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dienis, Rimtautė, Vytenis . .

Saulė teka 5:32, leidžiasi 6t17
Oras debesuotas, gali lyti.

UGNIKALNIS LABIAU
PRASIVERŽĖ

Teherane pradėtos ruoši 
demonstracijos prieš egiptiečius 
priėmusius šachą.

J.T. GEN. SEKR. KURT WALDHEIM AIŠKINOSI TELE 
FONU SU DABARTINIU IRANO PREZIDENTU

— Prezidentas Carteris įtiki 
nės Izraelio atstovus, kad reik’, 
siekti taikos su arabais, nes ru 
sai gali pradėti kovas Artimuc 
se Rytuose.

— Indijos premjerės I. Gandhi 
nutarimas parduoti rusiškus 
ginklus palestiniečiams sukėlė 
didelio susirūpinimo' taikos ša
lininkams.

Mokslininkai apskaičiuoja, kad 
netrukus gali prasiveržti lava. 
Kad šimtą metų snaudęs ugni
kalnis pradeda mesti laukan du
jas keliose kalno vietose, tai yra 
pagrindo laukti, kad netrukus iš 
kalno prasiverš deganti lava, 
samprotauja mokslininkai.

Nuo trečiadienį kalno srityje 
pastatyta daugiau sargų, turin
čių tikslesnių matavimo' instru
mentų. Galimas didesnis prasi
veržimas.

BROWN KANDIDATUOS
1984 METAIS

Ta pati gaida girdėjosi sausio 
21 d. Vilniuje įvykusiame Lie
tuvos TSR teatro draugijos VI 
suvažiavime. Pagrindinis kalbė
tojas buvo LTD tarybos prezi
diumo pirmininkas V. Ndreika, 
pastaruoju' metu ypač pasižymė- 
jęs solisto B. Daunoro tildymu. 
Noreikai nepatinka, kad is 40-ies 
1975-1980 metais pastatytų lie
tuviškų dramų; “tik 11-ka tiesio
giai vaizduoja šiandieną“. Jis 
pripažįsta, kad lietuvių teatrai 
vengia sovietiškų pjesių: “Ne 
visuorriet ir reikšmingiausios 
broliškų respublikų pjesės pa
kankamai greitai randa kelią j 
mūsų sceną“. Noreika pagiria 
vilniškį Rusų dramos . teatrą, 
kurio “prasmingame repertua
re” vyrauja sovietiniai rusiški 
dramos veikalai. Noreikos gai
rės lietuvių teatro ateičiai labai 
aiškios: “Artėja Lenino 110-sios 
gimimo metinės, Pergalės prieš 
fašistinę Vokietiją 35-metis, Ta
rybų Lietuvos 40-metis. Be abe
jo, šias reikšmingas sukaktis lie
tuvių teatras sutiks svarbiais 
kūriniais”. (Literatūra jr Me
nas, 26/1/80).

•Panašūs uždaviniai statomi ir 
kind darbuotojams. 'Savo Rai
boje kino dokumentininkams, 
LKP CP pirmasis sekretorius 
Petras Griškevičius pabrėžė: 
“Dabar, kai reakcingiausi impe
rialistiniai sluoksniai įnirtingai 
stengiasi sugrąžinti pasaulį į 
‘šaltojo karo’ laikus; svarbu dar 
aktyviau demaskuoti taikos ir 
socialinės pažangos priešus; jų

lika metu dirba Senato krasti 
apsaugos komitete. Jis nori stip 
rios krašto apsaugos, bet jis tail 
pat žino, kad stiprus doleri 
taip pat reikalingas krašto ap
saugai. Jis atidžiai išklausė ai 
ėjusių atstovų reikalavimus.

TOPEKA, Kansas. — Praeitą 
antradienį Kansas valstijoje pir
minius rinkimus laimėjo prezi
dentas Carteris ir respublikonų 
kandidatas Ronald Reagan.

Prezidentas Carteris Kansas 
valstijoje surinkd 58% visų vals
tijos demokratų balsų, senato
rius E. Kennedy surinko 32%. 
Kalifornijos gubernatorius Ed
mund Brown nesurinko nė 5% .

į Teheraną ir vedė pasitarimus 
su dabartiniu Irano užsienio rei
kalų m misteriu Gotbzadė. Tada 
kitaip buvo tartasi. Sekretoriui 
Kurt Waldheim naujos sąlygos 
visai nesuprantamos, todėl jis 
patarė tartis su pačiu preziden
tu. Svarbiausia, kad iraniečiai 
atsisako bet ką prižadėti, nes 
jie esą nežiną, ką būsimas par
lamentas nutars.

PROPAGANDINIAI UŽDAVINIAI 
TEATRUI IR EKRANUI

— Eina kalbos, kad preziden
tas Carteris ruošia naują laišką 

Sadr. 
a ira

niečiams jokių teisių teisti JAV

P. GRIŠKEVIČIUS SUSI
RŪPINĘS PAŠARAIS 
IR “KADRŲ KAITA”

Visasąjunginis rūpestis šiais 
metais gresiančių pašarinių grū
dų trūkumu atsispindėjo ir KP 
CK pirmojo sekretoriaus P. 
Griškevičiaus pranešime respub
likos partiniam ir ūkiniam ak
tyvui (Tiesa, 1/2/80). Jis kal
bėjo apie būtinybę kiekviename 
ūkyje ir fermoje įvesti “griežtą 
pašarų apskaitą, užtikrinti jų 
apsaugą ir naudoti juos tik pa
ruoštus. . . kuo geriau panaudoti 
visus turimus rezervus pašarų 
ištekliams papildyti --plačiai 
naudoti gyvulių šėrimui.spyglių 
miltus ir pastą. Neturi dingti 
nė vienas kilogramas maisto at
liekų”.

Savikritikos kupiname prane
šime Griškevičius užsiminė ir 
apie darbininkų nepasitenkini
mą: “Darbo' laiko nuostolius su
kelia kadrų kaita, kuri vis dar 
didelė, ypač pramonėje... Daž
niausiai tai atsitinka dėl blogu 
darbo sąlygų, žemo gamybos 
mechanizavimo ir automatizavi
mo lygio, silpno dėmesio jaunų 
darbininkų profesinio meistriš
kumo kėlimui, nepakankamo 
rūpinimosi darbo žmonių butų 
ir buitinėmis sąlygo'mis. Pavyz
džiui, iš Kauno konservų fabri
ko 1979-ais metais išėjo kas tre
čias dirbantis”. (Elta)

RUSAI RENGIASI KEISTI 
VADOVYBĘ

Respublikonai daugiausia bal
sų atidarė buvusiam kino akto
riui ir Kalifornijos gubernato
riui Ronald Reagan. Jis surinko 
68% visų respubliko'nų balsų.’ 
Daugelis ’ nustebo, patyrę, kad 
Rockfordo respublikonas John 
Anderson surinko 18% respubli
konų balsų, o George Bush su
rinko tiktai 13%.

Kalifornijos gubernatorius E. 
Brown, patyręs apie pralaimė
jimą Kansas ir Wisconsin valsti
jose, pareiškė, kad jis daugiau 
nekandidatuCs.

COUGAR, Wash. — Ugnikal 
nis šv. Elena trečiadienį pradėje 
mesti į viršų daugiau dujų ir šie 
ros. Iki šio meto akmenys, du 
jos ir garai daugiausia veržės 
iš pagrindinio kraterio pačioj; 
viršūnėje, bet pirmadienį prasi 
veržė ir antrasis krateris. Pra 
džioje krateriai vertė titkai du 
jas, bet už poros valandų tos du 
jos pradėjo veržtis labai smar
kiomis srovėmis.

WASHINGTON, D.C. — Irano 
prezidentas nustatinėja sąlygas, 
kuriomis dabartiniai Amerikos 
įkaitai galėtų būti pervesti iš 
studentų grupės apsaugos į vy
riausybės apsaugą. Dabartinė 
Irano vyriausybė nieko negali 
padaryti suimtiems pareigū
nams atiduoti vyriausybės ži
nion. Pirmiausia šiuo reikalu 
privalės pasisakyti pats Irano 
parlamentas, kuris iki šio meto 
dar neišrinktas. Susirinkęs par
lamentas turės išspręsti kelis 
svarbesnius dalykus, bet sulai
kytų amerikiečių reikalas nebus 
atidėliojamas ilgam laikui.

Visus pasitarimus įkaitų rei
kalu iki šio meto vedė Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius K. 
Waldheim. Jis yra pasiryžęs ir 
toliau tuos pasitarimus vesti iki 
sėkmingos pabaigos.

BANĮ SADR NORI 
PAREIŠKIMO

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Thursday, April 3, 1980

MILWAUKEE, Wis. — Kali
fornijos gubernatorius Edmund 
G. Brown labai apgailestavo, 
kad Wisconsin? pralaimėjo pir
minius rinkimus, nes ten jis ve
dė gana aktyvią kampaniją. Jis 
abai norėjo tapti krašto prezi

dentu, bet jam nesiseka.
Gub. Brown pareiškė, kad jis 

bandys kandidatuoti prezidento 
pareigoms 1981 metais. Tada jis 
turėsiąs daugiau patyrimo. ".Tis 
planuos iš anksto susitikti si. 
gerais politiniais draugais ir or
ganizatoriais, kurie galės vest: 
rinkiminę kampaniją sėkmingai.

LONDONAS, Anglija. — Ira
no prezidentas Bani Sadr, kal
bėdamas su Reuterio' atstovu, 
pareiškė, kad prez. Carterio są
lygos pervesti amerikiečius Ira
no vyriausybės žinion yra ne
priimtinos. Irano valdžia yra 
nustačiusi sąlygas amerikie
čiams pervesti vyriausybės ži
nion. Tai bus padaryta tiktai po 
Irano parlamento nutarimo. Re 
to, prez. Bani Sadr pabrėžė, kad 
amerikeičiai privalės paskelbti 
visas sąlygas ir jų laikytis, kol 
Irano parlamentas šitą klausimą 
aptars. Vyriausybė, gavusi savo 
žinion suimtuosius, galės pra
dėti pasitarimus su JAV vyriau
sybe.

— Izraelio aviacija labai daž 
nai praskrenda virš Libano teri
torijos karių judėjimui tikrinti

argumentų sistemą prieš bet 
kurias buržuazinės ideologijos, 
ypač buržuazinio nacionalizmo 
ir katalikiškojo klerikalizmo, 
apraiškas... Kino dokumenti
ninkai čia turėtų dar nemažai 
ka nuveikti”.

