiminėje kampanijoje—visai Į taną
nedalyvavo buvęs prez. Gerald! šauktų savo karo jėgas iš Afga- 
Ford ir nepristatė savo kandida-( nistano, tai kraštą labai lengvai 
tūros, tačiau uFjį pasisakė”38Fbutų galimai neulralizuoli, nes
balsuotojų.

Pranešimai is Minnesotos sa
ko, kad prezidentas Carteris ir 

(įauginusia balsų 
i i ’kirvi jse. Sena-

orius Xcn'edy .*?; gėrikai pra-J 
bet j:s nori bandyti dar j

kitose keliose valstijose.

SEKRETORIUS VANCE
PLAČIAI AIŠKINO

tada Afganistane nebūtų sveti
mos valstybės karo jėgų visiems 
rūpimame krašte.

Kad Afganistanas pasiliktų 
neutralus, lai kaimyninės vals- 

' tyl>ės turėtų garantuoti Afganis- 
I tano neutralumą. JAV taip pat 
; sutiktų garantuoti Afganistano 
I neutralumą. Neutralumą turėtų 
garantuoti Iranas, Pakistanas, 
Jungtinės Amerikos Valstybės 

J ir So’vielų Sąjunga. Sov. Sąjun-

uždegimas tebesitęsia. Jugosla
viją jau pradėjo valdyt: kolek
tyvinė valdžia, kurią-fruvo suda
ręs pats Tito.

pa nėjo praeityje, jos padės ir 
šiandien. Prezidentas Carteris 
savo laišku pareiškė, kad JAV 
yra Įiasiruošusios padėti afga- 
nistaniečiams išsilaisvinti iš oku
panto. JAV nepritars Sovietų 
pastangoms primesti afganista- 
niečiams sovietinę, vadinamą 
“i r, ’ies” ir kitokią diktatūrinę 
valdžią. Neutralus Afganistanas

LONDONAS, Anglija. Sek- ga vienintelė, kuri įsiveržė j Af- 
retorius Gyrus R. Vance plačiai ganistaną, todėl ji privalo luo- 
aiškino Europos užsienio reikalų jau atšaukti visas sayo karo jė- 
ministeriams ir pareigūnams, 
kad Sovietų karo mašina ir vy
riausybė užėmė Afganistaną ir 
pasiryžusi dar toliau plėstis.

Sovietų tankai sukoncentruo
ti Irano ir Pakistano pasienyje, 
kad aplenktų sunkiai pervažiuo
jamus kalnus. Rusams verktinai 
reikalinga Irand nafta.

gas ir norimą primesti sovietinę 
vyriausybę, kuriai priešinasi vi
sas musulmonų pasaulis.

Prezidentas (karteris buvo tik
ras, kad Jugoslavu jos preziden
tas Tito praneš Brežnevui JAV 
pažiūrą Sovietų įsiveržimo rei
kalu. Kol Sovietų karo jėgos ne
bus atšauktos iš Afganistano,

— Roy Horb, B. Sitai ir L. 
Neede yra trys seržantai, įvyk
dę Surinam valstybėje pervers
mą. Sukilėlių taryba įsakė suim
ti nežinia kur esantį mmisterį 
pirmininką Henck Arrdn. _/J

tai negalima kalbėti apie kraš
to' neutralizavimą. Afganistaną 
turi valdyti Afgąnistano gyven
tojai. Tai idėjai pritaria ne tik 
Amerika, bet ir visas pasaulis. 
JAV yra pasiryžusios padėti vi
soms pavergtoms tautoms. Jos

negali Turėti "ŠorieTą karo"jegiT 
primetamos valdžios.

Prezidentas Carteris sutinka 
tartis su Sovietų vyriausybe ne 
tik apie Sovietų karo jėgų atšau
kimą iš Afganistano, bet ir apie 
tolimesnes Sovietų įsiveržimo 
pasekmes. Negali būti jokios 
kallios apie detentės politiką, 
kol neišeis paskutinis Sovietų 
karys iš Afganistano. Išvedus 
karius, galima kalbėti apie pre
kybos atnaujinimą, betric kEm- 
simai rišami su kitomis laikos 
problemomis. Negali būti »l.rn- 
piado's kompeticijos, kada So
vietų karo jėgos užima riša Af
ganistaną ir prievarta bando 
primesti savo valdymo sistemą.

5SŠ



Vieningai paminėta Vasario 16-osios 
62 metu sukaktis Cleveland, Ohio,

vado- 
žodį 

vald.

Pasai anksčiau paskelbtą AL
To Cleveland skyriaus minėji
mo programą, minėjimas įvyko 
192* v—a io mėr.. 17 dieną

Lygiai 9.45 vaL ryto DMNP 
parankos bažnyčios varpams 
skambinant tautnes melodijas 
ir Lietuvoj hnrrą. d?lyvaujant 
orpanzacijcms sn vėliavomis 
r skaitlinga! publikai, buvo iš

keltos Lietuvos ir Amerikos vė- 
I’ vos prie paminklo žuvusiems 
rž Lietuvos laisvę. Aukurą už
degė kompozitorius Alfonsas Mi 
kulskis, o jam asistavo tauti
niais rūbais pasipuošusios O. Jo 
kubaitienė ir B. Natkevičiūtė. 
Apeigom prie paminklo 
vavo ir tarė atitinkamą 
Karių Ramovės Centro 
pirmin. A. Jonaitis.

10 vai. įvyko iškilmingos pa
maldos DMNP šventovėj- Šv. 
Mišias atnašavo kun. klebonas 
G. Kijauskas, S. J., asistuojant 
kunigams A. Goldikovskiui ir 
■T. Kidykui, S. J. Patriotinį turi
ningą pamokslą pasakė kleb. 
G. Kijauskas. Pamaldų metu 
giedojo Ramuvėnu vyrų choras 
vad. Juliaus Kazėno.' Vargonais 
akomponavo G. Karsokienė. 
Organizacijos bažnyčioj daly
vavo su sayo vėliavomis bei pa
lyda. ' Bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių.

Šv. Jurgio parapijos bažny
čioj pamaldos prasidėjo 10-30 
vai. Pagal savo pasirinkimą, da
lis organizacijų su vėliavomis 
dalyvavo- šioje bažnyčioje. Pa
maldas la-kė ir taip pat labai 
pritaikytą pamokslą 16-tos va
sario. šventės proga pasakė kun. 
kleb. B. Ivanauskas. ^Pamaldų 
metu giedojo bažnyčios choras 
vadovaujant R. Kliorienei.

Šventes nuotaiką labai pakėlė 
pasitaikiusi graži saulėta diena. 
4 vai. p. p., DMNP parapijos au- 
Ihtorijoj^rasrdė’o~_iškilmingoji- 
minėjimo dalis. Pagerbus vėlia
vų įnešimą, skyriaus pirm. inž. 
A. Pautienis iškilmingą minėji
mą atidarė trumpu Įvadu. Ame^ 
rikos himną pagiedojo čiurlio- 
niečiai, o Lietuvos — visi daly

viai. Maldą sukalbėjo kun. kleb 
G. Kijauskas SJ Dar buvo visų 
pagiedota Marija, Marija. Buvo 
oagerbti savanoriai — kūrėjai. 
Deja, šiame minėjime pasirodė 
tik du — V. šenbergas ir A. Jo* 
hansonas. Kiti ar dėl ligos ar 
kitu priežasčių negalėjo daly
vauti.

šventės progą iš Oh;o val
džios sluogsnių gauta šios pro
klamacijos: G u b em atoriaus, 
Ohio Senato ir Atstovų rūmų, 
Clevelando miesto mero, Cleve- 
lando miesto Tarybos ir Cuya
hoga apskrities komisinierių.

JAV senatoriaus iš Ohio John 
Glenn sveikinimą perskaitė joj 
spaudos sekretorius. Ohio sena- j 
torius John Timothy Me Cor
mack, perskaitęs proklamaciją 
Įteikė ALTui Ohio valstyjos vė
liavą. Visas kitas proklamacijas 
perskaitė A. Pautienis.

Toliau buvo pakviesta tarti 
žodi JAV kongresmanė iš Ohio- 
Mary Rose Oakar. Pradėdama 
kalbėti kongr. Oakar pažymėjo, 
kad ji su Lietuvos reikalais ga
na gerai susipažinusi, nes vis 
kur nors teko asmeniškai lie
tuvius pažinti, pav.: jos profe
sorės akademijoj buvo Aldona 
Augustinavičienė mokslo, drau
gė Ingrida Bublienė ir kit. T. 
Brazaitis rašo spaudoje apie 
jos, kaip kongresmenės, veik
la. Ji taip pat žino, kad geriau
sias Clevelando viešųjų įmonių 
direktorius buvo Reimondas 
Kudukis..

Kalbėtoja yra gana gerai su
sipažinusi ir su komunistinės 
Rusijos pavergtų tautų padėti
mi. Jinai išvardino^ nurodyda
ma pavergimo metus, kiek tau
tų carinė ir komunistinė Rusi
ja yra pavergusi, imtinai iki Af
ganistano 1979. m. Esą kiekvie
nas stato sau klausimą: kokia 
auka bus sekanti? Ji ragino, kad 
tautybės iš pavergtų kraštų ak- 
tyviai jungtųsi į Amerikos po
litinę veiklą, rašytų laisvinimo 
ir kt. reikalais laiškus senato- 
naras, kongresmanams ir vyriau 
sybei. Publika sustojusi, keletą 
kartų jos kalbą palydėjo ilgais

Buvęs astronautas, dabartinis senatorius iš Ohio John Glenn nuoširdžiai 
sveikino Cleveland© lietuvius, susirinkusius švęsti nepriklausomybės sukaktį.

plojimais. Po kalbos jai buvo 
įteikta ALTo vardu dr- Geru
čio knyga “Lithuania 700 Year”.

Minėjime dalyvavo ir buvo 
pr statyti Latvių s-gos atstovas, 
Estų išlaisvnimo legiono atsto
vas ir Pabaltiečių federacijos.

Lietuvių pagrindine kalbėtoja 
buvo VLIKo teisinė patarėja 
dr. E. ARMANIENĖ. Jos kal
boje buvo liečiami istoriniai 
bruožai nuo Letuvių laisvės ko
vų caro laikais iki Nepriklauso- 
■^"■■bės atgavime — 16 ;Vasario 
akto.

Toliau laisvės laikotarpis ir 
vėl kova dėl laisvės komunisti
nei Rusijai okupavus Lietuvą 
1940 m. Visose Lietuviu tautos 
laisvės kovose Amerikos lietu
vių politinė, finansinė ir mora
linė parama buvo labai didelė. 
Kalbėtoja įvertina VLIKo (nuo 
1943 m) ir ALTo (nuo 1940 m.) 
laisvinimo veiklą-ir kvietė vi
sus veningai jungtis į laisvini
mo darbą. i

Poniai E. Armanienei padova

Prezidentui ir UJS. senatoriams

Meninėj daly, Čiurlionio An
samblio vyrų choras, kocnpoz- A. 
Mikulskiui diriguojant, padai
navo šešias dainas. Solistai bu
vo I. Grigaliūnaitė ir Y. Plečkai 
tis. Koncertas buvo malonu iš
klausyti.

Visas minėjimas su koncertu 
tęsėsi nepilnai dvi valandas. 
Taigi publikos, kurios buvo ne
mažiau. 500, nenuvargino.

Minėjimas buvo filmuojamas 
ir 5-tam TV.kanale 6 vai. ir 11

vo rodomas.

Didžiajame Cleveland dien
rašty Press ir poroje priemies-

va paminėta. Prie miesto Rotu-

T
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For the woman

| mažiausiais vaikų darželio dai- 
į n ininka i s, nuo 3 iki 5 metų am- 
. žiaus, kurie sudainavę tris vai- i

nota medžio drožinys —Lietu
vos Vytis. Lt.. •

Baigiant iškilmingąją dalį’bu
vo perskaityta-paruošta rezoliu
cija, kurią dalyviai priėmė plo
jimu. Rezoliucija dėl Lietuvos 
išlaisvinimo bus pasiųssta JAV

(Vasario 16 ir 17 d.), buvo iš
kelta Lietuvos trispalvė.

