
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

k - - The First and Greatest
-' ’ *. Lithuanian Daily in America

’3 '■ ’ The Lithuanian Daily News
Published by Thc.liihuaoua New* Publishing Co., lac 

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

Ocer One Million Lithuanian 
I In The United StatesĮSU

i

VOL. LXVII Price 25c Chicago. Ill. Trečiadienis, Wednesday; .March 5, 1980

RUSU KARO
• ’ ’ 4 • ’ l

--------------------------------------------------- ---- . .

.g®*-.

i

- n
AFGANISTANE

* - R % C * ‘ * .į -

VLIKO PIRMININKO LAIŠKAS 
PREZIDENTUI CARTERIUI

Sausio 17 d. VLIKo pirminin
kas dr_ Kazys Bc'belis pasiuntė 
šio turinio laišką JAV preziden
tui Garteriui:

Okupuodama Afganistaną, So
vietų Sąjunga vėl parodė savo 
tikruosius kėslus. Neteisėtai 
okupavę ir aneksavę Lietuvą, 
Latviją ir Estiją 1940 metais, 
Sovietai ir toliau siekė sąvo 
ekspansinių tikslų, diplomatiš
kai paneigdami bet kokius savo 
prasižengimus. -

Neseni įvykiai aiškiai rodo, 
kad su sovietais neįmanoma tai
kiai tartis.

Mes sveikiname ir remiame 
Jūsų siūlomą ūkinį ir .technolo
ginį embargo prieš Sovietų Są
jungą. Tačiau įneš taip pat ma
nome, kad svarbu pradėti ir mo
ralinį boikotą. Veiksmingiausias 
mtodas, bent pradžiai, būtų 
Jungtinėms Valstybėms pasi
traukti iš olimpinių žaidynių, 
jei jos vyktų Maskvoje ir oku- 
puotoje Estijoje, i les prašome 
Jūsų, pone Prezidente, paveikti 
Jungtinių Valstybių komandą, 
kad ji nedalyvautų olimpinėse 
žaidynėse Maskvoje ir okupuo
tame Taline.

LIĮETUVOS DIPLOMATINĖS ;
TARNYBOS ITNANSAVI

MAS Užtikrintas 
»

JAV Valstybės departamentb j 
pastangomis yra pavykę suraski 
būdą kaip finansuoti Lietuvos 
diplc'matinės tarnybos tolimesnių 
veiklą. Tani reikalui nebus pa
naudota JAV iždo ar etninių or
ganizacijų lėšos, kad būtų išlai-, 
kytas diplomatinės tarnybos ne- - 
priklausomumas. Užtat Kongre
se įneštai rezoliucijai H.R. 5407 
(finansuoti Lietuvos pasiuntiny- I 
bės išlaikymą) nebus duota eiga.1 
Apie lai spaudai pranešė Joint 
Baltic American National Com
mittee savo “News Release” va
sario' 14 dieną . (Elta)

SKELBIMĄ PASKELBĖ B. KARMALAS, 
RUSU PRIMESTAS PREZIDENTAS

Pone Prezidente, aš taip pat 
norėčiau painformuoti Jus, kad 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

—Komitetas paskelbė atsišaukimą 
į visus laisvuosius liėtūviūš; ra
gindamas juos nesilaikyti SSR 
S-ojė, 'kol Sovietai neįvykdys sa
vo tarptautinių įsipareigojimų. 

''* * ❖
NEPRIKLAUSOMYBĖMS AT

KŪRIMO PAMINĖJIMAS

N ep r i klausomybės šventės

LEIS PAMATYTI SUIM
TUOSIUS IRANE

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no revoliucinė taryba, visą die
ną svarsčiusi Jungtinių Tautų 

” komisijos prašymą pasimatyti 
su- suimtais- Amerikos- diploma
tais ir amhasadosv tarnautojai3; 
pirmadienio naktį vienbalsiai 
nutarė leisti pamatyti suimtus 
amerikiečius.

Jungtinių Tautų teisininkų 
* komisija pranešė, kad ji rengia
si baigti savo darbus ir išvykti 
į New Yorką. Komisija pareiškė.

tais diplomatais, nes taip buvo 
iš anksto susitarta. Komisija 
posėdžiavusi 6 dienas ir išklau
siusi labai daug liudininkų pa
reiškimų. Ji jau žinanti pagrin
dinius kaltinimus prieš buvusi 
Irano šachą. . ; ■

■Revoliucinė taryba .vienbal-

Julius Kuzas, Chicagos Lietuvių T
• schiybės paskelbimo (52 metų ,sukakties prcga.

KOLUMBIJOJE TERORISTAI DERASI 
SU VALDŽIOS PAREIGŪNAIS

sako kalbą Lietuvos, nepriklau- 
(Vaclovo Noreikos nuotrauka)

R. MUGABE LAIMĖJO
RODEZIJOS RINKIMUS

; ANTRAS-PASIKALBĖJIMAS ĮVYKO AVirUVOIENĮ- IŠL.EI- 
DŽIANT LAIKR'AšTĮ. REZULTATAI DAR NEBUVO ŽINOMI

BOGOTA, Kolumbija. — Sek
madienį įvyko pirmasis pasikal
bėjimas tarp Kolumbijos val
džios atstovų ir teroristų įgalio
tinių. Jis buvo Domininkonų 
Respublikos ambasados kieme 
esančiame komerciniame auto 
mobily’e. Terc’ristaį pakartoje 
savo reikalavimus: išleisti iš ka
lėjimo 311 komunistų bei tero
ristų, nuteistų ar teisiamų už 
subversinius veiksmus, ir sumo
kėti 50 milijonų dolerių.

Valdžios atstovai pareiškė, 
kad jie darys viską išgelbėjimui 
pagrobtų asmenų gvvvbės, ta-

proga, VLIKo ir ALTos pirmi
ninkai paskelbė spaudoje bend
rą pareiškimą. Šis dviejų mūsų 
pirmaujančių veiksnių atsišau
kimas turėtų būti laikomas 
svarbiu Įvykiu išeivių veiklos 
konsolidavime.

Visi junkimės prie šių seniau-

pasimatyti su suimtaisiais, bet 
reikalas dar galutinai neaptar-' 
tas. Jis pavestas atlikti užsienio 
reikalų ministerijai, susitarus 
studentų komisija.

su

KINIJA NEPRITARIA
“NEUTRALITETUI”.

niu savo aukomis ir darbu.
* ♦ *

JAV VALSTYBĖS SEKRE
TORIAUS SVEIKINIMAS

Valstybes sekretorius Cyrus 
Vance atsiuntė Lietuvos Charge 
d’Affaires dr. S. A. Račkiui va
sario 11 d. datuotą JAV vyriau
sybės ir amerikiečių tautos svei- 

_ Akinimą ir jnuoširdžius__linkėjii 
mus Lietuvos nepriklausomybėj 
paskelbimo 62 metų sukaktuvių 
proga. Rašte pabrėžiama, kad 
amerikiečiai labai vertina lietu
vių, tautinį susipratimą-ir'-jų-aū 
sidavimą religinėms ir žmogaus 
teisėms, kuo lietuviai visur pa- 
Sizymi.

PEKINAS, Kinija. — Kiniečių 
vyriausybė atmeta prezidento 
Carterio pasiūlytą, keturių vals
tybių prižiūrimą “neutralų” Af
ganistaną. Neutralitetą turėtų 
prižiūrėti JAV, Sovietų Sąjun
gos, Irano ir Pakistano vyriau
sybių paskirti atstovai Afganis
tane.

Kinijos vyriausybė reikalauja, 
kad Sovietų vyriausybė pirinbn 
eilėn atšauktų visas savo karo 
jėgas iš Afganistano. Kai tas 
darbas bus. baigtas,* tai tada, vi- 
same Afganistane bus pravesti

čiau nenusižengs Kolumbijos 
konstitucijai. Ji aiškiai nurodo, 
kad suimtieji yra teisingumo 
organų žinioje ir tik teismas te
gali juos išteisinti ir paleisti. 
Tačiau patikimi šaltiniai sako, 
kad valdžios atstovai pasiūlė 
lėktuvą, kuriuo įkaitai ir tero- 
ristaf Tūtų nuvežti į kitą ’ vals
tybę, kuri įkaitus paleistų, o te
roristams suteiktų politinių pa- 
l>ėgėlių teises.

Į šį Kolumbijos valdžios at
stovų pasiūlymą atsiliepė Pana
ma. Jos užsienio reikalų minis 
lerijos kalbėtoja pirmadienį pa
reiškė, kad Panama sutinka tar
pininkauti ir garantuoti parti
zanams politinio tremtinio tei
ses. Domininkonų Respublikos 
ambasadoje Begotos mieste da
bar yra laikomi apie 35 įkaitai, 
jų tai-pe JAV ambasadorius Die
go G Asencio, 14 kitu kraštų 
ambasadoriai, (i žemesnio rango 
diplomatai ir kolumbiečiai, ku-

LABAI NEAIŠKUS JUGO
SLAVIJOS LIKIMAS

Prezidento Tito sveikata ne
gerėja, bet blogėja. Jei bent 
kiek jis sveikatą ir atgautų, tai 

-apie-k-r-ašto valdymą nebūtų ga
lima nei galvoti. ■

Pagal GI A davinius, tiek juod- 
kalniečiai, tiek ir kroatai, pra
deda labai stipriai bruzdėti. Pro
vokatorių tam bruzdėjimui stip- 
rniti, nasigadi nei Maskva, nei 
Prahą. Jų speciąjųš. agentai mė- 
gina sukelti visame krašte lar- 
pusavio riaušes, kad, kilus vi
duje sumišimui ir atsiradus 
tam tikrai rusiškojo komuniz
mo rėmėjų klikai, Sovietai jos 
būtų pakviesti “įvesti Jugosla
vijos viduje tvarkai”.

šioje srityje Kremlius turi ge
rą patyrimą ir. pasauliui šūkau
jant apie Afganistano rusiškąją 
aferą, tas pats, ir gal labai grei
tai, gali Įvykti ir pačioje Eu
ropoje.

AFGANISTANAS PAKEITI 
PREZIDENTĄ CARTER!

WASHINGTON, D.C. — SO-; 
vietų karo jėgų įsiveržimas Į Af
ganistaną ir Sovietų karių sava-

SALISBURY, Rodezija. — 
‘ Robert Mugabe, buvęs inokyto- 
jas > Rodezijos socialistų mark 
si<ų partijos partizanų vadas, 
pirmadienį paskelbė, knd jo par
tija laimėjusi ^rr-us demokrą-’ 
tinius rin1“ » us Rodezijoje, da
bar vadinamoje Zimbabwe.

Rinkimai ėjo tris dienas. Kraš 
to gyventojai rr \o šimto atsio-

• vų parlamentą. Buvęs mokyto- 
jas Mugabe pareiškė, kad jo va- 
dovaujama partija pravedė įj 

: parlamentą 57 atstovus.
Jošua Nkomo, kuris per sep

tynerius metus, kaip ir Mugabe 
vedė griežtą kovą prieš Rodezi
jos baltuosius, pravedė į parla
mentą 20 atstovų. Mugabė pa-j1 
reiškė, kad jeigu pavyks suda 
-rytibendraprogramą^jisgalėtų 
su Nkomo sudaryti koalicinę vy
riausybę ir šimto narių parla
mente jie gautų 76 narius. To
kia dauguma būtų lengviau val
dyti visa krašta.

Premjero Abel Muzorewa 
Patriotinio Fronto partija pra
vedė tiktai 3 atstovus į naują 
parlamentą.

Mugabė pirmoje savo kalboje 
po to, kai jo laimėjimas buvo 
patvirtintas, pareiškė, kad kraš
te privalo būti tvarka. Niekas 
nesvaidys a kiečiai ir nežudys 
žmor'm Visi p ' ’or.ie p: i 
kyli veikiančiu įstatymų.

SOVIETU KARO JĖGOS NAIKINA KAIMIEČIUS, 
BESIPRIEŠINANČIUS RUSU PRIMESTAI VALDŽIAI

KABUL, Afganistanas. So
vietų karo’ jėgos pasiliks Afga
nistane, kol bus sunaikintas pa
sipriešinimas dabartinei Afga
nistano vyriausybei, antru! enį 
pasakė prezidentas Bab- ak Kar- 
malas, atsiradęs Kabule kartu 
su Sovietų karo jėgomis. Kar 

malo pranešimas, paskelbtas 
per Kabulo radiją, buvo girdi
mas Indijos sostinėje ir t mted 

, Press International žinių agen
tūros paskelbtas. United Press 
reporteriai girdėjo prez. Kar
mai© svarbų tarptautinės politi
kos pranešimą.

Jungtinės Tautos reikalavo, 
kad Sovietų valdžia atšauktų 

(savo karo jėgas iš Afganistano, 
bet Sovietų valdžia, užėmusi Af
ganistaną, kaltina kitas valsty
bes intervencija Afganistane. 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
bos ir tos pačios tarptautinės 
organizacijos specialios asamb-Į

REIKALAUJA PRIPAŽINTI 
KALTINIMUS

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no vyriausybės sudarytoji spe
ciali komisija prižadėjo iki 
antradienio vakaro įteikti tarp
tautinei teisininkų komisijai vi
sus dokumentus apie Irano ša
cho padarytus nusikaltimus'. 
Irano valdžia/ matyt, nori, kad 
tarptautinės komisijos nariai iš 
anksto pripažintų šachui prime
tamus kaltinimus, bet komisijos 
nariai atsisakė kaltinimus pri
pažinti. Tarptautinė teisė reifea-- 
lauja leisti ir kitai pusei savo 
nuomonę pareikšti, o tiktai ta
da spręsti.

Antradieni suimtuosius sau- 
gojantieji studentai pareiškė, 
kad jie neleis tarptautinei ko- 

. misijai pamatyti suimtus ame- 
_ikicz* 7, jei mula Chonieini ne- 

!Heps suimtųjų parodyti.
>lejos sesijos nutarimai Soviet u stll(Jpntpi dar norėjo’. kad tarp-
Sąjungos neveikia. Sovietų ka
ro jėgos dabartiniu metu nesi
rengia kraustytis iš Afganistano. ( 
Sovietų valdžia primetė Afga
nistanui komunistinę vyriausy
bę, o dabar reikalauja, kad 
ventojai pripažintų Sovielų 

4o-fegų-^rimesta vyriausybę 
’{anistanui.