Colorado valstijoje iškrito labai daug sniego. Paspaudus 
šalčiui, susidarė pavojus apsnigtiems galvijams ir žmonėms

KOLUMBIJOJE PALEIS 
DAUGIAU ĮKAITŲ

F- BOGOT A, - K oliHttbi j a. --Ko 
lumbijos grupė maištininkų 
pagrobusių Domininkonų Res 
publikos ambasadą ir grupę už 
sienio diplomatų, kurie dar lai 
komi toje pači' _ 
sutinka per Velykas išleisti vi 
sus kitus pagrobtuosius 
rus užsienio xalslvbiu 
matus.

“Teatras — ideologinis plac- užmačias, padėti respublikos 
darnias”, skelbia LKP CK sek- darbo žmonėms susikurti tvirtą 
rotoriaus ,L. šepečio straipsnio 
antraštė laikraštyje Sovętskaja 
kultūra (14/12/79). šepetys pa
brėžia šio sezono svarbą “tary
binei lietuvių scenai” ir klausia, 
kaip geriau panaudoti teatrą 
“žmonių komunistiniam auklėji
mui”. čia pat išlenda ir yla iš 
maišo: “Ar ne per didelis dėme
sys istorinei temai mūsų teatrų 
afišose? Ar ne per daug vienas 
kitas teatras susieja save su Se
nove?” šepetys kalba apie ypa
tingą publikos dėmesį istori
nėms dramoms ir lietuvių^ klasi
kams (Balio Sruogos kūriniams,' 
Marcinkevičiaus istorinei trilo
gijai, etcl). Jis non daugiau kū
rinių apie dabartį, kurie atitiktų 
TSKP CK nutarimą “dėl tolešnic 
ideologinio, politinio auklėjamo
jo darbo gerinimo'”, ir skundžia
si, kad “mes dar neišmokome 
ryškiai ir įtikinamai atskleisti 
mūsų gyvenimo būdo pranašu- 
nto*. Trumpai Tariantį Tefuyiš- 
koji scena nepakankamai propa- 
gandiška.

Pagrobimą organizavo 
džio 19-sios sąjūdžio nariai. Da 
bartiniu metu ambasadoje dar 
yra 27 žmonės.

Pradžioje maištininkai reika
lavo iš kalėjimo išleisti 300 su- 
imtų Balandžio 19-osios sąjūdžio 
narių. Pastaruoju laiku reika
lauja, kad išleistų 25 įtakinges- 
nius vadus, be! Kolumbijos vy
riausybė nesutiko ir šių 25 iš
leisti. Jie prašė 50 milijo'nų do
lerių, bet dabar jie sutinka pa
imti 10 milijonų dolerių.

j dabar niekas nenori mokėt? 
virš $500 už unciją. Persijos 
:lankos arabai turi kalnus auk
so, bet jie žino, kad doleris jiems 
parankesnis. Paskutiniai prez> 
dento pareiškimai biudžeto ii 
apsaugos reikalu dar labiau su 
stiprino dolerį. Bet anlradien’ 
pareikšti krašto apsaugos parei 
gūnų reikalavimai privertė pre 
ridentą biudžeto reikalais susi 
rūpinti.

* Senatorius Nunn, visą laiką 
padėjęs tvarkeli krašto apsau
gos reikalus, išklausė Pentagone 
atstovų papildomus reikalavi 
mus. Be prezidento biudžete nu
rodytos sumes, skirtos krašte 
apsaugos reikalams, jie nor’ 
gauti 1980 metams dar du bili 
jonus ir lus šimtus milijonų 
šiais metais, ir du bilijonus ii 
devynis šimtus milijonų nori 
gauti 1981 metais.

Krašto apsaugos pareigūnai 
supranta šio reikalavimo įtaką 
biudžetui ir krašto valiutai, už
tat jie tuo pačiu metu pasiūlė 
Senato komitetui apkarpyti dar 
kelias pozicijas iš senesnių iš
laidų.

Senatorius Nunn jau penkio-

Iš gen. sekretoriaus K. Wald
heim pasikalbėjimo su preziden
tu Bani Sadr’ paaiškėjo, kad 
Irano prezidentas nori labai aiš
kaus pareiškimo iš prezidente 
Carterio. Jis nori, kad preziden
tas jokių represijų nesiimtų 
prieš dabarjtinę Irano;vyriausy
bę ir pasižadėtų nedaryti jokių 
pareiškimų. Prezidentas Carte
ris privaląs laukti iki naujo par
lamento išrinkimo. Jeigu jokių 
Tranui priešingų pareiškimų 
prez. Carteris nepadarys, tada 
parlamentas gal įsakys perleisti 
į vyriausybės žinią ne tik dabar
tiniu metu ten laikomus įkaitus, 
bet ir pačią ambasadą. Vyriau
sybei perėmus suimtus ameri
kiečius, vyriausybė galėsianti Irano prezidentui Bani 
pradėti pasitarimus su Amerika Prez. Carteris nepripažjst 
dėl įkaitų paleidimo,

Pats Waldheim nesupranta diplomaus ir ir ambasadom 
tokids Irano vyriausybės pozici-^ nautojus. 
jos. Jungtinių Tautų gen. sek re | 
toriui buvo sunku suprasti da ’ 
bartinę Irano vyriausybės pozi 
ciją, nes jis pals buvo nuvykę;

•*^*rs'*

— Kalifornijos gubernatoriuą 
Edmund Brown pirminiuose 
rinkimuose nesurinko 5% balsų, 
todėl jis negali gauti valdžios pi
nigų rinkiminei kampanijai. 
Tai bus, tikriausia, svaresnė 
priežastis, dėl kurios jis atšau
kė savo kandidatūra.

Chicagos miesto merė Jane Byrne atvyto į Marquette Parką ir dalyvavo Lithuanian 
Plaza Court atidaryme. Chicagos miesto savivaldybė davė šį vardą lietuvių tankiausiai 
apgyventai miesto daliai. Iš kairės į dešinę matome senatorių Frank Savicką, merę Jane 

Byrne, ponią Savickiene k 15-fo wardo aldermaną Frask Brady.
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KABULAS, Afganistanas. — 
Sovietų kariuomenės vadovybė 
prieš tris mėnesius prisaikdino 
Babraką Karmalą prezidento pa
reigoms, bet kariškiai nauju 
prezidentu jau nepatenkinti. Ru
sams nepatiko ir buvęs prezi
dentas Amin. Sovitų karo jėgų 
įsiveržimo į Kabulą metu prezi
dentas H. Amin buvo rusų su
šaudytas. Tada žuvo jo žmona 
ir vaikai. —----- —

Pranešimai sako, kad rusai 
jau turi parinkę kitą afganista
nietį. Jis save skaito komunisiu 
ir karšiai pritaria Maskvos lini
jai. Tai nujaučia ir pats Kar- 
malas. Jis apsistatę išlikimais 
sargais. Rusai norėjo Karmalą 
apgyvendinti rusų įstaigoje, liet 
jis nesutiko. B. Kannalas imasi 
priemonių, kad rusai jo nesuim
tų. Karrnalas skelbiamas Afga
nistano prez’dcntu, l>et viską 
valdo prie kariuomenės štabo 
dirbantieji afganistaniečiai, ru
su patariau!'.

PREZ. CARTERIS TIKĖJOSI IŠLYGINTI DEFICITĄ 
BET RUSĘ AGRESIJA NELEIDŽIA

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris prieš porą sa
vaičių išlygino biudžetą, apkar
pė 15 bilijonų dolerių antraeilės 
svarbos reikalams ir sustiprino 
krašto apsaugos reikalus. Jis 
buvo tikras, kad biudžetas bus 
išlygintas, bet apsiriko. Kongre
so komitetai dar nespėjo ap
svarstyti šių ir ateinančių metų 
biudžetų, krašto apsaugos de
partamentas pareikalavo dar 
oenkių bilijonų dolerių įvairiems 
krašto apsaugos reikalams. Tuo 
•;arpu dar nepaskelbta, kuriems 
tikslams krašto saugumo reika
lus tvarkančios įstaigos nori 
daugiau pinigų.

— Krašto apsaugai reikalin
gos papildomos sumos privalės 
būti sprendžiamos Senato salė
je, — pareiškė gana įtakingas 
Senato krašto apsaugos komite
to narys senatorius Sam Nunn 
Senatui labai--pstinka išlygintas 
biudžetas, jiems yra žinoma 
kiek visa tai prisidėjo prie do- 
'erio vertės sustiprinimo užsie- 

i nyje. Ištisus mėnesius inokėjr 
oje ambasadoje ' po $750 ar $800 už aukso unciją
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Dar apie gen. štabo pulkininką Škirpą
i taip ir. nuo savitarpio pervers-1 

;jiho. Visai Lietuvai didelę žalą;

(Tęsinys)

Dabar panagrinėsime čia mi
nėtus apie pik. Škirpą atsiliepi
mus r*s buvo Vyriausiojo štabo 
vršininkas aukščiausias ka- 
riuc'mcnės viršininkas (Naujie
nose jis vadinamas kariuomenės 
štabo viršininku). Ar iš tikrųjų 
jis tetiko črm po t:;i? Jis patsai 
nesekė karių ycl’tikavinio ir iš
tikimybės jų viršininkams ir 
jam; tam buvo Vyriausiojo šta
bo II-jo (Žvalgybos) skyriaus 
viršininkas, kuris jam referuo
davo apie tuos dalykus. To sky
riaus viršininkas nesužinojo’ 
apie rengiamą perversmą, todėl 
jo pranešimai Vyriausiojo štabo 
viršininkui buvo teigiami vis
kas tvarkoje. Taigi, pik. Škirpa 
nežinojo apie rengiamą pervers
mą. Jei jis būtų iš kitų šaltinių 
apie tai sužinojęs, tai jis tuojau 
būtų patalpinęs už grotų per
versmo rengimo vadus, nes jis 
buvo labai energingas ir labai 
smulkmeniškai pareigingas tar
nyboje. Apie perversmą jįs su
žinojo? jo vykdymo metu ir jam 
aktyviai priešinosi. Jani pavyko 
pasiekti pagalbą gauti karo poli
cijos mokyklą Kaune, kur buvo

atnešė ne pik. Škirpa, bet kas su- > 
galvojo smurtu*, pagrobti valdžią 
ir kurie tą didįjį nusikaltimą 
įvykdė. Jau seniai Naujienose 
skaitėme, kad niekam nebe pa
slaptis, jog smurtu pagrobti val
džią sugalvojo buy. prezidentas 
Smetona; tą savo sumanymą 
vykdyti pavedė žinomam teisi
ninkui Merkiui, o pastarasis 
įpareigojo pulk, V. Skorupskį 
.paruošti kariško perversmo pla
ną. Atsirado 1 smogikai (3 avia
cijos leįtenantai ir 1 raitelių 
majoras), kurie organizavo ir, 
sutrypę tautos per rinkimus pa
reikštą valų bei savo priesaiką, 
įvykdė 1926 m. perversmą — 
jėga pašalino teisėtą demokra
tinę dr. Griniaus.vyriausybę. Jie 
neva norėję prirodyti visam pa
sauliui, kad kultūringiausia Pa
baltijo tauta nemoka savo rei
kalų tvarkyti, kad jai reikalin
gas bizūnas, jei ne svetimas, tai 
savas.

f Jei mūsų tauta buvo kultūrin
giausia, jei ji išsikovojo nepri
klausomybę, jei iki 1926 m. vy
riausybės pasikeitė ne pervers
mo keliu ir -visose srityse buvo 
padaryta didelė pažaūga, tai ji, 
tauta, mokėjo tvarkyti savo rei
kalus. Apie bizūno pavartosima

stipri karinė jėga. Jam prikiša
ma, kad jis nepasitiko įžengusio 
suokalbininko Vyr. štabe; bet 
ten, jis galėjo manyti, pirmiau
sia buvo įžengę- ir įsitvirtinę per
versmininkai ir užvaldę telefonų 
centreline, o sargybinių štabui 
apsaugoti buvo tik. keletas. Įžen
gęs i tą štabą, j s būtų atsidūręs 
perversmininkų naguose.