Laisvinimo reikalams ALTui 
buvo renkamos aukos minėjimo 
metu. Jeigu kas norėjo Įteikti 
auką kitiems veiksniams^ALTa 
neatsisakė priimti, kad vėliau 
grąžintų kam paskirta. Charek- 
teringas nugirstas, pasikalbėji
mas prie aukų' stalo. Moteris 
priėjusi klausia kafn čia renka
te aukas? Gauna atsakymą, 
kad ALTui. Ji: “Aš ALTui ne
aukosiu, aš noriu’ aukoti Liet. 
B-nei”. Aukų rinkėjas: “žinoma 
mes negalim jūsų priversti kam 
turite aukoti, bet primenu tams
tai, kad jeigu ne ALTa tai ga- 
limas dalykas., kad. tamstos čia 
nebūtų; greičiausia būtum Sibi
re savo kaulelius’ išbarsčius”. 
Tada ji: “A, šito tai nepagalvo
jau, todėl prašau'$20. — užra
šyti ALTui”.

Kiek aukų surinkta minėjime,

dar nesuskaičiuota; be to, au
kos dar gaunamos per paštą iš 
tų kurie minėjime nedalyvavo. 
Aukos prašoma siųsti ALTo iž
dininko vardu: V. Nainys Nai
nys 18414 Landseer Rd. Cleve
land, Oh, 44119.

Kaip visada, minėjimo daly
viai padaro rengėjams tam tik
rų priekaištų dėl programos pra 
vedimo. Buvo jų ir šiais metais, 
esą. proklamacijoms skaityti ir 
kalbėtojus bei svečius pristatyti 
turėtų būti pakviesti iš jauni
mo tarpo su geru aiškiu tarimu, 
tautiniais rubais pasipuošusios 
mergaitės ar ponios.

Ne pro šalį publikai būtų pa
daryti pastabėlę, kad mes visuo
met perdaug pagarbiai nusitei
kiame svetimiems. Kongresma- 
nei Oakar išėjus į sceną, mes 
jai paplojome stovėdami, kas 
jai padarė labai malonų įspūdį. 
Gerai. Tai gražu iš mūsų pusės. 
Bet kam reikėjo dar du ar tris 
kartus sustoti ir ploti jai ką 
nors gero pasakius mūsų reika- 
lu savo kalboje. Manau, kad

kų, daineles, jas paįvairindami 
savo vaidyba, pritaikinta dai
nelių turiniui. Gintaro jaunųjų 
dvi grupės pašoko pora šokių, o 
Maironio mokyklos mažieji, va- 
vadovaujami Žibutės šilininkai- 
tės, harmoningai sudainavo tris 
liaudies daineles. Pirmą šios 
programos dalį užbaigė mažieji 
ipntariečiai, darniai pašokę ‘Suk
tinį” ir “Voveraitę”. Po pus
valandžio pertraukos, kurios 
metu vėl buvo didelė spūstis 
prig, paviljonų, tėveliams pra
šant, antroje programos dalyje 
vaikų darželio 15 daininnkų ir 
Maironio mokyklos apie 40 cho
ristų pakartojo savo išpildytą 
programą pirmoje dalyje, o 
“Gintaro” mažųjų ir jaunųjų 
grupės pašoko keletą tautinių 
šokių. Programa buvo užbaigta 
5.15 vai., kuria buvo patenkinti 
visi dalyviai, maži ir dideli, pa
reiškę širdingą padėką ilgais 
plojimais. Po programos dar pa
sivaišinta, pasikalbėta, mūsų 
mažieji užmezgė naujas pažintis 
ir 6.30 vai. išsiskirstė į namus 
su gražiausiais įspūdžiais.

KAUKIŲ VAKARAS buvo 
skirtas suaugusiems, nuo 7 vai 
vak. iki 1.30 vai. ryto. Dalyvavo 
apie 400 publikos dalyvių ir apie 
100 programos išpildytojų. Me
ninę programą 8 vai. vak. pra
dėjo moterų dainininkių viene
tas “Volungė”, vadovaujamas 
muz. D. Viskontienės, sudaina
vęs pora liaudies dainų, ir 
“Nauji Volungė”, mišrus dai
nos vienetas, sudarytas iš “Vo
lungės” 11 moterų ir 6 vyrų, iš- 
oildęs papildomai pora dainelių. 
Dainų išpildymas pasižymėjo 
liaudišku švelnumu ir lyriš
kumu. į . %

> - > - \ -r- -

Vyrų, choras uAras”, vadovau
jamas muz. V. Verįkaičio, sce
noje visuomet pasirodo su nau
jomis dekoracijomis, kurios da
ro didelį įspūdį publikai. Šį va
karą choristai pasirodė scenoje 
;ūros piratų rūbuose, o dirigen-

užtektų Lk paploti. Ale vis atsi-J ^as muz. V. Verikaitis — vidur- 
randa vienas kitas, žiūrėk ir is« I-amžių- kapitono., drabužiuose su 
lenda, kaip Pilypas iš kanapių povo ar kito paukščio spalvota 
publikoj, o juo, norom nenorom, 
paseka ir kiti. Tas nereikalinga, kairiąja ranka su kabliu, ne visu

Šį minėjimą Clevelande pava
dinau vieningu, nes toks iš tik
rųjų ir buvo. Tai buvo šventėj 
visiems vienodai brangi. Net-Į 
rukdė nei aukų klausimas, nes 
niekas “kepurių” nekaišiojo, ne
žiūrint kokių įsitikinimų jie 
buvo- Tegul ta šešioliktosios Va
sario Nepriklausomybės Paskel
bimo šventė visus mus jungia ; 
kovai atgauti Lietuvai laisvę, i 
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plunksna skrybėlėje, nukirsta

her family’s finances, ,
You can’t afford to be wrong. 
Becauseifyou'reinchargeof 

I the family budget, you're 
| making decisions about the 

future, too.
-----AndthatJS where U-S—----- 

Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up lor 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 B-twI* p«v G55 whon b*ld to 
maturity of 5 years th*- first ymr). - 
Roods are rv: ’send if kist, stolen or 
W'x'n necdori. they on he cnshrd at yeer 
hsnk. Ir*-rr< to sublet to or toW 
incrxne ’.ires, sori frW-ml tax to 
deferred until rrdempuon.

. SCOCK

Join the Payroll Savin# Pla»

k
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KANADOS NAUJIENOS
ĮSPŪDINGAS KARNAVALAS

Užgavėriės yra febai senalie- 
tuviškų papročių šventė, kuri 
minima 1428 m- Kryžiuočių or
dino dokumentuose. Senovėje 
Užgavėnės — žiemos išlydėjimo 
ir pavasario sutikimo šventė, 
kurią švęsdavo kovo antrosios 
dekados pabaigoje — trečiosios 
pradžioje, kai susilygina nakties 
ir dienos trukmė. Katalikų Baž
nyčiai nustačius 7 savačių prieš’ 
velykinį pasninką — gavėnią, 
Užgavėnės pradėta švęsti sep
tintos šavsitės prieš Velykas 
antracb'eni.

Vaišinosi prie skoningai apdeng
tų stalų. Mortos svetainėje ir 
balkonuose veikė organizacijų 
paviljonai: “Gintaro”, Maironio 
šeštadieninės mokyklos, Filate
listų d-jos, Lietuvių pensininkų 
klubo, skautų, LN moterų būre
lio ir LN vyrų būrelio. Kiek
vienas paviljonas stalus buvo 
aprovęs savomis“ prekėmis: įvai
riausių rūšių pyragaičiai, tortai, 
pyragai, lietuviškos lėlės, ženk
leliai, juostos, rankšluosčiai ir 
kiti rankdarbiai. Originaliausias 
paviljonas buvo LN vyrų būre-

buvo tuojau atpažintas. Muzikui 
S. Gailevičiui akompanuojant, 

Į “Aras” sutartinai sudainavo 6 
dainas, kurių galingas ir veržlus 
išpildymas paliko visiems gilu 
įspūdį, šis 40 stiprių balsų vy
rų choras yra vertas jo užtar
nautų pagyrimų, o ypač jo va
dovas muz. V. Verikaitis, kuris 
savo veržlumu, sumanumu ir 
naujų muzikos išraiškos formų 
ieškojime nesustoja toje pačioje 
vietoje, bet veržiasi į tobulesnes 
ir įdomesnes mūsų dainų išraiš- 
kos formas.

Po gražių dainų programos,, 
salės centre pasirodė 16 porų 
“Gintaro” šokėjų, pašokę keletą 
šokių. Jų tarpe “Gintaro” 13 
mergaičių išpildė pora dainelių. 
Apie gintariecius reiktų daug
parašyti. Jų mokytojai, šokėjai, 
dainininkės, muzikantai yra ver-

ti labai gilios pagarbos, jų įna
šas mūsų bendruomenės gyve
nimo istorijoje liks amžiams 
nepamirštamas,- nes tik-jų 25 
metų veikloje išsilaikė jauno
sios kartos lietuvybės tęstinu-
mas.

Programa užbaigė LN moterų 
būrelio dainos vienetas “Antro
ji Jaunystė” su 3 švelniai išpil
dytomis dainelėmis. Kas gi jas 
galėtų papeikti?! Juk tai Lietu
vių Namų pasididžiavimas. Šis 
nepavargstantis šešetukas ne tik 
talkininkauja LN parengimuo
se, bet, muz. J. Govėdo vadovau
jamos, turi turtingą gražių dai
nų repertuarą ir visuomet pasi
rodo savo romantišku dainų iš
pildymu meninėse programose, 
palikdamos klausytojams gražų 
ir mielą Įspūdį.

Apskritai, šio vakaro meninė 
programa, kuri užtruko apie 
1 vai., buvo turtinga savo Įvai
rumu, aukštu meniniu lygiu, 
kruopščiai visų . vienetų pa
ruošta.

Po programos vyko“ linksmi 
šokiai, kuriems grojo “Good 
Time Boys” orkestras. Visi vai
šinosi U. blynais, dešrelėmis ir 
kitais skanumynais. Pareikala
vimas ’^buvo toks didelis, kad 
mūsų seimininkė J. Bubulienė 
netrukus pritrūko maisjto. Va
karas buvo linksmas, mfbtaikin- 
gas, spalvingas maskaradiniais 
rūbais ir kaukėmis, kurių buvo 
apie 50. Sudaryta komisija, Įver
tinusi maskaradinius rūbus, pa
skyrė premijas: I prem. $100 — 
J. Sakevičiūtei iš Hamiltono 
(“Paukštis”), II prem. $75 — 
V. Bobeliui (“Vikingas”) ir III 
prem. $50. — A. Našlėnaitei 
(“Vilkas”). dr

uzgą vėnių svečiai dar links
minosi iki 1.30yaĮ.,iyto:įir išsi
skirstė su .^^^usidis U.'^cama- 
valų įspūdžiais. • f L .N

’ LENINO PĖDOMIS
— Esu visai tikras: jei visi 

komunistai pasektų Lenino pė- 
.domis,_tai_pasauly__.viešpatautų. 
taika ir ramybė..

— Betgi' Leninas jau yra mi
ręs! - - ' ■

— Aš tai' ir turiu galvojui;.
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ENERGY
WISE

Change theoH and 
fitters evsry3,000to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoUno.

Don’t be a Bom Loserf

' 'Sius šventes proga Lietuvių 
Namai kiekvienais metais reng
davo tik Užgavėnių vakarus, ku
riuose svečiai buvo vaišinami 
tradfein ais blynais. Šiais metais 
LN visuomeninės veiklos komi- 
tetas surengė vasario 9 d. LN 
Karaliaus Mindaugo Menėje ir 
Karalienės MorWr svetainėje 
Įsoūdmgą Užgavėnių kamavo 
lą>,kuq_ sudarė dvi pagrindinės 
ifrlyi: užgavėlTiu popietė ir kau 
faų Amaras.
’UŽGAVĖNIŲ POPIETĖJE 

rjttcr? jja , 6.30 vai. vak. dafyVa-

dos motyvais su medučio bačka, 
kurią aptarnavo senovės lietu
vių karys (V. Bubefis^ pasi
puošęs karišku šalmu su ragais 
u senoviškais drabužiais, Priesi 
programą mūsų mažieji bėgtojo) 
nuo vieno paviljono prie kito su I 
savo tėveliais, kurie tuštino sa
vo pinigines, kad jų norus pa- 
■onkintL Prie paviljonų susida->

į, . . - _ ’. „ - •'sudaro rrmsų gražusis jaunimas. 
Min^;ui<?o menė Jauvo-.-ispuošta 
l#aVmgomia»vėi«VDBa»fr.'w*fc’ki- 
MĮįpapųusdafe, kurioj^
■kįi <1 t-* ” * *

*ė net spūstį kuri kai kam pri- į 
ninė nepriklausomos Lietuvos’ 
karabelninkų” prekybą per at

laidus. Buvo visiems Įdomu, ori
ginalu ir Įspūdinga, ypač mažie
siems, kurie susijaudinę studi
javo šios rūšies’ naują turgų.