Prezidentas ('.arteris pareiškė, 
kad buvo padaryta didelė klai- 
la, kai bandyta naudoti Jungti
nių Tautų organizaciją Sovietu 

’Invazijai kaimyninėje valstybėje 
sustabdyti. Prezidentas yra įsi- 

,_tikinęs, kad reikalingos kitos 
priemonės Sovietų karo jėgoms 
atšaukti.

Lordas Carrington, britų už
sienio reikalų ministeris patarė 
sudaryti neutralų Afganistaną, 
bet Brežnevas nekreipė d das 
nio dėmesio į britų pasiūlymą 
Prieš dvi savaites ir Leonidas 
Brežnevas prasitarė apie "neut
ralų Afganistaną/ bet jam ne
patinka britų pasiūlytas neutra
lumas. Brežnevas prašneko apie 
“neutralų Afganistaną”, bet jis, 
matyt, pats nori neutralumą

< nustatyti. 
L1I-1

ka-
\f-

tautinės komisijos nariai ap- 
klau«’’'ė*’ų kelis suimtus ameri
kiečius ir tai pastatė kaip sąlygą 
pasimatymui. Bet teisininkai at
sakė, kad jie gali tik pasimatyti 
su suimtaisiais, o apklausinėji
mas neįeina į jų kompetenciją. 
Jie nemano, kad studentų grupė 
gali primesti jiems pasimatylnd 
sąlygas. Instrukcijas jiems yra 
davęs Jungtinių Tautų sekreto
rius ir teisininkai prižadėjo jų 
laikytis. į.

. . KALENDOFĖLIS

‘ Kovo Gerasima; Teofilis,
5 Giedrėj -

Saulių lęKa-6o

rinkimai krašto reikalams tvar
kyti. Krašto neutralumą - galės 
nustatyti visų krašto gyventoj ų'rių tikras skaičius bėra' žinomas, 
rinktas parlamentas ir jo suda- Nežinonfis skaičiui teroristų 
rytoji vyriausybėj bet ne Soyie- priklauso- Balandžio 19-tos sa
lų Sąjunga, prievarta-okupavusijjūdžiui. ■nf.. ! . -
beginklę valstybę. |’ Antradienį vėi prasidėjo de-

1 Kinijos vyriausyl^ė taip patĮrybos tarp Kolumbijos valdžios 
nieko nenori ‘žinoti apie rusų atstovų ir deroristų patikėtinių, 
primestą^B. Karmaloyyriausybęj taTTa iT reztiitalaiį išleidžiant šią

• « 1 W W • -te, t . • « 1 1

Antradienį vėi prasidėjo de-

arba “neutralumą'
>» -- __ į,-THrt

diėhrašJU laidą, dar nebuvo
žinomi, y rr -n- h < 'et

-^.RurijosAcoIcbozinirikm pra-i
dėjo-^udarinėli džiovinto?jmčsasj ■‘»-'^<<'Triirt*o>::.į|aiijĄnn,73^ĄxW- 
if riebalų - a t$Hrgbx.'s>iukesmėnis streikuojančiųangliakasiui f Vir- 
lalk&ms. rf.RbPc isir ginijos valstijoje^grįžo# jrdarbą.

NEGALĖS PASILIKTI 
MASKVOJE

MASKVA. Sovietų piliečiai, 
padavę pareiškimus emigruoti į 
užsienio kraštus, negalės pasilik
ti Maskvoje laike olimpiniu ž ii- 
dimų. Tokie asmeny, gyveną 1d- 
tur, negaus leidimų atvažiuoti į 
Maskvą. Tuo norima apsaugoti 
turistus bei atletus nuo kontak
tų su nepageidaujamais asme
nimis. —

Taip pat ištremiami iš Mask
vos stovėtojai prie krautuvių 
eilėse, pareiškę bet kokią kriti
ką. Tuo norima iki olimpiados 
panaikinti eiles prie krautuvių, 
restoranų bei kitų aptarnavimo 
vietų.

Prezidentas Garteris nori lais
vų rinkimų visame krašte, pra
vestų Juntginių Tautų sudarytos 
komisijos priežiūroje. Rinktų

KENNEDY VARĖ STIPRIĄ 
__ PROPAGANDĄ

BOSTON, Mass.
valiavimas iš prezidento (karte
rio padarė visai kitą žmogų.

Prezidentas pamatė, kad So-

padarė tokių pakaitų, kurių pre
zidentas nelaukė. Prezidentas 
priėjo išvados, jog atėjo laikas 
sustabdyti visas nuolaidas So
vietų valdžiai. Bušai 
gaus'Amerikos javų 
laisvai pirkti trąšų 
dz.iagų, kurias vėliau
vartoti savo karinius tikslus 
atsiekti.

tikrai ne- 
ir negalės 
arba me- 
galėtų pa-

i-v’pacifike vyksta 20,000 ka
rių! -417 karo laivų ir'215 karo 
lėktuvų manevrai. Derina gy
nyba veiksmus-Amerikos, Ka- 
nadotf/ Japonijos, ATistrahjos 
Nangėsiog"■ Zelandijos kariai.

if

Tuo tarpu-Sovietų karojėgvS

atstovų komisija sudarys vy-
— Senatorius riausybę, kuri nustatys Afganis 

Edward Kennedy niekad nevarė tano užsienio politiką.
vietų kariuomenės-Jvadų-elgesys -tokios stiprios propagandos, ko

kią jis čia varė paskutinę savai- naikina visus Afganistano kai-
tę. Jis žinojo, kad jo rinkimams mus ir miestelius, esančius di- 
labiausiai kenkė . Chappaquid- 
dick įvykis.

Sen. Kennedy suprato, kad jis 
savo paties valstijoje privalo 
rinkimus įtikinančiai, didele bal
sų dauguma laimėti, jeigu nori 
tapti Demokratų partijos kandi
datu prezidento pareigoms.

Prezidento Carterio rinkimi
nės kampanijos pareigūnai čia 
taip pat vedė intensyvią kampa
niją, suprasdami, kad nestiprus 
Kenncdžio pasirėdymas savo pa-j 
ties- valstijoje galį-jiem?,atnešti 
didelę, pergalę kitur, - -

džiųjų kelių pakelėse. Afganis
tano kovotojai pradėjo pulti So
vietų karo jėgas visame krašte. 
Sovietų karo mašinos buvo su
stabdomos atokesnėse vietose, 
nuginkluojami kariai ir šaudo
mi pakelėse. .Karo .automobiliai 
būdavo palikti ant eklio, o ka
riai nuo’ kalnų .nustumiami į 
pakalnę.

Vienas britų žurnalistas pir
madienį. buvo. Afganistano kovo
toju suimtas ir, t išvežtas į kal- 

‘ nuošė; esantį -jų - cenUi-. Kovo to
jai padarė Sovietų Uapsportui

— Karo laivas
n e . 3 varomas atomo energija,

Valdžia pataria elektrą ga
minančioms bendrovėms— vėl 
naudoti anglis. Kraštui tai būtų 
naudingiau.

labai didelių nuostolių. Pirma
dienį britų žurnalistas pranešė, 
kad .Sovietų artilerija ir spraus- 
rtiiniai lėktuvai pradėjo naikinti 
ir deginti visus afganistaniečių 
kaimus, esančius senų keliui pa
šonėse. Sovielų karo jėgos i kai
mus nevažiuoja, * gyventojų ne
kenčia ir į teismus neveda, bet 
artilerija apšaudo jų namus, pa
dega juos, o kulkosvaidžiais 
žmones apšaudo. Rusai-nori, kad 
Afganistano kebai būty laisvi.
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GANDRAS IR ROŽĖ

Tarybinės Lietuvos vaizdeliai

i Pasikalbėjimas 
Maihin 
su Tėvu

Seną gąndfa klausia rožė: 
S-Tu pagyręs mano grožį, 
Pagarbą pareiškęs gilią, 
Ką man duosi, jei taip myli?

Gandras sparną pakilojo 
Ir visai ramiai bylojo: 
— Pagarbas ir meilės mane

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
ŠIRVOKAS, 228 psL, kaina $2.75, gaunama Naujienose) 

(Tęsinys)

“Nepriklausomos Lietuvos” savaitraštis 7 nr. Krei
vu .veidrodžių skiltyje patiekė iš .“tarybinės”, spaudos; 
šiuos komunalinio gyvenimo vaizdelius: . ,

— Jei sutiksi Kėdainiuose daug murzių,- nesmerki
te per daug jų, Ir nekaltinkit apsileidimu. Juk j;e ne
kalti, kad lankosi miesto pirtyje, priklausančioje rajo
no BGAK. Pirties kasininkas teikia įvairiapusiškų in- 
formacijų: “Prakiuro vamzdis... Neveikia katilas . . . 
Nėra karšto (ar šalto) vandens...” Dušuose sienos juo 
dos, netvarkingo elektros instaliacija.

r-n Tam užtenką, kąsr išmano.
'Ėk tau maža... j.
Kas lai matė?... .
Duosiu priedo' dar gyvatę.

Rasos Lašelis

Supelėjusioje kapitalizmo sistemoje cukrus resto
ranuose duodamas veltui. Sovietų rojuje jį reikia vogti, 
nes taip įrodo šitoks faktas:

— Cukraus grobstytojai apsvarstomi atitinkamai 
draugiškame te’sme, administracijos ir profkomiteto po
sėdžiuose, pasmerkiami kolektyve, su jais pasikalbaba 
individualiai, jų karikatūros spausdinamos “Komjauni
mo prožektoriuje”., jiems neišmokami atlyginimai už 
metinius rezultatus, jie^ebetenfarkitų lengvatų — kaip 
teisės būti eilėje butui, jiems neatleidžiamas kuras, ne- 

skiriami poilsiai kelialapiai ir t.t.
Jeigu jūs galvojate, kad Lietuvoje netrūksta pieno, 

duonos ar dešrų — labai klystate. Tenai ne tik kad rei
kia stovėti eilėse, bet ir bėgti reikia į eilę, nes kitaip 
grįši tuščiom rankom. Skaitykite šią aimaną:

— Gyvenu Lazdynuose, prie “Ąžuolo” parduotuvės. 
Kas rytą į ją pieno, duonos, dešros pirkti bėgdavau 
Pardavėjas kone vardais šaukdavau. Dabar bėgu irgi 
kągryt. Pusvalandžiu anksč'au. Į “Lazdynų” parduotu
vę; kuri “prie arkliuko”. Sveikatos tas pasibėgiojimas 
gal ir prideda, tačiau... Ne aš vienas bėgu. Kaimynai 
irgi. O tuose “Lazdynuose” vietiniai pirkėjai taipgi yra 
Kai visi susbėgom, jiems — kaip, beje, ir mūmš, retsy 
kiais— ko nors ima ir neužtenka. Ar vieno, ar duonos 
Nes pirkėjų padvigubėjo, o- parduotuvė vargu. Taigi tie 
vietiniai šnairuoja į mus ,atbėgėlius, lyg į kokius ag. 
resorius.

Dabar žinome kbdęl:-sovietai olimpiadose bėga gren 
čiau už Amerikos negrus, nes jiems supuvę kapitalistai 
yiską pristato į namus.

Tąryba ir Konfucijus

— Mūsų aukščiausioji taryba 
ra išmiptinga, kaip Konfucijus, 
- gyrėsi jaunas deputatas.
— Kodėl tu taip manai? — 

klausė vienas. t - - - -
1 —Todėl, kad mūsų aukščiau
sioji taryba, kaip ir didysis ki
nų pranašas, mažai kalba, ne 
kelia jokių, klausimų, nekiša 
pirštų kur gali nudegti ir nusi
lenkia prieš aukščiausią esybę

■ JĮĮ Ig

3OS

(Maikio su Tėvu pasikalbėjimai bus tęsiami sekančią. sa
vaitę, nes pasikalbėjimų užrašinėtojas J. šmotelis buvo ligo
ninėje, todėl negalėjo užrašų paruošti spaudai. Dabar jis. t 

sveiksta namuose.)

Naminę gėriau — vis dėlto taupiąu, ■* , 
Šitom štai rankom iš ryto, . 
Visus planus ir viršplanius tempiau.

KGB RUOŠIASI 
OLIMPIADAI

TARYBINĖS LAŽYBOS

,i Trjžs kauniškiai susilažino iš

0 šitas faktas pasako, kad Lietuvoje yra daug sti 
pruolių, nes patempti beveik šešis centnerius gali tik 
stipruoliai:

— Štai Vilniaus rajono “Bolševiko” kolūkyje reidr 
metu už rąnkos buvo sučiuptas nemiga sergantis tekin 
to jas, kurisVos ne tekinas tempė 280 kilogramų naujo 
jo derliaus miežių. Bet ir pats kipšas jo nebūtų sugun- 
dęs, jei po darbo kas nors -už ausies būtų paėmęs kom
bainininką ir pirštų būtų parodęs kombaino bunkerį 
kuriamą nereikėjo pakčiaį palikti prikultų grūdų, nef 
Stsarga gėdos nedaro.

O to paties Vilniaus rajono Migūnų tarybiniame 
ūkyje nuo laukų-laivo~buv.o nukeltas girtas kombąini- 
TjipĮias, kuriam taip pat niekas pirštu nepagrąsė, jog 
darbe maukti negalima.

Maskva ruošiasi Olimpiadai. 300 rublių, kuris iš jų pėsčias! 
tidžiausias parangas išmintin- toliau nuėjo . ' 
loji partija ir gudrioji vyriau-!' — Aš buvau -Afrikoj e ir per- 
sybė.atidavė KGB ir Agitpropui. ėjau Sahards- dykumą skersai! 
\Vas:iington Post koresponden-' ir išilgai. -negali sumušti j 
'as Kevin Klose duoda tokią ta-;.šio rekordą, : 
rybinės buities ištraukėlę:

— Vieną vakarą •ČieriiVrhabk- . ... - v______________ o_
.• škė stovėjo ligojo -eilėjeJjiric iponais prie Por^gtufQ, Q ią ^eni titą, tai jo--žmdna yra bloga-vt

■ Ttinrąusios hiaištc?*^raufiivės. ................. ’ *
"agaliau ji pritrūko" kantrybės.i 
r pradėjo sakyti, ką visi mask

viečiai tokiu atveju sako -
reiškia nepasitenkinimą maisto Kaune ieškau trijų kambarių su 
trūkumu. Staiga iš eilės išėjo} virtuve buto ir dar< dabar jo te- 
vyras, motarį-suėmė ir nuvedė! beieškau, — pasakė trečiasis.
i milicijos stotį/Ten jau sėdėjoj Draugai nieko nesakę atida- 
įpie 3') paneš ų . pirkėjų, sulai-Į vė jam lažybų pinigus, 
kylu prie kitų k"au'uvių. Visi; * *

gyrėsi vienas. Į
— Tai niekis.' Aš tarnavau Į 

caro armijoje ir mušiausi su ja-

'parėjau- pėsčias n j -Lietuvą, — 
sakė antrasis. - -te- -in-

— Duokite man tuos 300 rub-
— > lių: aš jau trys metai kasdien

>uvo kaltinami “už skleidimą} 
gandų ir prasimanymų apie gy- ’ 
venimą Sovietų Sąjungoje”.