Ir 1934 m. Vyriausiojo štabo 
viršininkas gen. Kubiliūnas ne
žinojo apie rengiamą ginkluotą1 
vpldemarininkų žygį į preziden
tūrą priversti prezidentą Sme
toną paskirti prof. Voldemarą 
ministeriu pirmininku. Tiktai 
po to, kai keli voldemarininkai 
įžengė į jo butą, prikėlė iš lovos

Į ir nugabeno jį į prezidentūrą, 
jis sužinojo apie jų to žygio tiks
lą. Prie prezidentūros jau buvo 
ginkluoti kariai. Kadangi gene
rolas Kubiliūnas ne tuojau įsakė 
kariuomenei išsiskirstyti, o tik 
po ilgesnio laiko, todėl karo- lau
ko teismas jį nubaudė mirties 
bausme, kuri buvo pakeista sun
kiųjų darbų kalėjimo bausme.

Kaip nuo naminio vagies be
veik neįmanoma apsisaugoti, demokratinėse valstybėse kalbė

ko politikai vadovauti. Gaila, 
kad jis nespėjo išvalyti kariuo

menės ir joje palikti tiktai tin
kamiausius ir patikimiausius 
karius. Jei tą būtų padaręs, tai 
nebūtų įvykęs 1926 m. pervers
mas, nes ištikimi kariai nesu
kyla prieš valdžią.

Šiame mano rašinyje minė
tuose šatliniuose ir kitur davi
niai apie pik. Škirpą nepatvir
tina parašymo, kad jis norėjo 
tapti Lietuvos valdytoju; prie
šingai, jie rodo, kad jis nuo gim
nazisto- laikų visur su meile ir 
pasiaukojimu, net nukentėda
mas, veikė Lietuvos labui, ne
trokšdamas tapti Lietuvos val
dytoju. Lietuvių enciklopedijoje

ti neišpuola ir netikslu; teismai nio ir pasisekimo garantjios. 
prieš nusikaltėlius pavartoja sa-. Jam būnant virš 8 metų mūsų 
so teises ir galią. Tik užgrobtose karo atstovu Vokietijai, Vyriau- 
valstybėse bizūnas vartojamas sias štabas jam pavesdavo at- 
ne gyventojų labui, bet okupan- likti įvairias svarbias politines 
to interesams. (užduotis, kurias jis išpildydavo

Gen. štabo/jilk. Škirpa pilnai,labai sumaniai ir pavyzdingai; 
tiko būti Vyriausiojo štabo vir- j tas štabas pastebėjo ir įvertino 
šininku, nes jis'buvo paskirtas jo diplomatinius gabumus ir pa- 
kaip vienas iš tinkamesnių kan-' siūlė jį paimti dįplomatinėn 
didatų tam postui. Jis baigė už-: tarnybon, kas ir buvo padaryta, 
sienyje aukštuosius karo moks-'Apie tai aš skaičiau viename 
lūs, pasižymėję''laisvės kovose,! Vyr. štabo si. rašte. Dėl jo su- 

operacijose,. /būvo didžiausias; su atstovu mums nedraugingai 
patriotas, drąsūs, . energingas, Lenkijai, o vėliau — agresyviai 
sumanus ir pilnas iniciatyvos; Vokietijai. Netenka abejoti, kad duŽQ varpas” (Sibiro tremtinių

tūrėjo didelį patyrimą kautynių j manumų jis buvo paskirtas mū-

šie faktoriai yra vado tinkamu- jis buvo gabus diplomatas ir ti-

yra parsšyh, Iisd ji- rūk-ėdy 
Lietuvoje 1941 m. VI. 23 d- būva" 
paskelbtas laikinosios 
vyriausybės ministru pirminin
ku, bet ne patsai juo pasiskellrė, 
kaip Naujienose pažymėta.

Buvęs dr. Griniaus vyriausy
bės krašto apsaugos ministras 
pik. Papečkys po perversmo 
man papasakojo', kad nei jis, nei 
pik. Škirpa nežinojo apie ren
giamą 1926 m. perversmą. Gai
la, kad dar vis yra zfhoįnų, ku-; 
rie niekina praeityje ir šiais Jai-' 
kais Lietuvai didžiai nusipelni i- 
sius žmones. Mūsų istorikams 
išpuola atvaizduoti tuos nieki
namuosius objektyvioje Šviesoje* 

(Pabaiga) ?

STASYS JUŠKĖNAS

NAUJOJI VILTIS
Po ilgesnės pertraukos ir vėl 

pasirodė politikos ir kultūros 
žurnalas Naujoji Viltis. Leidžia 
Leidėjų Taryba: Teodoras 
Blinstrubas (pirm.), Jonas Jur
kūnas, Bronius Kasakaitis ir 
Mečys Valiukėnas. Vyr. "redak
torius — dr. Jonas Balys.

Turinys

Mykolo Vaido eilėraštis “Su-
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HOME OFFICE:
4192 Archer Avenue, Phone: 847-1140

6141 Archer Avenue, Phone: 767-5200
47th and Rockwell:
2555'Wtsi 47th Street, Phone: 523-1083

■a;

3 0 month T-Ra te 
Certificates. 
Dollar and . 
ventsable 
Investment.

Standard Federal now offers a new 
thirty month “T-Rate” high-yielding 
savings certificate. Now you can lock 
your money into a safe,.insured 
investment which currently pays 
attractively high rates, what’s more, 
this Standard Certificate tompounds 
interest daily to yield an evėn higher 
return. This rate is higherzthan any 
bank can pay! While “TRates” are 
subject to change monthly, the rate 
at which you open your account is 
guaranteed for the full thirty month 
term. Why not lock in this high yield 
for a full thirty months now?
Deposits up to $40,000 are insured by 
the Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation. Stop in or 
call one of our savings counselors for 
the current “T-Rate".

■
ASSETS OVER $512 MILLION

Hickory Hills: Lombard: s
9357 South Roberts Road, Phone: 598-5050 23 North Main Street, Phone: 627-1140
Hickory Hills:
Hill Creek Shopping Center, Phone: 599-1977
Downers Grove:
5100 Forest Avenue, Phone: 963-1140

Aurora:
301 West Galena Boulevard, Phone: 892-1140 
Boulder FĖH: ' ' > - .*
21 Boulder Hill Pass, Phone: 897-1166

*

paezija);
Algirdo Budrecko .— Lietuvių 

legali kova už savo spaudą. Duo- 
i dama daug istorinės medžiagos, 
; kovojant su rusais dėl lietuvių 
: spaudos atgavimo;

Algirdo Gustaičio — Lietuvos 
sienų klausiniu;

R. Spalio — BalsŪi debesyje 
(apysaka);

Jono Balio — Tikėjimai apie 
vandenį (tautosaka);

Jono Švobos — Kazimieras 
Masiliūnas (1902-1973). Lietu-' 

1 vos kūrėjas savanori^ .mokyklų 
i reformatorius, - kultūrininkas;
i Emilijos Čekienės — Tautinės 
minties keliu;

Aug. Reginio — Lietuvių ka- 
j lendorinės šventės;

J. D. — Dvii kun. dr. Juozo 
Prunskio knygos;

J. Mankaus — Kaip buvo sū- 
; naikintas lietuviškas Kaniūkų 
kaimas, šį kaimą sunaikino ir 
gyventojus išžudė rusų išmesti 
desantininkai;

A. Koncės — Stepas Povilavi- 
čius-Vykintas (1905-1978);

J. Balio — Kazys Škirpa 
(1895-1979). Aprašoma pulk. 
Kazio Škirpos veikla.1

Duodama daug žinių iš lietu
viškos veiklos ir tarptautinio 
gyvenimd.

Kai kurios pastabos
| Dėl VLIKo puolimų šitaip pa- 
j sisako: “Visi žinome, kad visais 
j laikais tam tikra spauda slen- 
! giasi diskredituoti VLIKą, ar 
bent pasijuokti iš jo dedamų 
pastangų. Tik keista, kad pas
kutiniu laiku prie tos akcijos 
prisidėjo ir tie, iš kurių tokio 
meškos patarnavimo nebuvo ti
kėtasi. Tiesiog juokingas yra 
tam tikrų “buvusių veikėjų”

! priekabių ieškojimas dėl smulk- 
' menų, kuo Įrodomas jų pačių 
, visiškas politinis nesiorientavi- 
mas, ar net pilka valia. Jei tokie 
“Akiračiai” stengiasi patarnauti 
KGB, iššifruodami antikomunis- 
tų pseudonimus, ar spausdinda
mi tikras žinomų asmenų para
šų faksimiles, kad KGB-istams 
būtų lengviau sufalsifikuoti tam 
tikrus “dokumentus”, tai tuc 
mes nesistebime. Tačiau reikia 
stebėtis, kad Į tą akciją Įsijun 
kė ir katalikiška spauda, kaip 

-----“Darbininkas” ir “Draugas”.
Jie spausdina juokingai nerim
tus J. Kojelio. B. Nemicko ir V. 
Rastenid rašinius. Rodos, šiais 
laikais popierius nėra toks jau 
pigus ir laikraščiai nuolatos el
getauja, prašydami centų. Tokių 
paskvilių spausdinimas arba 
VLIKo ignoravimas yra naujas 
dalykas ir tik Sovietams naudin-

i

Baltimorėje 1979.XII.8-9 ddJ 
įvyko metinis VLIKo seimas^ 
Chicagos Draugas, besiskelbiąs, 
“laisvojo pasaulio lietuvių dieni 
raščiu”, ištisą mėnesį tylėjo, o 
tada, sausio 8-9 dd., įdėjo Tab^i 
tendencinvą Juozo Gailos apr|-> 
šymą — “žvilgsnis į VLIKo sei
mą”. Galima numatyti, kad kab 
kurias to straipsnio vietas su’ 
malonumu pacituos komunišli- 
nė Vilniaus spauda. Mat, viskas, 
ką dard VLIKas, yra blogai, o jį 
imituojanti Bendruomenė< da
ranti stebuklus. Tai primeną, 
ginčus tarp katalikų ir protes
tantų, vykusius prieš kelis šimt
mečius. Objektyviau parašė “Tė
viškės Žiburiai” ir “Dirva”.

