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.... Trumpas buvo tas (nepri
klausomybės) __laikotarpis, - bet 
jis padarė savo. Mes dabar tu
rime ko- pasižiūrėti atgal, gali
me semtis stiprybės iš praeities. 
Turime kuo didžiuotis: turėjo
me savo1 valstybę, kuri ekono
miškai buvo stipri, įrodėme, kad 
galime tvarkytis ir gyventi be 
svetimųjų globos. Per_20 metų 
paaugome kultūroje, tvarkėmės 
neblogiau, kaip mūsų kaimynai.

... Ar Lietuva prisikels, ar 
jos nepriklausomybė bus atsta
tyta? Lietuvos prisikėlimas nėra 
negalimas. Tai būtų: lyg stebuk
las Lietuvos valstybės atstaty
mas. Tačiau nebūtina .tikėti ste.-. 
buklais, norint turėti vilties, kad 
Lietuvos valstybė" bus atstatyta. 
Lietuvos valstybės atkūrunui 
yra- objektyvios sąlygos ir gali
mybės.; Mūsų akyse sutrupėjo 
kolonijinės valstybės (Anglija, 
Prancūzija ir kitos) .iri Afrikc’s 
bei Azijos tautos atgavo laisvei 
Mūsų Žemėje:likor tik viena ko
lonijinė valstybė — Tarybų Šą-

rinti komunistinės Rusijos pa-* 
vergtoms tautoms!

.. . Tarybų Sąjungos sugriuvi
mas yra galimas dviem atvejais. 
Pirmas atvejis: vidaus jėgų 
spaudžiama, evoliucijos ar peY- 
versmo keliu bus pašalinta da
bartinė komunistinė valdžia, jos 
vietoje atsiras liberališkesnis re
žimas, ir to "pasėkoje algaUs lais
vę Rusijos pavergtos- tautos. 
Antras atvejis — naujas pasau
linis karas arba karas tarp Ru
sijos ir Kinijds, kuris atneš Ru
sijos pavergtoms tautoms laisvę.

... Kokioje padėtyje dabar 
yra Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės reikalai ? Vieną 
dalyką pirmiausia reikia žinoti, 
jog mes turime teisę turėti savo 
valstybę. To niekas neginčija, 
net padorūs rusai. Esame maža, 
bet ir nemaža tauta. Už mus 
yra mažesnių tautų, kurios turi 
savo valstybes.

... Lietuvos
bės atstatymui reikia ruoštis. 
Kiekviena auka, 
vynės aukuro, padeda Lietuvos 
laisvės reikalui. Šiam reikalui 
padėjo jūreivis Simas Kudirka, 
kai jis, teisiamas Vilniuje už tai, 
kad norėjo pasitraukti į JAV-es, 
į kaltinimą, jog jis išdavęs tė
vynę, atsakė: “Mano tė^ė Lie
tuva, ir aš jos neišdav^Fj”.

Mūsų laisvės ir nepriklauso
mybės laidas yra 100,00$ poka
rio lietuvių partizanų, kurių pu
sė yra žuvusių. “Žūsta idėjos, 
dėl kurių niekas nežūsta”, pasa
kė gimnazijos 8 klasės mokinys 
žvirgždinas, 1911 m. birželio

mėn. bolševikų nukankintas Rai
nių (prie Telšių) miškelyje.

Turhne vilties atgauti laisvę, 
nes atsiranda norinčių pasiau
koti už tėvynę. Tai auka tų, ku
rie sėdi kalėjime už laisvą žodį 
(N. Sadūnaitė, P. Plumpa, V. 
Petkus ir kiti)^- Laisvės ir ne
priklausomybės laidas yra 11 
klasės mokinio Romo Kalantos 
ir jauno inžinieriaus Mindaugo 
Tanibnio gyvybės auka. • i
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Kol lietuviu -tauta bus gyva, 
ir jei laisvės'bei nepriklausomy
bės troškimas joje neužges, tai 
susidarius sąlygoms Nepriklau
somybės idėja taps Nepriklauso
mybe tikrovėje. j

(Iš sayiląidinės nepriklauso
mos Lietuvos istorijos, Dvi
dešimt metu, Vilniūs, 1978) 

? i
•JAV.ATSTOVŲ RŪMAI ’ 

UŽTARIA DISIDENTUS :

Vasario 5 cL JAV Atstovų Rū 
iriai priėmė HCR 272, kurioje 
labai griežtai protestuoja prieš

nepriklausomy-

sudėta ant tė-

sekiojiinę Sovietų Sąjungoje. 
Visi Helsinkio' Baigiamojo Akto 
signatarai yra raginami prisidė
ti prie šio protesto, boikotuoti 
olimpiadą Maskvoje, sustabdyti 
prekybą, nutraukti ekonominius 
ir komercinius ryšius su Sovie
tų Sąjunga.

Madrido konferencijoje JAV 
delegacija turinti iškelti Helsin
kio akto laužymus iš So’vietų pu
sės, pabrėžiant’ Sakharovo ir ki
tų Helsinkio Akto vykdymą se
kusių asmenį! persekiojimą. 
Tarpe asmenų, , nuteistų, už ko
vojimą dėl žmogaus teisių, mi
nimas ir lietuvis Petkus. Rezo
liucijos kopijos bus pasiųstos 
Sovietų Sąjungos ambasadoriui 
JAV-ėse ir Aukščiausiosios tary
bos prezidiumui Maskvoje.

Už rezoliuciją pasisakė 402 
atstovai, niekas prieš, ir 31 ne
balsavo. Tekstas paskelbtas 
Congressional Record — House, 
February- 5, 1980, pusi. H-572. 
Ta proga 16 Rūmų atstovų pa
sakė kalbas, jų tarpe Derwinski, 
Fascell, Fenwick. Pastaroji ėmė
si šią. rezoliuciją redaguoti ir ją 
pravesti Atstovu Rūmuose.

(Elta)
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Rodezijos rinkinius. laimėjęs Robert Mugabe prašo baltuosius nrbebėgti iš 
•< . Rodezijos, kad nesuirtų krašto ūkis'

RHODESIA

SOUTH
AFRICA

/Johannesburg

NAUJASIS RODEZIJOS PREMJERAS
RAMINA BALTUOSIUS GYVENTOJUS

1ŠRINKTAS PREMJERU BUVĘS PARTIZANŲ VADAS 
ROBERT MUGABE KALBĖJO Į TAUTĄ

NE VALDŽIA, BET KOMUNISTAI 
NUSTATO VIZITO SĄLYGAS

KALENDORIUS

Kovo 6: Rožė, Marcijonas, Ra
minta, Norvilas, Barvydas, Al- 
gaudas.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 5:45.
• Oras Saitas,,snigs.--'-

SALISBURY, Rodezija.
Daugiausia balsų gavusios ŽA
NU partijos pirmininkas, 55 me
tų, buvęs mokytojas ir partiza
nų vadas Robert Mugabe, tapo 
Rodezijos premjeru. 100 asme
nų parlamente jo partijos nariai 
gavo 57 vietas. Antradienį prem
jeras Mugabe kalbėjo į tautą 
per televiziją. Pirmiausia jis ra
gino juoduosius ir baltuosius 
pasekti juo', pamirštant liūdną 
praeiti. Kreipdamasis į baltuo
sius, jis pareiškė: “Iš mūsų pu
sės nebus noro duoti galimybę 
daugumai skriausti mažumą, 
šioje šalyje yra vietos visiems”. 
Savo kalboje jis prašė guberna
torių Lordą Soames likti Rode- 
zijoje dar keletą savaičių, o bri
tu kariniu daliniu vada ąen. 
Peter Walls pasilikti Rodezij 
kariuomenes vadu.

RUSŲ VALDŽIA IŠLEIDŽIA 
MAŽIAU ŽYDŲ

I JERUZALĖ, Izraelis. — Sta
tistikos duomenys rodo, kad So
vietų valdžia paskutinėmis sa
vaitėmis sumažino iš Sovietų 
Sąjungos išleidžiamų žydų skai
čių. Manoma, kad Sovietų val
džia tai daro, keršydama prez. 
Carteriui už javų nepardavimą 
Sovietų Rusijai.

Sdvietų valdžia buvo susita
rusi su Izraelio žydais paleng- betoj as pareiškė, kad JAV sū
rint) Rusijos žydų išvežimą į Iz-įteiks Rodezijos vyriausybei cko- 
raelį. Tuo tarpu daugelis Rusijos į noininę pagalbą atstatyti tarpu- 
žydų Izraelio ir nebemato. So-.gavio kovų nualintą kraštą. Pa
vietų lėktuvai atveža žydus į J skolos forma bei planas dar ne
vieną, o iš ten Rusijos žydai I pateiktas. Britų užsienio reikalų 
jau važiuoja tiesiai pas Ameri- ministeris Lordas Carrington

Mugabės pergalę sutiko be entu
ziazmo, pareikšdamas, kad l»k

— Aukso uncija Amerikoje! ateitis parodys šių rinkimų pa- 
trečiadienį kainiyb $841. j sėkmės naujajai Zimbabwe!,

Tačiau Rcdezijos baltieji 
premjero Mugabės kalbą sutiko 
su nepasitikėjimu. Jis yra buvęs 
Romos katalikas ir yra savotiš
ko komunistinio nusistatymo, 
septynerius metus buvęs parti
zanų vadu ir užpuldinėjęs Ro- 
dezijos gyventojus iš bazės Mo
zambiko teritorijoje. Jo parti
zanai pasižymėjo ypatingu žiau
rumu ir kankinimais.

Valstybės departamento kal-

KENNEDY LAIMĖJO MASSA
CHUSETTS VALSTIJOJE

BOSTON. Mass. — Sen. Ed
ward Kennedy laimėjo antradie
ni vykusius demokratų partijos 
pirminius rinkimus. Senatorius 
E. Kennedv vra Massachusetts 
valstijos demokratų partijos 
veiklus narys. Senatoriaus tėvai 
buvo veiklūs demokratai, ten 
klodavo pinigus ir padėdavo 
vietos demokratams organizuoti 
balsavimus. Jeigu senatorius 
Kennedy būtų pralaimėjęs šiuos 
pirminius rinkimus, tai jam ne
būtų jokios prasmės toliau važi
nėti ir kalbas sakyti, '

Massachusetts valstijoje se
natorius E. Kennedy prieš prez. 
CartarĮ laimėjo 2-1 sanly ir. i

Daugelį nustebino ir Rockmr-Į 
do.respublikono John Andersono 
stiprus pasirodymas. Jis surin
ko daugiau balsų negu Ronald 
Reagan ir iki paskutinės valan
dos labai mažas skaičius balsų 
jį skyrė nuo pirmaujančio G. 
Bush.

CHOMEINTO NUTARIMAS STUDENTAMS NIEKO 
NEREIŠKIA, JIE VIS STATO SAVO SĄLYGAS

TEHERANAS, Iranas. — Ne 
leisime Jungtinių Tautų teisi
ninkų komisijai pasimatyti su 
Amerikos ambasadoje l"ikc::i:'.i 
amerikiečiais n?t ir tuo stvju, 
jeigu -mula Chomeini mums įsa
kytų, -

. studentų atstovas, prižiūrįs s- 
imtuosius amerikiečiu.;. Kai

1 nistinė studentų grupė, su it! 
danti iš įvairių politinių te :den- 
cijų, jaučiasi labai savarankis 
ka, nebeklauso vyriausybės, o 
paskutiniu metu nebeklauso ir 
revoliucinio Islamo komiteto, 
nes tame komitete neturi savo 

(atstovų. Iki šio meto studentai 
klausydavo mulos Chomeini, bet 
dabar pareiškė, kad ir jo nebe
klausysią. Viena, Ghomeinio įsa
kymas parodyti suimtus ameri
kiečius tarptautinei komisijai 
studentams dar nepraneštas, 
todėl jis ir neprivalomas. Antra, 
.studentams nepranešta, -kokios 
tosj parcMymo sąlygos galėju 
būti.

Prezidentas Bani Sadr ketu
rias valandas posėdžiavo su 
Irano revoliucinio Islamo komi
teto nariais, kuriame buvo vien
balsiai nutarta parodyti Jungti
niu Tautu teisininkams ambasa
doje studentų laikomus Ameri
kos diplomatus.

Prez. Bani Sadr, aptaręs re- 
vGiiuciiiio komiteto posėdyje vi
są pasjinatyme su suimtais 
ambasados tarnautojais klausi

amą, .džiaugėsi, kad jam, po kc- 
j tūrių yvąląndų debatų, pavyko 
Į gauti vienbalsį nutarimą leisti 
tarptautinei komisijai pasima
tyti su suimtaisiais. Jis jau anks
čiau buvo prižadėjęs sudaryti 
pas ma ymą, l:ct vėliau turėjo 
šį klausimą atidėti. Hsia škmęs 
su niula Chomeini. kad toks pa- 

' simatyinas reikalingas Iranui 
j sut:k nią. Jis 

turėjo galvoje tarpiausius ko 
misijos narių pranešimą, kad jie 
trečiadienį išvyksta iš Irano, jei 
negaus progos pasimatyti su su
imtais Amerikos diplomatais ir 
ambasados tarnautojais. Teisi
ninkai nebeklauso iraniečių duo
damų instrukcijų, bet klauso 

iiirejo susitarti Jungtinių Tautų sekretoriaus

RUSAI ŽUDO RAMIUS 
AFGANISTANIEČIUS

koje laukiančius gimines.