Sovietų piliečiai pratinami ne- 
įasitikėti vakariečių turistais:

— Kai kuro~e sovietinėse mo- 
yklose mokytojai -pasakoja mp- 
iniams. kad amer'.kiečiai, atvy-

<ę olimpicdon. siūlys vaikams

““ Vertingas butas

— Šito namo kambarių ver
tingumu aš labai abejoju, nes 
ąięnos visai plc'noš, — sako sam
dytoją namo šeimininkei.

— klysti, ponia, — atsikertą 
šeimininkė. — Mūsų namuose 
gyvena visi įdomus žipojįės ir 
dėl- to—kanibai^^^j^ploppnfiis 
sienomis dar.oąi ■įųo -yęįxjngęsni.

Cirke ir

Su š:a G. A. Astrausko rauda apie “šluotą” ir

Draugai, •
Atsiprašau — tai tu ir tu — pilieti, 
Jūs nesupraskite manęs blogai - 
Aš negaliu tylėti
Ir kol jus valdo praeities raugai;— 
Jūs man — nebe draugai.
Užtenka nuobaudom ir papeikima’s paikinti.
Aš ,su jumis miegojęs po stalu, 
Kreipiuosi: vieną ■ ĄyKį baikit, 
Kol nevėlu
Ir aš-ieškau lašo ne iš lyto, _________

įžnuody'ą kram emą gumą. Jei 
ii bus neuznuody^ą. tai apkrės
ta bakterijomis, kurios sake}? 
a iždas ir ligas—Jie ląi pat nio-.J 

kytojų Įspėjami vengti bet ką- — Ar tu kada nxatei tą pui
kių kontaktų su turimais ir at- stąlįų numerį: vienų rankoą pą- 

sukiiiiu- magikag penkių dplei'ių 
Banknotą pavertą i nokinę.

POVESTUVINĖ KELIONĖ - į — Nieko čįa nųostąbąųą: 
j uiapo žmona viena akimirką 

Ar pažįsta c tuos du naų-jdvidešimties dolerių banknotą 
ms svečius, sčd nėirs prie sĮa-1 paverčia j skrvl>ėlaitę. " 
lėlio netoli lango? — klausė nuo-1 
latinis svečias rc'torano tarnau-Į 
loja. Ji atsakė:

— Tai du jaunavedžiai.

lotais

Senmergei- mintys

Aš moku ^atspėti svetimų 
gyrėsi Mar-— Ikt iš elgscncs jie lokiaįisjąsmenų mintis,

’ prattle Parko senbernis semner- 
' Senini gė į tai atsakė:,
, — Ąš- -tuo labar abejoju, nes

neatrodo.
Tikra’. Jie jau grįžta i* 

vestuvinės kelionės.____ __

LlB^A/DRL/o^f\

jei mokėtum skaityti mano miiy 
t^, tai nesėdėfuiif, kaip stram- 
į>J»s.. . •'

^^TATEimiWT—TZi;
15u''6kup|ib^s^JbIp®?>š nie

kos hr)kĄ<b5li'kalbasi 
*' ir • apgailewtoRja. kads^afr 
spvivf|1'’^'‘<iSd'iai; ^ūfntfžfc 

due^į 
^\teniattka..&ipL'suptą spiL 
kad beliko dttffvėiksnrai;—

daugyba. AfilfMĮ "5? <V 
yyald.trr 
Q .U- įjasl

• Jei vyras laikinai praran 
au|da apetitą, tai jis yra įsimylė

j jęs. Jei jis nuolat turi blogą ape
i- 

rėja. Iš čia kyla šėfilidje nesan 
taika, nes žmona vyrui yiskf; 
gali atleisti, išskyrus bloga ape į 
lit,, jis ir bučiuoja be ape į 

j • y •
• Vienas pareiškė, kad nelai 

minga meilė yra kaip pasigėri 
mas, vedybos kaip pagirios, ( 
išsiskyrimas kaip aspirino tab I

dėlė---------------------------— ‘ "

• Judėjimo ekspertas tvirti
no, kad skristi lėktuvais nesau
gu, nes iki aerodromo reikia va 
"duoti taxi.

f Pątąriųiąą mėgstančiain il
gai įalbėti prakalbininkui: pa
lik puĮiU.ką, kol publika nępalį 
kp-ląv ęs_.---------------------------—

• Kursuoja toks anekdotai 
Brežnevas vežioja savo motina 
po kurortus. Parodo Ukrainoj 

rSochi ištaigingą vasarojimo vilą 
nuveža j Kriiną, vaišinasi ištaį_ 
ginguose restoranuose. Motin; 
;ūnų paklausė: —Visa tai laba 
»ražu ir įspūdinga. Bet kas b,u§ 
kai komunizmas ateis, Ar tavęs

! neuždarys psichiatrinėje ligo
ninėje? ...

• Kai žmonės pasensta, ta: 
suvaikėja. Kai kurie mūsų sens 
Lelėję dailininkai pamėgdžioja 
pradžios mokyklos vaikų pieši 
įlėlius. Vienas toks dailininkas 
nupiešia vaiko batuką ir maža

.'tam uoli ūką—drobės—apątinėje 
jįertėje, o likusią drobę palieka 
baltą. Dabar spėkite, ką tas vie 
ąaįs batukas reiškia. Aš šaky 
čiau; kad tas batukas vaikščiot 
.inl yjęnos kojos.!. I)ar kita: 
daūinMikąą žaidžia vaikiškais 

'■[ųčšiilė)iai5, Bando atkurti Afri į 
,lįoą baidykles lietuviškomis te 
niomis.'.» , \
M * , - -

• Biržos akcijos primena 
uuns erzinimą: šuniui pakiša 
t<au’ą panosėn, šuo bando grieb

Nieko nealukdamas nusiskuto barzdą, apsivalę, nu
metė vyžas. Su atsargumu, džiugiai širdžiai plazdant, 
kaip nuotaka kad kilnoja savo kraičius, išdėstė ant šuolo 
uniforma. Ji buvo laikoma svirne pakabinta ir marška 
apgaubta. Toji uniforma sena, apsitrynusi, vieiamjs 
murzinai riebaluota, bet siūlės tebelaikė dar. N,ei lopų, 
nei didesnių įplėšimų nebuvo matyti. Apsivilko ir apsiavė 
auliniais batais. Žvalesnis pukšėjo po trobą. Jurgėnąi, 
nieko nenujausdami, sumanė pajuokuoti:

— Tai ką, Petreli, bene piršlėms pasirengęs?
— Į kurį gi šoną ketini pasukti dabar?
Petras visai rimtaij susikaupęs atsiliepė:
— Piršlėms ar ne piršlėms, bet išeinu...
— Kurgi taip, Petreli?
— Et, supaisysi čia dabar Į Argi maža kelių ir vie- 
pasaulyje?
— Vadinasi, palieki mus? Gaila būtų... — susisie

lojo šeimininkė.
— Ką gi darysi: ir gardų radus tenka pamesti.
Šeimininkas irgi surimtėjo, jis bandė drausti dar:
— Tavo valia, Petrai. Tačiau apsigalvotum dar... 

Mano išmanymu, niekur geriau tu nerasi.
— Aš nieko ir nesakau. Jeigu kaip, galiu veikiai su- 

grįžti. Čia aš radau antruosius namus. Tokie man ir 
pasiliks jie.

— Vaje, vaje! Ką tu čia dabar besugalvojai, Petre
li. .. — graudenosi šeimininkė: — Na, tai paviržio rei
kia tau įdėti.

Vaikai nusiminę klausėsi ir ašarotomis akutėmis pa
žvelgdavo į Petrą. Jis suprato juos: pasišaukė prie savęs, 
švelniai glostė šviesias jų galveles ir giedria nuotaika 
guodė: / ■*

— Jūs laukit manęs, kačiukai. Męs vėl būsim kartu. 
Sugrįždamas parnešiu jums jūrų kiaulyčių, zuikienės 
pieno, vėžlio kiaušinių... Na, ir kitokių nematytų’dalykų.

Linksmesni pasidarė vaikai ir apsikabindami prąšė:
— Dėde, tik greičiau pargrįžk!
— Kaip’pasiseks, vaikeliai.- Kaip pasisęks..t
— Mes už tamstą poterius kalbėsinif ' ’ ’
Tuo metu pasirodė šeimininkė. Ji atvilko kepalą dup- 

ios, pusę skilandžio, gerą gabalą ląšinių, porą džiovintų 
mrių. abrinuką sviesto. Petras susikrovė viską į kuprinę- 
r atsisveikino..

Namiškiai palydėjo, ligi kiemo vartų.
— Dieve padėk, tau, Petrai, laimingai keliauti ir

Vos spėjo Širvokąs truputį nutolti, Jurgėnas tuojau 
arytum prikišo savo pačiai:

— Ar ne perdaug to pąviržįp būsi jam Įdėjus? .
— Tegul tik sugrįžta — apsimokės. Reikią kuo nors

- į pasigerinti, -jeigu- nori pritrąukįĮ- sau ^žmpgų,------- —
— Jeigu sugrįžtų, žinoma, bet jeigu ne.... ? —abejo

jamas pasižiūrėjo Jurgėnas įkandin nueinančio Šipvokp.

TĘYS NEBŪTI DAIKTAI
Joja, joja Petras, o miškas nerętęją. Pasižvalgę — 

niekur jgkįgs prošvaistės, jo^įų Rąląųkės žy^įtį, frįę- 
šingąi, vis tankumyne, vis daugiau drėgmės ir puzį^ų 
kvapas.. Susipranta paklydęs ir bejojus gilyn, Bęt kur 
dabar pasukti, kur kraštas surasti? Saulės nebematyti. 
Jaučiama, kad ji greitai riedą žemyn. Tuojau visai su
temą pidėją nerimas dė Inaknynės. Vienas būdamas 
įliptų Į medį, ąle kaipgi dabar — kur ^įrgąg pdėtį-? Ne
paliksi' jo vidury miško — užeis bętyjęįnęję ?vęrys ir su
draskys?

Išgirdo netoliese kelis šūvius. Apąid?įąugę.'Vadi
nasi, čia pat esama žmonių. “O gal plėšikai?” — nubai
dė atsargioji mintis. “Et, vistiek ppsiu!” — padrąsino 
nujautimas. Pasiskubino.

(Bus daugiau)

i — kaulą atitraukia.

• KaT Kansas*, valstijoje su- 
“TaŽravę’ kadiiai (įgrojo Rock 
M* O'lG.Al1' • x. t- w . _•

SOAP

kalinga

atkrinta, nes KG^į -M. 
imis

iu Kelimastain pafneref

fud* taf Yatnicritj gVvuKai ' 
jraoeuAu^istą fatP’l^rmęriai ' 
ia.Cskundš ėdžiai, kad “mies- 
iT'f' 4 rf" VTį siera i M V f u.

'■■■THtrrntrttrr Tabor as čigonų. ..
1
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,Ųo repatriacijos grįžęs į Lie- “Į Laisvę” 197ū m. gruodžio 
tūyą buvo paskirtas Verslų ūkio mėh. įdėtas'redakcijos pašneke- 

Sudarė kadrus -sys su buv. savanoriu generolu 
St. Raštikiu. Jam redaktorius 
•primena'Fronto bičiulių veiklą 
“ir iki tam tikro laipsnio pats 
klentif jkuoja t ės su . tuo ša j ū • 
tižiu”. Qęnei;ola$ užgiria^ ‘‘Esą, 
Fronto bičiuliai veikia g. tižiai ir 

SožĮtyViaiN :
Redakcija primena generolui, 

kad “šiuo* metu politinės veiklos 
organą organizuoja'P.L.B. val-

direktoriumi.
tarnautojų. Aš buvau paskirtas 
Vilkaviškio apšk. vyr. inspekto- 
riūnii: Turėjau;padėjėją J^ Ver- 
bylą ir nęt niąšipinkę dąvė pro- 
tokolan|s jręrrašytį. Tikrinome 
apsk. prekybą, pramonęį pieni 
nės irinet .ąniąiminkus.

■ Sovietų naujas antįrfūifik- nu
bloškė į Vokietiją ■ ir, po karo. į 
pažaistąją- žemę Ameriką 
Gyveno Marquette Parke. Daž
nokai susitikdavome ir, pasida
lindavome- politinėmis aktuali 
jomis. Vieną kartą priminiau 
kad turiu paskyrimo raštą su jo 
parašu. Nustebo, kaip išsaugo
jau. Pašnekesyje ne kartą pra
sitarė, kad jei nori žinoti kas 
lietuviškame gyvenime dedasi, 
tai skaityk Naujienas. Jis jąs 
skaitė ir visa kame orientavosi.