Reikėtų tik džiaugtis, kad da? 
atsiranda asmenų, kurie sutin
ka pašvęsti savo laiką’ir ėnėri 
giją VLIKo veiklai. Juk. tai Doj 
vydo kova su Goliatu. Visi tiej 
kurie atkakliai ignoruoja VLIKo 

?veiklą .arbą. fetėn^asi jai.. iru k- 
dyti, pasitartiaūJa Į tik Svietam s 
ir į juos reikia žiūrėti kaip į 
sabotuotojus mūsų laisvės’ kot 
voje. Daromas priekaištai, kš;d 

(dabartinėje AT.lĖo ą’afdyboje 
esąs 'niažas ryškių '■partiečių 
skaičius, dauguma esą-neritraį 
lūs, nepriklausą jokiai partinei 
grupei. Atrodo, kad taip bus 
geriausia, nes jie mažiau užsiims 
partine politika ir daugiau rū
pinsis bendrais lietuviškais rei
kalais.

Taip dabar ir yra: ilgi VLIKo 
valdybos posėdžiai vyksta nagri
nėjant ir sudarinėjant planus ne 
kokiai partinei, bet bendrai lie
tuviškai veiklai, atsižvelgiant į 
tarptautinę padėtį. O, žiūrėk, 
atsiranda toks “Pilypas iš kana
pių” ir perskaito VLIKui ajato- 
lišką “kaltinamąjį aktą”. Nuo 
tokių trukdytojų reikia atsikra
tyti. Dar niekados VLIKo valdy
boje nebuvo tiek daug autorite
tingų ir plačiai mūsų visuome
nėje žinomų asmenų, k£i]5 dą- 
bar. Net šeši valdybos nariai turi 
įvairių, sričių daktaro laipsniui.

Buvusioje VLIKo valdyboje 
daug bereikalingo erzelio šuke
lė kažkieno sugalvota provoka
cija prieš VLIKo vicepirininiif- 
ką. Visi davimai rodo; kad tai 
išėjo ne iš tautininkų tarpo; La
bai gaila, kad buvęs aktyvus tau
tininkų veikėjas pasidavė šiai 
provokacijai ir. pradėjo savo as
menišką “vcrtdcttą”. Kaj “Dai- 
bininkas” pakartotinai dėjo iš- 
pro'vokuoto asmens ncpaniMuo- 
tus kaltinimus, lai visę reikalo 
rinitai argumentuoto išdi^lymo 
neatspausdino. Tai ir dtfc'di pa
grindo Spėlioti, kur galėjo būti 
tos provokacijos šaknys. ;

(Bus daugiai; ‘J

iAmerikoje pjie-
AUGLIS TIK 9%

WASHINGTON, — 1980 me
tais gyventojų surašymo (javi
niai, tikimasi, gali parodyti, 
kad JAV prieauglis per 10 metų 
gali būti tik 9%.

David Kaplan, kuris 1979 ni. 
pasitraukė iš JAV Census Bu

gas reiškinys. Visiškai lėkšti pa- reau vedėjo pareigų, ntano, kad 
sidarė ir žurnalo “Į. Laisvę” ve Amerikoje dabar galės būti 

! darnieji. Naujausias “Lietuvio apie 222 milijonai gyventoją. 
Į žurnalisto” 8 numeris užsiims 1970 metais buvo 203,211.92(5 
pamokslavimu, kad nebūtų už-.gyventojai, neįskaitant puerto- 
kabinėjami kolaborantai ir šiau- rikiečių, kurių šiandien y,a ap.i 
dadūšiai. nes tei nemoralu... '2.7 milijono.

*
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Balzekas Motor Sales, Ine

f’’:

Eleonora (Ararh^ 
kaitė; -H ,-1 Tį".’ h-

ųi-'.Įnineęimas 
-vai. 30

į Sunku ir graudu'Vaikams 
idotiS 
didesnis skąu^iĄa^j 
tenka atsisveikinti

I ??v.tin. , ■asĮrĮise.p’paetų sutar
tį Su»Mriitjrv0iWsybe gynybai

4330-34 So. California Avenue
Telefonas: LAfayette 3-0440

ves,dabar 
LieftiV&s (d.
n^iV&fljfcn

•tlevėik 0700 «VrieLį' yriit'žfe

lilotkgs vtV’

įvyks birželio
min. bus . pamaldos, o tuo 
pamaid ų, parapijos Psafe 
sidės minėjimas,

•• 4žANGĖę&ifl: /.h 4
SūduVo^-JotvosČ. piėtubsė, .V;

Būga slos, deš-š, įtaĮp^Jl^
kan, ’ 
vos

- o.pnes
vęs>pa$iutifįysįi|Įi jfiįvįngiį^ad^a

3518-24 West 63rd Street 
Tel: 776-5888 

Chicago, HL 60629 
ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.

run. Mykolas Tamosiunas savo 
ėšomis į Medelyną buvo atsi- 
čvietęs iš JA Valstybių muzi- 

smuikininką

linki savo klientams, draugams 
pažįstamiems

kięnė. j yrą ilgamęjė • ^aūjięr 
preiilimėra tb'r&Sii5 ’ St)A ,‘ŠO 11 k,ū 
pos valdyboj’h'ąrębįįj^ 
kusi garbingu į 
aktyviai fral^įšuj^' ' e 
niafhė: gj|yeniififctj|-

Nuošir^.ųžų^jjaju.ta Į> 
rai,. sūnui’, 
šia 'urotirtĮf
Rožytei" Ją

EUDEIKIO KOPLYČIOS 
4605-07 So. Hermitage Avenue 

Tel.: YArds 7-1741-1742

šiandienykštis

ai tėvams 
i vaikais.

Alto ■ čl^ęrd.'skyriaus tarybos 
pošędią1 'įtykĮį.iibaląn^ži^y tiieįr- 
23. d !■ vąjryakJpąra^o^s^^

GERA ŽMONA KENTeS/ ’ 
UŽ VYRĄ • ‘

LONDONAS, Anglija. —7 Dritė 
Penelope Amot, tarnaujanti Sau
di Arabijos restorane,* sutiko 
iškęsti 80 rykščių, jeigu josios 
vyrui bus Sumažintas kalėjimo j 
laikas. Jis sutikd duoti degtinės 
restoranan užėjusiems žmo
nėms, nors žinojo, kad Saudi 
Arabijos įstatymai draudžia par
davinėti degtinę pava’gyti atėju
siems žmonėms.

Penelope žino, kad rykščių; 
[smūgiai labai skaudūs, bet jį 
apskaičiavo, kad skaudžiau gy
venti be mylimo, vyro, ;

Jaunoji moteris nežinojo, kad 
Saudi Arabijoje įstatymai prieš 
degtinę buvo tokie griežti. Sos
tinėje jiedu pavaišino du savo 
draugus. Vienas, buvo britas, o 
antrasis buvo danas. Jiedu gero
kai užkando ir išmetė po kelis 
stikliukus. Viskas būtų ramiai

Pils«.>AS pilis, Pušalotas vtv., 
Sauko/as vtv. ir kt., arba kaip 
skelbia dokumentai (iš K. Bū
gos Liet- k. žod.): 1256 m. Ipa
tijaus "metraščio 834: Rajmoče 
vietovė (Sūdv'oje-Jot-voje P. 
B.): asmv. o Rymotas (LXX- 
XIV); 1296 m. Thtysote — sem- 
bo vardas (=Teisot-?,-a, -as J3- 
B.) (LXXXV); 1317 .p. prūsų 
asmv. Thaysoth — varnėnas, 
Varmės gyventojas y(=Taivit- 
(-as) arba Teisot-(-as) P. B ) 
(LXXXV); 1339 m. asmv. Pans- 
do-prote — bartas, Bartos gyven 
tojas (Ponsdou-prote, Posdrau- 

:tas, Bartos gyventojas (Pons
dou-prote, Posdrau-pote, t. y. 
Po (n) sdau-prote) (LXXX).

z t Iš Kario
*. (Bus daugiau)

• Keliauninkas pareiškė, kad 
Italija yra už Alpių kalnų, o 
Amerika už skelbimo lentų.

5 Bigamistas yra asmuo, ku
ris tą pat klaidą padaro du kar
tus. Dvi žmonos galbūt yra ne
blogas dalykas, kol nepagalvoji 
apie ;‘ų motinas. Užkietėjęs vien 
guųgisj laiko ’ bigamištu vyrą,; 
vedusį ‘gražią mergaitę, kuri yra' 
gg?ą; virėja. Juokdarys laiko 
bi’gžmistu vyrą, kuriam vienos 
moters yrą. perdąug.
h

Kolumbijoje — nuo 1950 iki; 
1954 m. Paskutiniu laiku nuola- į 
tos gyvena JA Valstybėse.

Kolumbijoje gyvendamas mo
kėsi piano muzikinės technikos 
Popayan’o Konservatorijoje ir 
vargonų muzikos pas prof. A. 
Howes ir pas prof C. Byers Law i 
rance mieste, Mass. Kiek vėliau į 
tęsė muzikos studijas New En-

1981 m. Vasario 16-tąją minė
sime vasario 8 d., o Soviętu cLa- 
romą lietuvių tautos hąikiminą 
— birželio then. 14 "<i. Aw$šie 
minėj ima i bus’ parapijos! šaįėje.

S. Paulauskai,

ssidaintiU I $&W$itKjbma4$ (aj’si 

iŠ Ijp-dyte.