AMERIKOJE YRA 220 MILI
JONŲ GYVENTOJŲ

WASHINGTON, D.C. — Sta
tistikos biuro paskelbti duo'me- 
nys rodo, kad paskutiniu dešimt
mečiu JAV gyventojų skaičius 
padidėjo 16.8 milijono žmonių. 
1970 melais krašte buvo 203 
milijonai gyventojų, o 1979 m. 
liepos 1 d. buvo 220,099,000.

šįmet bus pravedamas gyven
tojų surašinėjimas. Tam darbui 
jau imtasi priemonių surašinėji
mui tkisliai pravesti. Vyriausy
bė ntfri, kfeči būtų surašyti risi

co: 
cp 
o

K0LUMPT‘ NESUSITARIA
F GROBIKAIS

BOGOTA, Kolumbija. — Ko
lumbijos vyriau', bė pradėjo pa
sitarimus su grobikais, Domi
ninkonų Respublikos ambasa
doje laikančius pagrobtus užsie
nio diplomatus. Pradžioje pasi
tarimai vvko automobilyje, su- 
stojusiame prieš Domininkonų 
Respublikos ambasadą. Grobikų} 
atstovas buvo išleistas, auto
mobilyje , buvo Kolumbijos vy
riausybės atstovai. Tame pasita
rime buvo aptartos smulkmenos 
apie išleidimą 300 kalinių, lai
komų kalėjimuose už politinius 
nusika times. Kolumbijos vy
riausybė suliko išleisti kalinius, 
nes valstybei jie dabar daro be-

ISLAMABADAS, Pakistanas, 
i— Jau ketvirta diena Sovietu t -

.. .. . ... .(tankai, artilerija ir karo lėktu-treciadienj pareiškė ,j vai žudo į kalnus pasitrauku- 
“ į sius afganistaniečius, o Vakarai 

ir musulmonų valstybės liktai 
stebi, kaip “mes, paplūdę sava
me kraujyje, mirštame”, -- pa
reiškė įtakingas afganistanietis, 

,prof. Burbannaddin Rabbani, 
atbėgęs į Pakistaną ir negalįs 

’ prisiprašyti pagalbos žudo
miems Afganistano gyvento
jams.

Atrodo, kad Sovietų kariuome
nės vadovybė nutarė išnaikinti 
visus rytų srityje gyvenančius 
afganistaniečius. Sovietų tankai 
~u žeme sulygina visus gyvento
jus, važiuojančius didžiaisiais 

įpamirc keliais. Savo laiku įvyko 
susjrėnpmų tarp keleivių ir tais 

"pačiais keliais" važiuojančiu So
vietų karių. Žuvus keliems ru
sams -4°bar sunkioji artilerija 
ir aviacija naikina kaimus, ba
kūžes, galvijus ir kiekvieną pa
stebėtą žmogų. Rusų kariuome
nės vadovybė nori, kad visi Af
ganistano keliai būtų jiems lais
vi ir saugūs.

Rusai nori kontroliuoti visą 
Pakistano pasienį, nes jie jaučia, 
kad iš Pakistano kalnų keliais 
afganistaniečiai gauna naujus 
ginklus ir kitokią paramą.

reikalingus nuostolius. Atrodo,Į jjs g^() pi.incipj|lį
kad vyriausybės, atstovams ne
patiko reikalaujamas 50 milijo
nu doleriu mokestis. Jie tvirtino, 
kad tokios sumos sumokėjimas 
skaudžiai atsilieps j krašto ūkį. 
Vyriausybė prašė sumažinti iš 
perkamų mokestį, nes antraip! 
galės ir nesr.s/

Abi
* antradieni/bet vyriausybė susi nurodymų. Jie jau buvę pakan- 
tikimą atidėjo kitai dienai. Ti- karnai Teherane, išklausę dau-
kėjosi susitikti trečiadienio po- gelį pranešimų ir turi žinių apie 
pietę, bet klausimas dar neaiš-1 buvusio šacho R. Pahlevi veiklą 
kus. ar jie trečiadienį susitiks, visame Irane.
Daugelį dalykų abi pusės aptarė 
telefonais. Išaiškėjo, kad ne visi 
kaliniai nori vykti į užsienį.

- Vasario mėnesį Amerikoje 
gerokai sumažėjo automobilių 
pardavimas.

gyventojai. Amerikoje yra dido
kas skaičius žmonių, kurie įva
žiavo nelegaliai. Labai daug 
meksikiečių įvažiavo be leidimo. 
Vieni važiavo pas gimines, ant- 
_rieji_ieško-darbo, kad galėtų iš
simaitinti. Gyventojų surašymo 
įstatymas taip suredaguotas, 
kad niekas negali bausti nelega
liai atvykusių ir krašte gyve
nančių žmonių.

Studentai nekreipia dėmesio 
j prezidento ir revoliucinio ..j- 
m>teto pirmininko Bani Sadr 
pareiškimus, bei tvirtina, kad 
jie nustatys pasimatymo sąly
gas, o tos sąlygos turės būti 
tokios:

1) Jungtinių Tautų teisinin
kai privalės išklausyti studentų 
paskirtų atstovų kaltinimus su
imtiesiems, kad amerikiečiai 
yra buvę šnipai. Studentai ne
davė suimtųjų vardų, liet tvirti
no, kad penki suimtieji tikrai 
yra šnipai. Tai esą patvirtina 
ambasadoje studentų rasti do
kumentai.

2) Tada teisininkų komisijos
narini'galėtu pasimatyti tiktai

70 METŲ Už DU DOLERIU

CHICAGO, III. — Dvidešimt 
trejų metų Michael Ganės pa
noro lengvu būdu pasipinigauti.

savo 20 m?lų broliu, jiedu 
įsiveržė į Andre Davis ir Karšia 
McCail butą, pareikalaudami 
atiduoti jiems visus savo pi
nigus.

Netrukus pauškėjo, kad už
puolikai padarė didelę klaida. 
Jiedu užpuolė dū vyrukui kurie 
turėjo du dolerius. Vagiliai pa
ėmė du doleriu, bet buvo labai 
nepatenkinti. Nepatiko ir tiems 
jaunuoliams, kai iš jų buvo at
imti paskutiniai du doleriai. Tuo
jau abi pusės pasikeitė aštriais 
žodžiais, buvo pavartotas revol
veris. .. Užpultieji buvo mirti
nai sužeisti, kad vagilių ncatpa- 
ž n Teisėjas žudikui Michael 

' Ganės paskyrė 70 metų kalėji 
ino bausme.

su tais amerikiečiais, šnipinėju
siais pri š Iraną, ir galės apklau
sinėti kitus amerikiečius, žinan
čius apie šnipinėjusių veiklą.

3) Jungtinių Tautų teisininkų 
komisija privalės pasižadėti įra
šyti į savo pranešimą Jungtinių 
Tautų sekretoriui apie savo pa
tirtį Irane. Ten turės būti Įrašy
ta apie JAV nusikaltimus ir apie 
šacho atliktus blogus daibui.

Ar tarptautrnr kunrisijn vyk
dys vadinamu studentu reikala
vimus, tuo tarpu dar nežima. 
Taip pat nežinia, ar Irano vy
riausybė statys šias sąlygas pa
simatyti su suimtaisiais.



Mums labai trūksta suprati
mo, susipratimo ir vieni kitiems 
atlaidumo. Šitų vertybių įgijus, 
mūsų Pax Utuajia klestės.

A. Kalnius

TORNADO

P vi deki'ima išganin- 
■ g: y.l?:s. kaip čia A. Kalnius 

p. n e a, veiksnių darbo barais 
pas'dalinimas. Juk dėl nepasi
dalinimo Amerikoj ir yra mai
šatį. net rietenos.

Prices io Pa:< Į.iUiana VLIKą 
žeminančius ' išvedž ojimus pa- 
siunč au T. Ž. Redakcijai laiš
ką, kuro ji neatspausdino. (Vi
liuosi, kad SANDARA atspaus
dins).

/Mes turime tris pagrindinius 
veiklos organus: VLIKą, Pašau
to Lietuvių Bendruomenę ir 
ALTą. Šie organai lengvai gali 
anuos darbo barus pasidalinti. 
Skriaudos negali būti nė vie
nam, nes visi šie darbai yra 
dirbami tėvynės labui- Šitaip 
susitvarkius, nė vienam veiks
mui neteks kovoti dėl lėšų, nes 
vsuomenė daug nuoširdžiau au
kos.

Reikia pilnai sutikti su “Tė 
y-škės Žiburiais”: “Visi konflik 
to židiniai turi išnykti, o jų vie
tą užimti “Pax Lituana”.

Manau, mes, lietuviškoji pe
riferija, žinome, kad išeivijai 
reikia spręsi tris didžiuosius 
uždavinius: Tėvynės laisvini
mo, lietuvybės išlaikymo ir kul
tūrinių vertybių puoselėjimo. 
Dar prie betkurio iš šių trijų 
būtinai pridėtinas ir tautinės 
garbės gynimo reikalas, kuris 
iki šiol yra tapęs didžiąja visų 
veiksnių nuodėme, už kurią ga 
Ii tekti skaudžiai atsakti prieš 
savo tautos istoriją (čia turi
mi galvoje žydų kaltinimai),

1980 m. vasario 7 d. Nn 6. 
skyriuje Skaitytojai pasisako, 
atspausdinki, ryšium su redak
ciniu straipsniu “Pax L t-nana” 
iš 1980 m. sausio 3 d. Nr. 1, se
kantis pasisakymas:

“PAX LITUANA” į 
\ ,

Man atrodo, kad pagrindinė 
nesutarimo priežastis yra visų 
išeivijos veiksnių noras dirbti 
be užvaizdo, ir tai tą pati dar-

bą, mūsų atveju — “politinį”. 
Visi nori veržtis pro Baltųjų 
Rūmų ir kitų institucijų duris, 
prisistatyti laisvės kovotojais ir 
atversti savo bylą. O šiam tiks
lui faktūrai turi būti kompeten- 
t:ngas tik vienas iš mūsų veiks
nių, nes priešingu atveju įstai
gos gali visus išprašyti lauk ir 
patarti sekantį karta ateiti tik 
vienam.

Paliekant nuošalyje Tėviškės 
Žiburiuose pasitaikančius išpuo 
liūs prieš VLIKą, negalima ne- 
pam.nėti juose spausdinamų 
paveiklių rašinių. Minimam 
Nr. 6 patiektos gražios mintys 
kun. J. Kidyko iš jo pabuvoji
mo ok. Lietuvoj. Sakosi ten įž
velgęs esant daug didvyrių; pa
sidžiaugia neįtikėtinomis lietu
vių pastangomis išsilaikyti-

Ten pat Vytautas Vardys įti
kinamai ir švariai dėsto “Vasa
rio šešioliktoji ir išeivija” 
straipsnio pradinėje dalyje Lie
tuvos laisvės atkūrimo Istoriją. 
Lietuviams nepriklausomybės 
svarbą bei viltis, atsiremiant Į 
22 metų turėtos laisvės patirtį. 
Įdomu bus, kaip tęsinyje auto
rius pavaizduos išeivijos veiklai 
kryptį?

Stepas Varanka su nerimu} 
rašo kaip: “Pavojinga lenkui 
meilė. Jie Vilnių pamilo ir. ..j 
pasisav'no”.

Reišmingas mintis patiekia J 
Pranys Alšėnas iš A. A. Jono] 
Matulionio prisimintų svarsty- 
bų apie nutautimą ir nesantai
ką.

Pozityvus įžanginis — “Čia 
baigiasi Lietuva”, kur nurodo
ma pražūtingas nutautimo reiš
kinys mišriomis vedybomis. Įtai 
gojama kurti sąjūdį skatinantį 
Petuv.škas vedybas. Belieka 
pridurti, kad Bendruomenė čia 
kaip tik turėtų daugiausia, ne 
tik dėmesio bet ir pastangų, 
skirti.

PRANAŠYSTĖ APIE KINIJĄ

JAV sociologas kun,. Andrew 
M. Greeley. 1979- VII. 8 ‘Wal
ley News” laikraštyje išspaus
dino straipsnį “Rusija pribren
dusi revoliucijai”. Jame rašo 
jis:

“1984 metais Sovietų Sąjun
goje kils revoliucija. Mielas 
ska/tytojau, prieš pagadinda
mas mane lunatiku ir nurašvda 
mas, leiski Tau priminti, kad 
kaip dk šioje skiltyje skaitei 
pranašys-'ę. jog per trejus me- 

j tus numąotsetųngįnįąiąs pakeis

Tačiau AL rašinys “Rusija į 
pribrendusi revoliucijai” manau ; 
bus ir Naujienų skaitytojams 
įdomus. Amerikiečio sociologo 
samprotavimai patiekiami se
kančiai:

Save not, 
have notu

 H
 M

 i i U
 H

®P-79-11X3

You cannot spend tomorrow 
what you have not saved today.

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U.S. Savings 
Bonds from little paycheck 
allotments-growj—

And a Bond every payday 
could keep your doctor-to-be 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

So do put off for tomorrow 
what you can save today. J oin the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
gathers no moss. But it does 
gatherYiterest.

Which is why a Bond in time 
saves.