Generolas K. Musteikis, buvęs 
Krašto apsaugos minister is, pri
klausė Registruotai Liet. B-nei 
Marquette Parko skyriui. Jai’ 
sirgdamas atėjo į visuotinį su- 
sirinkimą, sumokėjo nario mo 
kestį ir atsiprašęs, nes sergąs, 
išėjo. Neužilgo jis mirė. Gene 
rolą laidojo didžiulė minia žmo
nių. Kodėl rainovėnai nepamini 
mūsų kovos herdjų, o kelia int
rigas dėl niekų, kas džiugina 
kolaborantų agentus.

dyba”. “Atsako, kad šalininkas
■ienos B nės. Kaip atskiriems 
■nūsų tautiečiams, taip ir jų or
ganizacijoms negalima uždraus
ti rūpintis ne tik siaurais savo, ' 
bet ir bendrais visų mūsų ir tė
vynės reikalais ir rūpesčiai”. Al

Generolas St. Raštikis, būda
mas kariuomenės vadu, surengė 
tariamus manevrus vokiečių pa
sienyje. Sukvietė į Vilkaviškio 
gelež. stotyje esantį traukini or
ganizacijų atstovus. Vagone bu
vo, berods, štabo vadovybė. Ge 
nerolas Raštikis papasakojo, 
kaip jis baigė Vokietijoje Karo 
akademiją. Dabar inscenizavo 
manevrus; kuriuose dalyvauja 
tik karininkai. Buvo įdomus pa
šnekesys. Tariamiems nianev- 
rams pasibaigus, mu^ visus pa
kvietė j kareivines banketui. 
Maloniai praleidome 
aukštų kariškių. Su 
skaičiau jo raštus ir 
išleistas knygas.

seit — dūblikuokitc ir per už
pakalines duris landykit į Bal
tuosius Rūmus, paveržkil Vasa
rio 16 aukas, kultūrinius, švie
simo reikalus paveskit Dievo 
raliai.

Tad, gerb. skaitytojai, sten
giausi nors apibendrintai pra- 
vesti paralelę tarp dviejų aukšto 
-ango generolų. Spręskite patys, 
kuriam turime skirti didesnio 
respekto, ar tam, kuris priklau
sė R. Liet. B-nei, kuri besąlygi
niai remia ALTą ir vyriausiąją 
Lietuvos laisvinimo instituciją 
— VLIKą, ar Liet. B-nei, kuri 
knisasi po pamatais tų vyriau
sių institucijų, kc'operuoja su 
visokio tipo Petronio pasekėjais, 
lanko propagandistų koncertus, 
nedraudžia studentams važiuoti 
i Kapsuko kursus Kaune, pre
miją skiria “Mūsų nameliai 
brangūs” ir 1.1.

t HI

<1 1

Neprikl. Lietuvos Karo muziejus Kaune

l*
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e*
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Lietuves reikalai Washingtono leidinyje

r ♦< j

Congresional Record” duoda kovą, suminėjo~Ž»1 to pastangas
labai daugelio Kongreso narių ( Lietuvos laisvininmo srity, pas- 
tekstus kalbų, ginančių Lietu- ‘ 
vos laisvę, pasakytų Atstovų 
Rūmuose ir Senate. Pvz. kon- 
gresmanas Fr. Annunzio (dem., 
III.) iškėlė lietuvių tautos he
roizmą ir nuolatinę išlaisvinimo

merkė okupantų vykdomą prie
vartą, suminėdamas Sadūnaitę, 
Petkų, Paulaitį, Gajauską ir ki
tus kalinamuosius.

Senate minėjimą globojęs sen.

• ■ VASARIO. 16 ROCKFORDE-
suaukota virš 

‘300 dolerių.
Nors Rockfordas lietuviais 

gyventojais negausuns, bet gra
žių sugyvenimu ir kelių asme
nų darbštumu, gana- veiklus. 
Vuo pirmose eilėse rrtatomi: dr. 
Plioplys, K. Rutkauskas. S. Su-

■: r ‘LfWT ? 4 h 
♦;Kaip matyti Iš laikraščių. Va- bams paremti 
sario 16 visur, kur. tik ryra-lietu
vių, praėjo patriotinėse nuotai
kose. Nors ir jautėsi dabartinė 
pasaulinė įtampą, bet ji paverg
tom tautom sukelia ir šiek tiek 
viįčiy, V, niirtė’imu® dbijmi 
‘Tkjj rengė Amerikos Lietuvių
Tafbos padaliniai. Jie vyko di-, -antas, A. Pocius, P. Šernas, V. 
desnėse ir mažę$hės^*^iėtuvių| <u>s us ir dar keletas kitų dar- 

‘ ; įsčių vyrų ir moterų. Juos ir jų
veikla paryškinti galėtų .patys 
rockfordiečiai, kuriuos jie ge- 
*iau pažįsta. Bendras įspūdis

1 toks, kad tarp Rockfordiečių vy- 
Į rauja tolerancija, bendras dar

bas ir gražus sugyvenimas.
VDŠ rinktinės į Rockfordą 

’švykai organizuoti daugiausia 
dirbo veiklioji šaulių moterų 
vadovė ponia S. Cecevičienė. 
Taip pat išvyka rūpinosi ir joje 
dalyvavo ir visa rinktinės val- 

j iyba su jos pirmininku VI. Iš- 
| ganaičiu. Chicagečiai namo grį

žo geroje nuotaikoje ir dėkin
gi Rockfordo lietuviams už gra
žų priėmimą ir vaišes. Ligi kito 
pasimatymo.

P. Venclova

desnėse ir 
kolonijose.

Vasalo 17 dieriądr Rockfordo 
•negausioje^ bet veiklioje lietu- 
v ų kolonijoje įvykę šios didžio
sios šventės minėjimas. Jau ke-j

■ • * * T * * * — -♦ * * • * * W •

Ch. Percy (resp., II.)’ savo kai-Į .

laiką tarp 
malonumu 
užsisakiau

abejonių dėl keleto pozicijų ir 
nelinkę apskaitos tvirtinti. (Žiū
rėk Naujienas.)

Liet. B-nė registruota tik Con
necticut valstijoje. Reg. Lietu
vių Bendruomenė turi čarterį ir 

į išduoda, valdžiai raportus, moka 
! nustatytus mokesčius. Liet. B-nė 

“Tėviškės Žiburiai” 1980 m. švaistosi šimtais tūkstančiu ir 
sausio 31 d. atspausdino ilgai nepajėgia ataskaitų parengti, 
lauktą Pasaulio Lietuvių Dienų šlubuoja atskaitomybė ir per- 
(įvykusių 1978 metais) apyskai- daug tenesidžiaugia Liet. B-nės 
tą. Paruošė buhalterinės firmos, vadovybė, nes taip nėra, kaip jų 
1980 m. sausio 9 d. P.L.B. vai- spauda informuoja.
dyba patvirtino. Pajamų buvo ________
$283,425.92, išlaidu $244,223.77,’. Vrisnnenu kaip Drauge ponia 
oelno liko $38,202.15.' ' ' į Sakadolskienė- paminėjo, kad 
’ Apyskaitoje patiekta Jentelė 
pelno paskii-štymo. Kas būdin
ga: Kontrolės komisija iškėlė

sėdžių metu ne visi dalyviai su
eidavo: didelė dalis pramogavo. 
Kodėl nepasišvaistyti suaukotais 
pinigais, iš kurių nereikės atsi
skaityti ? ...

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Už DEŠIMT DOLERHTNAUJIENOS SIUN- 
T ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į NaujienasJ“ • • »P1,WV HOLVllb Lčl.

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-Į žinoma, buvo panašių ‘šešėliu

boję vasario 19 d. prisiminė sa
vo kelionę į Pabaltijo kraštus 
1966 m- pabrėždamas, kad jis ra? 
do ten tokią prjęvartą, apie ko
kią jį Amerikos lietuviai infor
mavo. Išgyrė lietuvius, kad jie 
myli laisvę ir ūž ją kovoja. Pa
kartojo Senato gruodžio 20 d. 
priimtos rezoliucijos reikalavi
mą, kad JAV . vadovybė ir kitų G, 
valstybių vadai atkreiptų dėme- į 
sį į priespaudą Lietuvoj. Primi-'^ 
nė Lietuvoj kalinamus Gajaus
ką, Petkų, Sadūnaitę,'suminėjo 
neleidžiamą išvažiuoti M. Jur- 
gutienę, pagyrė lietuvių išeivi-

l> me'ai, kaip prie minėjimo iš- 
kilm'ngumo prisideda iš Chica- 
gos atvykę Vytauto Didžiojo . 
rinkt nės šauliai. Gausus būrys ’ 

,iu atvvko ir šiais metais- Jie su 
savo vėliava dalyvavo pamal
dose, o antrą valandą, gražiame 
L’etuvių klube — iškilmingame ' 
nrnėjime.

Minėjimą pradėjo Altos sky- 
.riaus pirmininkas S. Surantas. 
.Programai vadovauti pakvietė 
K. Rutkauską.’ Visiems atsisto- 
jūs įneštos vėliavos—R—Makaus- 
kaitė sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Invokaciją sukai-! 
bėjo klebonas kun. Collins. Tu
riningą pagrindinę kalbą pasa
kė dr. Plioplys. Sparskytė ang
liškai perskaitė rezoliucijas, ku
rios bus pasiustos atatinkamoms 
įstaigoms, bei asmenims, 
nėję programoje atsilankiusius j 
žavėjo V. D. šaulių rinktinės! 
tautinių šokių rinktinė. Jie pa-: 
šoko 10 jau žinomų ir dar ne
matytų tautinių šokių. Grupei 
vadovavo V. Sparskytė- Po pro
gramos visi dalyviai pakviesti 
veikliųjų Rockfordo moterų pa
ruoštoms vaišėms. Altos dar-

n i iš H? a 11’inųrj* y? $J nUUa
kaiįuja paĮųiiatytiV, ąm- V 
basadoję laikomais Įkaitais, bet." 
4auna p'rieSrigus vienas kitam!, 
patvarkymus. Pirma.iienį užsie-r 
nio reikalų ministeris Sadegh 
GCiolbzaddi pranešė apie Revo
liucinės tarybos vienluilsj nuta
rimą .leisti kG’niisljĮbpasimatyti 
su įkaitais, bet tarybos narys 
1 Jąshemi Rafsanjani ■. pareiškė 
per radiją, kad leidimas duotas 
su sąlyga, kad komisija apklau- - 
sinėtų Įkaitus, įtartus šnipinėji
mu. JAV administracija pa
smerkė tokį įkaitų apklausinė- ' 
j imą.

Tačiau į visa ‘tai atsiliepė 
įkaitus paėmusių ir saugojančių 
kalbėtojas, kad komisija nema'-i 
lys įkaitų dabar ar l>et kadaž. 
Irano prezidentas Bani Sadr pa
reiškė. kad jie neturi teisės nuo
sprendžių daryti, o privalo juos 
cvkdvti. *•

GROBIKAI PALEIDO PEN
KIS SUIMTUOSIUS

BOGOTA, Kolumbija. — Ko-

druose Helsinki Monitoring Com 
mittee posėdžiuose. Tokiame po j pranešta.
sėdyje vasario 15 d. Chicagoje.j
kur buvo js Washingtono atvy- j

jlumbijos grobikai sekmadienį 
.aixxv.xw tar-sj su vai(|gjos atstovais apie 
... j 300 kalinių išleidimą užsienin ir 

reikalaujamų 50 milijonų dole
rių. Kokie buvo tolimesni susi
tarimai, tuo tarpu dar nepa
skelbta, bet grobikai tuojau pa
leido dar penkis asmenis, kelias 
dienas laikytus Domininkonų 
Respublikos 
muose.

Paaiškėjo, 
leido penkis 
čius, o kas tas penktasis — ne-

ambasados rū-

kad grobikai pa- 
Kolumbijos pilie-

t>4vt cjADR NEGALI 
PALEISTI SUIMTŲJŲ

TEHERANAS, Iranas. —Pre- 
ddentas Bani Sadr pirmadienį 
pareiškė, kad jis dar negalįs 
paleisti suimtųjų, kaip’jis savo' 
laiku manė. Amerikiečių palei-’ 
dimas kurį laiką dar užtruks.

Bani Sadr dar turėjo gana .il
gai aiškintis Revoliucinei Isla
mo tarybai apie turėtus pasikab 
bėjimus suimtų amerikiečių rei
kalu. Pasirodo ,kad tai galėjusi 
būti tiktai asmeniška Bani Sadr 
nuomonė. Revoliucinė taryba 
dar nėra nutarusi suimtų ame" 
rikiečių išleisti. Kaip mula Cho-- 
meini pareiškė, šitas klausimas* 
privalo būti smulkiai aptartas. 
Amerikiečių klausimas labai su
dėtingas, todėl jį privalo spręsti 
visa taryba.

ją . už pastangą išsaugoti savo j kęs kun. Šarauskas, dalyvavo 
kalbą ir savo kultūrą. Tame se- { St. Balzekas ir kun. J. Pruns-
nato posėdy dalyvavo Alto ats
tovai Gr. Lazauskas, A. Jankū
nas.

MINĖJIMUS KONGRESE 
ORGANIZUOJANT

Siekdama, kad Lietuvos nepri 
klausomybės atkūrimas būtų

kis. Vasario 21 d. Chicagos mies 
to centre buvo World Without 
War sąjūdžio sušaukta žmogaus 
teisių klausimais konferencija. 
Joje dalyvavo kun. J. Prunskis. 
Vasario 23 d. Chicagoje pyko 
Mindszenty sąjūdžio su važia vi
lnas, kuriame dalyvavo Gr. La

Įdomu, kad Domininkonų arn- 
basadoje užėmime? metu nebuvo 
nei vienas Sovietų ar kitos su 
rusais b e n d r adarbiaujančios 
valstybės ambasadorius. Darosi 
išvada, kad jie gal buvo įspėti 
nevykti į Domininkonų Respub
likos ambasadą.

— General Motors korporaci
ja žada nuo kovo 15 d. atleisti 
6,500 produkcijos darbininkų; 
nes mažai perkama vidutinio 
dydžio automobilių ir mažųjų 
prekėms išvežioti mašinų. Atlei
dimas palies Kalifornijos, Geor- 
gijos, Michigano, Missouri ir 
Wisconsin dirbtuves.

AR J. T. KOMISIJAI LEIS 
PASIMATYTI SU ĮKAITAIS?

— Tvirtinama, jog Sovietų 
politikai yra įsitikinę, kad inva
zija į Afganistaną buvo didelė

tovų Rūmuose ir,• Senate, ’Ame-" 
rikos Lietuvių Taryba -.laiškais 
kreipėsi į kiekvieną.kongresma. 
ną ir kiekvieną senatorių. Buvo 
išsiųsta daugiau kaip-500 laiškų- 
ir dar su kai kuriais'buvo su
sisiekta telefonaisir asmenis^ 
kai.