či^^iWsi^Wi^< 
kūnig. Kėjndtą,- (Ibi vjar^ąpjo kjb- 

oiyię^i^r įūs,yiet(k. 
tbiimaš nuo jnjSsų 
F j' pfet&aktiif&s

mots rei 
vietovar 
tė Bielsl 
bemijoj, už pusės fnylios nu'o 
Briansko, tarp pelkių , ties saįL 
faka Bronasos su Nuru, valdinOf 
palivarko Kirsnavėlės žemėje';' 
kapas, kuriame po atkaklios gy
nybos palaidotas žuvęs jot vin
gų "Vadas Kunat kovoje su Mo- 
iūrų kunigaikščių ir kryžiuočių! 
įtariais 1264 birželio 24 d. .Ka
sinėjant . 1829 m. rastos peleni
nės: Skaityk Viktoro Ossolins- 
kio, grafo iš Tęczynos, Atsimi
nimus- iš Podliasės apie istorinę j 
piliavietę, vadinamą Kunat. Vari 
šuvos bMioteka,. 1848; IV 405, 
Slownik gebgraficzny IV 870'k

Kometas,, arba Kcmatas, pa
lieku tokią, šio asmenvardžio 
lytį, ahaliaięjant: Kom-otras, 
. Kom at-as. • šis- asmenvardis tom 
iikru atveju panašus į kito sū- 
įuvių-jotring’i kunigaikščio ir 
Vado 1248 m. asmenvardį Skc- 
anantas ir senovėje taip pat pa- 
iraš-'vs Skcmnnd',A tik čia 
ypač žodžio priesaga -an-t-, 
ran-d- *na sudėtinesnė už ano; V V
j Skom-an-t-asi Skom-rend-a"., 
įReikėtu linkti manyt.’, kad :r as-

(itlboven’o sonata Re mayor Op. 
: 2 Nr. 1, Banaičio — sonata Re 
ineąior ir Branms’o — La mayor
1 pp. 100 Nr 2.;

■ Kjtą dieną, vasario 22, pianis- 
'ias V. M. Vasyliūnas Medelyno 
; piešto katedroje7 suruošė kon
certą^ pagrodamas vargonais 
Bacho, Bertholdy, Listo ir Franc 
ko kūrinius. Katedros koncerto 
|progrnmoje buvo atspausta is
panų kalboje, dedikacija, skirta 
kledelyiuo dĮęipej^jm: “Trisde
šimties metų- įsikūrimo Kolum
bijoje sukakties proga, lietuvių 
iendromenė Medelyne šiuo var
gonų kęmčeftu išreiškia nuošir
džią padėką Medelyno Arkidio- 
ęerijai” ; ; p
: įitišeo’ el Castillo salėje su

kus Vasyliūnus
i>rof. Izidorių ir profesoriaus sū 
pų pianistą Vytenį.
f Kviestieji svečiai-muzikai š.
pi. vasario 21 d. Museo ei Cas 
;illo salėje susirinkusiai Mede 
yno diduomenei ir lietuvių ko- 
arijos nariams suteikė malo-

į rūmo gėrėtis virtuoziškai išpil-' Vienos radijo stoties sinfoninia 
1 lytais Beethoven’o, Kazio V.
j Banaičio ir Brams’o muzikos kū- 
: iniaišį tėvui Izidoriui virtuo
: ieškai grajinant smuiku ir su

pos biografijos: %.
“Izidorius Vasyliūnas, žymus į 

lietuvis smuikininkas, studijavo ' * 
ir baigė Valstybinę Muzikos :- 
Konservatoriją Kaune. Jo pro- į 
fesoriomi buvo Vladas Motiekai-. — 
tis. Dvejus metus spacializavosi 
pas prof. Hermaną Grevesmu- ’ 
hl’į, direktorių Bremeno Kon-Į’." 
servatorijos Vokietijoe.

Buvo profesoriumi smuiko 
Vilniaus Konservatorijoje ir vė
liau Kauno Konservatorijoje. B 
Smuikavo Kauno operos ir bale- j 
to orkestre, ir kiek vėliau jau g 
tapo savistoviu smuikininku — g 
koncertmeisteriu. a

Tremtyje, Austrijoje, grojo £

JA YDRUGS VAISI® E
2759 W. 71-st St, Cįičago, III

• HAY SAL

-me orkestre -ir Kolumbijos sin-? 
foniniame Orkestre. Buvo pro- j 
fesoriumi ir direktoriumi mu- « 
zikines tarybos Universidad de 
Cauca en Popayan' (Kolumbi-

. MR? zpyTĮŠMl
Dabartiniu metu yra Cambri- 

ge (JAV) bažnyčios La inmacu- ah#
ląda Concepcion muzikiniu . J.lįj|
didektoriumi ir South End Mu-. 
sic Center m Boston tarybos na' 
riu. Taipgi yra koncertmeisteriu 
Cambrige sinfoninio orkestro 
Cambrige”. | ! •-

Vytenis M- Vasyliūnas: “Gi- .
,mė laikinoje Lietuvos sostinėje, pas prof. D. M. Willing. 
Kaune 1939 m. Gyveno Vokie
tijoje nuo 1944 iki 1950 metų, Kanadoje, Austrai!jpje ir dabar 

Kolumbijoje^.

Vasario ^T.fjĮsjJymiausias ir 
didžiausias^fcę^^ratorių kata-

muo Komatas-Komotas vieto
mis bus galėjęs turėti tokią pat 
priesagą -an-t-: Kom-an-t-as ar 
ir Kom-ah-d-as, kaip dėl prifr 
saainių- priebalsių t ir d yra 
1248 m. Skomond Ipatijaus met
raščio 799 ir 1326 m. Slumandus 
K. BBf al" Kalba ir senovė 1 <1.

i 922 m. 78 psl.) arba kaip ir 
i iandien Prūsų ežedyno srityje 
junig. Skomanto buvusioje sū; 
c uvinėje valdoje yra du jo vari- 
< !o ežerai: vienas, stovintis prie 
|o buvusios pilies, turintis ka- 
Iiieną Skomant-, o kitas nuc 
no smarkiai j vakarus ir jau 
ačiame Prūsų ežeryne — Sko-. 
land-.

: Bet asmv. Komotas ar Korha- 
tas savo priesagose -at-ar. -ar- 
iięturi dvibalsio an ar svetimų- 
į ų parašomo garsų junginio 
-5n- sudėtinėje priesagoje -an-. 
-: dvibalsiškumo' nėra- baltiško

je lytyse — tik tėra balsis ir 
1 įuolatinis priesaginis forman- 
las priebalsis t;. Tada galimas 
s rba ilgasis balsis ū priesagoje 
-it-, arba, kaip dabar lietuvių 
yra, balsis a išvirtęs į balsį o 
būtinai ilgus), ir tuo būdų prie- 

saga -ot- čia: galima: Kommtpi

kolonijos siikaktų^’ų proga, dar 
pakartotinai atspausdino muzi- ; 
kų Vasyliūmį fotografijas, ap- ! 
rašė jų biografijas ir paskelbė- Į 
Lietuvių Katalikų Komiteto Ko
lumbijoje atsišaukimą į visuo
menę, kuriame atpasakojama vi
sos tarpusavio su Sovietais drau 

' giškumo ir nepuolimo sutartys, 
vėlesnė Lietuvos okupacija,: 
trėmimai, persekiojimai, Molotoj 
vo-Ribentropo Lietuvos parda-ė 
vimo sutartis, ■ partizanų kovos 
dėl Lietuvos laisvės ir tt. Ir pa-į 
baigoje atsišaukimo pabrėžiama;
kad Lietuvių Katalikų Komite-i i 
tas tvirtai tiki į laisvą ir nepri- ! 
klausomą Lietuvą, kuri tikrai iš ■ 
kilsianti laisva tarpe kitų vals
tybių iš vergijos ir nevalios į 
griuvėsių.

Kataliku Komiteto vardu at- 
] sišaukimą pasirašė klob. kun. 
! Mykolas Tamošiūnas ir Barran- 
I quila‘je gyvenantis kun. Vaclo

vas Dubinskas, kuris yra taip 
pat Kolumbijos Lietuvių Fondo 
narys ir iždininkas-

di ek ir
įinta. muzikų Vasyliūnų trum- j gland muzikos konservatorijoje

(Medellin, Colombia) 
f' . ' ■ .

Medelyno mieste gyvenantie
ji lietuviai kukliai, bet pridera- 
nįai kultūringai atšventė lietu
vių kolonijos įsikurdinimo Ko
lumbijoje tridešimtmetį ir Lie
tuvos nepriklausomybės 40-ties 
Įnetų sukaktį. Tam tikslui klęb.

’ r iM

CHRYSLER — PLYMOUTH — Distributor
“TJ WILL LIKE US”

4030 Archer Avenue Telephone Virginia 7-1515

pasibaigę, jeigu išgėrusieji būtų 
greitai užmigę," tačiau jiedu nu
ėjo j savo kambarius penktame 
viešbučio aukšte. Ten jie pra^ 
dėjo šūkauti, kolioti ir iškrito iš 
penkto aukšto. Dėl to Penelopės 
vyras dabar yrą kalėjime, o ji 
pasiruošusi aikštėje, viešai gauti 
80 rykščių^ s

Mr. and Mrs. DONALD A. PETKUS
Mr. and Mrs. ANTHONY B. PETKUS 
Mr. and Mrs. LAWRENCE GASUNAS 
Mr. DONALD M. PETKUS
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VLIKo Tarybos posėdis
Š. m. kovo mėnesio 29 dieną Chicagoje įvyko VLIKo 

Tarybos posėdis. Posėdį pradėjo šios kadencijos pirmi
ninkas Br. Bieliukas, sekretoriavo inž. Naudžius.

Posėdyje dalyvavo VLIKo valdybos pirmininkas dr. 
Bobelis ir padarė 1979 metų veiklos pranešimą. Valdyba 
sugaišo kiek laiko, kol perkėlė VLIKo būstinę iš New 
Yorko į Washingtoną. Valdyba išleido atsišaukimą, ku
riame lietuviai prašomi šiais metais susilaikyti nuo eks
kursijų į okupuotą Lietuvą, nes okupantas švenčia 40 
metų Lietuvos okupacijos sukaktį. Šis atsišaukimas buvo 
išsiuntinėtas visiems lietuviškiems laikraščiams ir radijo 
valandėlėms. Ne visi laikraščiai atsišaukimą atspausdino.

-t VLIKas mano sušaukti New Yorke veiksnių konfe
renciją, kur būtų.aptarti 'Madrido konferencijos klausi
mai. Diplomatinė tarnyba šiai konferencijai pritarė. Nu- 

-matoma. kviesti Pasaulio LB, Amerikos ir Kanados Liet. 
B-nes, Balfą ir kitas organizacijas. Konferencija įvyktų 
birželio mėnesį Kultūros židinyje. Madrido konferenci
jos metu manoma suruošti ekskursiją į Madridą. Su Lie
tuvos atstovu dr. Baeiaū palaikomas nuolatinis ryšys. 
Taip pat ir su dipl. šefu p. Lozoraičiu.

Ponas Kamantas pranešė, kad ryšininkai nei VLIKo 
valdybos, nei tarybos posėdžiuose nedalyvaus. Su Kana
dos ir kitų kraštų Liet. B-nėmis ryšiai geri. Kudirkos 
kelionę i Paryžių apmokėjo Liet. B-nė, o technišką darbą 
atliko VLIKo darbuotojai. Elta leidžiama: lietuvių, ang
lų, italų, prancūzų ir ispanų kalbomis. Dr. Bobelis nusi
skundė, kad Liet B-nės politinė komisija dublikuoja 
darbą. Balandžio viduryje VLIKo pirmininkas numato 
išvykti Į Pietų Ameriką.