“Aš žinau truputį daugiau 
, apie Sov'e'ų Sąjungą, nes kaip 
’ etninės sociologijos, žmogus tu- 
I rėiau skaityti anie etnines Ru

sijos grupes. Visdėlto negalė- 
; čiau tvirtinti, kad esu didelis ir 
: tos srities ž’novas. Mano prana- 
( šystė Tevoliuc'jos Rusijoje re- 

miasi ne Įmantriu ž nojirnu apie 
Sovietu Sąjungą, nors esu skai- 

1 tęs apie ią atitinkamus leidi
nius. — bet įs’tikinimu, jog 
taip sukvailinta v’suomcnė, kaip

čiau ir jie yra susirūpinę kas
dieninės buities prekių proble
ma, dėlto nori susitarimų kaip 
SALT, kurie įgalintų juos ati
traukti dalį lėšų nuo milžiniško 
karinio biudžeto ir patenkinti 
vartotojų poreikius”.

“Taip pat atrodo, kad tokia 
“revizionistinė” rusų valdžia ne 
išvengiamai turėtų duoti daug

tis labai ilgai be sukilimo’*.
“Galimas dalykas, greičiausiai 

tai nebus kruvina revoliucija, 
kuri pertvarkys Sovietų Sąjun
gą. Greičiau tai bus pasikeiti
mas pačioje bolševikų sistemoje’ 
— dramatiškas' posūkis nuo 
griežto, doktrininio socializmo 
atstovaujamo buvusio poeto Mi 
chailo Suslovo, į rusiško tipo 
socialinę demokratiją, .klestinčią daugiau nepriklausomybės tau-
Europoje”.

“Prieš nurašydamas mane 
kaip visiškai kvailą, paklausyki 
mano samprotavimo. Sovietų 

tinėms Sovietų Sąjungos res
publikoms nei jos turi dabar.} 
Be to, ji turėtų daugiau ar ma
žiau atsisakyti tokių nepatogių 
klientų, kaip Lenkija, Čekoslo
vakija ir Kuba’r.

O*"tikrai graudu, kad Greeley 
mūsų siekius tik tiek besupran
ta ir temano, kad . .turėtų ; 
duoti daug daugiau nepriklau
somybės..-” Jo galvon neįstrin
ga inintrs, kaip ir rusams, kad 
mes norim būti VISAI LAISVI.

P. Šilas

i Kimją (kai pirminftf^as1 Mao Sąjunga yra Reakcinga, sugedu- 
į mirė ir visi s&kė, 'kad humaot4 te$i, netikusi geęojitok 

setūnginimas, kaip Rusij6jė';nus 
talinimas •* neįmanomas). Toji 
pranašystė buvo perdaug at
sargi, nes pasikeitimai Kinijoje 
po Maotsetungo mirties buvo 
daug dramatiškesni ir daug gi
lesni nei Sovietų Sąjungoje po 
Šteino mirties”.--

j “ir k;:in pš raičiau būti tei
sus, kai v si didieji, Kmijos rei
kalu žinovai klydo? Aš nedaug 
težinau apie kiniečių visuome-

| ne, bet kain sociologas nemažai
I žinau apie žrren ų visuomenes- 

Man b”vo aišku, kad Maotse-
. tungo Kmria. t.^s m Ižiniškas. 
neramus vienuo'yras. negali il- 

-gai-knkytis po jo mirties*?-
REVOLIUCIJA BE KRAUJO

cratija (se-s 
niu valdžia). Ęfailhirfė žinovai 
sako, jog ketvirtadalis sovietų 
valstybės gamybos nueina slap 
tais keliais arba patenka į juo
dąją rinką. Žemes ūkio gamyba 
nepakankama. Nors Rusija turi! 
didelius naftos išteklius, tačiau Į 
stokoja kuro. Valdančioji klasėj____________

METU VEDYBŲ | 

carų ir jų giminių privilegijo-5 oUKAKLĮo
Paulina ir Vladas BURNEI-Į

u vedybų sukaktį, šv. mišios 
Vyrų amžiaus ilgumas .buvo atnašautos šy. Baltamie- 

ir jau bažnyčioj, Waukegan,, Ill., 
yra pilni nepasitenki-. sekmadienį, vasario mėn. 10 d, 

10:00 vai. ryte, šaunūs pietūs 
buvo atnašautos š\\ Bahramic 
ą, Aldonos ir Jeroniipo KAVĄ 

UVNĮ rezidencijoje. Čia bu
vo susirinkęs didelis skaičius 

ui, draugiu giminių ir 
ihu atšvęsti šio auksu 

o jubiliejaus šventę.
Svečių buvo atvykę iš Chr

Sovietų Sąjungoje, negali laiky-l laike tiktai policinė jėga. Ta-;

mis, nes lyginant šios atrodo 
kaip žaislai- Kasdieninės buities KIAJ atšventė savo 50-ties me- 
prekių trūksta.^ Alkohobzmas 
plečiasi.
trumpėja. Ir šviesuomenė; 
jaunimas 

“nimo“
Tai vis klasįškį’ priešrevoliu

cinės būklės ženklai. Susenusi, 
morališkai sugedusi ir nekom
petentinga sovietų vadovybė pa j 
darė klaidą, žadėdama gyvento 
jams pakankamai, buitinių pre- 
kių.-Tuo būdu ji pažadino žmo-į 
niu viltis, bet jų neišpildė’*. Į 
___TAIP NEBUS AMŽINAI__ __|_iu>os, Rockfcydo ir kitų apy- 

{linkiniu miestų, Vaišėse daly.
Tesuamas savo minti. r i c <- 1 . Ivavo Our Ladv of Cictorv pa-Greely toliau ra^:_ X1Su.omene,i rap.jos kleb()nas kun 

gyvenanti tokioj įtampoje, gali, Knzinskas ku,.is jubiIia, 
išlaikyti ilgai, , ne ai^vm^1'Įtu intencijai, atlaikė koncele- 
Senuosius bolševikus valdžioje v ,v. v................ . v .. I bruotas sv. misiąs. Svečių tar

! po buvo šv. Baltramiejaus par. 
—---------- - ■- ■ ■ , , > J klebonas su dviem vikarais.
» <♦> Pietų pobūvį atidarė ir ji

Cl pravedė ilgametis šeimos prie
1 aCXKx. — -----£> *; leli« Juozas-Bacevičius GautaLaiškų įasymas prez. Carteriui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ir senatoriui Percy
kniad cnį, kovo men. 9 d ieną,'nuo 8 vai.. 

ryto iki 1 vai. popiet Marquette Parko salėje |

gj gražus skaičius sveikinimų iv 
telegramų, kurių taq>e buvo iš 
tėvynės Lietuvos ir JAV Pre
zidento šeimos Jimmy ir Ro 
zahir CARTER; ———------

Jubiliatas tarė jautrų žodį,j 
kuris susirinkusių svečių ap- 

i pakartoti-bus gal'mą pasirašyti laiškus pre7.. /Carteriui |P^s>nentais buv«
ir sen. Percy, padėkojant jiems už griežtu lai- i’ j.Tsn S'k ♦ -v . - 

A w * X Skambėjo hetuviskos dainos
lUSani? OKUPAVUS Afgan.stin\ ir linksmi pašnekesiai iki vė-
' • • i- a i r i- • luinos. Artimųjų, draugu irKvieuarae visus lietuvius tą suknadieni j, Drielclių tar|,c laikas g;cilai 

užeiti j parapi jos salę, 6820 S. Wa^h ^ilaw av., -£:-bėg<>.--------—
A ir pasirašyti tuos laiškus. ' Auksinio jubiliejaus sukak-

a ties proga jubiliatams buvo į-|
R. L. R-nės Marquette" Parko S ^pudingai sugiedota ilgiausių 

$ metų ir palinkėta sulaukti del 
maltinio pubjlįejaus sukak, 
Ut s. l)^bjvu

apylinkės valdyba

..Dausų svetys
Į vieną 
kiemą 

suėjo paukščiai pažiūrėti retenybės.
0 buvo jų — daugybės: 
tiršti būriai naminių, 
laukinių ir girinių.

Belaukdami vieni ant žemės vaikštinėjo, 
kiti sutūpę ant tvorų tupėjo, 
treti sulėkę j medžius 
žiūrėjo, kas čia bus.
Suėjo ir visokių gyvulių 
ir susistojo, iš šalių.

Ir jie įsigeidė to svečio pamatyti 
ir savo žodį pasakyti.

O svečia laukė ne betkokio — iš dausų, 
bene tiktai paties kilniausio iš visų!

Visi tik pašnibždom kalbėjo, 
tik dairėsi, žiūrėjo, 

kada išeis tasai stebuklų paukštis.
Staiga — tyla. Visi sulaikė kvapą.

Išeina! žengia išdidus per visą taką... 
O tie visi į vienas kitą ima glaustis 
ir stebisi, ir šnabždasi, ir juda 

kruta ...
Bežiūrint—akys sprogsta jiems iš kaktos, 
akvarinas, ametistas ir topazas!..
Čia nesvarbu, ar didelis jis, ar mažas - 

ir kokios giminės,
tik ant galvos jam kuodas nuostabus, 
o toks švelnutis, toks trapus — 

tik palytėk, ir subyrės.
0 oudega, vai uodega!

Dienas naktis žiūrėtum 
ir dar norėtum — 
nenusibostų niekada.

Kai jis tą uodegą išskleidžia, 
tai išsižiot ir aiktelėt visus prispeičia, 
o kai suglaudžia, tai tada

tarytum — iš augštybių. kometa 1..
Svetys 'po- visą kiemą 1F H7

a.ugštai iškėlęstgalvą laikė, 1 H] 
lėtai spalvotą kuodą kraipė, 

o tie visi žiūrėjo.
Ir jau galvojo rinkti jį karalium.

“0 ką! . .” šnibždėjo jie, akis pašutę:' 
■‘'Geresni radę,

erelio ir atsisakyti galim!”..
Gerai. Daugumas pritarė. Tačiau gaidys 
pirmiau pasiūlė svečio balso paklausyti, 

o žvirblis siūlė pamatyti, 
kaip skraido.“ gerbiamas syętys.

Visi nutilo, susimąstė. Ką daryti?
Kuris prie jo prieis, 

išdrįs pakalbinti irnūtejks?...
Vieni kumačioją varną, sako:- “Tu—drąsiausią!” 
Kiti į gaidžio pusę merkią—jam esą arčiausia,.
0 tuodu kratosi abudu. Žvirblis dar nuo stogo 

į tetirviną rodo,
“Štą.i’\ sako, “jis į gerbiamąjį svečią panašų?, 

o dar gąųa gražus, : e__ '7 ■
tai pats geriaųsįs diploĮnatas bus!”

Gerai. Visi sutinka, tetirvinąs įrgį.
Ir taip dabar visi nutyla*

- Jog musę lekiant girdi,
O tetirvinąs jau prie svečio, jau prabyla. 

“Kilnusįs!” sako jis:
“Man didelė gąrbė . . , man kupiną širdis . . .
Tik išklausyk. Tų sąvo. dailumų 

ir savo orumu 
čia mus 

visus 
patraukei, sužavėjai.
0 savo plunksnų puikumų, 
nepaprastu spalvų įvairumu 
visam kieme žibėte sužibėjai.

Ak, mes norėtume išauginti tave labai, 
tik meldžiam pasirodyk, kaip skraidai, 
kaip savo nuostabiais sparnais lęki 

ir kokiu balseliu šneki.”
Kai taip visų akivaizdoje jį išgyrė, 
svetelis nesiragindamas pasispyrė____________
ir šiūst pasilėkė patvoryje ant rąsto.
čia apžvelgė visus, dar lyg pamąstė 

ir kad praplyšo, kad sukliko —
nei vieno gyvulio, nei paukščio nebeliko: 

visi išlakstė, 
iš gėdos išsislapstė:

išskleidęs vėl plačiai visas
_____ išgirtos sąvo uodegos spalvas_____________  

k’ek leido jam gerklė, suriko,
ir avinui su karve dar labiau patiko!

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 puslapių, 
kaina S3, gaunamos Naujienose.-)

Naujienvs Llncj, \ o, ill. Thursday, March 6, 1980



mą komercinį-skelbimą. Iš-pra-

t

KNOW YOUR HEART

— Indijos premjerė Indira 
Gandhi pakartotinai pataria So
vietų valdžiai atšaukti savo 
ginkluotąsias pajėgas iš Afga
nistano.

jungtinis 25. org^ijzaci;n lietu 
vių komitetas —. . ...
centennial Committee. Komite-1 
tas nutarė 1976 m.; balandžio: 25;I

o

JONO VAIČIŪNO PAAIŠKINIMAS IT’S AMAZING!
Kovo mėn. 2 dieną trys Lie- trispalvė. Gen. Konsule Juzė 

tuvių Bendruomenės (R) atsto
vai. Andrius Juškevičius, dr. 
Vytautas Dargis ir pedagogas Ig 
nas Serapinas, Anatolijaus Siu
to vedamosios radio programos 
metu aiškino apie LB Reorga
nizaciją, ir kas prie jos privedė. 
Visiems trims tarus savo žo
džius, prasidėjo galybė telefoni
nių paklausimų, iš kurių daugu
ma skambėjo labai jau užgau
lingai ir netiksliai. Kai kurie 
klausimai buvo keliami taip, 
kad į juos tiesiog atsakyti net 
nebuvo įmanoma.