PALAIKOMI RYŠIAIS SU' " 
KITOMIS TAUTYBĖMIS

Amerikos Lietuvių Taryba 
stengiasi palaikyti gyvą ryšį su 
kitomis laisvės siekiančiomis; 
tautybėmis išeivijoje. • Lietuviai, 
lenkai, latviai, estai, gudai, uk
rainiečiai ir kiti dalyvauja ben-

. TEHERANAS, Iranas.—Jung- klaicfa. Maršalai nežincf, kaip -tą

K. P.

i

•^Platinimą vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa-

Pavardė ir vardas
Adretas ------------

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

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

reikiamaipaminėtas-JAVAts--|zauskas-4r-kun.--J.-Prunskis. - — ~ ______
ALTo,-Informacija tinių Tautų komisija tirti šacho klaidą atitaisyti

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJlINOSa OALIKA GAUTI M«PAPRASTAI (DOMIUS •VYTO

JO, VISUOMINSS VBIKtjĮO I* KASYTOJO ATSIMtNUMH

4š Los Angeles-frys -inžinieriai. 
[Pitkinosi jaunimo, pasimetimu 
ir Įvairiomis išdaigomis: suter
šė karpetas, paveikslus ir bene 
$1,000 kotelis patiekė sąskaitą.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastanga*, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ______________________ —______________
Adresas _____ —-------------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. ^Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas ------

______ - i' .* - jį - —  -   ~ " 
Adresą* j ‘ .

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė_

110.00

Minkšti viršeliai <10.00

Minkšti viršeliai 115.00

110.00

<•

S — Naujieax, Ckiaag*, 8, JU.t Wednesday, March 5, 1980

i >, ’ PriBėtf dolerį palto Hlaldomc

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką!

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____dol.
Pavardė ir vardas 
Adresas________

kuris

ir Toronte. Bet tenetriumfuoja 
spauda, kad mes kalnus nuver- 
tėme... Kas girtina — tai gir- 
kimės, bet nekelkimrĮ padanges 
to, ko’ neverta kelti. Būkim nuo
saikūs, objektyvūs ir tolerantai 
kiek kitaip samprotaujančių 
atžvilgiu. Tėvynainiai kovoja 
žūtbūtinę kovą, mes jų užmojus 
besąlyginiai remkime ir nepasi- 
meskime klystkeliuose.

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruota® vaistininkai
-4- TeL 476-2206

Dctala vMaliata. M-M dabar uk
KnkMato vfrlaliali » _______________

Or. A. J. — AUKiTA KULTOGA — flAUKO* ŽMONGG.
KaUonte p* - fcreęa lapGAUl. Dabar tik

1. Kun. M. Valadkos Už LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl._____

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

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.

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

___reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, HL, 60608
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Mokėsi iš seno elementoriaus
Didelė senų amerikiečių dauguma mokėsi Ameri

koje. Vienam kitanF pavyko1 kelias žiemas praleisti mo
kykloje, bet tikrai prie knygų jie'prisėdo tiktai Ameri
koje. Jie pramoko angliškai, pažino raidžių vardus, 
galėjo pasakyti, kai sunkiau išeis lietuviškas vardas 
reikėdavo parašyti. Jie patys išmoko vardą, pavardę 

I - " ’‘i

parašyti, bet jie pramoko ir kitiems savo pavardę “pa- 
spelyti”!

Daug lengviau buvo Antrojo pasaulinio karo ban
gai, pasiekusiai Ameriką. Jie apsigyveno pas savo gi
mines ir pąžĮstaipųs, ,bet/daugiau žinojo, negu senieji 
amerikiečjąi...Daugelis jų pramoko angliškai, jiems bu
voję* 
isšpr(

iaū susikalbėti ir darbo bei'amato i problemas

Bet senieji’ AinerikoS" lietuviai’ išmoko ir visuome- 
ninį darbą dirbti,' .įvairias įmones organizuoti, vaikus 
išauklėti ir į mokslą leisti, sales paruošti ir stiprias 
organizacijas pavyzdingai sukurti. Turime 90 metų vei- 
kianti Susivienijimą Lietuvių Amerikoje, turime tau
pymo bendroves, dideles krautuves, bažnyčias, vienuo
lynus; lietuviškus -kiikraščius, knygų leidyklas “ir kito
kias įmones.

Iki šio meto naujai atvažiavusieji nepastatė nė vie
nos didesnės Įstaigos. Profesionalai turi'kelias klinikas, 
lovas ligoninėse, bet mažai teįnešė Į kultūrini ir visuo
meninį Amerikos gyvenimą.

Jie rapinosi sūorgąnizuoti Amerikos Lietuvių Ben
druomenę, bet iki šio mėto šis darbas jiems nesiseka. Viė- 
tpj demokratinių visuomeninio darbo principų, jie į vi
suomeninįdarbą deda vadizmo ir autoritarines mintis: di< 
delei organizacijai sudaryti.

Tremtiniai ryžosi sudaryti Amerikos Lietuvių Ben
druomenę, bet’iki šio meto nesusitarė dėl tos Bendruome
nės organizavimo principų. Vietoję paprastų susirinkimo, 
kuriame būtų aptarti patys pagrindiniai organizacijos

ti jokių bendro' darbd dėsnių. ’ Jie priOnė konstituciją, 
I aptarė organizacijos darbui reikalingus nuostatus ir 
užsiregistravo Illinois valstijoje, ši Bendruomenė turi 
apylinkes, apygardas, šaukia metines konferencijas ir 
tvarko organizacinius reikalus. ’

Palaidoji Bendruomenė jokių nuostatų neturi. Kai 
reikią pravesti organizacinius rinkimus, tai kaitalioja 
nuostatus, kad galėtų pritaikyti tam momentui ir “jai 
mėjimui” reikalingus nuostatus. Tuo reikalu kyla skir. 
tingėsi interpretacijos dėl viso organizacinio darbo. < :

.Praeitą sekmadienį Chicagoje vykusieji debatai 
klausytojams padarė daug rimtesnį įspūdį, negu nalai- 
džioji Bendrumenė. Konstituciją turinti reorganizuo
tą jr. užregistruota Bendruomenė teisiniu ir organiza
cinių atžvilgiais daug stipriau stovi. Josios nariai žino, 
ko siekia, jiems pažįstama organzacinė pradžia, nesu
tarimai su palaida Bendruomene ir kliūtys vienai dide
lei Bendruomenei suorganizuoti.

Palaida Bendruomenė, vietoje tiesioginių kultūri
nio darbo pareigų, ji pradėjo rūpintis pinigų paruoši
mu Lietuvos ambasadai ir konsulątąms. Josios pareigū
nai tuo reikalu nieko nedirbo, :tuo tarpu Amerikos Lie
tuvių Taryba ir Vyriausias • Išlaisvinimo Komitetas, 
šiuo reikalu pradėjo rūpintis prieš, pusantrų metų. Jie 
susitikinėjo su Valstybės departamentu, su Bendru Bal
tijos valstybių komitetu, su atsakingais Lietuvos Res
publikos pareigūnais, svarstė reikalą ir problemą iš
sprendė. Klausimą išsprendė ir tylėjo.

Tuo tarpu palaidos Bendruomenės atstovas, nuėjo 
į Valstybės departamentą, patyrė, kad šitas reikalas 
jau sutvarkytas. Rastos vertybių atsargos, leista jas in
vestuoti didesniais dividendais, todėl ir susidarys Lie
tuvos atstovybėms reikalingos sumos. Kol klausimas 
buvo svarstomas, tai apie jį niekas nekalbėjo, bet kai 
problema buvo išspręsta, tai sprendimas tapo viešu da
lyku. Bendruomenės' atstovui nuvykus į Valstybės de
partamentą, jam buvo pasakyta, kad reikalas išspręs
tas, lėšų klausimas sutvarkytas.’

Bendruomenės atstovas, nieko nežinojęs apie išti
sus metus .vykusius pasitarimus/Valstybės departamen
te; manė, kad niekas apie juos’nieko nežinojo. Jąm ding
telėjo ' mintis, kad jis gbli pasinaudoti! ’^vetimų' atliktais1 
darbais. Jis paskelbė, kad jis sutvarkė Lietuvos amba
sados ir konsulatų ekonominius’ reikalus. Tąi nebūtų 
toks didelis nusikaltimas. Jeigu niekas netraukia teis
man? tai svetimais darbais’ pasigyrimas" netole
ruotinas. ''V-.’"
----Br ėš kelis metus J. Gailą pareiškė,-kūd jis apmo- 
kėjo Simo Kudirkos ir jo šeimos atvykimą į Ameriką. 
Dr/ Bobelis pasakė, kad jis rūpinosi Kudirkų reikalais-, 
tarėsi'su'Valstybes departamentu, sumokėjo kelionpi- 
mgiuš, bet Gaila ir toliau tetvirtino savo. -JJąskelbėm 
ALTps sumokėtų čekių fotostatines nuotraukas, bet 
ir tas nepadėjo. .......

Reikėjo pasiruošusiam lietuviui tęisimnkui pris
pausti inž. Gečą prie sienos, kad viešai prisipažintų prie
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šaltos žiemos vaizdas

A. SVILONIS

RAŠINYS, KURIS VERTAS “PREMIJOS”
f

i piketuotojai turėjo blogų tikslų. 
' Juk jie piketavo prieš su kom- 

pripažįsta/ kad tokk~kon7er"tai j pailijos žinia suru°štą Jaunimo 
sukelia išeivijos tarpe erzelį. Jis Centre koncert^- tai buv0 
rašo, kad dėl tokių koncertų [ bloSas tikslas Pietuoti prieš 
vyksta susikirtimas,’ atseit'*- agentų atvežtus Maskvos paga- 
protingųjų su kvailiais^ Tikrai ■ mi^jus filmus ir rodomus tame 
nereikėtu stebėtis/ kad Juozas, Pač’ame Centre? Ar tai buvo 
Vaišnys už tokių koncertų ir jų ! bIoSas tikslas aPg“**’ Jaunimo 
lankytojų gynima gali tikėtis j Centrą, kad jis nevirstų komjau- 
sulaukti, jei ne Lenino ordino, ‘ nimo centru? Ar tie piketuoto- 
tai bent kultūrinių ryšių ‘‘Tė-j įi nešiojo plakatu^ su nekultū- 
viškės\ draugijos vado, draugo 
generolo P; Petronio-padėkos ir 
pagyrimo lakšto.; ■, .

m. ’ •’
Juozas Vaišnys savo rašinyje 

ryžosi išaiškinti minėtų ‘Laiškų’ 
skaitytojams piketąvimo ir ply
tos metimo morališkumą. Man 
rodos, kad jis, pr:eš ūradėdam'’s 
aiškinti, turėtų atskirti piketą-

(Tęsinys)
Juk ir pats Juozas Vaišnys

ringais užrašais1? Kodėl jis ne
paminėjo ne vieno tokio nekul
tūringo’ užrašo?’ Kodėl Juozas 
VaiŠnys rašo, kad piketuotojai 
'įkabinėjo praeivius, o ne prie
sagai?

niekas neužsitamauja.
Apie tą raudoną plytą, kuri 

“įlėkė” per langą Jaunimo Cent
re, yra tiek ir tiek prirašyta. 
Išnagrinėta ir aiškiai įrodyta, 
kad tie kultūringieji piketuoto
jai jos nemetė. Taigi jo morali
zavimas Kūčių dalyvių yra ne 
kas kita, kaip tuščiažodžiavimas. 
Jis rašo apie piketuotojų sąži
nės ramybę, matyt, jis nepagal
vojo, kaip gali būti rami jo są
žinė, kai jis, neturėdamas įro
dymų, skelbia netiesą. Jo žo- 
-’žia’s tariant, piketuotojų sąži- 
~ė 'yra apkerpėjusi kaip senas 
kelmas. Man rodos, kad yra ap
kerpėjusi sąž’nė to, kuris .skel
bia lielešą, įtarinėjimą; Įtaiitik- 
rai Į udija,; kad jis yra apkerpė- 
•?«s kaip senas kelmas.

Juozas Va’šnys plytos metimą, 
žūt būt, priskiria piketuotojams. 
T’’e jos nemetė, nes tikrai buvo 
kultūringas*' piketais' išreikštas 
protestas. Jie jos nemetė taip, 
kaip nebuvo užpultas’ kun. Ke- 
zvs prie altoriaus. Tat, noriu pa-

vimą nuo plytos. O be to, .su
prasti, kad toks jo aiškinimas 
yra demagogija, grynas visuo
menės mulkinimas. Štai jo žo-į 
džiai.. . Jeigu kas geram'tikslui klausti ano rašimd autori” a- to
ruos: a piketavimus, nešiodami kiais nepamatuotais įtarinėji- 
su kultūringais užrašais plaka-, mais Juozas Vaišnys apeliuoja į 
tus ir neužkabinėdami praeivių, 
tai nieko blogo. •. Jei taip, tai 
tada reiktų paklausti Juozą 

minimi

^suornenę tikėdamas sulaukti 
.. į- karkimo vai-

- ko? Deja. įtarinėjamais -ir ne- 
iesos skelbimu tokio vainiko

Baigdamas savo rašinį, jis su- 
<ki~sto iše’viją į dvi dalis: į ty- 
’i”čia‘ą,-kurią sudaro dauguma, 
j- ■’•ėkarčlujų ’ sudaro mažuma, 
ir kad ją* proporciją parodė ap
rašytasis koncertas. Jis,, mat, 
koncerto dalyvių salėje suskaitė 
nėr 700. o su plakatais gatvėje 
’’•’ikščiojo rik mažas būrelis- Ty- 
l’nčioji dauguma, anot jo žo
džiu. nesiginčija, bet pozityviai 

kn'riri'nga’ išreiškia savo

.skelbiamo melo; Draugas dar'ir šiandien ^nedrįso šio ‘
Bendruomenės vadų “atlikto Harbo” paskelbti/nors dali į' -
gūnia žino, kad buvo paskleistas negražus melas- ' "" ... ..... •• *r

Kitas Bendruomenės apygardos- vėikėjąs 'Xaukai- liks lietuvių-pasityčiojimo o jej, > nes j. s oiau nezi 
tis, varto jas Gailos netiesą,1 paskelbė, kadį Jįf- yadoyau-1 • gyvenime.
jama Bendruomenė surinko 250,000 dolerių ’ lietuviams Į Dyąųgas turi paqas brangiausias elementoriams 
diplomatame. Tas reikalas buvo paskelbtas ALTos pra- spausd'nimo mašinas, turi. - didelį 'redaktorių ? skaičių, 
nešimais, bet Laukaitis jo neskaitė ir nieko apie tai . ne- t^rj^ė'labai'lerigvai 'paskėlbia ^nėteišybĄir'neturi drą'-