Į iškeltus klausimus pirmininkas davė paaiškinimus. 
Už tokį platų ir išsamų pranešimą, tarybos nariai pirmi-] 
ninkui ir visai valdybai priėmė padėkos rezoliuciją.

VLIKo tarybos pirmininkas p. Br. Bieliukas daly-, 
vavo valdybos posėdyje ir dabar padarė pranešimą. Jo 
nuomone, VLIKo naujos patalpos yra jaukios ir dydis 
geras. Gal tik nelabai saugios. Jis pageidauja, kad VLIKo 
atsišaukimai būtų siunčiami ne tik spaudai, bet ir VLIKo 
tarybą sudarančioms organizacijoms. Dauguma tarybos] 
narių yra nuomonės, kad toks tarybos pirmininko daly-' 
vavimas- valdybos posėdžiuose yra naudingas artimesnių

Š.m. sausio mėn. 8-9 dienomis 
Drauge buvo J. Gailos parašyta 
“Žvilgsnis į V]iko Seimą”. Kai 
kuriomis jo iškeltomis charak- 
teringesnėmis mintimis noriu 
su skaitytojais pasidalinti.

Pradžioje J.G. nesigaili ir pa
gyros: “Natūralu, kad naujoji 
valdyba ryžosi pirmąjį savo'sios 
kadencijos seimą šaukti Balti
ni orėj e. Girtina taip pat buvo 
mintis ruošti seimo posėdžius 
ne viešbutyje, bet Lietuvių na
muose”.

Toliau, paminėjęs seimo die
notvarkę, eina prie pranešimų: 
“VLIKo tarybos pranešimą per
skaitė P. Povilaitis. Pagal pra
nešimą tarybos veikla sklandi, 
kelio atstumai tarp tarybos ir 
valdybos nėra kliūtis. Ncfrs val
dybos patvirtinimas ir užsitęsė, 
bet dabar turime vieną akty
viausių valdybų ir aktyvų pir
mininką. Taryba turėjusi 6 po
sėdžius, priėmusi metinę sąma
tą, sudariusi 2 komisijas ir se
kanti valdybos darbus”.

Minima VLIKo valdybos pir- formacijos reikalams, pabrėžęs, 
mininko dr. K. Bobelio kalba, 
kuri buvo išspausdinta ir išda- mūsų ginklas, pranešė apie El- 
jnta seimo atstovams: “Pra-Į tos biuletenius ir kitą VLIKo' in- 
džioje citavo jo valdybos išleis- formaciją. Tautos Fondo reika- 
tą, vadinamą VLIKo 1979 m lais kalbėjo J. Giedraitis”. Bet 
deklaraciją, kurios... įvairūs ką jis kalbėjo. J.G. nemini, 
samprotavimai, liečiantieji pla-, 
nūs Lietuvos laisvės byloje.., ir. s

c
čia VLIKą ir kitas organizaci
jas, bus sprendžiami VLIKo 
paskelbtos Lietuvių chartds dva 
šioje. Bendradarbiavimas sr 
Diplomatine tarnyba vyksta a~ 
tūnai. Tarptautinėje plotmėje 
dedamos pastangos atgaivint? 
ietuvių atstovavimą ACEN (As
sembly of Captive Nations), ruo
šiamasi Madrido konferencijai, 
tęsiamas bendradarbiavimas su 
latviais ir “estais, nagrinėjamos 
galimybės, jei Lietuvos byla bū 
tų pristatyta tarptautiniam Ha
gos tribunolui. Ypač didelės 
reikšmės esanti Atstovų Rūmų 
priimta Pabaltijo reikalu rezo
liucija ir jos priėmimas Senate 
turės tįakos kitų valstybių vy
riausybėms Madrido konferenci
joje, kuri mums bus prieina
miausias forumas Lietuvos by
los pristatymui 1980 metais.”

Kaip matome, J.G., pacitavęs 
dr. Bobelio gana įspūdingą pra
nešimą, eina prie kitų valdybos 
narių pranešimų: “Dr. J. Balys, 
vicepirmininkas spaudos ir in-

kad informacija yra vienintelis

Toliau tęsia: “Kanados TF al- 
tovybės pirm. ;J. Vaičeliūnas, 

bus pagrindiniai kelrodžiai VLI- įteikdamas $35.000 čekį, paste
bėjo, kad VLIKo dabartinės val
dybos nesutarimai su PLB ma
žina kanadiečiii aukotojų duos- 
numą ir pageidavo, kad tie ne
sutarimai būtų pašalinti. Simpo
ziumą “Lietuvos laisvės byla" 
moderavo dr. K. Jurgėla.” Čia 
irgi J.G. nerašo, ką prelegentas 
minėjo.

Cituoju toliau: “Pirmasis sim
poziumo kąlbėtojsa dr. D. Kri
vickas apžyslgė tarptautinę po
litinę padėtį ir daromus pasiruo
šimus Madrido konferencijai.

Ko valdybos veiklai”. “Dabarti
nė valdyba turėjo šiuos pagrin
dinius rūpesčius: paruošti 1979 
m .sąmatą, .koordinuoti ir plėsti 
bendrą lietuvišką politinę veik
lą, tarptautinį Lietuvos interesų 
atstovavimą. Lietuviška politinė 
veikla buvo plečiama atgaivi
nant VLIKo atstoX’ybes įvai
riuose kraštuose. VLIKo santy
kiai su kitų kraštų. lietuvių or
ganizacijomis yra geri ir princi
piniai. VLIKo pozicija yra 
bendradarbiauti su visomis lie- 
tuviškomis institucijomis, c I Lietuvą liečianti medžiaga jau 
ypatingai su Pasaulio Lietuvių yra sukaupta JAV Lietuvių 
Bendruomene. Visi tarporgani- Bendruomenės leidiniuose, terei- 
zaciniai neaiškumai, kiek tai-lie-kia juos dauginti ir dalinti.

ryšių palaikymui. ;rV-
Kadangi VLIKo pirmininkas neturėjo čia pilnos 

1979 metų išlaidų apyskaitos, tai tų išlaidų tvirtinimas 
atidėtas kitam posėdžiui.

Taryba išklausė valdybos pirmininko pasiūlytą 1980 
metų išlaidų sąmatą. Sąmata paskirstyta Į keturis pa
grindinius skyrius. Kiekviename skyriuje detaliai nuro
dyta kam išlaidos skirtos ir prašomos sumos dydis. VLIKo 
-taryba visais balsais prašomą sąmatą patvirtino.

Sekančiai kadencijai tarybos pirmininko pareigas 
perėmė Tautinio sąjūdžio atstovas p. T. Blinstrubas.

Džiugu, kad mūsų veiksnių atstovai pradeda rasti 
bendram darbui reikalingą bendrą kalbą.

Ignas Petrauskas
t

Dr. B. Kasias akcentavo apie 
Lietuvą informacijos stoką Eu
ropoje. Tą spragą Prancūzijoje 
dalinai užpildys stambus jo vei
kalas prancūzų kalba, kurio lei
dimui JAV Lietuvių Bendruo
menė paskyrė 15,000 dolerių. 
Simanavičius informavo apie 
Kanados LB politinę veiklą. Ji 
veikia kartu su pabaltiečiais ir 
ukrainiečiais. Reikšmingu įvy
kiu jis laikė tų penkių tautybių 
memorandumą, įteiktą Jungti
nėms Tautoųis, kurį taip pat pa
sirašė PLB' pirm. V. Kamantas.”

Eidamas z prie pranešimų -par
baigęs, J. Gaila pradeda puoli
mus ir rašo: “Neteisu būtų kal
tinti visus seimo atstovus dvi
veidiškumu ar demagogija. Išsi
skyrė savo objektyvumu dr. D. 
Krivickas, dr. B. Kasias, nuošir
džiai į seimą PLB reikalu ape
liavo kanadiškis J. Vaičeliūnas”.:

Visai natūralu, kad J.G. pa
tinka tik pranešėjai, kurie pra
nešė, kad bendradarbiavo ir LB, 
o kiti visi — dviveidiški dema
gogai. Toliau reiškia pretenzi
jas, pareikšdamas-: “Bevaisės 
buvo’ jaunojo Lino -Kojelio pas
tangos gauti valdybos pasiaiški
nimą dėl PLB ryšininko išmec 
timo iš posėdžio”.-Tai yra jau
no žmogaus arogantiškos pre
tenzijos, kuris neskaito lietuviš
kos spaudos, kurioje buvo daug 
tuo reikalu rašyta. • ■ •

Iš spaudos galima priminti 
štai-ką: PLB' ryšininkas VLIKo' 
posėdyje pareiškė, -kad kol 
VLIKas palaikys reorganizuotą 
LB, tai jokio bendradarbiavimo 
su PLB negali būti ir pareika
lavo, kad posėdyje valdyba tuo 
reikalu padarytų atitinkamą pa
reiškimą. Ryšinnikas p. - Gurec- 
kas peržengė ne tik savo paskir
ties kompetenciją, bet dar iško- 
liojo valdybos narius. Be to, pa
tartina jaunajam Kojeliui pasi
skaityti ir Laisvdje Lietuvoje 
1980-2-21 d. tilpusį rašinį “Klau
simas PLB Valdybos pirminin
kui p. Kamantui”.
'Tarp J.G. puolimų ir nepasi

tenkinimų minima: “Buvo tei
giama, 1

lis buvo LB vadas? Tada SL Pe# 
tersburge dar* pranešimą ir pa> 
reiškė: “Kanados LB paaukojo^ 
VLIKui 18,(XX) dc'l.” Tuomet at«£ 
ristojo kanadietis p. Smigelski<: 
r užprotestavo, kad netiesa ii| 
uos pinigus paaukojo ne LB, o ' 
Tautos Fondas ir juos VLIKui . 
•teikė įgaliotinis p. Kuolas. ApieĘ 
tai tuo laiku bvo rašyta spau-fš 
doje ir susirašinėta su minėtu 
įgaliotiniu. Gal tokiu darbu, kaipgi 
J.G. viešpataudamas LB viršuj 
aėse tuomet skelbė, kad Kudir
kos kelionę apmokėjo LB, bet išt 
tikrųjų tai apmokėjo ALTa.fr 
nors vėliau jis neleido Kudirkai, 
aplankyti ALTos skyrių. O galį 
š VLIKo pirmininko nori tokių! 
konkrečių darbu, kaip J.G., bū-y 
damas LB krašto valdybos pir-f

I tnininkas, atvažiavęs į Cicero į 
LB susirinkimą, tuomet buvu- -f 

Iriam LB pirmininkui p. Juške-į 
! vičiui pareiškė: ‘Tu čia perilgai 
būni, aš atvažiavau tave nuvers- 
Ii”. Bet kada susirinkime p. Juš- g 
kevičius vėl buvo' pirmininku 
išrinktas, tai J.G. užprotestavo. 
Tuomet p. Juškevičius ir didžiu- '* 
ma susirinkusių išėjo į kitą pa- fe 
talpą ir tęsė susirinkimą toliau. S 
čia ir buvo LB skilimo užuo- J; 
mazgos pradžia ir J.G. taip pri- į 
sidėjo prie reorganizuotos LB f 
įkūrimo. L. Natkus

LB skaldytojas, po eilės metų 
nesėkmingų pastangų, staiga iš
gyvena tą, ko tikrumoje nėra”.