Šiuo atveju norėčiau šį tą pa
aiškinti, — mane tiesiog liečian
čius ir neteisingai nurodytus 
klausimus-

1. Kada L Serapinas baigė sa
vo pranešimą apie LBR darbus 
paminėdamas ir mano pavardę, 
vienas klausėjas, nepasisakyda
mas pavardės paneigė vieną tie 
są, būtent, kad J. Vaičiūnas stul 
po prie Šv. Mergelės Gimimo 
lietuvių parapijos mokyklos ne
pastatė, o tai padarė kontrakto- 
rius Adolfas Šimkus. Be to, jis 
pabrėžė, kad tas stulpas (ant 
kurio švenčių progomis plevė
suoja Lietuvos vėliava. J. V.), j 
pastatytas ne Reorganizacijos, 
bet kiek anksčiau.

Turiu visuomenei pranešti, 
kad stulpas ir vėliava tikrai pa-, 
rūpinta LB Marquette Parko 
Apylinkės Valdybos, kuriai man 
tada teko vadovauti. Posėdis 
priėmė vienbalsiai mano į dar
botvarkę įrašyta skyrių, ku
riame siūloma stulpą statyti 
ir gerą vėliavą parūpinti. Ger
biamas parapijos klebonas An
tanas Zakarauskas mielai davė 
leidimą. Tada man teko, Valdy
bos įgaliotam, pasirūpinti sta
tybininku. Sutiko Adolfas Šim
kus, suradęs kompaniją, kuri-to- 
kius stulpus gamino, ir, paga
liau, po ilgų klūčių, darbas bu
vo baigtas, ir gruodžo 2( dieną 
1973 metais, susimkus dvitūkš- 
tantinei miniai, iškilmingingai 
paties klebono pašventytas, ir 
ant jo pirmąsyk suplevėsavo

Daužvardienė tarė žodį, dėkoda
ma Apylinkės Valdybai ir jos 
pirmininkui.

Adolfas Šimkus buvo vienas 
is pagrindinių talkininkų šiame 
darbe, ir Valdyba jam buvo pa
reiškusi nuoširdžią padėką.

Kadangi vėliavos aikštelės 
įruosimas jau įvyko po netvar
kingų ir netikrų 7 — os LB Ta
rybos rinkimų (1973 — 5 — 19, 
20), nors dar Reorganizacija ne
buvo įsisteigus, bet Valdyba 
jau buvo buvusi suignoruota, 
su ja aukštesnioji vadovybė jau 
nesiskaitė: Marquette Parko 
tragedijos pirmasis veiksmas jau 
buvo suvaidintas. Iš buvusios 
tos Valdybos narių kažin ar nors 
vienas yra prisidėjęs prie se
nųjų ar anųjų, kaip čia geriau 
pasakyti- Kiti pritapo prie Re
organizacijos. Taigi, darbas at
liktas Reorganizacijos žmonių, 
prakeiktų ir pasmerktų tuolai- 
kės LB vadovybės.

2. Lithuanian Plaza iškabo
mis, kad ir anksčiau, taip pat 
buvo pradėjusi rūpinti LB Mar
quette Parko Apylinkės Valdy
ba. Istorija ta pati: man irgi te
ko būti tuo pirmininku atnešti 
į Valdybos posėdį Lithuanian 
Plaza iškabų parūpinimo min
tį, kuri buvo priimta.

Valdyba kreipėsi į Stasį Pie- 
žą, buvusį Chicago American 
dienraščio redakcijos narį. Mat, 
Pieža prieš kiek metų buvo iš
rūpinęs miesto valdyboje Mar
quette Parkui Lithuanian Pla
za oavadinimą. Pieža nurodė da
ryti kuo didžiausią garsinimą, 
sudominti visuomenę. Taip Vai 
dyba ir darė, kviesdamosi visą 
eilę bendradarbių iš šalies. Ypač 
daug prisidėjo Kasniūnai, o jau

Rrch, nbtvrai'Rdcf 
formoTiom of vTah......is So

19RGF THAT W U.S. C^PiTOL 
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ENOUGH AinbS, 
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įMcrroft Busses 
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AT ONE TIME 1

tarpį (pirmininkas antrą), — 
kiton valdybon nekandidatavo. 
Techniškai darbus toliau vykdė 
V. Diminskio vadovaujama Vai 
dyba? vėliau baigė arch. A. Ke
relio Valdyba.

Ar būtų tos iškabos kada pa
sirodžiusios, jeigu nebūtų buvę 
minties, — visuomenė nebūtų 
buvus sujudinta ir leidimas ne
būtų buvęs gautas?.

Tai vis tų “netikėlių” darbai.-. 
Serapinas nesuspėjo paaiškinti 
plačiau, nes maža laiko, o klau
simų galybė.

3 Dėl vadovėlio “Tėvų na
meliai brangūs”, LB Marquette 

j Parko Apylinkės Valdyba, išrink 
ta 1973 —2 — 25, daug tarėsi 
su Li.janistinės Mokyklos ve
dėju P. Razminu, taip pat ieš- 

naS MVri^net^Its rašė ir l^n kojo pagalbos ir klebonijoje.
_1_________1________________1____'______

kėši-miesto valdyboje (City 
Hali), įteigodamas, kad būtų 
tokios iškabos padarytos.

Po daug rūpesčio, lakstymų, 
kontaktų,.-pagaliau leidimas bu
vo gautas. Tuo laiku tuometinė 
LB Marquette Parko Apylin
kės Valdyba baigė savo laiko-. 

T 
- ------------------ -------- - ]

Klebonas buvo palankus Valdy
bai, irgi yra mėginęs kiek veik- 

. Ii Razminą, bet .. .nepavyko, ir 
vadovėlis liko ne tik Marquette 

-i Parke, bet ir visoje Amerikoje..
Čikagoje to vadovėlio buvo at
sisakiusi Kr. Donelaičio Mokyk 
la.

Šis vadovėlis, teršiantis Ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mą, keliantis okupacinį laiko- 

! tarpi, yra ne kas kita, kaip di- 
I džiulė lietuvių išeivijos gėda. 

| Ašku, kada nors tai atsilieps, ir 
j bus teisiami, greičiausiai, ne to 

vadovėlio autoriai, bet LB is- 
e taigos ir jų vadovai, be sąlygų

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas kovoję už to vadovėlio išlikimą, j 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-Į net pasmerkę tuos, kurie sten.- 

v • ’i •• ■ juo, vadovė]iU; atsikratyti.
šluto programos metu klau

sėjas pasiūlė užuominą, kad ir 
tos nevykusios nuotraukos ne
buvusios iš Nepriklausomos 
Lietuvos. Tai kur gi nuotraukos 
iš Nepriklausomos Lietuvos? 
Prašau atsakyti! Vadovėlio tiks
las kaip tik ir yra parodyti gra
žų Nepriklausomybės laikotar
pį. O kur jis buvo?

Bendrai apie programą. Klau-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati1 
irimo vajaus talką!

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

N AUJIENOS
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 . 
yra naujas skaitytojas. Priede_____ dol.
Pavardė ir vardas________________ ____
Adresas____________________________ _

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė*

kuris

i

J

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
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 r
Adresas
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A. PLEŠKYS ... . .

LIETUVOS OKUPANTAS “DRAUGUI” 
MIELESNIS UŽ AMERIKĄ - JAV

1976 m. JAV šventė savo ne- d.; vienoje didžiausių ir moder- 
oriklausomybės 200’ metų pas
kelbimo (1776. 7. 4,) sukakties 
minėjimo šventę. Tai buvo di
džiausia JAV laiminga gyveni
mo — gerbūvio, laisvės, aukš
čiausios kultūros, mokslo, galin
giausios valstybės, džiaugsmo ir 
garbės atsiekime .šventė. Į tą 
šventę įsiliejo ir visos JAV tau
tinės — etninės grupės, jų tar
pe ir lietuviai. Lietuviai priva
lėjo viešai išreikšti savo padė
ką ir pagarbą JAV už suteiktą, 
globą ir apsaugą pabėgėliams 
nuo bolševikinio — komunisti
nio teroro, įsileidžiant_kelias~de- 
šimtis tūkstančių ir visiems su- j 
teikiant lygias teises ir galimy- 
bes su amerikiečiais i^elėtt 
savo tautinę kultūrą; kaxbą, 
gias teises siekti mokslo, meno 
ir lygias teises ir galmjpes, pa
gal kiekvieno sugebėjimą^ siek
ti turtingą, kultūringą, k isvą ir 
laimingą gyvenimą.

niekiausiai įrengtoje McCor
mick salėje, pastatytoje ant Mi
chigan ežero kranto, surengti 
koncertą su Chicagos simfoni
niu orkestru, tautiniais lietuvių 
šokiais ir dainomis.

Supažindinimui Chicagos lie
tuvių su ta rengiama didinga ir 
iškilminga, pagarbos ir padėkos 
išreiškimo JAV-ėms švente, bu
vo kreiptasi į. visą Chicago j e 
išeinančią lietuvišką spaudą, kad 
tuo reikalu išspausdintų savo 
puslapiuose straipsnelius. Laik- 
raščiai sutiko tai padaryti, iš
skyrus komunistinius ir pro ko
munistinius. Bet kas svarbiau
sia, kad marijonų vienuolių lei
džiamas dienraštis “Draugas” 

tokius straipsnelius 
spausdinti. Tada buvo prašoma, 
kad įdėtų, nors, kelių eilučių 
žinutę vietos kronikos žiniose, 
-bet ir tas buvo atsis įkyta pada- 

. ~ j ryti. Tada komitetas vėl kreipė-
Tam padėkos ir paga^ os ’s j s. . «£jraug0” administraciją, 

reiškimui JA -ems. ajo lca. patalpintu žinutę apie tos 
co:e buvo sūdaivtas bendras ! . S c ..' . . ,Oo..e, r uvu ... ,9, . j genies rengimą; kaip apmoka-

; Lithuanian Bi>

d?Ai sut.ku, bet paprašė pasa
kišką kainą: už nedideli, kelių 
eglučių skelbimėlį, kas tai apie 
300 — 400 dolerių (tikros sumos 
nebeprimenu). Komitetas pa
siuntė skelbimo tekstą ir reika
laujamą sutartą sumą čekiu. 
Trumpai, prieš įvykstant šven
tei, “Draugo" administratorius 
grąžino čeki ir skelbimą atsisa
kė paskelbti “Drauge”.

šią šventę, daugiausia straips 
niais ir straipsneliais, išrėkiama 
vo dienraštis “Naujienos”.

Šventės diena pasitaikė pra
gariškai ba’si ir bolševikiškai 
žiauri. Visą dieną dūko, siautė 
ir staugė sniego ir lietaus audra. 
Už poros žingsnių net žmogaus 
negalėjai matyti. Lietsargio ne
galėjo mėginti nei parodyti. 
Tiesiog dangus su žeme maišė
si, arba kaip kaimiečiai žemai
čiai nelabai 
“Net vilkas 
š...”

Nežiūrint
tos “prajovo 
25 d..) į salę prisirinko virš 3000 
lietuvių, pasiryžusių išreikšti 
Amerikai savo pagarbą ir pa
dėką.

1975 m. Lietuvos okupantas 
35 metų Lietuvos pavergimo ir 
30 metų nuo antrojo pasaulinio 
karo pergalės sukakties paminė
jimui, Vilniuje, okup. Lietuvoje 
buvo surengęs iškilmingą dainų 
ir šokių šventę. Ta šventė buvo 
nufilmuota. Prieš kelis metus, 
vienas komunistinis agentėlis tą 
propagandinį filmą atvežė ir į 
Chicagą- To filmo rodymui iš
nuomavo iš vienuolių jėzuitų 
“Jaunimo Centro” didžiąją sa
lę. Dienraštis “Draugas”, to fil
mo rodymą kelis kartus paskel
bė savo skiltyse, kronikos žinio
se. Patriotinė lietuvių visuome
nė “Jaunimo Centrą” piketavo.

Puikaus lietuvio dainininko, 
bet paklusnaus Maskvos pa- 
siuntinio-Vaclovo Daunoro ren
giamą koncertą, taip pat “Jau
nimo Centre", dienraštis “Drau
gas” taip pat net kelis kartus 
paskelbė. Patriotinė lietuvių vi
suomenė “Jaunimo Centrą” ir 
šį kartą piketavo.

Šiais 1980 metais, Lietuvos 
okupantas ir vėl rengia Vilniu
je 40 metų sukaktuvinę Lietu
vos okupacijos paminėjimo šven
tę. Žinoma, ji taip pat bus ir nu
filmuota. -Tai okupacinei šven
tei išgarsinti, š. m. vasario 23

sėjų buvo labai' daug.; Kaip - jatf 
esu minėjęs Šlutas- stengėsi ra
minti įsikarščiavusius, tacau ne 
visuomet sugebejo^atekirti 7klau
simo pobūdį, — dėl to (iš da
lies) įsibrovė neatsakytų neaiš
kumų-

i 
I i 

Juškevičius, Dargis ir Serapi
nas laikėsi pavyzdingai ramiai 
ir mandagiai, kaip kultūrin
giems intelektualams ir tinka.