\dai tiesą.
k pagalvokite. ka_ Juozas 

q y v*scf)
išeivijoje yra tok'v, daugu

ma. kuriems- nesvarbu, kad kom
partija su kolaborantais ruošia 
Von ^ertus. ir tai nesvarbu, kad 
ve atliekami oas jėzuitas’ Jatp 
nimo Centre. Toji dauguma ne
skaito sau pažeminimu atsisėsti 
kartu su Chicagos* ^pažangiai- 
s‘ais” ir kartu su jais ploti, kelt:

kuriame būtų aptarti patys pagrijįdiniai' organizacijos 
klausimai, jie ruošia viešus debatus?’jie naudoja'“anglų 
radij?. valandas, kad galėtų far^Įsavius nesūsiprati- mcu jv uai.ųe- uet jie įauai lengvai p^eiwa
mus išaiškinti. “Tai turėtų būtr pačių lietuvių—darbasr-žino.-JJnžino -todėl, kad Draiiga.<w..<d^ Į soslto melo~ btltžiišyti;/ Laukaitis, skaitydama^' sėndelė-
bet savo nesutarimus neša Į anglų stotį ir ten viešai melą, o kai patyrė, jog tai męląs, tai. nesiryžo ątitaisy- mentBriaus: i£^i6clus, viešąr? labai negražiai apsijuoki- 5 Xi JQ1O 
gvildena tarpusavius nesutarimus. Didesnė dalis atski- ti. Laukaitis iš principo Naujienų neskaitė o Išaugas no/j|s ne Hik^ kair^ofa, k^?t|rąugas parašė, bet visiems ovacijas atsiųstam " solistui. I' 
lo nuo palaidos Bendruomenės,! nenorėjusios prisilaiky- paskelbtos neteisybės neatitaiso, tai Laukaitis ir pasn viešai pasigyrė/Ėad? jis nežino, ką pasakoja. (Nukelta į šeštą puslapį)

■ ’. - ” K * v 1 ♦ ' • *’ *. ik- 4

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
MAŽASIS BURTININKAS

(Tęsinys)

Gabrys grįžo nuo gyvulių pusryčiauti, kaip 
visados gyvas ir linksmas. Greitomis ‘kieme, prie 
šulinio, nusiprausė ledd Šaltumo' vandeniu ir bėg
te nuskubėjo pusryčiauti. Pakeliui' prieangy pa
sitaikiusį katiną jis, už. sprando friebęs,, mik
liai permetė per savo galvą ir tuojau atsižrįžo 
pažiūrėti, kaip šis labai nustebintas apsivertė 
ore, ir vis dėlto visom keturiom kojop nukrito į 
aslą ir pasipūtęs smarkiai puolė'į kampą^

žinoma,* šiuo nuotykiu buvo abu ą^atenjdnti; 
Gabrys džiaugėsi, kad jam tap'' pavyko'* katinąj 
per galvą peiHnesti ir' kad katinas'/': atsidūręs 
kampe,blizgė jo akim|is,kad nuo Gabrio,kuris Visa-’ ‘ 
da pravartu pasisaugoti^ ŠĮ kartą dar taip lengvai 
atsikratė...*’ - - •. *=«•. • -.s. ■»

— Gabriuk, — lėtai pašaukė dėdė Nikode
mas ir galima buvo pamatyti,31’’kad meiliai besi-" 
šypsodamas— tokia ypatinga jo niūriame veide, 
kalbančių raukšlių išvagotame dabaF’ pasiro

dė šypsena. — Eik čia, Gabriuk,— k V aš taiF pa
sakysiu r r r

Ir’dėdė"Klemas kartu ir Kazimieras, nū-’ 
sivedę. Garbrį j arti, esantį .svirnelį.------- ----------

Aneliukės akys buvo dar labiau išsigandu- 
sios, jos, tarytum permatomi laibučiai piršteliai, 
sau atskirai kiekvienas, kaip gyvi, paeili—vi^ 

‘judėjo... ’ ' ’
Gabrys, supratęs, kad jį veda į svirnelį, ir 

nieko pikta nenujausdamas, net pirmas ten nu
bėgo ir pats paslaugiai išmargintas dureles; 
atidarė.

— Sakyk tu man . . . — pirmas atsisėdęs ant ’ 
čia pat stovinčios lovelės krašto, labai jau lėtai' 
pradėjo dėdė Nikodemas, — ar tū nematei kar
tais laikrodžio, nu, kur aš vakar štai Kazimierui 
padaviau?

Gabrys, išplėtė akis, pažiūrėjo į vieną, pa
žiūrėjo į kitą ir^ jau-neramiai tyliai atsakė: 
i,Ne •
1 Sakyk tRttai, ne-ma-tei *. /// * ?

Ne • • ,e!’7t .* 
r » * * < <

1 — Tu Gabry, geriau atiduok! Gal tu jį tik; 
pažiūrėt paėmei? Tau nieko nebus. — Vis ypa? 
tingai šypsojos dabar toks resvas Nikodemas,—. 
Geruoju ... atiduok . . ,

4^ kad aš nežinau ?
L — Žalty, prakeiktas ! Ar atiduosi laikrodį^

3

- *
- M'

Bet Nikodemas jau taip buvo įsiutęs, kad 
nieko nebesakydamas pavertė Gabrį ant suolelio 
iri liep’ėKažimieruif-————--------------- ----------
.* ■ — Imk virvagalį...

— Ujūi, ujuil. .. — tyliai ’r skausmingai 
suvaitojo* Gabrys, laukdamas'pirmojo smūgio. O : 
paskui jis nieko nebesakė, tik dantis sukandęs, 
kad net Kazimieras ir dėdė Nikodemas negirdė
ti},viena gaida—jokia raide nepavaizduojamai-ty- 
lutėliai ūkė? .. t ..

Iš svirnelio girdėjosi kietai, lygiais protar
piais tariami Kazimiero žodžiai:---------------- L—

— Kur laikrodis? Dubk laikrodį! Kur laik
rodis? Duok laikrodį! Kur laikrodis? Atiduok, 
rupūže!...
t /, Ortais protarpiais Nikodemas vis ramiai, vis 
lėtai ir neskubėdamas, Įterpdavo pilnu pasitikėji
mo balsai . "

Nesmarkauk/’ prisipažink... Nesmar- 
kauk, prisipažins.. A J .

— Kazi-i-imierai! — nesavu balsu klykdama 
kipmu bėgo Aneliutė į svirnelį., ' (

Čia tavo laikrodis!. / , Ci .
Kazimierą Anelfukė rado pakelta • ranka. Ir

— Kazi-miero lovoje, šiauduose!... — kuk
čiodama atsakė Aneliutė ‘ ir nesulaikomai ’ pra- 
vįrko._ .__ _____  ____________ .__ '

— žaltys prakeiktas! — jau visai be reikale 
ir be prasmės susikeikė Kazimieras, nežinoda
mas, kur staiga padėti pyktį.

— šiauduose, tai ir nežiūrėjau... — Drebančia 
ranka jis paėmė laikrodį, paklausė prie ausies 
pridėjęs ir liko taip kurį laiką, nežinodamas kas 
veikti.

“ Gabrį netrukus radau už daržinės, kur jis- 
dažnai kapodavo žagarus. Alkūne pasiėmęs są
sparos, veidą rankovės įlinkime paslėpęs, jis sto
vėjo nusigrįžęs į sieną ir nekrustelėjo. Aš’ pasto
vėjau sumišęs ir jau..norėjau bėgti atgal. Man 
baisu buvo pamatyti dabar Gabrio ve: dą. Bet jis 
pajutęs, kad aš čia, staiga atgrįžo. Ir aš pama- 
čian’jo saubą veidą, siušas. tik" išvargusias akit 
Mane' rieišjrisakytai sujaud'no; ir išgąsdino, Hd 
jo veidas dabar tyliai toks pat, kaip visa/# ‘

Nieko naujo jame nesimatė, nors aš ir' tik*

suriko ir Ga&rys. tu veidu dėdė Nikodemas.

j5j.ua ■‘y11 Lua, DdL atėjo r Jkazimiera"
Atnese vis dar drebančiuose pirštuose nan roRfc-*
Al ‘ f* -M 4 - 4 **■ * 'h •*' ", * f-j

— Še, Gabry, rūkyk... Vąkar pirkau., 
kermošiuje’.. .

(Bus 4augiau) ™: t

4 — Naujienos, Chicago, 8, Iii. -b.< c'hv Msreh 5, 1980

j5j.ua
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SVIMTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

‘Baimė Viešpaties mokina išminties, ir nuolankumas 
eina pirm garbės” — Pat. 15:33.

“Nųola.nkųniaą yra visų dorybių pagrindas. Kurie didžuo- 
jasi ir mano kad jie viską žino, nėra pasirengę priimti pamoky
mą. Vienas patarėjas yra pasakęs: “Juo daugiau žmogus tyrinė
ja, tu© daugiau netobulybių jis suranda savo charakteryje.” Ki
tas yra pasakęs: "Dešmt tūkstančių kalčių- mūsų artimuose, yra 
mažesnės svarbos negu vienas nusikaltimas mumyse''. Taigi 
pažinimas savo nusidėjimų ir netobulybių turėtų pądarytj mus 
nuolankiais. Žiūrėdami į Jėzų mes matome puikų nus.žeminimo 
pavyzdį, mors jis buvo tobulas vistiek buvo nuolankus ir visuo
met paklusnus savo dangiškam Tėvui.

tV. RASTO 1 YRINETOJAl
J. Munkant, 196 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. K. G, BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ WOOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

444» So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modical Building) ToL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarun*.

Jei neataliepoa, skambinti >74-8004

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeeMheet©r Cemmvnity klinikos 
Medicinos direktorius

i9M S. Menheha Rd. Westchester, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

TeL: 542-2727 arba 562-2728

SI 3-5893

Gydytojas ir chirurgas 
ŠPECIALYBR AKIŲ LIGOS 

- 103rd StrMt
;Valandos pagal snetarimą

DR. FRANK PLECKAS
optometristas

KALBA LIETUVIŠKAI 
2^U W .71 St. T«L 737tS144 

Tikrina akli. Pritaiko ir
4 “contact lensea”

VaL asai RMitariiną. Uždaryta treč.

OIL LEONAS SEffiUTIS
IMIKSTŲ, POSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
r 26S< WEST SM STREET

ketwtd. A—1 Htui

Rtzidendios telefu Mi-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Undra praktika, spoc. MOTERŲ ll*< 
Ofisas 2452 WEST 5Wn SYMET 

T< PR 1-1222
JKISo VAL.. pina antrnd.. erodą-.

ilsia 2-4 vaL popiet ir *>*<

r 4LLEIK1S, O. P.
■ OBTEOPEJĄS-PROTEZISTAS 

■ Aparatai - Protexai. Mėd. ban- 
1 dažai. Speciali pagalba loiema.

Vai.; 9—4 ir 6—8. Irttadieniai* 8—i 
tfcū WfstAJrd St, Cbteaj*. I/L SSeM

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

, Prostatos, inkstų įr šlapumo

5025 CENTRAL ĄVK
St.'.Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4206

-“ERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai— Pilna apdraudė 

ŽIMA KAINA

/ MOVING
ApdrauMM parkrauatymai 

U įvairių atitumy.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 176-lttt arka S7M9M

•jaH

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 

PRASTI “NAUJIENOS"

STEPAS VARANKA

s 
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LENKŲ ŠOVINIZMAS VILNIUJE
- * . X " ■■

(Lenko žurnalisto atsiminimai iš Vilniaus 
okupacijos laikų

(Tęsinys)
Ta proga prie vyskupo rūmų

— 1939-1941 m.)

tų Sąjungos valdymo metus 
Vdkietijos-Sovietų Sąjungos ka
ro pradžios.

Nemalonios išvados.

Ar istikrųjų taip buvo kaip

iki

UEIWIU UTERARINE DRAG-

1879 - 1925
/Tęsinys)

Mokslo uždavinys yra saugo-' Surinkimas priėmė įstatus, 
ti kas egastooįA O kam gan>' nustatė draugijos vardą — Li 
tos dėsniai įr garinis vystymą- tauisshe Literarische Gesells. 
s’s lėmė išnykti, t< mokslas rten ■’hhaft — ir draugijos tikslus, 
giasi išlaikyti vaizdu ir raštu. 
Jau neturį laiką eilė moksliniu- j 
vu. ju tarpe keb net pirmos ei
lės. pašventė savo jėgas Lietu-

Lietuves vaizde tebėra šešėlių 
ir neaiškumų, kitą sritis yra la
bai turtinga ir neužtenka pavie
nių žmon’U pastangų, kad iškė
lus visus jos turtus. Tai tepajėg 
tų planinga ir sutartinė tam tik

vyko lietuvių demonstracijos. r 
kurias policija globje. Kąž koks 
vienas policininkas mokinukui 
iš švarko išpjovė sagas su ere
liu. Nors garsaus Voldemaro žurn^nstas NneczvysIa^_ Krzep- 
nebuvo, bet šauliai savo’ nepa-| 
lankią lenkams veiklą varė. Jie 
laike vaidinimo “šikšsnospamio 
kerštas”, kai dainininkė Hal- 
mirska pradėjo dainuoti, pakė
lė triukšmą, apmėtė sceną ak
menimis ir supuvusiais kiauši
niais. Vaidinimas buvo nutrauk
tas.