.'.-Nlemoe-c. programą.. pradėjo 
seselę.. Paute su savo

,03A3no „TP CTTftJ/ ? -»

don't cut in between cars 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES

I SOME CHICAGO MOTOR CUOB TIPS ON

i hursday, Fcbiuacy 2d,‘Jj

you'll, run into trouble ip 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH



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

(Tęsinys)

Neužbaigus jam kalbėti, stai
ga iš vienos vietos kilo didelis 
triukšmas, baubimas ir kėdžių 
daužymas. Atrodo, kad iš anks
to buvo numatyta neduoti dail. 
A. Rukšlelei kalbėti. Dailininkas 
A. Rūkštelė, negalėdamas toliau 
savo kalbos tęsti, numojo ran
ka, sakydamas: “Laukiniams 
žmonėms nieko neišaiškinsi”, ir 
ramiai atsisėdo į savo’ vietą.

Gaila, kad tą įvykį Albinas 
Karnius, pasiųstame Liet, klubo 
vadovybei laiške, melagingai ap
rašė. laiško "nuorašas yra at
spausdintas trijų lapų pasKvily- 
je, kuris kursuoja po kolonijas.

Dail. A. Rūkštelė susirinkimą 
nepavadino “gyvulių banda”, 
kaip kad rašo Alb. Karnius, ir 
niekas jam mikrofono neatėmė 
ir neliepė sėsti. Kodėl ir iš kur

ims Liet. Bendruomenės narius. 
A. Paleckio raštą susirinkimas 
vienbalsiai priėmė ir prašė; 
ALTos skyriaus valdybą bei pir-!

Į m įninką A. Rukšlelę vykdyti —' 
pasiųsti laikraščiams ir pačiai 
Liet, klubo valdybai. To laiško ( 
niekur neteko matyti, išskyrus j 
trijų lapų paskvilyje, kuris pa
sirodė tuoj po Naujų ni2tų. Ja
me pateikta daug suklastotų,

I melagingų dalykų apie St. Be- * 
tersburgo ALTą.

Renkant naują Liet, klubo 
valdybą, trys “aštriai veiksmin
gi” jos nariai iškrito iš valdy-j 
bos. Palikęs senosios IJet. klubo
valdybos pirmininkas K. Jurgė- 
la galės savarankiškai pasireikš
ti, nes nebus kieto spaudimo iš 
šono. Nauji Liet, klubo valdy
bos nariai, nors ir dauguma 
bendruomenininkai, atrodo’, bus

(Lietuvei gen. konsulo Aniceto Simučio žodis Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo sukakties minėjime New Yorke)

K0NSUI.0 ANICETO SIMUČIO KALBA

kyla toks prieš ALTos skyriaus 
pirmininką dail. A. Rukšlelę nu
sistatymas? Ar tik nenoras jį 
suniekinti ir jam atkeršinti, 
dėl to, kad, liberalams bendruo- 
menininkams ruošiant Vilniaus 
universiteto 100 metų sukakties 
minėjimą ir rodant iš Lietuvos 
atvežtą propagandini filmą, A. 
Rūkštelė drįso viešai sušukti 
“Užtenka mums tos propagan
dos!” Publika jam pritarė.

Nežiūrint tų visų nemalonu
mų, ALTos skyrius, VLIKo pa
skatintas, su dideliu pasisekimu 
vėl rašo laiškus užsienio vaisty
siu vadovams, kurie pasirašė 
Helsinkio sutartį, prašydamas 
remti Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės atgavimą. Gauta 
iš jų atsakymai su padėka.

1979 m. gruodžio mėn. 18 d. 
ALTos skyriaus susirinkime, 
gausiai dalyvaujant jo nariams, 
buvo viešai paskaitytas senosios 
kartos išsilavinusio asmens A. 
Paleckio raštas, kur jis išreiš
kia savo pasipiktinimą ir pro
testą prieš provokacinius ir -.ne
leistinus trijų Liet, klubo valdy
bos narių išsišokimus, kaip tai’ 
prieš Angelę Kamiene, Kęstu# 
Grigaitį ir Kazį Urbšaitį, veik-

darbštūs, santūrus, intrigų ne- 
mėgėjai.

butų užbaigti SI. puošusiomsNeteisingai
Petersburgo
vien neigiamai. Yra daug mūsų 
kolonijoj organizacijų, pasižy
mėjusių savo nuveiktais darbais. 
Viena iš tokių yra Lietuvos Vy
čiai.
nyčos reikaluose bei politinėje 
vekloje. Ypač pasižymi Lietuvos 
laisvinimo' politinėje veikloje 
valdybos narė, tai čia gimusi ir 
augusi, didelė patriotė lietuvė 
Viktorija Jacobson. Būtų sunku 
išvardinti visus jos darbus, 
š.m. vasario 16-osios proga ji 
dėjusi daug pastangų ir gavo iš

kolonijos įvykius

• J •i. Jie stipriai reiškiasi baž-}Ke

I^rmieji suolai buvo rezer-, kuiną komunistiniams veiks- 
vuoti su tautiniais rūbais pasi- 

> lietuvaitėms. (Jų 
galėjo būti gerokai virš 160.) 
Juose sėdėjo mūsų lietuvių cho
ras, Armono diriguojamas. Mi
šių proga giedota lietuviškos 
giesmės. Prel. J. Balkūnas pasa- 

: amerikiečiams reikšmingą 
pamokslą, apibūdindamas Lie
tuvos žmonių bei katalikų kan
čias okupuotoje Lietuvoje. Ne 
tik mums, bet ir ne vienam 
amerikiečiui suvilgė akis ašaro
mis. Išėjęs iš bažnyčios ne vie
nas amerikietis stebėjosi lietu
vaičių tautinių rūbų gražumu.

Vakare televizijos kanalas

niams.

Floridos gubernatoriaus prokla vaizdus, kur mes
maciją, skelbiančią Vasario]buvom pirmoje vietoje. Paiodė 
16-ąją Lietuvių Diena visai Flc-Į I-ieruvos žemėlapį, 
ridai. Ji aplakstė nemažai mies
telių, pasimatė su burmistrais, 
išgaudamaJš. jų teisę vas. .. 
prie jų rotušių iškabinti mūsų 
garbingą trispalvę. Jos ir prela-p _ .
to J. Balkūno dėka, Vasario 16 d. | vizijoje musų mažosios lietukai-

i žemėlapį, Viktorija 
Jacobson paaiškino Vasario 16 
šventės reikšmę, pakartojo pre-

;. 16 d. lal° J- Balkūno pamokslo iš-

proga gauname dalyvauti šv. Jo
no bažnyčioj iškilmingose anie-

traukas Tf parode lietuvaičių 
les. Labai gražiai atrodė tele-

tėsjBobelytė ir Vaičaitytė, tau
tiniuose rūbuose einančios prie-

rikieeių mišiose ir drauge siųsti kyje *r nešančios prie altoriaus
Dievui maldą už kenčiančią Lie
tuvą ir bažnyčią.

vyną, duoną bei varpas. Gėlių 
puokštes, kurias turėjo su savi
mi, jos padėjo ant altoriaus.

* Jįt *

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
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 talka!

® -------------------- —

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

Vyčiai rengiasi iškihningai 
švęsti šv. Kazimiero dieną ir pa
gerbti garbės narį prel. Balkū- 
ną. Be to, jie dalyvaus ir Liet, 
klube, pagerbiant mūsų vysku
po Tomo Larkin apsilankymą.

Gerai ir gražiai savo pareigą 
atlieka ALTo’s skyrius su savo 
pirmininku, gerai žinomu daili
ninku A. Rūkštele priešakyje. 
Valdyba darbšti. Telkia ALTos 
Centrui pinigų, ruošia paskaitas, 
piknikus, rašo laiškus, liečian
čius ok. Lietuvos reikalą. Gra
žiai ir sėkmingai buvo priėmę 
VLIKo seimą. Atsiradus reika
lui, ALTos skyrius su jos pir
mininku__demonstruoja prieš
tarptautinę organizaciją Sliffs, 
kuri

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 ________________________
Adresas _______________ ______ _____________ _____________ ______

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo -______________ , kuris
yra naujas skaitytojas. Priede ______ dol.
Pavardė ir vardas_______________________ _____________________
Adresas---------------- ----------------------------------------------------------------

Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovė---------------------------------

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus____dol.
Pavardė ir vardas ---------------- ----- --------------- -—»————  —
Adresas —------------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir_vardas..------------------------------------ -----------------------------
Adresas .................... ...................................................... ...... .....—---------
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Suruošėme įžymių menininkų 
— dail. Juodžio, A. Rakštelės, 
Petrikonio ir dail. Vaitekūno 
darbų parodas. Jose dalyvavo 
daug meno mėgėjų.

Liet. Bendruomenė ruošia mi
nėjimus, paskaitas ir renka pi
nigus. Tie pinigai panaudojami 
vadų kelionėms apmokėti, kai 
jie siunčiami agitacijoms Bend
ruomenės naudai.

Turime dvi šaulių kuopas. 
Neatsilieka ir jos nuo judėjimo: 
daro' minėjimus (ypač Kalantos 
kuopa), ruošia parengimus ir 
piknikus.

BALFas St. Petersburge rū
pestingai atlieka savo darbą..

Taigi, garbė visiems St. Pe- 
tersburgo lietuviams.

St Petersburgietis

TARYBINĖ PASLAPTIS

Televizijos inžinierius iš So
vietų Sąjungos kelis kartus pra
šėsi išleidžiamas emigruoti į Iz
raelį. Vis jam neduodavo vizos. 
Pavyko .jam sussiekti su aukš
čiausiu KGB viršininku. Tad ir 
pasiteiravo, kodėl jo neišleidžia
iš Sovietų Sąjungos.

— Tu esi televizijos inžinie
rius ir žinai daug mūsų techno
logijos paslapčių, kurias gali iš
duoti kapitalistam, — pasakė 
jam viršininkas.

— Kokias paslaptis as galiu 
išduoti amerikiečiam, kai musų 
technologija yra mažiausiai 15 
metu nuo jų atsilikusi? — Sakė 
jam inžinierius.

— Tai čia ir yra pati didžiau
sia paslaptis, kurią gali išduoti 
amerikiečiams! — pasakė KGB 
viršininkas

• Kanados provincijos Sas- 
kachewan pavadinimas kilo iš 
indėnų žodžio, reiškiančio “srau-

šešiasdešimts antrąją Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktį 
minime labai neramiais laikais 
tarptautinėje arenoje, todėl ir 
mūsų žvilgsnis krvpsta į Afga
nistano įvykius. Lietuva ir Af- 
'Tamstanas — tai du labai skir
tingi ir tolimi kraštai bet juos 
suartina likiminė istorija. Juos 
k’ria net k tūkstančiai mylių, 

bet ir įvyk’u laikotarpis — Af
ganistanas šiandien pergyvena 
‘a. ką Lietuva pergyveno prieš 
40 metų.

Ir koks stebėtinas panašumas
— kai 1540-iais metais po kelių 
valandų ultimatumo Raudonoji 
Armija Įsiveržė L’etuvon ir ją 
okupavo, tai Maskva pasistatė 
-?vo slaptą agentą Justą Palec
kį L’etuvos Prezidentu, suren
gė seimo rinkimų komediją ir 
oaskelbė, kad Lietuvos gyven
tojai nusibalsavo atsisakyti ne
priklausomybės. K e t uriasde- 
šimts metų vėb'au tos pat sovie- 
t’nės Rusijos kariuomenė oku
pavo Afganistano sostinę Kabul 
neva jos Prezidento Amin kvie
timu, kai Kremliui pasirodė, kad 
jis nepakankamai raudonas ir 
lojalus, tai jį sulikvidavo ir jo 
vieton pasistatė Prezidentu sa
vo atsivežtą agentą Babrak 
Karmai ir ta proga okupavo vi
są kraštą.

Lygiai panašiai Kremlius pa
sielgė 1956 metais su Vengrija 

į kad ji pabandė išsilaisvinti. Rau 
donoji Armija okupavo kraštą, 
suėmė jai pasipriešinusią vyriau 
sybę, jos narius sušaudė, o Pre
zidentu pasistatė savo agentą 

| Janos Kadar- Kai jau Vakarų 
pasaulis su tuo apsiprato, tai 
1968 metais Raudonoji Armija 
įsiveržė Čekoslovakijon ir bru- 

-taliai“užgniaužė—Irberalėjančią- 
komunistinę santvarką.