J. Vaičiūnas

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

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

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

TeL 476-2206

■

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJ11MOSI GAUACa O A UTĮ NtFAFMASTAI fDOMfVS GYDYTO

JO, VlBUOMBMtS Y1IK1JO IB AAiYTOJO ATSIMMWBUI
Or. A. J. Gum*ri — MINTY* lit DARBAI, 2» p«L 

metą frytlui. Jsblocaklc Ir IxAonlfto Jiunu

Kietais tItMUU, stetaje *4.09 dabar tik
MlnkMals rlrtalUU tik ______ ,________

Or. / J. — A U KITA KIKTORA — jtlAUlOl ŽMOHtK
KMlofiAe F* - KoroM IrpflcttUi Dtbtr OJt ------------— flLM

17W S®. KAL8TED 8T_ CHICAGO, ILL. MISI

d., 6 pi. "Draugas” įdėjo gana 
didoko formato komersini skei 
bimą. Tame skelbime, apačioje 
yra šitaip parašyta: ‘Tautinių 
dainų ir šokių šventė Vilniuje 
įvyks birželio 26 29. Baltic 
Tours yra rezervavusi vietas 
viešbuč uose ir šventėje, kuri 
įvksta kas penkeii metai. Vie
tos ribotos. Užsisakykite anks
ti”.

JAV prezidentas, o taip pat 
ir VL^Kas, sąryšyje su AfganiSr 
tano okupacija (mums lietu
viams ir Lietuvos okupacija), 
prašo, nuo kelionių į Sovietų Są
junga, tuo pačiu ir okup. lietu- 
vą, susilaikyti.

Dienraštis “Draugas” tokias 
keliones reklamuoja, o JAV 200 
metų sukakties minėjimą, net 
apmokamą skelbimą atsisakė 
įdėti- Ar ne keistas ir Lietuvos 
okupantui pataikaujantis elge
sys?

• Besaikis alkoholio gėrimas 
smegenims, 

negu kepenims. Nuo alkoholio 
mažėja atmintis, siaurėja orien
tacija ir pakenkia neivams. 60% 
chroniškų girtuoklių tarp 21 ir 
35 metų parodė rimtų smegenų 
sužalojimų, o tik 20 nuošimčių 
sužaloja kepenis.

daugiau pakenkia

HELP ¥OUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.___ $10.00

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

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai________________ $15.00

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

Čeki reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St___
Chicago, IIL, 60608

Pridėti dolerj P*Jto illaidoma.

$10.00

3 — Naujienas, Ckicag*, 8, Hl., Thursday, March 6, 1980
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Kitose JAV vietose
metams ..........
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NAUJIENŲ raštinė

dė prez. Fr. Aminą ir paskyrė prezidento pareigoms ei
ti Babraką Karmai j.

Sovietų valdžia neprisipažįsta, kad Sovietų kare 
jėgos įsiveržė į Afganistaną ir ir pavergė visą kraštą 
Brežnevas tvirtina, kad Afganistano vyriausybė prašė 
Sovietų valdžią pasiųsti Sovietų divizijas į Afgan'sta 
ną tvarkai palaikyti Jeigu vienas prezidentas “‘papra
šęs Sovietų divizijų į Afganistaną”, panoro ieškoti tai
kos su krašto gyventojų dauguma — aviganiais ir ūki 
ninkais,—tai tokį prezidentą jie nužudė ir naują jo vie 
ton pasodino. Dabar tas pats Sovietų pask'rtas prezi 
dentas Badrakas Karmalis praneša, kad Sovietų kare 
jėgos bus, kol bus keliamas maištas prieš jo vadovau 
jamą vyriausybę.

Sovietų agentai nuvertė Afganistano vyriausybę, 
papirkti štabo karininkai išžudė prezidentą, vyriausy 
bę ir karo vadovybę, paskyrė naują prezidentą, kurį 
policijos vadas Amin sušaudė ir pats pasiskelbė krašte 
prezidentu, o vėliau rusai jį patį nušovė ir paskyr’ 
naują. Pastarasis jau aiškiai pasakė, kad Sovietų ka 
ro jėgos neišeis iš Afganistano, kol krašte bus jaučia 
ma amerikiečių įtaka.

Sovietų karo jėgos kontroliuoja visus strateginius 
Afganistano centrus, kontroliuoja svarbesnius kelius, 
kalnus ir pasienio punktus. Nei komunisto, valdoma Af
ganistano policija, nei 100,000 Sovietų karių, įsiveržu
sių į Afganistaną, nerado .nė vieno Amerikos agento, 
nustatančio Afganistano gyventojus prieš Sovietų ka
ro jėgų primestą vyriausybę, bet jie vis-.tebekalba apie, 
amerikiečių įtaką į krašto gyventojus, bet vis tebekal- 
ba apie dabartinės vyriausybės priešus. Jeigu Afgani
stane būtų buvusi Amerikos įtaka, tai Sovietų policija, 
kariuomenė ar agentai seniai juos būtų suėmę ir teisę 
ar be teismo juos sušaudę. Jeigu iki šio meto to nepa-

Afganistano problema komplikuojasi
Sovietų karo vadovybė, apsvarsčiusi tarptautinę 

padėtį, priėjo išvados, kad šie metai yra patys geriausi 
naujoms žemėms pagrobti ir savo galiai sustiprinti.

Sovietų maršalai žinojo, kad Amerikoje vyk
sta prezidentiniai rinkimai, Pats prezidentas ir politi
nės partijos bus įveltos į rinkiminę kovą. Geriausia pa- 
grobti, užimti šiandien stategines pozicijas, kol krašte 
nėra vienybės ir eina kova ne tik tarp dviejų didžiųjų 
partijų, bet kai nesusipratimai eina tose pačiose parti
jose. Jie žinojo, kad prezidentas parteris turės įsivelti į 
partines diskusijas-) ir- neturės laiko rūpintis valstybės 
ir tarptautiniais reikalais.

Bet-jiė padarė klaidą. Jie nęapskaičiavb preziden
to Carterio charakterio ir nemanė, kad jis, rizikuoda
mas prekybos, prarionės ir karo reikalais, drįs pasi- 
priešinti Sovietų Sąjungai. v

Prezidentas Carteris pareikalavo, kad Sovietų ka
ro vadovybė atšauktų savo karo jėgas iš Afganistano. 
Jis ne tik pareikalavo atšaukti Sovietų karo jėgas iš Af
ganistano, bet jis sustabdė javų pardavimą Sovietų Są
jungai. Jeigu Sovietų valdžia gali nusiųsti- į- Afganista
ną 100,000 kareivių, juoš’maitinti, aprengti-’ ir apgink
luoti, tai Sovietų valdžiai nereikalingi javai.

Sovietų valdžia nekreipė dėmesio į prez. Carterio 
nutarimą uždrausti išvežti 17 milijonų metrinių tonų 
javų. Carteris uždraudė parduoti rusams įvairių elektrom 
nių išdirbinių, kurie šiandien jiems yra labai reikalin
gi, nes rusai nemoka jų pasigaminti; Prez. Carterio už
draudimo Sovietų maršalai nesuprato, bet Sovietų 
ūkio planuotajai jau pajuto prezidento Įsakymo reikš
mę. Sovietų valdžia jau įsakė piauti dalį galvijų, nes 
žino, kad netolimoje ateityje nebus Amerikos kukurū
zų ir negalės jų maitinti... Pirmon eilėn pradėti skers
ti didesnių valstybinių kolchozų raguočiai ir kiaulės, 
nes be pašaro galvijai gali išdvėsti.

Bet šiandien teisinė padėtis žymiai pasikeitė, šian
dien Sovietų valdžia ne tik pranešė, kad-ji Tieatšaūks“ ___
savo karo jėgų iš Afganistano, bet pasiliks krašte, kol tis kitų priemonių prieš Sovietų karo jėgų įsiveržimą į- tytij paeita ^^a&enTjfe tik 
maištaujantieji gyventojai nenustos priešinęsi dabarti- Afganistaną, arba jų bandymą grobti dar daugiau vai- įaj-p kitko užsiminė, o šį kartą 
nei Afganistano vyriausybei. Sovietų karo jėgos nužu- stybių. viešai aiškino save nežinojimą.

M. Šileikis "VienuoliFRONTININKAI BANDĖ GINTIS
Praeito sekmad enię vakarą Jis pasakojo apie dalykus 

Įvyko Reorganizuotos Lietuvių 
Beifdrūęnien.es informaciniai de
batai.. Frontininkai, būdami di
džiausi Bendruomenės šuskaldv- 

į t į ■ . *■-

mo kaltininkai; dar prieš deba- 
___________ ____ _ ___ ___ ____ ____ -tus -Įpareigojo šlutą įtikinti 

darė, tai reiškia,'kad jų nerado. Prezidentas Carteris klausytojus, kad jie dirba nė tik 
pareiškė, kad niekad Amerika neturėjo intereso į Af
ganistaną ir į krašto vidaus re'kalus nesikišo.

Brežnevas atsisakė atšaukti Sovietų - karo jėgas i 
iš Afganistano, kol prezidentas Babrakas Karmalis ne
paprašys jų atšaukti. Prez. Karmalis pareiškė, kad 
Sovietų karo jėgos nebus atšauktos iš Afganistano, kol 
rusai nėnumalšins krašto gyventojų, protestuojančių- 
prieš primestą vyriausybę. Gaunasi užburtas ratas, 
suplanuotas, pravestas ir primestas afganistanieč’ams. 
Prezidentas Carteris pareikalavo atšaukti Sovietų, ka
ro jėgas iš Afganistano. Prezidentui pritarė didelė _ • — ‘ 'Y ■

'.ultūrinį darbą, bet gana pla 
č'ai orientuojasi ir dirba poli 
tikoje. Buvo surudšti Reorgani- 
zuotos Bendruomenės debatai, 

i ?et šlutas, i>r’eš prądėd'm-’s yie- 
„s de’iatus. pra.^ido penkiolika 

minučių frontininkų darbams 
patekinti, nepaminėdamas pačio 
svarbiausio — visuomenės skal
dymo, kad jie ga’ėtų Bendruo 
minę valdyti;

Reorganizuotąją atstovavo A. 
Juškevičius, R. Liet. B-nės pir- 

Jungtfnių Tautų. Saugumo Tarybos specialios asamb- n» lunkas, dr. Vytautas P. Dar- 
lėjos daugurha. Prezidentui Carteriui prifarė 34 arabų . °18’ 9^tro y^^?8; pjnmnin-.

* ° 1 1^*5 c? -r*- Irm-nc Sorn-nin ne L? T3 ■nac*kas, rr Ignas Serapinas, R. B-nės 
sekretorius.

Po’nas Juškevičius perskaitė 
pranešimą apie R. B-nes pra-

valstybių atstovai. To reikalavo Pakistaiias, Indiją, 
Irakas, Egiptas ir visa eilė valstybių, kurios neprita
ria Sovietų karo jėgų įsiveržimui į Afganistaną.

Sovietų valdžia, nekreipdama dėmesio į viso kul- džžą ir išdėstė pačius pagrindi- 
tūringo pasaulio reikalavimus, Afganistaną okupavo mus Reorganizuotos Bendrud- 
ir nesirengia atšaukti savo karo jėgų iš Afganistano, meąėš dėsnius ir trumpą ją is- 
Sovietų karo Jėgos juda, afganistaniečių keliate, pa-, Sjis. ’lZlra-
ketėms ir kalnų tarpkalnese,—jų—tankaų—7_artileii j>tivo trum-
ja degina, naikina ir apšaudo visus pakelių kaimus ii’ pjausiąs, nes radijo t&ikaš pri- 
miestelius, iš kurių gali būti organizuojami' užpuolimai j klausė pinigus nešantiems gar- 
prieš įsiveržusius užpuolikus. Sovietų karo vado\\’bė s'ntojams.
jaučiasi turinti teisę įsiveržti i Afganistaną ir deginti; Tas pats laikraščią. neskaitąs 
ir artilerija apšaudyti visus ramius gyventąjus, šimt- frontininkas, besigirdamas ‘^po- 
mečiais taikiai su rusais gyvenusius ir niekados savo zityviais” Beudruouenės dar- 
kaimynų neužpuolusius afganistaniečius. ,i'~'' , b^s,-pareiškė, kad Bencfruoinė-,

-Fšrcvjrcrc n3^idi^--Rknitmitrir Amprik^riTrrėv Tm- nė&-atstova£ išgavo"S-vyriausy‘
P ’ ‘ . bės $250,000. ambasadoms išlai-

ja degina, naikina ir apšaudo visus

, . . - -. ai
kuriuos neturėjo jokio supra

Antra klaida buvo patarimas* 
-nezinėliui paklausejui parašyk 
laišką. Klausimas bilvo spaudoje 
iškeltas ir Kama nto Bendruom 
nės pareigūnams nežinomas. . Jie 
tiki Draugui. O jeigu dar kok 
žodį nugirdo;nuo Gurecko, 
uo ir tiki. Didelė visuomenė 

dalis žino, kad Gureckas nieke 
•va nepadarė- ir jokių p" v - 
: rūpino. Tas klausimas ..v 
pradėtas prieš metus svarstyti 
išaiškintas, aptartas ir nutar 
tas. Klausimų aiškinę' VLIKa1" , 
'alstybls depą t amen tas Lietu 

vos, Latvijos ir Estijos atstovą 
bendrame PabaI t ebių komitete 
pagaliau biiyo pakviesti ir Lie 
tuvos dplomatinlo ko -ris^ 
.’tbvai. Jie klausimą Išniškrio 

■ airfare. NeiJGureckas,' nei kiti 
Bendruomenės atstovai apie ta’ 
nieko nežinojo, o kai’ patyrė, tai 
pasigyrė, kad jie padarė.