PABĖGĖLIŲ PERKĖLIMAI
Vilniuje pasklido gandai, ksd,skelbia rimtam žurnale neteisin- 

prasidės lenkų “pagromai”. Lie- žinias. Jis patarnautų len- 
tuvos spauda pradėjo kurstymo ^ams geriau aprašydamas apie 
prieš lenkus akciją. Sklido gan- lenkų policijos elgesį ir bruta- 
dai, kad sovietai nori užimti Ium? su Lenkijoje gyvenančio^ 
Lietuvą. Gegužės 5 d. prasidėjo' *nis mažumomis Vilniaus kraš- 
nepateisinamas lietuvių elgesys. i’’ Lvove. Noriu priminti, kad
prieš lenkiškas bažnyčias. Poli- l eluviai niekada nesidžiaugė, 
cija ir šauliai mušė lazdomis vi- Lenkiją užklupdavo nelai- 
sus. išeinančius iš;b_ažąyčiy len-į-nės. Lietuva visada užjautė 
kus. Autorius rašo, kad jam bu- ’ cs?nči<7 kančioje Lenkiją. Lietu
ve sakoma, kad popiežiaus sek- lva no’-s ir nedidelė valstybė, kai 
retorius nuncijus Perron gavo Vcto-etija triuškino Lenkijos 
iš policininko su gumine lazda miestus ir žmones ir vėliau su 
per galvą. Lietuvos literatai pa- ■ sovietų. Sąjunga dalinosi jos te
skelbė smerkiantį laišką apie iš-ir’tori ją, nesinaudojo jos nelai- 
sišokimiis. Daugelis lenkų gavo1 ni- dol savo sostinės Vilniaus 
persikėlimo raštus. Jų tarpe: aors buvo gundoma, Lietuva 
Wojtko'wski, Szczensny, Qlcha; išgales priglaudė masę 
Jordanowma, Rabinowicz, Ja- pabėgėlių ir tuksiančius kariš- 
gielski, Sobolewski Proszkow- suteikdama jiems geriau- 
ksi, Orenburg, Linski ir kiti. Jie siss pagal esamą padėt sąlygas, 
buvo keliami į Žagarę. Neište- Nežiūrint to, 
kėjusios motęrys į kitą vietą, vus’*
Jautėme neramumą. Ljetuvos! plėštą savd seną sostinę Vilnių, 
pasiuntinys iš Maskvos atskii*[lenkai tojaus jame pradėjo po= 
do Į Kauną. Į grindžio veiklą prieš Lietuvą ir

Gegužės mėnesį įvyko’demops- lietuvius, kurie jiems ištiesė, pa- 
trątyvįnės lietuvio policininko galbos ranką. Dėkingumo var- 
ląįdotŲvės, kurį neva tai buvo d an šiandieną, kaip ir anksčiau, 
kalbamą, lenkai nušovę. Pašėko- tie nekultūringi “chamai' 
je to, įvyko prie Aušros Vartą, dažniausiai sarkastiškai pajuo- 
Ožeškienės ir kitose vietose de- I _ . .
monstracijos. Stralip, Rudnic- kiais juk lenkai save laiko) tas 
kio ir kitose krautuvėse buve Į nedera, 
daužomi langai, žmonės ir bal
dai. “Liutnia’’ teatre žiauriai 
sumušti 2 žmonės. Policija laz
domis mušė vaikus ir moteris. 
Autorius rašo, kad jo. grupė 
bandė perkelti bendrabutį į Pa
nevėžį. Tuo reikalu vykome į 
Kauną ieškodami pagelbos pas 
anglų ir amerikiečių pasiunti 
nius Preston'ą ir Nore'einą 
Taip pat kreipėmės ir į ‘dikta
torių Alekną”. Birželiui įpusė
jus, vokiečiai užėmė Paryžių.! le taip, kaip lenkai, ir linki jam 
Vilniuje lenkų ūpas krito. Lie-Į Igų <larb:ngų valomo metų 
tavoje padėtis taip pat pasikei- 
tė. Lietuvą užplūdo Sovietų Są
jungos kariuomenė. Lietuva ta
po nesavanoriška sovietų res
publika. t f7

kowski taip “gražiai“ lietuvius, 
ypačiai Lietuvos policiją, savo 
visuomenei pristato kaipo bru
talius žmones, kurie daužė vai
kus ir moteris. Autorius, gyven
damas Vilniuje kaipo? pabėgė
lis, nemini, kad matė savo aki
mis policininkų išsišokimus.. 
Profesionalas žurnalistas pasi- 

. tiki nepatikimais lenkų šovinis
tą :s lietvių priešų gandais ir

kus. Autorius rašo, kad jam bu-

, Lietuvai “atga
ja Sovietų Sąjungos a pi-

i” yra

kiami. Kultūringai tautai (to-

Nežiūrint Lenkijos skriaudų 
ir lenkų išsišokimų prieš Lietu
vą, Lenkijai atsidūrus tragiško
je nelaimėje Lietuvos preziden
tas ir vyriausybė pasiūlė ir 
praktiškai suteikė Pilsudskio 

į šeimai ir jo artimiesiems glo
bą. Ir šiandieną lenkų kardinėk 
ui Woytylai tapus viso katali- 
ciško pasaulio vadu — popieži
umi Jonu Pauliu 2i-oju, lįetų- 

i /iąi tuomi didžiuojasi, žinoma

t

8. DRAUGUOS TIKSLAI

1) Užs'mota parengti pilną 
thesaurus linguae Lituanicae,

2) kiek įmanomai daugiau už
rašyti Lietuvos archeologijos, 
mitologijos ir istorijos,

3) rinkti dainas,
4) rinkti specifiniai lietuviš

kas giesmes, padavimus, paša-

Mažeika & Eva ns

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

SLaidotuvių Direktoriai
eo><c cm rru u/Ecrfeoki

5) sudaryti lietuvišku asme
nų ir vietovių vardų sąrašus.

9. SUSIRINKIMAI 
IR VALDYBA

Kasmet vykdavo vienas ge
neralinis narių ir keli eiliniai 
ir vieši susirinkimai.

Generaliniuose narių susirin
kimuose buvo tvarkomi ‘orga
nizaciniai reikalai: išklausyti 
Valdybos it Revizijos Komisijos 

; pranešimai, ‘daromi, pasiūlymai’

EUDEIKIS
apjungtų visu dalyvių jėgas ir 
mokėtu plačiu baru sukelti su
sidomėjimą Lietuva.

Tokių minčių vedami, žemiau 
pasirašę siūlo steigti draugiją, 
kuri veiktų panašiai, kaip Lat
vių Literarinė draugija arba 
žemosios Vokietijos kalbos drau 
gija. Jie kreipiasi"! visus, kurie 
pašaukimą ar-profesiją turi ry
šių su lietuviškumu ir, be jų, į 
visus, kurie rūpinasi, 'kad-po ■■ -
mūsų akių nepasikartotų, kas dėl veiklos, nustatomų* ateities 
kenkia istorijos- tyrinėjimams: j kursų planąi ir, .jęr :buvp?atė- 
kad tauta, esanti verta pagarbos jęs laikas, buvo renkama valdy
to užuojautos, neišnyktų negar- ba ir ■* kiti rinkiniai organai, 
bingai ir be pėdsakų”. Į 1904 metais išrinkta tokia Val-

Be Bezzenbergerio, Voelkelio 4yba tęims metams:
ir Giseviaus, šį atsišaukmą dar j- 1) Slaptas Tarėjas prof. Dr. 
signavo: gimnazijos mokytojas Adalbert Bezzenberger iš Ka
liope iš Gumbinės, kunigas Ja- raliaučiaus, 
koby iš Klaipėdos, ponas W. 
Marmhardt iš- Dancigo, profeso
rius von Miklosich iš Vienos, 
profesorius Nesselmann, tribu
nolo teisėjas Passarge ir profe- 
sorus Schade iš Karaliaučiaus, 
profesorius Pott iš Halės, pro
fesorius Schmidt iš Berlino, ku
nigas Sturies ūš Kaukiemių, 
gimnazijos direktorius Toeppen 
iš Mariednwerderio ir superin
tendentas (vyskupas) Ziegler 
iš Ragainės.

1879 m. spalio 14 d. Tilžėje 
įvyko steigiamasis susirinkimas. 
Jame dalyvavo: kunigas Jaco
by, kunigas Jussas ir mokytojas 
Eynars ' iš Klaipėdos, kunigas 
Jurksčhat aš Priekulės, kunigas 
Sturies ff gimnazijos mokyto
jas Urban iš Įsrūties, gims, mo
kytojas Hoppe ir kun. Passarge 
iš Maltoškių (Mallwischen), 
kun. Wenskat iš Karklės, gimn. 
mokytojas Bartsch, knygininkas 
Bergens, superintendentas (vys
kupas) Hoffheinz, .realgimn. 
mokytojas Knaake, gimn. mo
kyt. Wownatzki, superintenden
tas Krięger, kun. Kuesel, knygi- 
ntokas Loesch, gimn. mokyt. 
Dr. Presibich, aptiekininkas 
Siemering, realgimn. mokyt. Dr. 
Siemering, gimn. mokyt, Tho
mas, gimn. mokyt. Voelkel ir 
gydytojas Dr. Wallentowitz, vi
si iš Tilžės-

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2) Prof. Dr, Karl Lohmeyer iš 
Karaliaučiaus, ' :

• _,3 Riteriško dvaro savininkas 
Hugo Scheu iš Bajoriškos Šilu-

4) Prof. Kuršaitis,
5) Kunigas Stein,
6) Mokyklos vedėjas,' rekto

rius Lepkeit,
7) Kunigas Bartschat (visi 

■ keturi iš. Tilžės) , ir
8) Kunigas Dr. Gaigalai iš 

Priekulės.
Eiliniai susirinkimai būdavo 

vieši.. Į juos rinkdavosi ne tik 
įtariai, bet ir kiti interesantai. 
Kartą minimą, kad šiame susi
rinkime būta ir svečių iš Did. 
Lietuvos, šios rūšies sambūriai 
nevykdavo vienoje Tilžėje, bet 
ir Klaipėdoje bei Ragainėje. Šių 
susirinkimų centre būdavo pas
kaita, kurią skaitė ar koks Drau 
gijos narys, ar koks kviestas 
prelegentas.

(Bus daugiau)

*

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TUKIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

ChicagaB

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVĖ.. TeL: YArd» 7-3401

— Pakistanas bijo, kad So- 
vie*n karo jėęos neįsiveržtų ir 
neužpultų į Pakistaną pribėgu
sių afganistaniečių.

SUSIRINKIMŲ

tyla įeitų į istoriją, kaip vienas £
teisingiausių ir išmintingiausių 
pasaulio vairuotojų/

(Pabaiga)

ir sėkmingo darbo. Linkime, 
kad jo valdymo- metai pasauliui 
Uneštu meilę ir teisingumą., Ti- 
k mė, kad šv. Petro įpėdinis ir 

r_____  Liė uvą bci,l.chn^»s. neužmirš. (
I Autorius aprašinėja ir Sovie- Norėtume, kad I*dpiežius Woy- J 4_ l ' - * ■ •» ' ». 1 A * * % 4 -A « *.

id yur noder 
stuffed ub?Wi
Get instant relief

IWALER

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, d. TeL: OLymptc 2-16(Ja

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA ĄVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

VIIUpytės Draugiška klubo susirinki
mas įvyks penktadienį, kovo 7 d..

Talman Avė. Nar.ai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
apkarti. Po susir.nkimo bus vaišes.

A. Kabys, rast.

P. J. RIDIKAS
MM Sd. HALSTED STRĖCT LeL t Arda 7-191!

g

BiCOZEXE

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other stem 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with, a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingrėdięnt with no prescription 

, in BiCOZENE* Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. e

RADIJO IŠIMOJ VALANDOJ 
i '11 - ■

vh“* propramo, 4 WOF4

149R IrlL A M
LleHMp Irelbo: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak.- šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V«d4|a AMona D»«iku« 
T»I«4.i MBmUek 4-1411 

7W So, MAPLEWOOD A V G, 
CHICAGO, ILL. 60629 

___ ‘ - L — _ k

STEPONAS €. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4416

.Naujienos, Chicago, p, Iii. ^’cdneudiy, >h,rtb >. 1980

SDttC

WWRR KMX1D »Y MOTOR 
YVMCLte MYM*u.te 
CMAJRLRR m. HAYWB, 
RWMrtWHT CP TMR ORCAM 
mcttor CUM, AR*® MMtl
TO M r»PG&AU.V AABRT 
*oe cmo*jn wowTMar
SCHOOL « M

Powerful anti-iteh 
drag you can buy 
without an Rx!



*4, > t??*

Sekmadienį, kovo-mėn. 9 dieną, nuo 8 vai. 
į ryto iki 1 vak popiet Marquette* Parko salėje 
į bus galima pasirašyti laiškus'prez. karteriui 

ir sen. Percy,-padėkojant jiems už griežtą lai- 
J kyseną, rusams okupavus Afgariistan^f ’ 
įį Kviečiame visus lietuvius tą sekmadienį 

užeiti Į parapijos salę, 6820 S. Washtenaw av4 
į ir pasirašyti- tuos laiškus.

R. L. B-nės Marquette Parko 
apylinkės valdyba

tęs>š‘ tri? Mifertas--ir ;«žętaromą^ 
jekrnadienr. 4<ovu-mėnjl9 d. 3 
„va£- 31/ mln vakaro. .SOPeters- 
burgo .L’ętuV4'^ klubas ’festiva
lyje dalyvauja^--’» tautinio me
no paviljonu (ya? V- Augusti
nas). v.rtuvės gan.'^iais -(vad. 
L. žvynienė) ir sceniniais pasi
rodymais (choru — vad. P. Ar- 
monas ir tautiniais šokiais — 
vad. S. Vaškienė).

Lietuvių pasirodymas festi
valio metu įvykš-^ penktadienį, 
kovo mėn. 7 d. p p; ir šeštadie
ni. kovo mėn. 8 d: 12 vai. die
nos metu. Visi St. Petersburg© 
ir apylinkės Fetuv’ai yra kvie- 
č;amj aplankyti šį festivalį ir 
oasigėr^ti ne v en tik lietuvių, 
bet ir kitų 33 tautų menu, sce
niniais pasirodyma's ir pasigar
džiuoti skaniais valgiais.

REAL ESTATE
Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žem4 — Pardavlmol
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
<. m žemais Nuošimčiais mėnesiniais issimokejimais.

įę DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 

'MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Čermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774 '

RAŠINYS, KURIS VERTAS

Vasario 24 d. paminėjome 62- 
sias Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo metines, kurios 
prasidėjo pamaldomis šv. Kazi
miero bažnyčioje, ‘“škilmingąjį 

i minėjimą atidarė vietos Altos 
skyriaus pirmininkas Vikt. Ka- 
žemėkaitis, perskaitydamas Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo aktą. Birutė Kemežaitė, 
akomponuojant Reginai Ditkus, 
sugiedojo JAV himną. Kun. J. 
Kupris, MIC šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas perskaitė mal
dą. Pranešta, kad gautos Wis. 
gubernatoriaus ir Racine mies
to burmistro proklamacijos, 
skelbiančios Lietuvių dieną. Pas 
veikinti estai, nes minėjimas su
tapo su jų , oficialia Nepriklau
somybės švente.