Visus tuos brutalius Maskvos 
veiksmus pasmerkė JAV-bių 
prezidentai ir visuomenė, bet 
tokios griežtos reakcijos kaip 
Prezidento Carterio dar nėra 
buvę. Mes, lietuviai, ir kiti pa
vergtieji jau senai supratome ir 
jautėme, kad anksčiau ar vėliau 
ateis toks laikas kai laisvasis 
Vakarų pasaulis turės pasakyti
— GANA, ČIA YRA RIBA IR 
TOLIAU NĖ ŽINGSNIO. Užten

ka tokios detentės, kurią sovie
tai tesupranta tik kaip vienos 
krypties gatvę.

Tokios padėties akivaizdoje 
meskime žvilgsnį i Lietuvos 
laisvės vTtis. Lietuvos inkorpo
ravimo į Sovietu Sąjungą iki 
šios dienos JAV-bės nėra pri- 
pažinusios -- tarptautinėje are
noje Lietuva juridiniai tebėra 
nepriklausoma valstybė.

Bet laikui bėgant vienas ki
tas ir mūsuose yra k.nkęs pasi
duoti pesimizmui. Girdi, mes to 
kie maži šių laikų didžiųjų im
perijų imtynėse ir mūsų jėgos 
tokios menkos, kad vargiai ga
lime turėti bet kokią įtaką į lais 
vojo pasaulio apsisaugojimą 
nuo sovietinės vergijos grėsmės.

Žvilgsnis istorijon d u o da 
mums raminančių vilčių. Iš Lie
tuvos praeities įkvėpimą sėmę- 
sis poetas Adomas Mickevičius 
19-jo šimtmečio pradžioje ap
gailestavo, kad jo protėvių la
bai garbingą praeitį turinti tau
ta esanti mirties agonijoje- Anot 
prof. Biržiškos, lietuvių tauta 
buvo graban įdėta, jo danktis 
vinimis apkaltas, betrūko tik 
palaidoti. Ir štai 1918 metais 
įvyksta stebuklas — ta laidoji
mui paruošta tauta prisikelia 
naujam gyvenimui.
Ryšium su Čekoslovakijos 1968 

metų invazija, dabar emigraci
joje gyvenantis Zdenek Mly- 
nar, buvęs Čekoslovakų delega
cijos narys, savo atsiminimuose 
aprašo tos delegacijos susitiki
mą su sovietiniu Politbiuru, ku
riam pirmininkavo Brežnevas 
ir kuris taip kalbėjo: “Jūsų kr aš 
tas yra teritorijoj kurioj Antro
jo P. Karo metu sovietų karei
vis žygiavo. Mes pirmame šią 
teritorrjąrnepaprastar~aukštaripa- 
siaukojimo kaina ir mes nieka
da iš jos neišeisime, šios terito
rijos sienos taipgi yra ir mūsų 
sienos. Kai mūsų neklausote, 
mes tą priimame kaip grasini
mą.. . Todėl mes esame pilnai 
teisūs siųsdama kariuomenę į 
jūsų kraštą, kad galėtume 
j'austis visiškai saugūs mūsų 
bendrose sienose. Visiškai nes
varbu ar tikrovėje kas grasina 
mūsų saugumui ar ne — tai nuo 
išorinių aplinkybių nepriklau-

santis principo reikalas. Ir taip 
pasiliks nuo Antrojo Pasaulinio 
Karo iki amžinybės... Karo 
metu mūsų kareiviai kovojo iki 
Elbės — tai čia ir yra mūsų tik , 
roji vakarų siena..

Ar ne panašiai kalbėjo ir Hit- 2 
leris po Prancūzijos paklupdy-.. 
mo 1940 metais? Jis didžiavosi, 
kad tuo nugalėjimu užtikrinęs 
Vokietijai tūkstanties metų atei 
tj. Visi žinome kas atsitiko su 
Hi tier o tūkstanties metų Rei-* 
chu, tar ar galime abejoti, kad 
eventualiai panašiai atsitiks ir 
su Brežnevo ‘'amžinąja siena 
ant Elbės’’.

šiandien vis daugiau ir dau
giau žmonių pradeda suprasti, 
kad ta iki dantų apsiginklavu- * 
si visų tautų laisvei grasinanti 
baisaus teroro sovietinė imperi
ja tikrovėje stovi ant molinių 
kojų. Iš tos aklinai uždarytos 
imperijos vidaus per geležinę 
uždangą prasiskverbia vis dau
giau ir daugiau balsų, kurie liu
dija apie ne’švengiamą jos su- 
birimą. Laisvės trokštančiųjų 
balsų nebegali nutildyti nei ka
lėjimai, nei darbo stovyklos, nei 
žiauriausias KGB siautėjimas. 
Anot Maironio, nebeužtvenksi 
upės bėgimo... Gal netoli ir toji 
diena kai Lietuva vėl grįš į pil 
nai nepriklausomų valstybių šei 
mą.

dažnai parodo savo palan- ni upė”.
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, BL

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

Atdara šiokiadieniais nuo
> vai. ryto iki 10 vai vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B5., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
naujienose oalika gauti H«FĄr«ASTĄi ęo*iv» •vprro. 

JO, VISUOMENEI VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUI
o-. A J. Ovmm — MINTYS IR DARBAI, 28® p«L, U^ianėtas 1KB 

metą frytlM. JabloMfclc ir Totoničio jaanu dimas tr raB 
i r.piiian ------------------------- —---------- -

Or. A. J. Gvmm* — DANTYS, Jv prlefiara, srefkata tr Smito 
Kletato rlrteli*!*, rWoJ* S4.8C dibtr tfk--------- —•
KLokttato rlrėsllato tfk---------------------------------—— °-*

pr. a. j. Bwmm — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
KaUoo4» Borova tonBditot. Dabar ttk ---------------

nn E ALSTED 8T^ CHICAGO, ILL.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kuil M. Valadkos UŽ LAISVI LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.810.00

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

Minkšti viršeliai 110.00

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

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai 810.00

Cek] reikia išrašyti: 

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

Pridėti dolerį palto Išlaidom*.
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Brežnevas, netekęs detentės, ■ Maskvos olimpiados, 
užsakytų* javų, “kultūrinio pasikeitimo” elektroninių ma
šinųir mokslinių informacijų, pamatė, kad Afganistanas 
nevertas tokių didelių nuostolių. Sovietų valdžiai teko ii-.

I gai dirbti detentei sustiprinti, o dabar visko neteko. So
vietų planuotojai viską buvo apskaičiavę, bet jie nemanė, 
kad prezidentas Carteris imsis tokių griežtų žingsnių. 
Jie nemanė, kad Amerika prezidento rinkiminės kampa-.

I Soo nij°š metu drįstų pasipriešinti Sovietų karo veikmams.
- S-4-00, Prieš Sovietų įsiveržimą pasisakė ne tik Amerika ir šiau

rėš Atlanto Sąjunga, bet visas musulmonų pasaulis. Isla-
- , mabade suvažiavę musulmonų valstybių atstovai reika- 
’ $ 5.oo lavo atšaukti Sovietu karo jėgas iš Afganistano. Buvo

At January L 1*80 
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Išsikraustytu, jei Afganistanas 
būtij neutralizuotas

Sovietų kariuomenės vadai jau praeitą rudeilį buvo 
nutarę okupuoti Afganistaną. Pas juos galėjo būti dides
nių planų,bet tuo tarpu Sovietų kariuomenės vadai kon
krečiai pasiūlė užimti visą Afganistaną. Jie irgi planavo 
užimti Pakistaną, arba jo dalį, jiems taip pat rūpėjo Ira
nas, arba svarbiausioji jo dalis, kad rusai galėtų pasiekti 
Arabų jūrą -ir be kliūčių galėtų pasiekti Irano naftos 
versmes.

Sovietų kariųomęnės vadų planą patvirtino Sovietų 
valdžios politinis biuras. Kada Brežnevas praeitų metų 
rudeiiį^pasiūlė šiaurės Atlanto Sąjungos valstybėms ati
traukti karo jėgasį iš Europos, jis jau tada vykdė pir
muosius žingsnius'-Afganistanui okupuoti. Jis pasisiūlė 
atšaukti iš. Rytų Europos keliąs Sovietų karo jėgų divi
zijas, kurias jis ruošė ilgon kelionėn — Afganistano pa
sienin. Jis norėjo pasirodyti dideliu taikos Šalininku, bet 
tikrovėje jis ruošėsi naujam karui. -Iš Rytų Europos ati-

nyje. Apie tas divizijas žinojo Eūro'pa it Amerika, bet 
nieko nežinojo patys afganistaiiiečiai Jeigu kurie if. Ži
nojo, tai nesiruošė kovai, nes Afganistaiio prezidentas ir. 
vyriausybė nenorėjo, kad kariuomenė ir gyventojai ruoš-, 
tusi kovai. Afganistano prezidentas rusų buvo nušautas, 
o be prezidento nebuvo kam įsakyti kariuomenės vadams 
priešintis Sovietų tankams, lėktuvams ir šarvuočiams. 
Jeigu neskaityti paskutinėmis savaitėmis poros tūkstan
čių žuvusių Sovietų karių, tai galima tvirtinti, kad rusai 
Afganistaną užėmė be mūšio. Sovietų kareiviai buvo nai
kinami vėliau, bet ne okupacijos dienomis.

Sovietų kariuomenės vadai dabar įsitikino, kad jie 
suklimpo į gilų purvynėlį. Afganistaną jie okupavo, bet 
žmonių nepatraukė savo pusėn. Praeitą penktadienį į Ka
bulą suėjo apie milijonas afganistaniečių. Jie buvo gink-1 kodėl toks jo prieš Reorganizuo

tąją įniršimas.'Gal dėl to, kad 
jo širdis nerami, neš, matyt, 
jaučia kaltės kompleksą. Juk ir 
jis pasitarnavo JAV LB-nę su
skaldyti. O jam suskaldyti seka-

i” jis atliko nu-

lavo atšaukti Sovietų karo jėgas iš Afganistano. Buvo 
I’kę tiktai Afganistano gyventojai, bet dabar ir tie pra
eitą penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį reikalavo ru
sus išsikraustyti iš rišo Afganistano.

Rusai žino, kad pavasarį reikalai pasunkės. Jiems 
aišku kad afganistaniečiai savo nuomonės nekeis. Brež
nevas ir prašneko apie “neutralizuotą Afganistaną”. Jis 
sutiktų atšaukti savo jėgas iš Afganistano, jeigu būtų 
panaikintos kitų valstybių įtakos Afganistane.

Baltųjų Rūmų sekretorius paskelbė, kad prezidentas 
Carteris nesidomi “neutralizuotu Afganistanu”, bet vė
liau paaiškėjo, kad ir jam pačiam rūpi neutralizuotas Af
ganistanas. Prezidentas pranešė Brežnevui, kad Ame
rika niekad neturėjo jokių pretenzijų į Afganistaną, 
jokių jėgų ten nesiuntė ir ten neturi. Jeigu Brežnevas 
sutiktų Afganistaną neutralizuoti, tai Amerika tokiai 
idėjai pritartų.

Amerika, pranešė prezidentas Brežnevas, galėtų 
būti patenkinta, jeigu Sovietų vyriausybė atšauktų iš 
Afganistano visas savo karo jėgas ir leistų patiems Af
ganistano gyventojams tvarkyti savo reikalus. Tiktai 
Sovietų valdžia turėtų reikalo neužrilkinti, bet tuoj at
šauktų Sovietų karo jėgas. Sovietų karo jėgos užėmė 
visą Afganistaną, bet niekur nerado amerikiečių no
rinčių kištis į Afganistano reikalus.

. Prezidento Carterio bandymas panaudoti Brežne
vo pasiūlymą .karo pavojui pašalnti gali būti naudin
gas. Ar Garterio pasiūlymas paveiks Brežnevą, tuo 
tarpu nežinome, bet Omane iškeltas Amerikos marinų 
batalijonas ir pačių iraniečių patarimas rusams išsi
kraustyti iš strateginių vietų gali paveikti Sovietų ka
ro vadovybę. Prezidentas nori taikos, bet jis užima 
strategines pozicijas Omano valstybėje aerodromams, 
ginti. Prezidento žodžiai gali neturėti įtakošU betūkaT 
riai Persijos įlankoje privers Sovietų karo vadus su- 
sirūpinti.