Savo pastabų pradžioje šlu 
tas pareiškė, kad jis neįeisiąs 
kitų žmonių , kolioti.,Tuo tarpu 
Frontininkai tikrai kovai buvo 
pasiruošę. Jie visą jėzuitų nelai 
mę norėjo -suversti--kas.- Zaka
rauskui, drįstančiam tiesos ,žodį 
dažnai pasakyti. Šlutas turėjo 
sustabdyti«priekabių ieškotoją, 
bet jis to nepadarė. Tada labai 
gražiai į savo vietą visus puoli
kus padėjo dr. Danilevičius. Jis 
pabrėžė; kad ne frontinihkaMs 
pulti visos Chicagos ■ gerbiamą 
-kanauninką.— ----- :— ------;-----

Viena paklausė, ar Daunoras 
ne lietuvis? Kuriam galui rei
kėjo suruošti piketą jo koncer
tui? Kita ponia priminė, kad

PETRAS TARULISŽIRGELIAI PADEBESIAIS visa kuo, kuo aš lig tol gyvenau, gal būt, visiškai žiūriu, sakytum į kokį paveikslą už storo ir šal-

ne tfk Daunoras, be* Paleckis ir 
n.ecir** yra buvę Matiniai, bet 
ie glaudžiai bendradarbiavo su 

okupantu. Bjv.. pu. a. _4i 
.4. a .-is platų KCmiteta Dauno
ro koncertui suruošti, o iki šio 

eto to komiteto nariai nepa-

e.apinas paskaitė Reorgani-
: a i x s d
vičius išdėstė jos atsiradimo is- 

o | aaaI. .

teisinius ir dorovinius idi celiiis.
Jis labai vykusiai užčiaupė vie- 
-los ' ‘veikė, os” ouu. , » .
rėjų jį aptaškyti purvais, bet jai

Pats Šlutas pasigyrė, kad jis 
lirmi kaitą paty ■ 
ganizuotos Bendruomenės veda
mą darbą, apie klastotus rinki
mus ir apie vienos grupelės nd- 

ą Hsus d'm’ni’o” •
Debatai bus naudingi, jeigu 

klausytojai išmoks faktus .at
skirt. nuo fanu .š 
pasisakymų. Rep r'eris

— JAV gyventojų sur*šinėjį- 
no metu duoti dudmenys negali 
)ūti panaudoti prieš žinias da- 
■usĮ asmenį. Patas mj e 
iksliai atsakyti į visus suraši

nėtojo klatisimKs.! i . . r‘ * •' *
uit — "

— 1979 melais kiekvieną me
nės? virs 4 000 Rusijos žydų iš 
važiavo į užsienį, o šįmet pe~ 

•• praus pora mėnesių išvažiavo 
tik apie 2,000.

.— .Sieki ma sus. ta . 1 
žinkelių bendrovių 
ai gau'u .gora'r:t,''‘ 
’m"!

darbinin-

— Arabai ir :zr"į.;_ 
nepa'anldnti prėz^ ČT- ' 
Va’s^yhėk ksžrctb'.iPvs e

.d.: ji. :s p r_ š..j-.i d . , 
riojo Jordano upės kra_to ze .i 
likimo. Prez. Carte.is pataria 
greičiau baigti ginčus ir s=ekt;
a'kos, kad neh"t”
Laida kilusi tik del re .si. _a 
timo. f”*'

— Čikagos merė Jane Byrne 
yra sudarusi pusantro milijonų 
rinkiminį fondą. Ji liepia Įr syti 
kiekvieną gautą dolerį.

— Ian Smith, buvęs Rodezi- 
jos premjeras, nesirengia bėgti 
iš Rodėzijos. Jis gimė Rodezi- 
joje ir rengiasi dalyvauti jos po
litiniame gyvenime.

— Naujai išrinktas premjeru 
Robert Mugabe prašo visus opo
zicijos partijų vadus pasilikti 
Rodežijoje. Jis imsis prieinamų 
gerbti pagrindines' jų teises.

— Miesto merė Jane Byrne 
aiškins čikagiečamis apie mieš 
to vadovybės ir ugniagesių veda
mas derybas.

MAŽASIS BURTININKAS %
(Tęsinys)

— Rūkyk pats... Tau bus maža ... — tyliai 
ir ramiai , vis tom pačiom sausom akim į Kazi
mierą pažiūrėjęs, atsakė Gabrys.

Kai mudu likome vėl vieni, aš, nežinodamas 
nė ką dabar kalbėti, nevykusiai paklausiau:

— Tai tu nepyksti... ant Kazimiero?
— Turi valią 1... —atsakė Gabrys ir, pasi

taisęs juostą, lėtu savo žingsniu vėl nuėjo padar
žėmis prie savo galvijų. ..

Tą valandą man buvo neaišku, ką Čia Gab
rys manė. Nenuvokiau jo būsenos. Ir reikėjd išti
sų dešimtmečių, kad ir pats Gabrys ir visa, vos 
vienos kartos atstumą iš baudžiavos ) išsprūdusi 
šalis atsistotų prieš tavo akis gyva, aiški kiekviena 
savo gysla, kiekviena savo nukankintos širlies 
krustelėjimu...

» * *

atsisveikinti.
Patraukia, papučia platūs vėjai, pridrebia, 

patiesia tuos voratinklius, kurie lengvi ir išmis- 
lingai lekia patys ore, kabinasi rugiuose, įstrin
ga tarp kadugių krūmų pakimba ant galadaržių 
tvorelės ir tave bėgiojanti laukuose apnarplio. 
jay švelniai pabraukia per skruostą ir užkliūva 
už blakstienų taip pat...

Pakrūmės. Pūgžliukai upelyje. Kielės ir 
pempės galalaukių dirvonėliuos. Laukinės, su
narpliotos, kaip išdygusio kačiuko sutarškytas 
kamuolys, dogiom šakelėm obelaitės, pilnos rūgš
čių obuoliukų, neįkandamų ir paslaptingi, taip 
sunkiai sugaunami širmonėliai. —

Viskas čia pasilieka.
Man vis rūpi dar kartą viską pamatyti. Gab 

rys pradeda žiūrėti į mane nenuslepiamai pagar
biai. Man smagu, kad j’s tiek taurus, jog nepavydi 
man, bet džiaugiasi mane išleisdamas. Jis liks čia, 
jo gyvenimas aiškus, prie žemės, su galvijais, 
miškeliuos ir dirvonuos. O manęs tur būt laukia 
kažkas naujo ir nepaprasto. Bet kas? Aš jam 
žadu, kad grįšiu atgal ir išpasakosiu, kas ten yra, 
tame mieste, kurio mes abu su Gabriu nepažinom^’ 
ir lig tai dienai nebuvome matę.

Tarytum nujausdamas, kad viso, kas šian-

> t t x

.to stiklo. ___
Įbedu akis ir viską užmirštu:
Štai debesys — tie svečiai, visame savo puoš

nume balti ~ balti, saulės spinduliuose pasinėrę, 
atėjo į dangaus paskliautę, nusileido maloningai 

;|>rie pačių rugienų, prie alksniukų ir neramių 
■šausų viksvų.
J Ir plaukia dangum debesys, vis plaukia-. Tu 
nematai, nepastebi. Tau rodos, jie vietoje kabo. 
Bet tu žinai, kad jie plaukia ir vis keičiasi. Grįž- 
terėk į tą patį debesį po pusvalandžio. Jo jau ne
bėra. Arba, jei jis buvo kaip katinas atsitūpęs ir 
jei net tos dvi jo stačios ausys ryškėjo, ir jei net 
katino ūsus tu galėjai baigti įsivaizduoti, taTda- 
bar dar gerai, jei jis tau primins kokio senioko 
žilą barzdelę.

O dirvonėlyje, tylumoje štai atsigula karyu- 
_tė. Atsidūsta ji iš visų savo didžiulių vėdarų ir, 
orą savo drėgnomis šnervėmis patraukusi, pra
deda t lėtai gromuloti. Jau malonus jai dabar 
snaudulys, jos akys netyč’a prisimerkia, žalia- 
margė lenktaragė, ilgauodegė karvutė be veislės, 
be kilmės, anūkė anų karvių, kurios kažkada 
braidė laukuose niekeno neprižiūrimos w«nevai> 
nėjamos. Tylu. Joks garsąg nejaudina dirvonėlio. 
Tik gal sušnarės gretimam gojelyje drebulės vir<’ 
šūnė. O jei čia pat prie žemės sujuda alksniuko

PAVEIKSLAS PO STIKLU

Suruošė mane kelionėn.
Siuntė mane į miestą mokytis. Atėjo grau

džios paskutinės mano dienos kaime. Reikėjo su diėn yra aplinkui mane, daugiau jau nematysiu, šakelė, tai greičiausia čia kaltas kiškelis-heišma-

nėlis, kurs vanago iš guolio išbaidytas, pats da
bar nežino ką bedaryti-nei kokį reikaliuką pirm 
visa ko atlikti.

Dirvonai niekeno nearti. Dirvonuos niekeno 
nesėtos ir neaug ntos liesos smilgos, uogienojai, 
samanos ir tie neišvengiami šen ir ten pabarstyti 
zuikio poterėliai, čia tik rasi seniai-seniai gal
vijų pramintą lengvai vingiuojantį ^k^i ° 
rausyklė? .Kaip ji ča atsirado? Ar tas laukinis 
šernas, kur naktimis vienas čia laisvai šeiminin
kauja — ją išrausė? Naktį dirvonėlyje tamsūs 
šešėliai ir rūkas; Ir jeigu tik vienas lapas sušla
ma, šernas jau atsargiai uosto ūkanotą orą ir 
įspėjamai ūkauja. O gal ten toli, kaimelyje, išau 
gęs liesas, amžinai alkanas ir neramus deglas kui
lys, kurs nedaug kuo skiriasi nuo paties šerno, 
čia buvo kada atklydęs?

Papučia kokia naklydu -i vein 
liūliuojamai švilpauja, sutartinai pasilenkdamos 
prie samany vis bangom’*, ris b—’ 
nubėgančiomis paskui viena kpą Fn- 
nėlio krašto. Vėjas patraukia, vis p?,;
ir tą pačią labai ramią, viską gydančia A? 
skrenda kažin koks paukštelis, pilkas, ir nieko 
^esBdaųsęs nutupia karvutei ant lenktojo rago . 
žaliamargė hegrįlteri, nė savo apšepusia ausim 
nepajudina, jei tik tuo metu Jai jokia muselė ne
įkyrėjo. ..

(Bus daugiau)

4-iUi 6, 1360



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Įžiūrėkime | tą, kuris iškentėjo tokį prieštarainmą 
prieš save nuo nusidėjėlių, kad nepailstumėte susilpnč

jį savo sieloje." — Ebr. 12:3.
Aprašymas apie mūsų Atpirkėjo kentėjimus už mus, yra 

suminkštinąs skaitytojų širdis. Jis kantriai 
kentėjo apjuoką ir gėdą, ne dėl savo nusikal imu, ne - /s jokių 
nusikaltimų neturėjo. Jis kentėjo dėl mūsų. Kristus buvo netei
singai apkaltintas ir mūsų nusikaltimai buvo sumest. ant jo. 
Sekdaąū jo pėdomis ir besipriešindami nuodėmei, ires dar visai 
nedaug kentėjom. Todėl nepailskime geruose daromose, bet da-. i 
rykime gera visiems, kai turime progos, o ypatingai tikintie- 
siems Dievo žmonėms.

nw

*V. RASTO TYRINTO..ą
J. Muzikam, 185 Vaą Pelt Avenue, States Island. N.Y 10303

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTRRŲ LIGO) 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

4446 *o. Pulaski Rd. (Crawfero 
Madical Building) TaL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS
OYDVTWA* n CHI4URGAS 

We«*eh**ter Cemmvnity klinikos 
Medicinos direktorius

VALANDOS: 3 fl dRtfx) dienomis o 
ku antra Mtagiėhi 8—3 vai 

■ j TaLi 542-2727-«|4* 542-2728 
r ' • -

5 l . TSL ^ JM 3-56*3

aYDYT^jAi L* CHIRURGĄ*
WECIALYM AKIŲ LIGO*

‘į w«M io3rd strMt

Valandai pagal aoatarima.
4

bit ^RANK PLECKAS
' .•įeia^JTRISTĄS

KALBA LIETUVIŠKAI 
Mli * 71 9t. TeL 737-514*

Tikrina skis. Pritaiko akiniu* ir
"contact lenses"

VaL ag*l susitarimą. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES W 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 43 rd STREET

> • , - * t* -

t Ofiua tetafe 774'Ett

DR. VYT., TAURAS 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

Wndra praktiką, spec. MOTERŲ life*. 
OfiąV 1652 WEST Ąta fYROIT 

' ' 'y ' PR *-1223

T pgnJtt 2-4 fa* 6-8 y*L rak. Kttadir 
įlaū ?-< vii popiet ir kttr 

pasai ndtariniA.