Pagrindinis minėjimo kalbė
tojas Vladas Šoliūnas priminė, 
kad mūsų jaunimas, istorijos 
įpareigotas, pasipriešino bolševi
kams, bermontininkams ir len
kams ir apgynė paskelbtąjį Vas. 
16 aktą. Nepriklausomybės šven 
tė yra mūsų džiaugsmo šventė, 
todėl ypač reikšminga, svarbes
nė kaip subuvimai bei aukų 
atidavimas. Pamirštame ir da- 
leidžiame, kad komunizmas gal 
yra pasikeitęs. Žinios iš Tėvy
nės sako ką kitą. Kas priešinasi 
okupantų persekiojamas kalina
mas, tremiamas. Okupantas 
stengiasi pasėti nesantaikos sėk
lą ir lietuviškos išeivijos tarpe. 
Todėl turime budėti, kad agen
tai neįsiveržtų į mūsų tarpą. 
Baigė savo žodį Maironiu. — 
“O vienok Lietuva, atsibus juk 
kada, neveltui ji tiek iškentė
jo”... ■ ' '■ - • ■ -

JAV LB 'Tarybos narys Vy
tautas Janušonis ir Vytautas 
Kapočius, LB CV kviečiami, bu
vo nuvykę į Washingtona pasi
matyti su Atstovų Rūmų Užsie
nio Reikalų komiteto pirminin
ku Clement J. Zablocki, D., 
Wis. Apie tą savo kelionę į Wa- 
chingtoną kalbėjo Vyt. Janušo
nis. Reikalas sukasi apie specia
lią Kongreso rezoliuciją, kuri, 
jei būtų priimta, įpareigotų 
Valstybės Departamentą skirti 
lėšų išlaikyti Pabalti jos atstovy
bės ir diplomatinę tarnybą 
laisvuose pasaulio kraštuose, o

lomatinės tarnybos tęstinumui. 
Vyt. Janušonis taip pat pareiš
kė, kad šį kartą jis vyko kaip I 
LB atstovas į Wachingtoną, ta- į 
čiau, jei ALTa jį įpareigotų ką

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • ' PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

nors panašaus atlikti, jis mielai ^tenderių, bet pavardės prašė skyriaus pirmminku, E. Krikš
tai padarytų-

(Lėšų klausimą atstovybei ir 
konsulatams išsprendė ALTa ir] — Antanas Tamulionis, Bra- 
VLIKas, todėl nėra reikalo var-jį tenahl, Ohio, pratęsdamas pra
ginti atstovus. — N. Red ) { numeratą, parėmė Naujienų lei

Ramona Maillet perskaitė re- j dimą $5 auka. Klėvelando tau- 
zoliuciją, kuri susirinkusiųjų bu- • tietis užsisakė Naujienas pusei 
vo primta ir bus pasiųsta JAV metų, bet pavardės prašė nes-
prezidentui, pareigūnams ir Kon 
greso nariams. Susikaupimo mi
nute pagerbti žuvusieji dėl Lie
tuvos laisvės. Iškilmingasis mi
nėjimas baigtas Lietuvos him
nu.

neskelbti. Dėkui už aukas ir už, čiūnienė^— vicepirm. ir sekr., 
S. Varanka — iždininku. Sky
riuje yra 30 nariu.

—Baletmeisteris Jaunutis Puo 
džiūnas, turįs baleto studiją 
Marquette Parke, pakviestas ba 
lėto lektorium į Illinois univer
sitetą Circle campus.

— Kanados LB švietime ko
misiją sudaro Vida Stankevičie- į 
nė-(pirm.), i

dėmesį.

kelbti. Dėkui.

— Dėkui Petrui F. Markūnui, 
Waukegan, Ill.,- už ankstybą pre
numeratos pratęsimą, gerus lin
kėjimus ir už $10 auką.

— Benius Barisa, Iberville,Meninėje dalyje pasirodė so
listė Birutė Kemežaitė, padai-J Que., baigęs komputerių tech- 
nuodama keletą dainų. Jai akom ]-nologijos ir aptarnavimo studi- 
ponavo Regina Ditkus. Taip pat! jas bakalauro laipsniu Concor- 
dainavo Racine Lietuvių Mote- dia universitete, pakviestas dirb 
rų kvartetas — Ona Kažemėkai ti Canadian Pacific bendrovėje, 
tienė, Bronė Nekrošienė, Sta
sė Petrušaitienė ir Juzė Pivoriū 
nienė. Kvartetui akomponavo 
Ramona Maillet. Kvartetą dai- . 
nuoti moko Juozas Grimskis. i 
Taip pat Petras Nekrošius pa- q 
deklamavo savo kūrybos giliai 
patrijotinį eilėraštį ‘Partizanai’.

Po minėjimo buvo bendri už
kandžiai, kuriuos paruošė Ra
cine Lietuvių Moterų klubo pir
mininkės Felicijos Pliūrienės 
vadovaujamos moterys. Užkan
džių metu porą valandų paben
drauta, pasidalyta įspūdžiais, jį* 
aptarta- busimoji lietuviška'veik - 
la. '■ ‘ "'’i \ K

, _ e S* MAuku-Lietuvos'laisvinimo-rei- -J i ' • “JI , * -I
kalams surinkta 647,— doL'Mir j 
nėjimą ruošė vietos ALTos sky- ’ 
rius. ' į

misiją suaaro viaa btankevicie-i . °
nė-(pirm.), Ona Bugailiškytėi iesos; Tokių faktų buvo praei- 
Dalia Pajarskaitė, Dalia Trurn- *r^ ir šiandien, irtai la-
pickienė, Aldona Volungienė ir 
Kazys Mileris.

—“Klaipėda” jūrų šaulių kuo
pos narių metinis susirinkimas!

“PREMIJOS'’

(Atkelta iš ketvirto puslapio)

tai jie, anot Juozo Vaišnio pa
reiškimo, išreiškia pozityviai tie
są. .. Ar toks jo pareiškimas • 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
nėra plepalas? Juk tikrai prašo-* 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
si užuojautos “Laiškų lietu
viams” skaitytojai, kokiais Juo- • 
zas Vaišnys demagogiškais svais.
čiojimais juos informuoja.

Juozo’ Vaišnio supratimu, ma
žas būrelis lyg būtų nevertas dė
mesio. Mat, pagal jo išmanymą, 
tik dauguma nusprendžia tiesą 
Tačiau gyvenimo faktai liudija, 
kad ladai dažnai mažas, bet są
moningas būrelis išeina ginti

Marquette Parko rajone.
RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurun?e, Income Tax

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

Jurgis - Milas

/ ' A
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ave. I 
TeL 927-3559 I

\ ... ----------- -- »/

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

— Argentinos lietuvaičių ok
tetas ir Uragvajaus tautinių šo- 

,u kių grupė, po sėkmingų koncer
tų Čikagoje ir Detroite, , dainuos- 
įr šoks Hamiltono lietuviams 
■Scott Park mokykloje, kovo 9 
d. Po koncerto ruošiamos vaišės 
Jaunimo centre. -Koncentru ■ rū
pinasi ir vietas -rezervuoja - L. 
Skripkutė, G-. -Breiohmanįėhė,- 
C. Stankevičieiiė ir. J. - Plęinys.

— Jonas Karka-zsrįnktas Lie-

, bai daug, kurių visų išskaičiuoti 
nebūtų galima. Juk palyginus su 
visa lietuvių tauta, buvo tik ma
žas būrelis partizanų, kurie iš- 

— .................. “-tėjo kovoti su okupantu. Argi jų
įvyks kovo 9 dieną, sekmadienį, Į kova nebuvo pozityvi už liesą 
U vąl. 30 min. (tuoj po mišių) J ir laisvę? Ir šiandien, palyginus 
Cicero šv. Antano parapijos sa-'[ 
Įėję. Nariams dalyvavimas bū
tinas. (Pr.)

Penktasis metinis St. Peters 
burgo tautų festivalis praside
da koVd 6 d., ketvirtadienį, Bay- 
ront Center patalpose. Ketvir-] 
tadienis yra skiriamas tik Pinel- |

-j pavergtoje Lietuvoje mažas bū 
relis pogrindyje veda koXrą dėl 
tautos laisvės. Juozo Vaišnio 
akyse tokie maži būreliai yra 
verti tik paniekos.Ąeverta į.juos 
kreipti dėmesio, nors jie kovo
ja už tiesą. Ar tokia jo ironija 
neliudija, kokie menki ir neiš 

las apskrities mokyklų vaikams, I lrĮ?styti rašiniai patenka religi- 
kurie tą dieną,?yra autobusais tautinės kultūros žur-
suvežami kartu su mokytojais 
į: Bayfront Centrą. Visuomenei

> ir tautinės kultūros žur- 
nalan ?

Baigdamas šias kietas pasta-
festivalis atidaromas penktadie- j ^as, pareikštas Juozui \ aišniu?

tuviu žurnalistui S-gos-Toronto nų kovo mėn:-7 d.; 11 vai. ryto, I pareiškiu, kad jos skirtos
‘ •“ •• V------------------------ - —j grynai tik jam. Aš tikiu, kac

. ■ <MARIJA NOR
« * * V * . * • • y -’j^ •• ""V • -

2608 Wert ttth St, Chicago, HL 60629 • TeLWA M78'< į
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j jo' rašinyje išreikštos kontrover
*] sinės, nuo tiesos nutolusios, ne

Iobjektyvinės mintys neatstovau
ja Chicagos lietuvių jėzuitų.
Tikiu, kad jų tarpe nėra tokiu, 
kurie taip lėkštai, neišmąstyta’ 
galvotų bei rašytų, kaip Juozas 
Vaišnys.

KISSINGERIO PASTABOS
PRIKLAUSO JAM

— Ponia Marija Dambros iš 
Marquette Parko, žinomo sce
nos darbuotojo našlė, pratęsda- 
ma prenumeratą, parėmė Nau
jienų leidimą $5 auka. Tos apy
linkės tautietis, palaikydamas 
Naujienas bei jų platinimo-

Cosmos Parcels Express Corp- 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W, 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737 
V. VALAiN TINAS

laisvuose pasaulio Kraštuose, o naujienas oei jų piaiimmoi 
ypač JAV. Kongrm. Zablocki tą vajų, užsisakė dienraštį trečda-IJ

_ 1 • * * • • • J • J • • • ■ -• • i •«! • wrezoliuciją remia ir pritaria dip- liui metų ir įteikė penkinę už

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

Chicago-based, excellent pay package.

(312)226-7828 ,

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keb'auti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

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

Telrf. 312 238-9787
• Nemokamu patanxavlmu utwkaiit lėktuvu, trinkint 

nlt| (cruises), viešbučiu Ir automobiliu buomąvimo rezervai 
me F " * ’ .
Sudarome _
madjaa visais kelionių reikalah/ ;;

Mn. laivu krito- 

kelionių draudimu*; Organizuojame kelione* J Lietuvą ir Htu* 
šrome iškvietimu* giminių apsilankymui Amerikoje ir telkiame inforl 

.j įj ai.. ‘ . ‘••...ii
•Taupykite skriedami Chartered lėktuvai*, tik rėfeu reservnoa vietai 

u anksto — priei 45-60 dienu.

U.S.A-

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti 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 

Tei. 767-0600
• independently owned and operated

Juozo" šmotelio

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<?th Street 
Tai. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. Y A 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemaiinė or- 4 

ganizacija, lietuviam* ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. i

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 4 
darbus dirba.

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu. F

g4 Kiekvienas tuviu draugas gali
iki $10.000. ' •

SLA-—apdrauffia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
f Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam 

aukštojo mokslo fe ju gyventam pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžii pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa auma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra risote lietuvių kolonijose. Kreipkite* 
į savo apylinkės ELA kuopų veikėjus, jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. 4

Galite kreipti* ir tierial 1 SLA Centrą: 
iJ’ ■ 

: LITHUANIAN ALLIANCE OF AMSftlCA
; N<* Ymję W Y, 10001

. f I MnwiwMsi /:
’ Tri. niifttf-me į

WASHINGTON, D.C. — Vy
riausybei paėmus savo žinion 
buv. prezidento Niksono užra
šus, dokumentus ir magnetofo
nines juosteles, Aukščiausiasis 
teismas priėjo išvados, kad vi
sos šios pastabos ir užrašai pri
klauso valstybei ir visiems žmo
nėms. To paties žemesnis teis
mas reikalavo ir iš buv. Valsty
bės sekretoriaus Henry Kissin- 
gerio pastabų.

Aukščiausiasis teismas, pen
kiais balsais prieš 2, nutarė H. 
Kissingerio pastabas skaityti jc 
asmeniška nuosavybe. Anksčiau 
padarytas sprendimas lietė tik
tai Niksono oficialius doku
mentus. Kissingerio užrašai, ku
rie iš Valstybės departamento 
buvo paimti 1976 metais ir ku
rių kopijos buvo atiduotos Kon
greso bibliotekai, negalės būt1 
paskelbti prieš 25 metus nuo j-’ 
užrašymo ar nepraėjus penki 
riems metams po Kissingerio 
mirties.

Arthritis Sufferers’ 1
w Now. Get relief • A 

for painful inflammation 
and protection for your stomacM 

For minor arthritis pain. Arthritis Mff 
Permute has 50% more medicine than , 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
AnacirV /

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 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

HOMEOWNERS POLICY

ir

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

ENERGY 
WISE .

Limit um of diswashor 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
•nd electricity.

F. Zapolit, Agent 
3208 J/į W. 95th St 
Every. Park, III. 
80642, . 424-8654

State Farm F re 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: nno 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

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

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

Chicago, UI. 60629

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

WANTED LATHE and 
MILL OPERATORS 

Minimum of 5 years experience. 
Must be able to read blue print,

— Sovietų valdžia, netekusi ’ irp.'tfaye ’crwTi fools, 
javų ir galvijų-peno Amerikdj'eį ? 1j77-956K*4^ 
pradėjo cfaugiau galvijų piautf  --------- ----------------- ——_
dėl pašarų stokos. PLATINKITE “NAUJIENAS”
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