PABLO PICASSO Aloteris (Tapyba)

5VILONIS : : . ‘ e

NAINIO VEIDAS “AKIRAČIUOSE”

tuvių kalbos mokytojas. Bet 
pravardžiavimai ypač yra mė
giami okupanto. Jis pravardžiuo
ja ir mūsų tautos didvyrius — 
partizanus, juos vadina bandi
tais. Ar tuo pravardžiavimu pa
vergėjas sumažina jų garbę? 
Priešingai, jiems tauta reiškia 
pagarbą, nes ji žino, kad jie bu
vo nužudyti už tiesą, už tautą, 
už laisvę. Kodėl buvęs B-nės pir
mininkas savinasi paniekai iš
reikšti okupanto metodą ir puo
la tuos, kurie atskleidžia paver
gėjo melą, klastą, kurią jis vyk
do net ir lietuvių rankomis ir 
naudojasi jų liežuviu... O be to, 
toks pravardžiavimas rodo 
dvasinės kultūros žemą lygį.

5. — NAINYS DŪKSTA 
PRIEŠ NAUJIENAS

Jo minėtas rašinys nukreiptas 
ir prieš Naujienas ir jų redak
torių. Įtarinėja, ’kad Naujienos 
esančic’s ALTos garsiakalbiu. 
Koks tikslas jam tokią netiesą 
skleisti?-Sunku suprasti-ir-karn 
-s nori tuo pasiiamauli. .. I O skdb mas, T.LL 
d.T.Al' •■elkėjai puola pozityvius lietu-

’’ vius veikėjus yra tik melas. Tai 
d G to" ?rynas me*as’ Kad 'jie suserga

ir

tis su okupanto atsiųstais agen
tais, juos traktuoti kaip brolius.

6. — NAINYS PUOLA 
RLB-NĖS VEIKLĄ

Pagal jo “statistiką”, reorgų 
nedaug, ir jie nieke? pozityvaus 
nenuveikia. Norėčiau dar kartą 
jo paklausti, ką gi jis pozity
vaus nuveikęs P. Amerikoje, ir 
čia JAV? Ten privirė “košės”. 
Taip pat čia pasitarnavo suskal
dyti ir JAV LB-nę. Ar tai tokie 
“darbeliai” pozityvūs? Jei R.L. 
B-nė būtų ničnieko daugiau ne
nuveikusi, o tik tai, kad ji ap
gynė Jaunimo Centrą nuo bolše
vikinių filmų jame rodymo, jos 
sukeltos pasipitkinimo audros 
dėl premijavimų bolševikinių ro
manų, piketavimo kolaborantų 
suruošto koncerto, tai tie faktai 
liudija, kad ji neapsakomai daug 
nuveikė ir jau tie faktai pilnai 
pateisintų jos egzistenciją. Tai 
faktai, kurie Nainiui yra skau
dūs, nes jie jo širdyje palieka 
“gilų randą”..-----------T—------- :

xad RLB nės

.eš- , š s .Jšėju 4,5
v. b.aatis į kito žmogaus'sąži
nę. Bet jis turėtų žinoti, tad" 

| to.:s brovimasis y. a .aškvvb "
b-dalių darbas, kurie, nutvėrę 
nekaltą auką, ją ne tik fiziniai; 
bet ir dvasiniai sumurkd<į' ie ' 
puola ir tuos, kurie atlieka reli
ginius patarnavimus. Kodėl Nai
nys, buvęs B-nės pirmininkas,1 
seka jų pėdomis? ‘ ''

Iš visb, paskaičius šį jo raši
nį, įspūdis toks, kad jis, rašyda
mas, nesivadovavo protu, o ne- 
apykantos isteriką. Taip, kaip 

j daro okupanto samdiniai, kurie 
1 tokios isterikes būsenoje rašo 
šmeižtus, suniekinant savo prie
šus. Tik klausimas, ko Nainys 

j tokiu rašiniu siekia? žinoma, 
tik ne vienybės, taikos, gražaus 
sugyvenimo, d dar daugiau su- 
piudyti lietuvį su lietuviu. Tokie 
rašiniai, keliautieji lietuvių tar
pe erzelį, ypač nenaudingi prieš 

.Madrido konferenciją, kai yra 
sumenkinami vadavimo veiks
niai ir jų vadovai. Ar tai ne ci
niškas jo pasityčiojimas, pa
reikštas '‘Pasaulio lietuvyje”, 
kad dr. K. Šidlauskas ir dr. K. 
Bbbejis bijo, kad jų vietoj “pre- 

, zidentu” į Lietuvą nenuvyktų 
koks nors Gečys ar Kutkus.

Tiesiog šiurpas nusiaubia pa
galvojus, kokios menkos asme 
ny~ės yra pastatemds vadovauti 
Bendruomenei. Sakysim, kaip 
pavyzdį tenka paminėti Gailą, 
kuris neseniai apšmeižė VLIKo 
valdybos narių šeimas, kaip ne
sukalbamą Gečį ir pagaliau Nai
nį, kurie, matyt, už savo kalbas 
bei rašymus nejaučia atsakėįny- 
bės nei prieš Dievą,. nei < prieš 
pavergtą tautą, v ■

(Pabaiga)
‘T .

NUKRITO TAIVANO KELEI
VINIS LĖKTUVAS

(Tėsinys''

4. — NAINYS ŠMETŽIA
R. L. BENDRUOMENĘ

Ja rašinys “Akiračiuose” pa
vadintas: “Plyta reorganizuotos 
veiklos priemonė”, kaip jau bu
vo minėta, yra nukreiptas sunie
kinti RI.B-nę. Sunku suprasti,

Šsiuntinėja, visai spaudai. Tik, 
deja, vienos- Naujienos ją at
spausdina. Tai daro jos <

■•d ios gina ATTos veiksni niuo' 
tų, kurie kėsinasi ją sunaikinti, 
ar sumenkinti. Be to, Ji nėra už
gožta vienos siauros grupės 
žmonių.

Nainys, niekindamas Naujie
nų redaktorių, turėtų gerai įsi
dėmėti, kokią jis skaldančią 
veiklą atlieka. Juk jis yra tikra 
prasme išeivijos skaldytojas, jis 
šmeižia organizacijas, niekina jų

luoti paprasčiausiais šautuvais ir peiliais, bet -Kabalą už- 
ėmusieji rusai afganistaniečiams nieko nedarė. Šautuvų 
rusai neatiminėjo ir leido miesto aikštėse šūkauti prieš 
Sovietų karo jėgas. Afganistaniečiai reikalavo, kad rusai 
išsikraustytų iš Afganistano. Tiktai antradienį Sovietų' 
kariai suėmė 700 afganistaniečių, bet kitiems leido iš- - vykęs ir į P. Ameriką. Ten jis 
važiuoti. suskaldė lietuvių organizaciją.

isteriką, kai koks menininkas 
atvyksta iš okuputos. Lietuvos. 
Nainio galvai sunku suprasti, 
kad Chicagos lietuviai neprotes
tuoja prieš koncertų atlikėjus, 
bet prieš tuos -okupanto tikslus, 
kurių jis atsiųstais .menininkais 
Siekia. Nainys rašo taip, kaip ir 
“GirUtasiš Kraštais”, kad, girdi, 

’Čia atvykusieji puolami.-Supran
tame kodėl taip rašo okupanto 
spauda, bet mums nesupranta- 

vad&Vus. O Naujienas jiš nieki- ma, kodėl taip rašo ir kaltina 
na dėl to, kad jos be jokių kom-- buvęs Lietuvių Bendruomenės 
promisų pasisako prieš Lietuvos- pirmininkas Nainys.
okupaciją, atskleidžia atsiųstų 
agentų uždavinius, žinoma, jis,

Štai kas rašoma -spaudoje: “At-, 
vykęs buv. LB-nės pirmininkas 
Nainys Į Trečiąjį PLJK Buenos 
Aires 1975 metais, vietoj pareiš
kęs apgailestavimą, kad vyksta j 
organizacijų skaldymas, nesan-. 
taika,. -Nainys tai užgyrė su svei
kinimu”. Dėl to jis dar šiandien^ 
lėn spaudoje smerkiamas,- nes. 
Susibičiuliavo su -Maskvos pa-, 
kalikais. ' , ■ 

* k

iTĘ pr:^ardžittoja RLB-nės
-<pri<ts ^‘reorgaiš”. Šis -Žodis ynu jas niekina, nes jos nesiderina 
^■.'dlinys iš okupanto Žodyno,’ 'su jb užimta .pozicija, kadangi: 
kuris savo laiku buvo paskelbtas! jo uždavinys puoselėti bendra-; 
it “Gimtajame Krašte”. Jį pa- darbistvimą, tiktų statymą, .jis' 
Jkleidė Klevelaiide gyvenąs lie- siūlo be jokių rezervų bičiūliau-

MANILA "
d enūo _y’.ą iš Ta' a \ .
keleivinis^Boeing 707 lėktuvas 
su 124 keleiviais ir isr į*.‘ ' esi- 
rengdamas nusile’s5 
sprogo LaV“n?s e 5 
valdyti degančio lėk v ' - 
sileido visai prie vandens. Ma
noma, kad vanduo apgesino 
liepsnas, suminkštino kritimo 
suregi ir išgelbėjo daūgf ė 
leivių. Pranešimai sakė?, kad 
apie 50 galėjo patys išsigelbėti.

Lėktuve buvo 124 keleiviai ir 
1’1 įgulos narių — lakūnai ir pa
tarnautojai. Keleivių tarpe buvo 
penki amerikiečiai ir 1'6 japonų. 
Norima ištirti sprogimo ir gais
ro priežastį.

Tuo tarpu dar nežinomas 29
(keleivių likimas.T'. — NAINYS PUOLA 

PIKETUOTOJUS

Nainys išgyveno didį 'širdies 
■skausmą, kam, girdi, buvo pike- tas, vis vien pasistengė 'bhlšudti 
luotą prie Jaunimo Centro dėl • už “parlamento” narius, kuriuos 
solisto Daunoro koncerto? Ir jis pats parinko. .

— L. "Brežnevas, nors heMr-

taip gyvensit, •‘ubagais su tferbomis išeisit šunų 
Ibeytil .\.

Ir vis ji rūpinosi, ir vis ji barėsi ir ujo visus 
namiškius, ragindama dirbti, neduodama niekam 
ramybės, ‘anksti visus pažadindama, popietinį 
pogulį pačiu saldžiuoju metu nutraukdama. Net 
vyresnysis jos jūnus, jau spėjęs pasenti ir nu
plikti, bet vis dar pilnos valios namuose, kol gyva 
senė Surgailienė, nespėjęs įgyti — nedrįsdavo jai 
paprieštarauti.______________ ______

Senė Surgailienė viską matė savo mažom, 
tarp daugybės raukšlių pasislėpusiom akim. Ji vis 
rūpinos, kad audeklų rietimai jos žinioje esan
čiose didžiulėse, dabar jau pajuodusiose, bet ka
žin kada nematytom gėlėm išrašytose skryniose 
— vis daugėtų, rūpinosi, kad žiemai būtų pri- 
džiovinta grybų, kad linai būtų nušukuoti ir su
verpti, kad vilnos iškedentos ir kad aruoduose 
grūdų, kurie neišvengiamai pelijo, nemažėtų, kodeinas nieko čia savo neturėjo, ramiai sutiko 
kad lašinių paltys vis styrėtų svirno pakraigėje, 
kaip praeitus metus ženklinantieji stulpai. " ‘

Senės Surgailienės parėdymu, duona vis bu
vo kepama iš pernykščių rugių jau paplėkusių.. , x x
Rytais į puodus dėjo pati Surgailienė lašinių bri-1 jm5.a.r ra. ^a^us, tik retais sekma

----------- ------- - j. zą iš tų pernykščių palčių, kurios jau spėjė pa- ,.ai. sumanydavo j bažnyčią nueiti. - 
girgždančiu balsu, visa pikta ir neatiaidi, rėk-1 rūdyti, pavyto ir turėdavo tokį smarkų kvapą,

Tiktai čia dera pradėti viską iš-pradžios ir davo"lazdute stuksendama: Ikad šeimynos jie jau neviliojo.
’ * 1 — Ispūstysit namus! Jau baigiat pūstyt! Jei Jos vyresnysis sūnus Petras jos priežiūroje

PETRAS TARUTIS

MAŽASIS BURTININKAS
(Tęsinys)

Gabriui -labiausiai patinka perkaršta- 
me pečiuje keptos duonos išsišovę gumburiai, 
net dygūs lyg ežiukai. Jam patinka, kai toji pluta 
tarp dantų kriaukši, o paskui saldžiai tirpsta 
burnoje.