OBTHOPEDas-PROTEZISTAS

ItoMM 63rd su CNcm. K! 48*24 
Tolot; MM4

FLORIDA
PR.^^^BĘUS

Prostatos, inkstų ir šlapumo

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

r gERKRAUŠTYMAr

Leidimai — Pilna apdraudė 
f EMA KAINA

Tol. WA S

MOVING
Apdraustas p^traustymas 

ii (va Iri v atstumu. 
ANTANAS VILIMĄ* 

Tai. 374-1632 arba 374-54*4

GEL2IN1SLIETUVIU LITERARINĖ DRAU
10. NARIAI

Visi nariai buvo intelektua
lai, didele dalimi akademikai, 
dalis net aktyvūs universitetų 
profesoriai. Kadapgi vįsį jau 
buvo pagyvenę žmonės, todėl 
kasmet tekdavo prisiminti ke
lių mirusiųjų. Pasitaikė ir iš
stojimų. Bet nauji įstojimai pa
pildė spragas ir narų skaičaus 
vidurkis buvo apie 200 nusisto-į 
vėjęs. Sekančioji lentelė parodo 
atskirų metų narių skaičius:

1887 m. — 210.
1888 m. — 213.
1891 m. — 194.
1892 m. — 206.
1893 m. — 198.
1894 m. — 196.
1895 m. — 197- 

' 1896 m. — 195.
1897 m — 179. 
1898. m. — 168.
1898 m. — 180. 
1800 m, — 180. 
1901 m. — 180.

. 1902 m. — 183.
1903 m. — 198.
1904 m- — 216.
1905 m. — 227.
1906 m. — 225. 
1,907m. — 227. 
1909 m. — 228.

Toliau pateikiame 1901
narių dalies sąrašą kuriame var 
dų rašybą paliekame netaisyta: i

1879 - 1925
(Tęsinys)

kapitulos nanys, Kaune.
8. Baranowski, majoras, TiĮ-l 

žėje.
9. Barko.wsky, Apylinkės teis

mo tarėjas, Lyck (Rytprūsiuo- (Vokietijoje)

koje.
32. Dagilis, gimnazijos moky

tojas, (Did. Lietuvoje).
33? Dangei, realinės gimnazi

jos direktorius, Tilžėje.
34. Dembowski, apskrities mo 

kyklų inspektorius, Tilžėje.
35. Dennukąt, superintenden

tas (vyskupas)., K ą u kiemįąi
l (Rytprūsiuose).
! 36. Deskau, realinės gimna- ’ 
zijos vyr. mokytojas, Tilžėje, i

37. Ėbęl, kunigas, Laptąu1

38. Eckstein, preparandijos di ’ 
rėkt-, Klaipėdoje

39. Eggert, cand. theol., Ra
gainėje.

40. Endrulat, kunigas, Dovi
luose.

41. Euling, gimnazijos vyr. mo 
kytojas, Dr., Karaliaučiuje.

42. Fick, profesorius, Dr., 
Duesseldorfe (Vokietijoje).

43. Forstreuter, Dr. med., Hein

62. Janulaitis, Aug., stud, jur-, 
Maskvoje.

63. Jurkschat, į pensiją išėjės 
kunigas, Tilžėje.

64. Jussas, kunigas, Plaškiuo- 
se (Klaipėdos krašte)

65. Kabaila, Ant., Padubise 
__ (DiiL L;etuvoje).

66. Kahle, gimnazijos direk
torius, Dancige.

| 67. Kąiries, Chr., preparandi- 
j,os -mokytojas, Loezen (Rytprū
siuose).

| 68. Kabries, Mieli., preparan.- 
dijos mokytojas, Klaipėdoje.

69. Kąiriuksztis, mokytojas, 
Šeiniuose (Did. Lietuvoje).

70. Kalanke, kunigas, Sauguo 
se (Klaipėdos krašte).

71. Kantel, gimnazijos moky
tojas, Tilžėje.

72. Kapitzke, statybos tarėjas, 
Tilžėje.

73. Karlowicz, Joh., Dr. phil., 
Varšuvoje.

74 v. Ketrzynsky, direktorius, 
Dr., Lemberge, (dabar Lvov).

75; Kittęl, Dr. med., Rusnėje 
(Klaipėdos krašte).

76. ' Klėbs, Richard, krašto ge
ologas. Dr.,. Karaliaučiuje.

77. Knaąke, profesorius, Til- 
Žęie.

78. Kpncewicz, gimnazijos mo 
kytojas, TąĮseąti.

791 v. Korff, baronas, genero
las. Bėri ine. ■

80. Kfause, dvarininkas, Dovi
luose, Klaipėdos apskrityje.

81. Krautschhunąs, mokyto
jas, Suvalkuose, Did. Lietuvoje.

82. Krueger, profesorius, Til- 
žėie.

83. Kukat, apskrit. mokyklų 
inspekt., Pr. Stargard, Vokieti
joje.

84. Kurschat, profesorius, Til-

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vietą 
Tel. 737-8600 
TbL 737-8601

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
’ TįĮ 927-1741 — 1742 *

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS10. Barth, kunigas, Tilžėje.
11. Barutzki, teismo asisten

tas, Tilžėje.
12. Bassanowicz, Dr. med.,

Lom — Polanka, (Bulgarijoje).
13. Baudouin de Courtenay,

profesorius, Dr., Petrapilyje.
14. Bechtel, universiteto pro

fesorius, Dr., Halėje (Vokieti-
.!»)• i;

15. Berendt, G., Slaptas kalnų richswalde (netoli Tilžės).
, tarėjas, profesorius, Dr., Ber- 44. Fortunatoff, Ekscelencija, žėię. .....

profesorius, Dr-, -Maskvoje. .
45. Freiburg, Did. hercogystės. i as, teologijos D., Kaįrahaųčiu 

universitetas, Freiburge, Pietų i j e. — ■

TĖVAS IR SŪNUS
MARQLETTE FUNERAL HOME

’ profesorius, Dr-,' Maskvoje.

1. Abromeit, privat docentas ■ 
Dr., Karaliaucuje.

2. Anduszis. pirklys, Tilžėje.
3. Anhuth, kunigas, ^Įąlkstęį- 

ne (Rytprūsiuose)
4. Anker, E., pirklys, Rusnė

je.

5. Atkinson, profesorius, Dr,
-Dubline—(Airijoje).—------------

6. Baltromaitis, S., bibliote- 
kinįoįįas, Petrapilyje.

7. Baranowski, profesorius,

line.
16. Bergeris, M. knygų pirk- 

j lys, Tilžėje.
17. Bemecker, profesorius, Vokietijoje. !

Dr., Berline. 46. Friedemann, superinten-
18- Bezzenberger, Slaptas tą-. J tas (vyskupas), Kraupiškiuose • 

(Rlytprūsmose).
47. Gaigalat, V., kunigas, Dr.,'

Ramučiuose. !
48. Garbe, uniyers. prof., Dr.,[ 

Tuebingene, Pietų (Vokietijoje.!
49. Gauthipt, Dr,, Paryžiuje, i
50. v- Gozdowa — Goldewski, 

dvarininkas, -Degučiuose, (Did.
jjLietuvoje). :

51. Gruebland, .fabriko 
ninkas, Tilžėje.

52. Guddas, vuskupąs — sti- 
perintegdentas, Tilięje-;

53. Haber. Jos.. į pensiją išėjęs j
^•^■-,1. mokytojas, Hoppenbruch- 
(Vokietijoje). j

54. Hahn, profesorius, Tilžė-

’•ėias.profesorius, Dr., Karaliaų- 
č’uje.

19. Bielenstein, kunigas, Dr.?
. Dohlėn (Latvijoje);

20. Bogeng, pensininkas, Bęr- 
. line.

21. Bruder. Carl, fakriko są- 
v rinkas. Tilžėje.

22. Brugmann, profesorius, 
D".. Leipzige (Vok4etijoje).

23. Brunau, kunigas, Lengvie- 
č’uose (Rytorūsiuose).
—2-4-a^Bu^- z vnskgpensininkas, 
B-o'-'ber? (Vokietijoje).

25. Burba. Joh-, kunigas. Dau- 
ne’iškivose (’Did. Lietuvoje)

26 Burchaxdi, G-, Dr. phil.,:
27 Busęh, advokatas. Tilžėje..
28. Byskow. Joj?-,, seminarijos 

direktorius, Gięįved (Did. Lie
tuvoje).
—29r~Cąh.anowitz^Dr—med.-7-Til-- 
žėję.

j 30. Cohn,. advokatas, Tilžėje.
31- Collitz, Dr. phil., Ameri-

A. t A. diplomuotui teisįĮiinkuį

FĘLĮCĮJpĮSUI GAUDUČIUI 
staigiai mirus,

jo žmonai, buv. Kauno ir Alytaus teisėjai Jadyv^ai Žu
kaitei Gaudi^įepeį, syainėms — dr. Jonei Gliaudelienei, 
Zosei Žukaitei, Ąteksaądrai švaricnei ir kitiems giujinėms 
giliausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

DIPLOMUOTI LIETUVIAI TĘISĮNI^^I

46. Friedemann, superinten

(Rlytprūsmose) .

je.
55. 

nęje.
56.

savi-

Hammer, kunigas, Ragai-j

Heidenreich, gydytojas,

85. Lackner konsistorijos tarė

86. Laudien, kunigas, Lauksar 
giuose. Klaipėdos krašte.

87. Lemke, Elisąbeth, panelė,. 
BBerline.

88. Lenkeit, pradžios mokyk
los vedėjas, Tilžėje.

89- Lepa, Ąd., apygardoj teis-- 
mo tarėjas, Tilžėje.

9,0- Leskięn, August, profeso
rius. Dr., Leipcige, Vokietijoje.

91. Loebell, gimnazijos dir., 
profesorius, Dr., Friedeberg, 
Vokietijoje.

92. Lohmeyer, ųniyers.. pro- 
fesoriųs, Ęr., Karaiiąųaųje.

93. Lptto, IfflnjgSft.'
Įtėie, Užmaryje. . •

94. Lukas, profesorius, Tilžė
je.

95. Luks, gimnaz. vyr- mokyt, 
Dr., Tilžėje.

96. Mack, kunigas, Lazdėnuo? 
se. Rytprūsiuose.

97. Maczkowski, advokatas,
Lyck, Rytprūsiuose.__________

(Bus daugiau)

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS. AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

; Chicago*

Lietuvių 

Ląidą.tųvįų 

 Direktorių_

Asociacijos

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TURtME 

KOPLYČIAS

- VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS -^ LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVB. TeL: YArd. 7-3401

PATS SKAITYK IR DAR Kl- 
. TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTI “NAUJIENOS"

Dr., Ragainėje.
57. Heydenreich, miesto tarė-.

jas, Tilžėje.
58. Hirth, Hermann, univer-j 

šit. profesorius, Dr», Leipzige. !
59. Hoffmann, Otto, profeso-Į

rius, Dr., Breslau (dabar Wrac-į
law)- t ■ . j Upytės Draugiško klubo susirinkį-

60. Jacoby, profesorius, Dr., mas įvyks penktadienį, kovo 7 d.,
Momhnrns i 1 vat popiet Anelės salėje, 4500 So.namnurg . . Taknan Avė. Nar ai prašomi atsilan-

61. Jaksevid. Stan., panele, kyti, nes yra daug svarbiu reikalu 
Šiauliuose (Did. Lietuvoje). aPĮartk Po susirnki?0K^ rv^ės-

F&ST»

| BUTKUS - VASAITIS
Į 1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL
J ■ -------J L._ *

Tek: Olympic 2-1003

SUSIRINKIMU
4348 So. CALIFORNIA ĄYE. TeL: LAfayętte 3-3572

WB,__________ ■ . . . . .

W Sfr. UTUANIC A ĄYĘ, Tel; YĄrds ?1138 -1139

Tu

Ą. t Ą. diplomuotui teięmijikųi 
FELICIJONUI GAUI)ŲŠIŲI 

staigiai mirus,
jo žmonai, buvusiai teisėjai Kaune ir Alytuje, Jadvygai 
Žukaitei-Gaudušicnei, dr. Jonei Gliaudelienei, Aleksaųdi'ąį 
švaricnci, jos vyrui ir kitiems giminėms nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir kartu l’udi —

DALIA ir LEQNAS ŠUt-ĄJ, M.l).
MAGDALENA ir PRANAS ŠULAĮCJAĮ

lmyyua tą«o »o*oou 
AGE aMKZWSH MTW»*N 
TH* M4I OP * AM* *4. 
WtR* KMX«P *Y MOTO* 
WHICH* * TH* U.C 
CMAJtLt* M. MAY**, 
P«**tD*NT 9P TMg Cl PC t*t 
mctoa cu*. a*m* ww*s 
to w roMeiAixv ALBRT 
•OR CMtLPOM HOW THAT 
00004. r* *< JK**»CM

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, BL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET

1ADUO SUMOS VALANDOS 

'K** »rwram*f K WOPA 

!<*• A.

Lietuvių kalba: kasdien nuo plr- 1 
madienio iki penktadienio 4:00 j 
4:30 vaL . vak. šeštadieniais rf 
sękmadieniąis xyj<x $:30 iki 9:30.

Aldona Davkųi

ToMa ?*■!<<* 
7U?. So.I>a4Plem(ood avė,

CHICAGO, ILL. 60629

Tel. YArda 7-1911
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Powerful Mill a I'A
drug you can buy 
without anfedJ

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

o —Naujienos/Chicago, 8, LU. Ihursd iy M n\li I'.’TV



MOŠŲ SPAUDOJE"

— Poma Anna Grabas, Orin
da, Cal., ilgametė Marquette

APIE SKAl'TAVIMA NEPRI
KLAUSOMOJE LIETUVOJE
Skautų Aidas vasario nume

ryje pateikta skautininko Jono 
Asaiino — J. Gusčio būdingus 
atsiminimus iš skautavimo be
priklausomoje Lietuvoje:

ATSIPRAŠAU, VAKAR 
RŪKIAU. •.