J.G. mini: ‘‘LB darbuotoja: 
‘reorgų” pasirašytoj rašliavoj 
niekinami ir užgauliojami”.. Bet 
ką tie “reorgai” rašė, tai nemini. I 
J.G. pamiršo, kad LB vyriausias 
skaldytojas yra jis pats.

Einant prie pabaigos, J.G. sa
vo propagandiniame raporte ra
šo: “Didžiausia vLIKo tragedi 
ja glūdi ne tair°. kad jį kas| 
griautų, bet kad j čia mažai 
domimasi”. Atrodo kad J.G 
kerta tą šaką, ant kui'-ns jis pats 
sėdi. Jis mini čia pat, kad LB 
bendradarbiauja ir pa/^yrė 15 
tūkst. dolerių stambaus veikalo 
išleidimui prancūzų ka'ba ir 
kad Madrido konferencija’ lie-i 
čianti Lietuvą medžiaga sut ek
ta LB leidiniuose.- Atrodo, k?'1 
reikėtų sveikinti tokį . bendra
darbiavimą^ Kaip galima, šakyti,! 
kad “mažai domisi”, kai labai 
daug domimasi,. nes -pats J.G. 
atvyko į VLIKo seimą.
Baigdamas savo rašymo zvilgs- į 

oį, J.G. naudoja savo svorį pulti | 
tariamai savo didžiausią priešą] 
VLIKo pirmininką dr. Bobelį ir] 
rašo: “Pavyzdžiui, pirmininko 
pranešime nebuvo paminėti jo
kie konkretūs darbai”. Bet jis 

.nesako.,kokie tie konkretūs dar
bai ir kokių konkrečių darbų jis 
iš VLIKo' pirmininko nori. To
liau rašo: “Uždaromoj kalboj 
dr. Bobelis, įspėdamas kažkokius 
VLIKo skaldytojus, su patosu 
citavo Archimedo žodžius “Ne
lieskite mano skritulių”, deja, 
užmiršęs, kad tie skrituliai bu
vo braižomi ant smėlio, kuriuos 
atėjęs romėnas kareivis sutrypė 
ir patį Archimedą nužudė”.
J. Gaila, paskelbęs tariamą dr.
K. Babelio mirties -sprendimą, 
baigia šaukdamas: “Pats laikas 
susirūpinti, kad VLIKas nepasi
liktų ant smėlio išbraižytuose 
skrituliuose, kuriuos laiko vėjas 
be pėdsakų sunaikins”.

Deja, dar kartą norisi J.G.-pa-, 
klausti, kokių gi norima iš 
VLIKo pirmininko dr. K. Bobe- 

giama, kad giliai išgyvenamaslio konkrečių darbų? Gal tokių, 
JAV LB* skilimas, bei teigėjas kaip prieš penkerius metus, kai I pinių žaidynių dėsnių.

M ?
IRANIECIAI APKLAUSI

NĖS JAV MARINĄ

] TEHERANAS, Iranas. — Ira 
no prokuratūra rengiasi apklau 
sinėti JAV marinų .seržantą Mi-. 
chael Mueller. Komunistiniai M

] Irano studentai; suėmė visus j' 
I Amerikos ambasados tarnauto-^ 
jus ir laikė ambasados5rj&uibse.p 
Suimtuosius: saugo jo - rie tik štu- B 

į dentąi, bet -sirh'slūdentės.
[ - - - • ‘ x

Mula Chcmeini amerikiečiur S 
skaito dideliais Irano priešais 
bet kitaip galvojo.. Irano .štu-į3 
dentė, moderniais ginklais sau-* 
gojusi suimtuosius. Atrodo,- kad J 
ši ginkluota iranietė saugojo šer- j 
žanlą Muellerį, 'kilusį iš Nebras- ? 
kos. Jiedu susidraugavo, išsi- ‘ 
kalbėjo ir vienas kitą pamilo, i >

Paaiškėjo, kad ji tapo nėščia. | 
Jeigu ji savo broliui nieko ne- * 
būtų sakiusi, tai būtų galėjusi j 
ir toliau saugoti suimtą mari- į 
ną, bet ji prisipažino savo bro
liui, grįžusiam iš visokių “reyo-į 
liucinių” įsipareigojimų. Bi’olis į 
taip supyko, kad jis savo seserį J 
pakorė. Jam atrodė, kad ji •ne-:_ 
galėjo ir jai nedora su saugoja-? 
mu amerikiečiu susidraugauti.^ 
Prokuroras apklausinėjo brolį, 
o dabar rengiasi apklausinėti? 
mariną Mudlerį.

■

— Graiku valdžios atstovai-. 
įtikinėja užsieniečius olhnri-fc 
nius žaidimus ruošti vien Grc:-: 
kijojė ir prisilaikyti senų ohm-■ g

JUERGEN PETSCHULL

Oro balionu iš komunistų
“rojaus” į laisvę

Lietuviu kalhdn išvertė Juozas žemaitis

REALAUS GYVENIMO DRAMA
(Tęsinys)

Televizijos vaizdus gaudančios antenos, ku
rios niūkso ant Poessneck kaminų viršūnių, savo
aūšišTr akiš nusukusios į Nafta’pusę, neš šis fnies- j 
telis randasi Vakarų Vokietijos pusėje, ir jo 9,700 ko™ Strelzyk suduodamas ranka savo draugui

nūs, kaip su šeimomis patekti į Vakarų Vokietiją. 
Kaip nors tiesiai, pereiti per mirties sieną, nebuvo 
jokių galimybių. Ją saugojo daugybė elektrifi
kuotų kulkosvaidžių, kuriuos jungė tankus vielų 
raizginys, ir nors vieną jų palietus — -mirtis -ne
išvengiama. Perplaukti upe, kuri nors vietomis 
ir siauroka, taip pat neįmanoma, nes prie tankiai 
užminuotos pakrantės budi ir nemažas skaičius 
ligi dantų ginkluotų sargybinių. Atrodė, kad bet 
kokios galimybės ištrūkti iš komunistinio “ro
jaus” galutinai išblėso. Deja, vieno iš jų veidas 
staigiai nušvito nauja idėja:

— Aš turiu visai naują idėją!---- pašoko ant

gyventojų yra laisvi. Tuo tarpu Poessneck, ku
riame yra apie 20,000 gyventjų, priklauso Rytų 
Vokietijos liaudies respublikai. Tik televizijų dėka 
rytiečiai mato vakariečių gyvenimą ir aiškiai pa
stebi, kad tie patys jų tautiečiai ten gyvena daug 
kartų geriau už “rojiškos” valstybės brolius.

1978 metais kovo mėnesio 7 dieną netoli nuo 
Poessneck miestelio, savame name, sėdėjo 35 metų 
amžiaus elektrikos inžinierius Peter Strelzyk ir 
4rau~Uk?i šnekučiavo su savo artimu draugu 
Guenter vv +zel, 22 metų mūrininku ir prityrusiu 
sunkvežimio airuotoju. Jau keletą metų tie du 
draugai, nors b vo jau vedę ir augmo kiekvienas 
-savo šeimoje du jpėdinius, svarstė įvairius pla-

per petį. — Mes pabėgsime balionu! '
Guenter sužiuro į jį su maloniu susidomė

jimu.
— Puiki mintis! Bet sakyk, kur gi mes gau

sime balioną?
— Mes negalime jo gauti, — pasakė Strelzyk.

— Mes pasidarysim jį patys.----- --------------
PIRMAS NEPASISEKIMAS

Tokia mintis atrodė keistoka ir beveik ne
buvo vilčių ją realizuoti. Niekas bent ligi dabar, 
ištrūkti iš “rojaus” į laisvę tokių priemonių ne
naudojo; net ir mirties ribos sargyba apie tokiu 
keliu pabėgimo galimybes sau galvos nekvarsino. 
Tai kodėl nepamėginti?

Sekančios dienos rytą abu — Peter ir Guen
ter — išskubėjo Į Poessneck. Ėjo iš knygų par
duotuvių į parduotuves, iš skaityklų į skaityklas, 
bet apie balionų gaminimo techniką jiems jokios 
knygos surasti nepasisekė. Viename knygyne jie 
pamatė knygą “Dujų panaudojimo technologija” 
ir nutarė tą knygą įsigyti, nes jiems dingtelėjo 
mint’s, kad joje gal galima rasti kai kurių jų pro
jektui reikalingų žinių. Be to, jie apsvarstė ir 
galimybes ką nors surasti net pačioje Fizikos en
ciklopedijoje.

Sekančią dieną sėdo į automobilį ir išvyko į 
netolimą kaimynystėje esantį miestelį Gera. Be
eidami -pro vieną kooperatyvinę krautuvę, per 
langą jie pastebėjo didelį bovelirinės medžiagos 
ritinį. Įėję vidun ir pradėję kalbėti su krautuvės 
vedėja, jie pasisakė norį nupirkti 880 jardų jų tu
rimos bovelninės medžiagos. Vedeja dideliai nu
stebusiomis akimis pažiūrėjo į abu pirkėjus :r 
tuoj pasiteiravo ką jie maną daryti su tokiu didc 
liu kiekiu tos medžiagos, čia jiems pasisekė labai 
lengvai pasiteisinti, kad, girdi, jie yra įpareigoti 
paruošti tam tikrą skaičių palapinių, ateityje 
įvyksiančiai Rytų Vokietijos jaunimo iškylai. Ve
dėja patikėjo, ir pirkinys tuoj atsidūrė, automo- 
Wlyje. z /

Grįžus prie Wetzel namų, visa medžiaga buvo 
sunešta į ketvirtą namo aukštą. -Guenter ir jo 
žmona Petra užtamsino visus aukšto langus, ant

i — Nu

durų pakabino tamsią užuolaidą, kad jokia elekt-| 
ros šviesa. nebūtų matoma iš išorės. Tuoj pati 
Guenter sukarpė visą medžiagą į elipsinius tri
kampius ir, sėdęs prie 40 metų senumo koja mi-f 
narnos siuvamos mašinos, visus pailgus trikam-: 
prus pradėjo siūti viens prie kito.