Mano akyse Gabrys didvyris. Jis viską moka, 
viską išmano. O be to, dar jis nuostabiai kantrus, 
nuolaidus ir visiems paklusnus. Jis nesisieloja, kad 
visų nustumiamas, apeinamas. Jis pripratęs ten
kintis visu tuo, kas prasčiausia, ir sutinka su tuo, 
ką jis gauna. -Jam pakanka atliekamo nuo kitų 
maisto, jam ir guolis menkiausias — geras. Bet 
vieną kartą Gabrys mane ypatingai nustebino ir 
privertė jį pamilti. ____________ '

Sidabrinis laikrodis
Tas senovinis prastas, maža ko vertas sidab

rinis laikrodis nelauktai ir žiauriai jsipynė j Gab
rio gyvenimą. Jei ne ta aplinkybė, tai nevertas 
daiktas būtų eia visai minėti.

viskas pasidarytų aišku ir suprantama bet ku
riam prašalaičiui, kuris čia žvilgterės gal būt at
sitiktinai, tarp kitko, neužmiršdamas savo.kas
dienių darbelių ir minčių, kurios mums, neišma- 
nėliams, taip svarbios šiandien atrodo.

Nagi štai ta sidabrinio laikrodžio istorija. Jos 
niekas nebūtų sužinojęs, jeigu ne Gabrys, jei ne 
tas mažas Gabriukas, mano jaunų dienų mielas 
draugas.

Dėdė Nikodemas šį sidabrinį laikrodį atsive- 
žė, grįždamas iš caro kariuomenės anais senais 
laikais. Bet čia dar tenka grįžti vėl atgal.

Gabrys tarnavo Šurgailiams. Surgailių šeima 
— didžiulis kerotas kelmas. Namai visame kaime 
vieni turtingiausiųjų. O tuos namus savo pagel
tusiose, gyslotose ir sausose rankose laikė senė 
Surgailienė. Jos metų skaičius nebuvo gerai žino
mas niekam, nei jai pačiai. Visi taip sprendė, ji 
pati taip pat tvirtino, kad devintą dešimtmeti ji 
jau seniai pradėjo ir atminė dar baudžiavos lai
kus. Iš tikro, kiek metų ji šiandien turi, niekas 
nesirūpino sužinoti. Ji jau vaikščiodavo pasilen
kus ir todėl visados laikydavo rankoje gumbu- 
riuotą, nuo ilgo nešiojimo kietose senės rankose 
apdilusią laukinės kriaušės lazdutę. Ir vis ji savo

namie šeimininkavo, kiti 'du broliai į miestus iš
važiavo uždarbiauti ir ten nežinia kaip 'gyveno, 
parašydami per metus po vieną ar du laiškus, ku
riuose daugiausia tilpo sveikinimai ir iškilmin
gais žodžiais surašyti linkėjimai bei nurodymai, 
kam jie bučiuoja baltas rankeles, b kam tik že
mai lenkiasi. Taip pat namie gyveno dar vienas 
Surgailienės 'sūnus — Nikodemas, ilgai tarnavęs 
cafb armijoje, paskui dar keletą metą baštęsis 
Kaukaze ar Sibire, pagaliau dabar grįžęs į gim
tąjį kaimą, taip pat jau pasenęs, kietas išdžiūvęs 
viengungis. Jis -dirbo, kaip tas šėmas jautis, ku
riuo pats Nikodemas išeidavo arti. Nikodemas 
ė jo tuo pačiu žingsniu ir vaga paskui arklą ir ke
liu, niekados ypatingai neskubėdamas, bet ‘ir nesi 
liaudamas judėti. Jis kėlė anksčiausia, baigė dar
bą paskūt’hiš; kai Visi kiti jau buvo grįčiojė ir 
šnekučiavosi, jis dar 'triūse klojime ar tvarte. Nį-

kad visas ūkis ir Visos gėrybes priklausė jo vy
resniam broliui ir jo vaikams. Už savo JaPbą^s 
taip pat Ha nieko negaudavo. Tik retkarčiais, 
kai jau labai prireikdavo, jam pasiūdavo kaili-

dieniais, kai jis sumanydavo į 'bažnyčią nueiti. -

iš Kaukazo.
išdėstyti visas aplinkybes ir įvykius paeiliui, kad (Bus daugiau) . .

4 — Naujienos, Chicago, 8, 111. TliursJay ftbruary 28, 1980



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKSQOWUI,- r

<
“Nes ne gudriai išgalvotomis pasakomis sekdami, mes 

nešėme jums apie mūsų Viešpaties pasirodymą, bet būdami jo 
didenybės liudininkais, kurie ją matė savo akimis”-2 Pet. 1:16-18.

Tiktieji Viešpaties Jėzaus pasekėjai šiandien tikėjimu ma
to panašių dalykų. Mūsų tikėjimo akys buvo atidarytos, ir mes 
pamatėme stebėtinų dalykų senų dalykų naujoje šviesoje, o taip 
pat ir naujų, kuriuos Dievas apreiškė tinkamam laikui atėjus. 
Patyręs krikščionis yra geriau susipažinęs ir artimiau susidrau
gavęs su savo Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir su danguje esan- : 
čiuoju Tėvu, visos meilės ir išminties Dievu, kuris suteikė mums 
gyvybę ir aprūpino visus mūsų reikalus, sulig savo turtingumu. §

SV. RASTO 1YR1>61OjAI
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N. Y. 103G3 

-BB •■■■■■■■■■■■■■■■■ftEE MM K S8XZ«aEIiwT 2 K l

DR. K. G. BALUKAS
AKU8ERIJA IR MOTERŲ LIGO8 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA Į

6449 So. Pulaski Rd. ■ (Crawford 
Madical Bulletins) Tai LU 5-6446 1 
Priima ligonius pagal susitarimą. '

M. GELŽINIS

LIETUVIU LITER ARINĖ DRAU
GIJA TILŽĖJE

sumušti bermontininkai, besi-. Prūsuose vis aštriau ryškino 
traukdami nuo pergalingos Lie-1 skirtumą tarp prūsiškos Ir mas- 
tuvos kariuomenės, atplūdo į!
Jdaž. Lietuvą,- kur jie' rflsėjosi^ 
per Kalėdas, jie atsivežė, mato-1 
mai nuo žema’tėlių pagrobtus,, 
mediniu ašių vežimėlius, šitų' 

■g vežimų nebuvo labai daug, bet 
jų matėsi šen ir ten bermonti
ninkų kolonuose. Tas “medines 
ašis” pasigavo Klaipėdos vokie- 
čia’ ir vok’etininkai ir spaudoje riedėjo valdžios nutiestais ak- 

surinkimuose kirto jaunam 
Hetuvninku patriotiniam judė
jimui, kad, girdi, “jūs norite 
mus prie valstybės prijungti, ku 
r oje tebevartojami medinių, 
gyvuliu mėšlais tepamų, ašių 
vežimai”.

Maž. Lietuvoje tik labai seni 
žmonės teatsiminė, kad, kada 
tai senia’, seniai ir šio krašto 
vežimai buvę su medinėmis aši
mis.

koliškos Lietuvos. Kuomet že- 
maitelis vieną arklį į mažą ve
žimėlį pasikinkęs vargais nega
lais stūmėsi blogais, išvažiuo
tais ir mažai tetaisomais žemės 
keliais į tolimą turgų. Prūsų 
Lietuvos lietuvninkai sėdėjo tai 
piuose, dviejais arkliais pakin
kytuose vežimuose ir lengvai

Mažeika V Evans

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wns*chestnr Community ktinikoe 
Medicinos direktorius

Su Manheim Rdw Westcbeatnr, IL.
VALANDOS: 3—R darbo dienozaig ir

TeL: 562-2727 arto 562-2728

TE1------BE 3-5883

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal matariTn*

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA T J Kr Pl J VTSK AT 
261> W- 71 St. T«L 737-514* 

Tikrina akte. Pritaiko akiniua 
“contact lenses”

VaL tail faaitarim*. Uždaryta treč.

Ir

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
— 2656WESTS3rd STREET -------

ketvirtd. 5—7 v*l rak. 
Ofiso tofef,s 776 'UC 

RMidandĮo* 448-5545

DR. VYT; TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika, MOTERŲ lipe
Ofisas M52 WMT 5Wa SlROri

OFISO VAL.: pim_ antruL, tračiaa 
Ir penkt. 3-6 ir 8-8 vai vak. fcJUdl* 
olai* 2-4 vaL popiet Ir kitu 

pagal susitaria*.

P ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDa^-PROTEZIST'AS 
Spmuū - Protezai. Med. ban- 
’Mri. SpacMI |m*mm lohaaa.

- Arch Support*) 11 t

Tctaf.* PRmyvct 8-5884

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilni apdrnudi 
ŽEMA KAINA

 T»L WA 5-8063

moving

1 *

Laidotuvių Direktoriai

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

meniniais plentais į artimus tur 
gus. Lietuvninkų giminystės 
ryšiai su Did. Lietuvos lietu
viais buvo seniai nutrūkę, ir jie 
asmeniškai vieni kitų mažai be- 
pažino. Lietuvninkai bežinojo, 
kad anie už rubežiaus vargin
gai gyvenantys žmoneliai, su ku 
ria's jie berods lietuviškai su
sikalba, yra skirtingos “žemai
tiškos vieros”, ir skirtinga ti- 

, kybą juos galutinai perskyrė. 
' Supratimas, kad vieni ir kiti yra 

vienos tautos žmonės, buvo lie
tuvninkų masėje į pasąmonę nu 
grimzdęs, ir dalis lietuvninkų 
žiūrėjo su pasigailėjimu ir net 
su panieka į nebeatpažįstamas 
kraujo gentes maskoliškoje Lie
tuvoje.

Tuo pačiu laiku jų širdis už
pildė saldus pasitenkinimas, 
kad jie gyvena kultūringoje Vo 
kietijoje, kur karalius ir vyriau
sybė su jų pačių išrinktais ats
tovais rūpinasi lietuvninkų ger
būviu, o ne kaip rusų caras, ku
ris laiko savo piliečius žemoje 
civilizacijoje ir neturtingume. 
Taip 10 amž. gale lietuvninkų 
ir vokiečių santkiar nebeturėjo 
tų įtemptų problemų, kokių 
turėjo Donelaičio Mažoji Lietu
va’.

EUDEIKIS
Medvilnė ir šilkas: — Praei

tame šimtmetyje radome stak
lių kiekvieno lietuvninko namuo 
se. Siūlai, vilna ir pakulai buvo 
pagrindinė audinių medžiaga. 
Bet antroje šimtmečio dalyje 

___ _ _ pakulai išnyko iš drabužinių au- 
lių ir bajoriją, tą. luomą, kuris mų distancijų susisiekimo plen- 0 vilnos vartojimas ge-
................................  ‘ ~ rokai sumažėjo, nes ju vieton 

dinamos Rytų gpIbrinkplTo Tini-1 atėT° medv'dnė- Kuomet žmo- 
■- ’ ' ' - - i nės pajėgė1 nusipirkti šilkinių

ataudų, šilkas pridarė Maž. Lie
tuvos moterų rūbams spalvin
gumo ir blizgesio.

Raudoni stogai — skamban
čios trobos: — Po karo su Pran
cūzija Maž. Lietuva, vis daugiau 
pasidabino mūrinėmis, baltų ar 
raudonų plytų, trobomis su aukš 
tais raudonų čerpių stogais. Gy
venamoje iškilo raudonų plytų 

į dūmtraukis, apie kurį rikiavosi 
geležinėmis durimis uždaromų 

ugniaviečių pečius ir dvi glazu-; 
ruotų pūdymu (koklių) kros
nys. ’-i.’.

Trobų nuo ugnies draudimo pradėtų karo veiksmus. :
. bendrovės, ypatingai ■‘Ostpreus ------------ ---—-

hų (remontų) auginimas davė sisehe Feuersocietaet” skatino — Libija sutiktu .sumažinti 
kinmkams rūpestingu kara- f. mūrinių trob,į statybųir naftos, kainas, jeigu, užsakymai 
•'i”? paveikslu papuoštų, “^jLtodėl-Lrobų-su šiaudiniais—ar drastiškai sumažėtų,------------- į

1879 - 1925
(Tęsinys)

Kuršaitis, palaikydamas kara vienodą valiutą, susijungė toli-'

lietuvninkus daug^iusiai spau- tais ir geležinkeliais. (Taip va-, 
dė, parodė kad jis socialiai ma
žai tennusivokė ir neturėjo lie
tuviško tautinio Įsijautimo pra
dų. Jo atsišaukimas buvo kon- 
zervatyvų lietuvninkų srovės 
pradžia; srovės, kuri ilgai bu
kino lietuvninkų protus ir ilgai 
prilaikė lietuvnnkų tautinį at
budimą.