Seniau mūsų skautai ir skau
tės labai stengėsi laikytis savo 
Įstatų bei Įsakymų. Tada ir mū
sų Įstatai buvo "neapkarpyti”. 
Pavyzdžiui, 10-tas įstatas taip 
skambėjo: “Skautas skaistus sa
vo mintyse, darbuose, kalboje,
negeria ir nerūko”. ; Parko gyventoja, dabar gyve-

Tr štai Šiauliuose, tunto suei-'nanti Pss dukr3 žentą, mus 
goję, visų akiva.zdoje ’. 
skautas tarė šiuos žodžius:

kyli į mokytojo klausimus.
Ir taip mokytojai iš mūsų 

mažiukų krūtinių papuošimo le
lijėle ar jos nusiėmimo žinoda
vo, kaip mes būdavome paruošę 
pamokas. Mes, jaunučiai, apie 
tai nė nepagalvodavom. .|

K. Petrokailis
i

REAL ESTATE

-- Atsiprašau visą tuntą, aš 
vakar rūkiau!

Tas skautas tapo labai pavyz
dingu ir, mokslus baigęs, buvo 
geras ir sąžiningas valstybės tar 
nautojas.

vienas! pasveikino nuoširdžiu laišku. 
Dėkui už jį, taip pat už anksty- 
br prenumeratos pratęsimą ir 
už 30 dolerių auką.

i

— Ponia Melanija Kluczynski 
iš Brighton Parko, demokratų 
kandidatė į JAV kongresą 5-me 
distrikte, stipriai pasisakė prieš 
infliaciją ir pažadėjo rinkėjams 
imtis priemonių ją nugalėti- Sa-

rfc

KAI PRITRŪKSTA LELIJĖLIŲ
O atsitiko taip. Bene 1926-27 

metu žiema keletui broliu bei 
sesių pritrūko skautiškų lelijė
lių. Bet — skautas sumanus ir 
išradingas. Užuot laukęs, kol at
siųs naują siuntą, vienas brolis 
normalaus ženkliuko pagalba 
pasidarė formą ir iš švino išlie
dino lelijėles. Žinoma, jos neži
bėdavo, bet ne blizgesys žymė
davo mūsų skautiškas širdis.

— A. a. Frank Znvist, buvęs vo programą ji išdėstė biulete- 
Biblijos tyrinėtojas ir sąmonin
gumo lietuviuose ugdytojas, pa- minės kampanijos būstinėje, 
sirūpino, kad jo mirties Nau
jienų prenumerata būtų siunčia1, kmai bus kovo 18 d. 
ma poniai Marijai Macaitis, 
gyv. Brighton Parke. Prisimin
dami mirusį ir jo geruosius dar
bus, esame jam dėkingi už jo 
paramą ir nuopelnus lietuviškai |

nyje, kurį galima gauti rinki-

4345 So. Troy St. Pirminiai rin-

— Leonas Girinis-N orvaiša, 
Valstiečių Liaudininkų veikėjas, 

| pakviestas Tautos Fondo Mont- 
| realio apylinkės pirmininku.

spaudai, taip pat sveikiname 1 — J. Šarapnickas išrinktas

" j riaus pirmininku, S. Gudaitis—•' 
' vicepirm., K. Jonušas — sekr.,;

J. Skeivelas — ižd., A. Šukys — •

naują skaitytoją p.»M. Macai- j LKS Ramovė St. Catharines sky 
tienę.
—Dėkui Jozefinai Gulbinienei f

ilgametei Amerikos Lietuvių kuIt£lros reikalluns'. j.

Gavome pranešimą, kad 
rskmadienj. kevo 9 d-, 1:30 vai.; 
oopiet, Dariaus - Girėno posto 
svetainėje įvyks metinis Lietu
vių Tautinių .Kapinių sklypų sa
vininkų susirinkimas.

— Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo eilinis narių su
rinkimas Įvyks sekmadienį, ko
vo 9 d., 1 vai. jjopiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra daug reikalų aptarti. Jiems 
prisimintinrha, kad jau laikas 
užmokėti klubo duokles, kad ne
liktų suspenduoti. Ateikite, bus 
ir vaišės. Rožė Didžgaivis, rast.'

PATARIA CUŠTIPRINTI 
JAV KARO GALIĄ

WASHINGTON, D.C. — Vals
tybės sekreto, ins Cyrus Vance 
mano, kad JAV7 privalo sustip
rinti savo karo galią. Sekreto
rius yra Įsitikinęs, kad nutari
mas įvesti vien tik savanorių 
kariuomenę neatitinka šių die-’

; nų reikalavimams. Kiekvienas 
gyventojas privalo atlikti parei- 

, gą, reikalingą krašto gerbūviui, 
saugumui ir laisvei, samprotau- 

j ja sekretorius. Jeigu bus palik- 
. ta tiktai savanorių kariuomenė, 
tai ji bus silpna .nebus joje rei
kalingos jungties. Sekretorius 
mano, kad reikėtų paruošti toki 
Įstatymą, kursi Įpareigotų kiek
vieną altikti valstybei, gerovei 
ir taikai nustatytą tarnybą.

Sekretorius yra įsitikinęs, kad 
priemonės prieš Sovietų karo 
jėgų įsiveržimą į Afganistaną 
yra reikalingos. Sovietų valdžia 
pajus, kad neapsimoka veržtis 
į kitus kraštus ir išardyti jų 
gyvenimą. Sekr. Vance nemano, 
kad detentė turėtų būti baigta, 
bet ji neturėtų padėti Sovietų 
kariuomenės vadams grobti ki
tas valstybes ir išnaudoti jų gy
ventojus.

Nūnai, žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namal, Ž«mė — P*rd«vlrmM 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

2212 W. Cermak Road
P ETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

Chicago, Ilk Tel. Virginia 7-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.

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

RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

Iš prie mūsų krūtinės priseg
tų lelijėlių, nešiojamų prie gim} 
nazist'škos uniformos, mokyto
jai ir ievai žinodavo, kad mes 
— skautai, todėl vis primindavo, 
jog turime būti geresniais, pa- 
vyzdingesniais.

Mes skautybe džiaugėmės; ja 
gyvenome, stengėmės neaptem
dyti skautybės net mažiausio
mis dulkelėmis. Jei kartais atė
ję i klasę jautėme, kad nesam 
labai gerai paruošę pamoką, 
tuoj husiimdavom lelijėlę. Juk 
nesmagu visiems skauteliams, ( 
kai, pasipuošęs skautišku ženk
liuku bernelis ar mergužėlė, 
iššauktas prie lentos, prakaituo
ja, negalėdamas tinkamai atsa-

Tarybos veikėjai iš Marquette 
Parko už nuolatinę paramą Nau 
jienoms, dėkui už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą, gerus 
linkėjimus ir už auką.

— Ignas Petrauskas, LB (r) j 
Marquette Parko Apylinkės pir-

. į ^ainvuua vv. uito pčlOiLCLlLcl

T™" aPie tarptautinę užsienio politi
ką.— A. Marma

— SLA Liet. Moterų 134-tos

ris, P. Balsas ir J. Vyšniauskas 
perrinkti kontrolės komisijom

— Chicagos Liet. Spaudos 
klubo narių susirinkimas Įvyks 
penktadienį, kovo 7 d., 7 vai. va- 

i karo' Lietuvių sodyboje, 6515 So. 
i California Ave. Bus paskaita

• SPECIALI 207® NUULAI 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai Į . 
PERKAME sidabrines ir auksi j ^1-’os 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento » prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— R. Reagan labai nepaten
kintas, kad Massachusetts vals
tijoje jis surinko mažiau balsų, 
negh kongresmanas John An 
derson.

Tvirtinama, kad Kalifor- 
gubernatorius Edmund 

| Brown, tėvo patariamas, ren
giasi pasitraukti iš kandidatavi
mo prezidento pareigoms.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurcnže, Income Tax

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI ? ;

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

llllirW
lM

hllllU
IIIIIIH

H
IH

IIIIIIiniH
IH

IU
M

meratos pridėjo $15 auką. Dė
kui už ją ir už nuolatinį ben
dradarbiavimą bei už pagelbą.

— Ponia Ann Gilvis iš Mar-I - .. — 
quette Parko lankėsi Naujieno- 
5e. Dėkui už vizitą, ankstybą r- - “ 
prenumeratos pratęsimą, kom-i Ąveniie' — 
plimentuš Naujienoms ir už $5 j 
auką. Taip pat dėkui tautiečiui, j ... — Praeitą antradienį SLA Pil- 
užsisakiusiam Naujienas treč
daliui metų ir įteikusiam $2 už 
kalendorių, bet pavardės pra
šiusiam neskelbti.

£

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

1

l

kuopos narių susirinkimas Įvyks 
šeštadienį, kovo 8 d., 12 valandą 
Chicago Savings bendrovės susi
rinkimų salėje, 6245 S. Western

Valdyba

domoji taryba baigė savo posė
džius. Lieka, tiktai kelių komi
sijų pareigūnai.

— Euphrosine Mikūžiūtė in
formavo SLA Pildomąją tarybą, 
kur geriausia' ir saugiausia de- 
pozituoti turimas' sumas. ’

GRŪDŲ PERTEKLIUS

—■ Horoscopes or Astrological Buięs Lietuves kompartijos 
Tarot Card Readings. Saturday Į §eneralinis sekretorius A. Snieč- 
11 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.) ‘ ' —

I

. — Britų užsienio reikalų mi-{ 
nisteris Lordas. Carrington pri*| 
žadėjo teikti naujai Rodezijo’s] 
vyriausybei ekonominę ir tech^Į 
nologinę pagalbą, žiūrint, kaipl 
Rodėzija tvarkysis.

* kus viename susirinkime, kal- 
Į bedamas apie komunistų val
džios nuveiktus darbus, įsikarš
čiavęs tvirtino:

— Šiandien turime tiek 
dų,~kad hebežmome ,kur 
dėti...

i —Tai kodėl nepabandote 
sykį jų dėti į duoną? — pertrau
kė jį balsas iš salės.

grū- 
juos

nors

2951 W. 63rd St. Tel. 436-787$, 
839-1784 arba 839-5568.

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

PEAJYGfXX'P

We’H help you make the right move.

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941JEI GALVOJATE

PIRKTI AR PARDUOTI, 
auomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARUANOREIKIENf .

2608 Wert 69th St, Chicago, HL 60629 • TėL WA 5-2787
Dideli* partrlnkimM gero* rūšie* {vairių prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS BANDELIŲ

MKlIWi

V*

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

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

In 14k gold
40% off

■'r" .

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

14k & 18k Religious Medals - 30% off

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. — Tef W A 5-2717

Sunkiai sprendžiama 
problema

— Ko tamsta taip užsimąstęs: 
i]—-— Turiu vesti, bet nežinai: 
Įkuria. Protas stumia prie Onos 

širdis prie Barboros, matini 
' Į prie Julės, tėvas prie Veros, ki- 
' Išenė prie Agnieškos, pilvas prie 

Daratds. Jei rasčiau tokią, kaip 
jau vedusią Aldoną, tai neberei 
ketų galvos sukti.

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.

j ma Naujienų administracijoje, 
go, ILL. 60608. Kaina S3.00.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė ar- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
. , darbus dirba.. — 1 , j■ f * ’i > V - •. ' - - - ; į

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu Z 
apdraudu savo nariams. ’

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

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

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

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 tpdraudos suma temoka tik $3.00 metama.

SLA— kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Juntu 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreipti* ir tiesiai 1 SLA Centra:

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

M7 W. JOth H 
ToL Gil) M3-ma

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įddmi 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.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

Arthritis Sufferers!
Now. Get relief •

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain, Arthritis Pain 
Formula 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 
Anacin?. *> _

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus •

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. ' 
Chicago, JI L 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS
Notary Public 

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

šymai ir kiloki hlankaL ,—

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai 

a/ HOMEOWNERS POLICY

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
(BAZARAS) 

šeštadienį, kovo 8 d., 
nuo 7 v.v. iki vidurnakčio. 
jSękrnadienį, kovo 9 d., 

nuo' 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
VISI DAIKTAI NAUJI, NEVARTOTI
• Vaiku, moterų ir vyrų apranga.
• Namams reikmenys, baltiniai ir 

dovaniriės prekės
• Popieriaus išdirbiniai, namų ga

mybos kepiniai
• Karšti valgiai, užkandžiai, gėrimai. 
ARIE CROWN DAY SCHOOL

8150 No. Tripp Ave., Skokie, Ill. 
(4 blokai j vakarus nuo~ Crawford^ 

2 blokai į-šaiurę nuo Oakton)

— Kambodijoje Khmer Rougf 
partizanai vėl pradėjo pulti viet
namiečių karius.

F. Zapolis, Agent 
3208’A W. 95th St " 
Ever®. Park, m. <

State farm Fire and Casualty Company

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

§ Ma^iOPOl. JU, TUsrsday, AUrdi 6t Į98Q

Limit use of dlswasnar 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
■nd electricity.

Doni be a Boot

ENERGY 
WISE Advokatas

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 

iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 
9 vai- ryto iki 12 vaL d. 

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

2649 West 63rd Street 
Chicago, Dl. 60629