Prieš Plehve’s ir Kuršaičio 
vedamus vokiškus ir lietuviškus 
konzervatyvus stojo liberalai ir 
demokratai. Jie norėjo lietuv-j dobilų, bulvių ir runkelių augi- 
ninkus atitraukti nuokoncerva- j nimas greitai keitė senąjį trilau 
tyvų ir įrodinėjo, kad dvarinin- ’ kio ūkininkavimo būdą Į inten- 
kai, valdininkai ir žandarai ne-1 gyvesnį pašarinių ir pramonės 
gali būti liaudies atstovais. Li- j vartojamų augalų auginimą. 
beralai žadėjo lietuvninkams to 
kias pat teises,, kokias vokiečiai 
turėjo. Todėl dalis lietuvninku 
nuėjo su. jais.

Deja, neatsirado lietuvio vi- 
suomeninko, kūriš~”būtų sufor- 
mavęs gryną lietuvninkų parti
ją, kuri būtų galėjusi žiūrėti 

-lietuvių kalbos teisių mokyklos 
bažnyčios ir teismo reikaluose, 
kuri būtų galėjusi vadovaut’ 
lietuvninkų kalbiniam ir kul
tūriniam judėjimui. Vietoj to, 
lietuvninkai suskilo ir pradėjo 
dalyvauti vokiškuose ginčuose, 
prisiėmė vokiečių rūpesčius, lyg 
tai būtų jų pačių rūpesčiai.

5. PRŪSIJOS-VOKIETIJOS
ĮSIGALĖJIMAS EUROPOJE

LABAI PAKĖLĖ JOS

jos (Ostbahn) pratęsimas nuo! 
Karaliaučiaus iki Eitkūnų buvo) 
jau anksčiau — I860 m. — už-į 
baigtas.); Ve’kiar išaugo gaji) 
pramonė, suklestėjo uostų ūkis,* 
laivų statyba ir gausus preky-i 
bos laivynas. Apie 1830 m; nu
sistovėjusios javų kainos pra
dėjo pamažu kilti; o tai; atsilie-

.Rytprūsius. Nuolat plečiamas j

. GERBŪVĮ

Prūsijos kariuomenė 
varkė- iš pagrindų. Visuotina 
jaunuolių; karinė prievolė buvo 
1814. m. paskelbta, ir nuo tada 
be paliovos jaunimui buvo Įtai
gojama, kad tarnyba kariuome 
nėję esanti ypatingai garbinga. 
Ir šti, veikiai pasirodė, kad 
šita kariuomenė vieno dešimt
mečio bėgyje laimėjo tris ka- 

•rus: 1864 m. su Danija, 1866 be
su Austrija ir 187-0/71 m.
Prancūzija. Tuose karuose ko
vojo ir mirė daugelis mažlietu- 
vių. Bet grįžusieji buvo kryžiais 
ir medaliais apkabinti ir su pa
sididžiavimu kalbėjo apie “mū
sų”, suprask vokiečių ir lietuv
ninkų- bendrai iškovotus laimė
jimus.

Versalyje 1871 m- sausio 18 
di daugumas vokiškų valstybė-

persit-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

"'landų veislės gyvulių ir ka- 
iv.omenės perkamų Trakėnų ar- 
■fiu (remontų) auginimas davė

Izraelis yra pasiruošęs 
, Įsivelti ir spręsti Libano nesu- 
i sipratimus, jeigu musulmonai

Ionia ’
k:ų auksingų monetų. Visi Ryt- 
orūs’ai apsitraukė įvairių že
mės ūkio pobūdžio “vereinų” 
(draugijų) tinklu; vieni Tūpino- 
ri dirvų pagerinimu, kiti gyvu
lių auginimu (HerdbučhgeseHes 
rhaften), treti pinigų taupymu ir 
skolinimu (Raiffeisenvereine). 
Specialių bankų (Landschafts- 
banken) tikslas buvo dvarų ir 
stambesniu ūkiu sutvirtinimas 
ilgalaikėmis ir pigiomis paskolo
mis.

Rytprūsių žemės ūkio klestė
jimas atsiliepė teigiamai į. gy
ventojų skaičiaus augimą; nuo 
1852 m. iki 1910 m. provincijos 
gyventojų skaičius paaugo nuo 

-1 531 000 ‘iki 2 064 000. Nuo 1840 
'iki 1910 iš Rytprūsių išsikėlė 
’”9 000 žmonių į Vakarų Vokie-

' ’ims uramores.

ūkiškas kilimas'- 
Mažąją Lietuvą.

ii skambančiu 10 ir 20 mar-t , ., . . - • skiedimais stogais vis mažiau
Olll-CimiT TV>/-NY-V aflT \7yc?« T?X7T_» 4

-- Antradieni aukso uncijabebuvo statoma.
šviesos lempos, puikios karie- rinkoje kainavo $642. . 

tos, šilkiniu rūbų blizgesys ir 
jaukios trobos pakėlė- lietuvnin

1 k-n caviiauta- ir atnpšp dmiffiailkų savijautą ir atnešė daugiau 
gyvenimo džiaugsmo. Jie vis 
daugiau ir daugiau bendravo su 
vokiečiais, su kuriais jie turė
jo tas pačias, bendras gyveni
mo problemas. Tik pavieniai 
vokiečiai teišmoko lietuviškai, 
bet vis daugiau ir daugiau lie
tuvių išmoko vokiškai.

Gerėjanti ūkiškoji padėtis

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Bridgeport© Lietuvių Namų Savi
ninkę Draugijos susirinkimas Įvyks 
šeštadienį, kovo 1 i, 1 vai. popiet. 
3803 Sb. Union Avė. (Įėjimas iš kie
mo). Nariai malonėkite atsilankyti ir 
užsimokėti duokles. Po susirinkimo — 
vaišės. Kviečia valdyba.

Stella KAulakis, pirm.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(Bus daugiau)-

*

AMflULANSO 

PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSS MIESTO

DALYSE.

Chicago® 1

Lietuvių ?

Laidotuvių į
Direktorių !

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Se. LITUANICA AVĖ. TeL; YArds 7-3401

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

e ir
tėjo- į Maž. Lietuvą žy- ; 

anksčiau kc.ip Did. Lie* 
Maž. Lietuvoje išnyko r 

enos c-s apšvietimo priemonės
su4 - skalai žvakė ir taukinė lem

os. Su žvakių nykimu dingo ir 
ų gamybinis gramozdas ir su 

;ų gamyba surišta nešvara. Nau 
;ais nutiestais geležinkeliais- at
vedėjo šviesios žibalinės lem

pos, žibalas ir tvartuose bei dar
žinėse taip reikalingi žibintai.

Naujoji šviesa pratęsė vaka
rus, kvietė žmones jaukiai va
karoti. giesmes giedoti ir suiro*

Mold With A Dual Personality

3319 So. LITUANICA AVE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

11928 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4416

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1004

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeU LAfayette 3-3572

't

GEORGE F. RUDMLNAS
TeL: YArds 7-1138-I13S

Hų apsijungė į Antrąjį vokišką Į kimus lankyti O žfbintai 
Reichą ir išrinko Prūsijos kara- 
Eų Vilhelmą I naujosios- Vokie
tijos kaizeriu.

Naujoji Vokietija pašalino 
tarpvalstybinius muitus, priėmė

P. J. RIDIKAS
,3354 So. HALSTED STREET

žinėse ir tvartuose buvo tikrai- 
stambias žingsnio pažanga.

Medinių ašių nebebuvo Maž. 
Lietuvoje: — Kuomet 1919 m. 
gruodžio mėn. ties Radvilišlriais

he;-t

ii (vairi v aMvmy.
ANTANAS VILIMAS 

tai. 376-1882 arba 376-5*6

TUS PARAGINK SKAITYTI

Id yur node 
stuffed ub? 
Get instant relief 
With BENZEDREX 

IIVHAIER

r
I

dessert — particularly after a bes' :sJ. Made with either 
lemon flavor or lime flavor Jet>-0 ,in, crushed pineapple, 
cream cheese aad chopped w*ltu>-u, and tarnished with 
generous dollops of thawed Brcfe Eye Cod Whip aon-dairy 
whipped topping, the mold provide* e light and lovely finale to 
dinner. Just m many people fancy it as a mlad. and the tame 
recipe framed in a bed of lettoce and garnished with, mayon
naise is a happy cboies to accompany a piaiter of cold cuts, a 
basket of rods Mid yewrfevorite beverage.

Cream Cheese and Pineapple Mold 
‘ ‘ i

2
2

1ADUO ii 1*408 VALANDOS

TeL YArds 7-1911

1 can (20 oz.) cruahed
pineapple in juice

2 package* (3 or. each)
lemon orliitre ftrror 
gelatin, ...

rarpg boiling water 
tablespoons lemon juice 
peekagea (3 ox each) 
cream cheeM, aoftened 

cup chopped rainute
Drain pineapple, reserving juice. Add water to juice to make 

1*1/2^ cup«. IXMolve gelatin m boiling water. Add measured 
liquid and lemon juice. Gndnafly add 1 enpa of the'gefatin to 
the cream chee^ btendiag well. QmM wU thickened. Mr hi 
welmrta and pour into a 4-cup mottL Chifl untfl aeL hut 
Mt firm. Chill remaning gelatin until thickened. Fold in 
pineapple and spoon into mold. Chill until £trm> aboet 3 hear*. 
DnmokL Serve as a dwert with thawed frozen whipped 
topping, ores a salad with mayoenawerif desired. Mekai about

i/a
Lhtvrlų kalbat kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:00 
4:80 vaL vak. Šeštadieniais ri

Vedifa Aldona Daukui 

ToM.t HWwHeefc 44411 

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

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be frealėd 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingred ierrt with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. e BiCOZEVE

t
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Raportas iš Šluto radijo valandėlės
š. m. vasario 21 d. 8 vai. va-. Visų ‘nustebimui, vienos 

kare buvo kalbama tema lie
tuvių BendruomenėPranešė
jai Pasaulio Liet. B-nės pir
mininkas V. Kamantas, K. Lau
kaitis ir S. Kuprys.

Kiekvienas iš jų referavo apie 
Lietuvių Bendruomenę jos 
veikimą — iš savo pareigų, ku
rios jiems pavestos.

Po to buvo diskusijos. Vieni 
pakaiusėjai bandė ginti L. B nes 
pozicijas, kiti kėlė eilę klausimų, 
dar kiti pasisakė prieš ALTos ii j 
nst VLIKo dublikavimą.

Pagal Lietuvių chartą 
pasiskirstyme Liet. B-nės 
cijos — kultūrinė veikla. , _ . _.v~. ___ ,__
lininkai, užgožė vadovybę, ne- kaištų dėl atskaitomybės neda-Į 
galėdami užvaldyti ALTą ir vy-Jvimo iš Kongresų. V. Kamantas 
riausią Lietuvos valstybės insti-Įsakė, jog kai Kontrolės komisi- 

_ tuciją VLIKą, tai visomis prie-i ja patikrins, tuomet paskelbs 
menėmis knisasi po minėtų ins- spaudoje, 
titucijų pamatais ir kelia nesan
taiką tautiečių tarpe. Pagaliau 
ten, kur ALTa rengė minėjimus, 
kartoja, kad galėtų kliudyti au
kų rinkimą. Nieko negalima pri
kišti tiems poskyriams, kur 
nėra ALTos, bet Vasario Ifrsios 
aukos turėtų ir ten tekti ALTai, 
o ne Liet. B'-nei.

Iškilo ir čarterių klausimas. 
Pasirodo, kad Pas. Liet. B-nė 
buvo registruota Omahoje. Ba
čiūnų! mirus, išimtas čarteris 
Illinois valstijoje. Vienas iš pa
klausoj ų sakė turįs iš prokura
tūros pažymėjimą, kad įregist-

klausėjas pranešė, kad fronti
ninkų vadovaujami Įvairių orgi- 
nizacijų atstovai 1968 m. susi
rinkę ir svarstę galimumus kri
tišku momentu glaustis Sone
tų link, nes nesitiki reikiamos 
globos iš Amerikos vyriausybės, 
Niekas nesiteikė jam atsakyti, j 
bet pasakyčiau, kad frontinin-' 
kai visokių išilaigų sudarinėja, 
kad tik primesti savo diktatūri
nes užmačias.

I Kaip ten bebūtų, įdomu pasi- 
, . : klausyti tos dvikovos, kuri iškv-' dirbo , • _
fun’- ' a ’’° ie’erantM pranešimų.
l'ron- < Keli paklausėjai darė prie- * 

ne- kaistu dėl atskaitomybės neda-'

K. Emilis

j tiekūnas. Dėkui visiems už au- 
j kas, ypatingas dėkui dr. Maėio- 
nienei už iniciatyvą ir už pras
mingus linkėjimus.

— Stasė Labanauskienė iš- 
mas namų statybos kontrakto- rinkta Illinois Lietuvių Gydyto'- 

irius Čikagoje ir apylinkėse, jų Draugijoj Moterų skyriaus 
į anksčiau palaikė lietuvišką span- pirmininke, Rita Kisielienė _

dą savo skelbimais, kurie tikru-} vicepirm., Vanda Kaunienė — 
moję jam nebuve reikalingi, nes j sekr., Dalia Taurienė — ižd., 
jo darbas jį gyrė. Dabar, kei-• Violeta Paulienė — ryšininke.

— George Borchertas, Hot 
Spriegs, Ark., buvęs gerai žino-

jo darbas jį gyrė. 1 
čiantis situacijai, jis pastebėjo 
ir įsitikino, kad geriausia dova-

ruota klubo vardu, o ne kaip I na kickvienam KetuvfSkam laik-
Pas. Liet. B-nė. Nepajėgė jam 
atsikirsti.

Viena ponia nuoširdžiai kvie
tė apsiriboti kultūrine veikla ir 
grąžinti tautiečių tarpe nuošir
dų sugyvenimą. Pasimetimas 
klystkeliuose šios tarptautinės 
Įtampos metu kenkia Tėvynės 
laisvinimo užmojuose.

Reikia pripažinti, kad Lietu
vių Bendruomenė atliko vertin
gų darbų. Reikia užgirti. Bet 
dublikavimas — vertas smer
kimo.

Būtų gera, kad Reg. Lietuvių 
B-nės vadovai pakartotinai pa
skelbtų, kodėl. sukūrė šią Reg. 
L. B-nę, kokios buvo priežastys 
ir kokie yra Reg. Lietuvių B-nės 
uždaviniai. Težino visuomenė.

Vienas iš klausytojų kėlė min- « • w - •• • f • *

—-Bernardas Brazdžionis, Vis
ta, Gal., išrinktas Lietuvių Rašy
tojų Draugijos pirmininku, Bro
nys Raila ir Tomas Venclova — 
vicepirm., Alė Rūta Arbienė —' 
sekr., Alfonsas Gricius — iždi- > 
ninku. !

gramoje dalyvauja Atžalyno an
samblis^ Toronto. Po progra
mos bus vaišės ir šokiai.

J

■ — Kompoz. Juliaus Gaidelio 
i “Ketvirtąją Simfoniją” Chica
gos simfoninis orkestras nomi
navo Pulitzer premijai. Pre- 

. tekstą davė lietuvių kompozitcf- 
rių kūrinių koncertas, įvykęs 
1979 mi kovo 31 d. Čikagoje. Jį 
įvykdė komitetas, vadovauja
mas Jean Vance ir Aldonos Va-|

raščiui yra naujas skaitytojas. 
Tuo' tikslu trijų savaičių laiko
tarpyje, atkreipdamas dėmesį į 
platininio vajų, užsakė Naujie
nas trečdaliui metų trims savo 
bičiuliams, velydamas, kad jie- 
taps nuolatiniais : 
Laimingieji buvo jo kaimynai šokių sambūris ruošia tradicini šventė. Los Angeles skautijo's

valgykh ir kavinė, hųs įvairiu 
i rankdarbių išpardavimas ir laf- 

niėjijiHį lenąnos.
— Kon. Kazimieras Pagrei

čius iš Ne<v York o pravesreko- 
1 kcijas Los Angeles šv. Kazi
miero parapijoj kovo d.

i — Daili Jurgio Juodžio iš St. 
j Petersburg, Fla., kūrybos paro- 
1 da bus balandžio 12 ir 13 dieno
mis Toronto Lietuvių Namuose.

' Ją ruoiša ir globoja LN Moterų 
i būrelis.

— Vasario 24 d. Marquette 
Parko klebonas A. Zakarauskas 
biuletenyje dėkoja už sudėtas 
aukas (Si, 167) Chicagos diece
zijos kunigų seminarijai.

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

hgaT r-«?»? ? 'J^ ' '!< <*>

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

N«m«l, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR ŠALĮ

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

DĖL VISŲ INFORMACDU KREIPTIS j:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
F ETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UL 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 Avė. — 778-2233

Los Angeles, Calif
Mergaičių choras “Aidas” 
iš Hamiltono koncertuos 

Los Angeles mieste
Kovo viduryje iš Kanados at

vyksta mergaičių choras “Ai
das” su solistu R. Strimaičiu, va
dovas muz. J. Govėdas. šis pa
sižymėjęs choras duos du kon- 

4 certu Los Angeles lietuviams: 
leišaitės-Brusokienės bei komi-! kovo 15 d., šeštadieni, 7:30 vai. 
teto pastangomis. Į vak. šv. Kazimiero parapijos sa-

— Los Angeles Balfo skyriaus ‘ėje. ko'?i ,_d”_ 
susirinkimas Įvyks kovo 9 d. vi- 

, dudienį šv. Kazimiero parapijos 
; mokykloje. Bus renkama nauja

— Onos Ivaškienės vadovau- valdyba. Kovo 2 d. parapijos

1 vai. popiet taip pat parapijos 
salėje.

Šiais metais “Aidas” švenčia 
savo veiklos dešimtmetį. Sr

skaitytojais. Mamas Bostono lietuvių tautinių salėje ruošiama metinė skautų koncertais yra apvažinėjes visa> 
_ ------ Jv.y_.__ _ , - . v. ... ■». . : v _ , .... Kanados ir JAV lietuvių koloni-

— Augustas Tumaitis ir ponia vakarą — balių kovo 8 dieną Kaziuko mugė įvyks kovo 23 d. ■ ias’ išleidęs dvi dainų plokšte 
] Ida Barmus. Vakar gauta pre- 7 vai. vak. Piliečių salėje. Pro- parapijos kieme ir salėje. Veiks I įes‘ ^°’ su pasisekiniv 
numerata trečdaliui metų poniai — 
Lidijai Schwartz, gyv. Tucson J— 
Arizona. Dėkodami p. G. Bor- ■« 
chertui už gerą pavyzdį, kartu J 
su juo sveikiname naujuosius? < 
skaitytojus. į |

— Dr. Irena Mačionienė iš St. | 
Petęrsburg Beach, Fla., suorga- | 
nizavo .talką padėti Naujienoms 5 
išbristi iš senų skolų bei reika- *

tį, kad turėtume gerbti tuos vei- j lingiems namo’ remontams, pa- ~ 
kėjus, kurie įsteigė šias aukš- f rinkdama aukų ir pristatydama » 

’aukotojų sąrašą bei pasižadėji- 1 
mą ateityje padėti. Po $50 aukoki ? 
jo Antanas Mačionis ir Alfonsas 1 
Plepys. $25 aukojo dr. Adolfas > 
Milius, o 20 dolerių aukojo Pra-j Y 
nas Kraujalis. Po $10 aukojo An- i 
tanas Dovydaitis ir Vladas Vai- J

čiausias institucijas.
Dr. L. Kriaučeliūnas pranešė, 

kad pietų amerikiečių koncer
tas puikiai pasisekė. Dalis žmo
nių netilpo. Trečiadieni 7 vai. 
bus trečias seansas. Kvietė da
lyvauti.

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

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių. laivų

niu (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Uetuvą ir totus 
Sudarome iškvietimus giminių apdlahkymui Amerikoje ir teikiame Infer- 
manijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezervuoti vietas 
S anksto — prieš 45 - 60 dienu.

JĮ SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE g
Ha seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- M

B ganizaciją, lietuviams tarnaujanti jau per 92 metus. _____ E

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoc * 
darbus dirba. p

SLA— išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. 4

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

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

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

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

ST.A — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
/ i savo apylinkės SLA kuopų veikėįus, jie Jums
/ mielai pagelbės i SLA isirašytL

5 Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

j 307 W. 30th St.
į Tai. (112) 343-H18

šis choras yra koncertavęs Eu- 
ropoję ir Pietų Amerikoje ir da-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOEEIKIBNt ,

bar atvyksta j Los Angeles, j 
Hollywooda. Tad Los Angeles 
lietuviai -turės geros progos iš-

2508 West 69th St, Chicago, UL 50628 • Tek WA S-278'i 
Didelis patorfnkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

į jgirsti tai jaunyste dvelkianti

Cosmos Parcels Express Corp.

2501 W. 69th St, Chicago, HL 50629. — TeL WA 5'2737

chorą, solistą ir 'talentingą jų 
vadovą. Choras savo repertuare 
turi naujausių lietuviškų dainų 
ir operų ištraukų.

Tai bus graži proga Gavėnio’s 
metu kultūringai praleisti laikę 
lietuviškos dainos aiduose.

} Daugiau informacijų teiki? 
j R. Dabšys 665-4303 ir O. Ražu 
J tienė 661-0041. Rengia Lietuvių 
Į Bendruomenė.

Atvykstančio choro mergai
tėms yra reikalinga nakvynės 
Jei kas galėtų priimti, prašom.- 
paskambinti R. Dabšiui telefone 
665-4303.

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

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS fRFNGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai tr sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai 5106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

We’l! help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

.tuometi ar apdrausti savo nuo- 
savybę Chicagoję ar bet kur
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų Įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

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

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Streat 
Tai. REpublic 7-1941

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avė.

Chicago, UL 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M K u s
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

Everyone has chain fever and we’ve-------
got the selection and prices to prove It

All styles...all widths ana
lengths...all great value and all

in 14k gold
40% off

14k Gold Charms - 30% off
14k Gold Earings — 30% off

*
Kaziuko Mugė

Kaziuko mugė bus kovo 23 d. 
sekmadienį, parapijos mokyklo; 
kieme ir salėje. Veiks pilna vai 
gykla ir kavinė. Bus įvairių lai 
mėjimų lentynų, rankdarbių 
pačių skautų pagamintų ir t.t 
Skautai kviečia visus dalyvauti 

* zj: *
Lietuvių Diena

Šiais metais Lietuvių diena 
Įvyks birželio' 22 d. parapijos pa
talpose ir Marshall High School 
auditorijoje.

Meninėje dalyje dalyvaus so
listai Nerija Linkevičiūtė ir Ber
nardas Prapuolenis, taip pat ra
šytojas Aloyzas Baronas, visi iš 
Chicagos.

Be to, Lietuvių dienoje bus 
kolektyvinė Los Angeles gyvo 
nančių dailininkų paroda ir iš 
Putnam bus atvežta dail. Ą. Gal
diko darbų paroda. Dailininku^ 
registruoja Alfonsą Pažiūriem 
Plačiau parašysime vėliau. T: 
bus 27-o'ji šv. Kazimiero par; 
pijos renkiama Lietuvių diena

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje, 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įdo'mi 250 puslapių knyga, su-

■ krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur~ 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu. I

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.

“Chicago; IL 60629
Knygos kaina — 5 doleriai.

ir

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent ■ 
3208 W. 95th St ”ŽbT 
Everg. Park, 111. W® 
60642, - 424-8654

State Fann 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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

14k & 18k Religious Medais - 30% off

HAIL Beauty Supply, Inc.
— Tarptautinės teisės žinovą- 

atvykę į Teheranu, nenori kai 
bėti su mulomis.

Dual Formula

FEEN-A-MINT
Laxative Pills 

Contains a mild stimulant 
the softener 

most recommended by 
doctors.

Read and follow label directions.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkip reikia

GENERAL OFFICE .& TYPING.
. Hours between 8 A.M. & 4 P.M.

Free Health & Life Insurance
Call between 8 A 10 PAA — 424-3597

— Saulė pradėjo šaudyti la 
bai galingas dujas, kurios pa 
veikia erdvėje esančius magiu 
tiniua laukus.

— Saudi Arabijos siunčia ka
rius į Pietų Jemeno pasienį, sie- 
kiant apsaugoti nuo užpuolimo 
naftos versmių sriHs.
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