Po dviejų kruopštaus darbo savaičių visas *•9 
gaminys įgavo baliono formą. Jo aukštis buvo: 
22 jardų, o skersmuo sudarė 16 jardų. Tada Guen
ter ir Peter, esamoje Strelzyk namų reikala&nsg 
mažoje dirbtuvėlėje, pagamino balionui priekabą^ 
jr po vieno mėnesio balionas buvo paruoštas iš-t 
bandymui. _ ________ ~ ' - Į

Abu vyrai, numatę gana saugią vietą, kuri f 
buvo apie 15 kilometrų nuo Vakarų Vokietijos šie-f 
nos, automobiliu nusivežė visą savo gaminį ir pra-t 
dėjo mėginti į jį pripūsti oro. Deja, balionas nesi-| 
leido būti pripučiamas ir, visas subliuzgęs, ret-f 
karčiais vietomis padidėdavo' ir vėl sugniuždavo? 
ant žolės. Pasirodė, kad bovelna nebuvo orui at-1 
spari ir visas į balioną pučiamas oras per jo siei 
nas lengvai išeidavo lauk. Pasidarius aišku, kari 
balionui pagaminti, medžiaga buvo parinkta ne-Į 
tinkama, vyrai labai nusivylė ir susirūpino savo 
saugumu. Neliko kitos išeities, kaip balioną vėt 
sukrauti į automobilį ir sprukti iš tos vietos, ko| 
dar nevėlu. Parvežę jį į Strelzyk namus, šmuli 
kiais gabalais supiaustė ir centrinio šildymo boif 
leryje viską sudegino. (Bus daugiau)

T’.juryl.n, Apri 3, 1C30
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Viešpats Jėzus daug kartų prisiminė mokytiniams apie savo 
antrąjį atėjimą. Todėl mokytiniai norėjo žinoti kada, kokiu būdu 
ir ką Viešpats darys sugrįžęs ant žemės. Jie norėjo žinoti kada 
jis įsteigs žemėje žadėtąją dangaus karalystę. Jie suprato, kad jo 
antrasis atėjimas turėjo įvykti pabaigoje šio pasaulio. Todėl jie 
davė Jėzui klausimą, “Koks bus tavo atėjimo ir pasauLo pabai
gos ženklas?” Mat, Jėzus yra pasakęs, kad jam yra duota visa 
galybė danguje ir žemėje, todėl jis nebesugrįš kaip paprastas 
žmogus, bet kaip garbingas karalių Karalius ir valdovų Viešpats, 
su didele garbe ir galybe. Jis juk ateina karaliauti tūkstantį 
mėtų, prikelti mirusius ir daryti teisingą teismą, nubausti pikta
darius ir atsilyginti gerą darantiems. Jis suvaldys ir nuramins 
besiginčijančias ir kariaujančias tautas ir įsteigs žemėje ramybę, 
taiką, vienybę, laisvę, lygybę, laimę ir suteiks paklusniems am
žinąjį gyvenimą.

IV. RASTO TYRINĖTOJAI
į -Jį Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

liko giliai tikinčiu ir praktiku©- * 
jančiu kataliku. Kol sveikata lei 
do, jis kas sekmadienį lankyda
vo bažnyčią ir dažnai eidavo 
prie sakramentų.

Buvo planuojama, velionūi 
sulaukus 80 m., jį viešai pagerb
ti ir atžymėti, tačiau velionis šį 
sumanymą vis atidėliojo, kol pa 
maliau dėl vis labiau įsigalinčios 
ligos teko nuo to atsisakyti- Bu
vo tik spėta, atsidėkojant už į- 
vairius jo darbus, LB apylinkės 
vardu be jokių iškilmių įteikti 
jam Vilniaus universiteto me-

..-..-n. - -ą

Mažeika & Evans
fį Laidotuvių Direktoriai

S 6845 SOUTH WESTERN AVE

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ 
Tel. 422-2000

DR. K. G. BALUKAS 
ĄiiUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. PulMki Rd. (Crawfora 
Mtekai Building) Tat LU 5-6444 
flillDa ligonius pagal susitari

Jei neatsiliepia, skamhinU y/4-8UO6

DR. PAUL V. DARGLs
GYDYTOJAS lit CHIRURGAS

SUSIRINKIMŲ
JHR8 VACLOVAS ffilŪNAS

Medicinos dirokroriut
1934 S. Manhaim RA, Wostctoeotor, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomia ir

Brigthon Parko Lie+trviy Motery 
klubo eilinis narių susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, balandžio 3 d., 1 vai 
popiet Anelės salėje, 4500 So. Tai 
man Avė. Narės prašomos atsilankyt: 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės. E. Štrungys, sekr.

ToL: 542-2727 arte 562-2723

— Indija pasižadėjo duoti pa
čius naujausius ginklus palesti
niečiams.

Su kovo 10 d. ligoninėj mirų- rius ir mokytojas, lietuviško kny 
~iu Vaclovu Čižiūnų paskutinį 
kartą buvo atsisveikinta kovo 12 
Ragucci-Kotran laidotuvių na
muose. 243 E- 18th St., Pater
son, N. J. Maldon. už velionio 
sielą vadovavo Šv. Kazimiero lie 
tuvių parapijos klebonas kun. 
Viktoras Dabušis. Jom pasibai
gus, su velioniu atsisveikino LB 
Patersono apylinkės vardu jos 
pirmininkas Antanas Rugys, su
glaustai paminėdamas jo neeili
nius įnašus į šios apylinkės lie
tuvių visuomeninę ir kultūrinę. 
veiklą. ,

Velionis čia buvo pirmasis LB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBi AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Vai and pagal anai ta rima

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
. “contact lenses”

VaL asai susitarimą. Uždarytą treč

gyno steigėjas ir labai dažnas 
LB apylinkės įvairių darbų tai 

kininkas ir planuotojas. Nežiū
rint jo laisvalaikio apkrovimo į- 
vairiais išliekančios vertės dar
bais, velionis uoliai lankydavo 
visus apylinkės susirinkimus, 
įvairias šventes ir minėjimus, 
nes Lietuva ir lietuviškieji rei- 
kalai'būvo nė tik jo lūpose, bet 
ir jo širdy bei sąmonėj.

Valstiečių liaudininkų ir Var
po vardu su velioniu atsisveiki
no buvęs Lietuvos žemės ūkio 
mihiiitėriš ir ilgametis VLIKo 
veikėjas Juozas Audėnas, ku-

DR.LE0NAS SEIBUTh
INKŠTŲ, POSLSS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST «rd STREET

— Irano šachas Rėza Pahlevi 
iškentėjęs skaudžią operaciją, 
sveiksta ir stiprėja Kairo karo , apylinkės pirmininkas, vietos Ii- riani ki Velionių teko bendradar 
ligoninėje. j į tuaništinės mokyklos organizato . įjjaUįj. jr nepriklausomoį Lietu-

------ '■------------------------------------ i voj, ir tremty, Vokietijoj, ir čia,
/ ■' ■ j JAV. Jis pabrėžė velionio, gilų

\ 1 patriotizmą ir kietą, persekioji-
\\/\ ’ mų nepaisantį, ųusistatymą pa-

saulėžiūriniaiš'klausimais. Velio 
n>s buvo ir uolus plunksnos dar-.

' bininkas, savo straipsniais da- 
lyvaves kiekviename žurnalų

. numery*
Draugų vardu žodį tarė peda- 

- gogas, paskaitininkas ir žuma- 
. listas, daug metų buvęs rytinio 

pakraščio lituanistinių mokyklų 
inspektorium Antanas Masionis.

Ofiso tolefj 776 'MO 
Rezidandlac tolofu 444-5545

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

linkime visiems mūsų klientams 
ir draugams

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tendn praktika, spmt MOTERŲ Ilge 
Ofisas 2652 WEST 5Wa SYiflET 

Tel. PR 6-1223
OFISO VAL.: pint. antmL, tračia' 
tr palikt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. SUtadU 
’ilsis 2-4 vaL popiet ir kita Įtik 

gagai anaitarim*.

Velionį laidotuvių namuose ir 
bažnyčioj lankė gausūs draugų : 
ir pažįstamųjų būriai, palydė
dami jį ir į kapines, nors buvo 
darbo diena. Bažnyčioj mišias 
už jo sielą aukojo parapijos kle
bonas kun. Viktoras Dabušis, 
jo asistentas kun. Vytautas Palu 
binskas ir klebonas emeritas 
kun. Jonas Kinta.

Vaclovas Čižiūnas buvo gimęs 
1900 sausio 13 Ukmergės ap
skrity, Gelvonų valsčiuj, Kulnis 
kių kaime. Įsigijęs šiek tiek 
mokslo, mokytojavo kaimų pra
džios mokyklose, Vėliau baigė S. 
Daukanto mokytojų seminariją 
ir Vytauto Didžiojo universiteto 
humanitarinių mokslų fakultetą. 
Vilniaus universitete įsigijo dip
lomuoto lituanisto diplomą. Mo 
kytbjavo pradžios mokyklose 
provincijoj ,ir Kaune, o nuo 1939 
— Ukmergės mokytojų semina
rijoj. Nuo 1941 perėjo į švieti- 
"nqjcp Įui3Uj;sruruipB sėĮąus oūi- 
eidamas įvairias pareigas pra
džios ir vidurinio mokslo depar
tamentuose. Gyvendamas trernį 
ty, Vokietijoj, organizavo Neu
muenster ir. Klein-Wittenšeė 
progimnaziją ir gimnaziją ir jo^ 
se mokytojavo.

Į JAV su šeima atvyko 1949 
• ir įsikūrė Patersorie, N. J. Čia 
jam savoj specialybėj, išsky
rus lituanistinę mokyklą, neteko 
dirbti. Kaip. ir. daugelis, kitų nė 
tikslixyų mokslų specialistų, dir
bo įvairius darbus įmonėse, O 
laisvalaikius skirdavo įvairiem 
švietimo, auklėjįmo ir lietuvy
bės išlaikymo rūpesčiam, rašy
damas straipsnius ir knygas.

Visuomeninę veiklą velionis 
pradėjo gana anksti. Jau nuo 
1920 priklausė prie Šaulių są
jungos-

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 

PATARNAVIMAS

4750 So. California Ave., Chicago, IL 60632
Tel.: YA 7-1200

OBTHOPKDA3-PROTEZIST/ 
Aparatai - Protezai. Med. te’, 

įį dažai Speciali pagalba loįaar 
‘.Arch Supports) ir t t

V«l; *—4 ir 8—e. ReĮtadiemaj 8- 
Wtet 63rd SU Cklcag*. UL M62 

telef,; PReepect 4-56M

Savo žody jis ypač pabrėžė nuo-
• latinį velionio rūpestį dėl lietu

vybės išlaikymo išeivijoj. Šia 
tema jis yra parašęs eilę straips 
nių ir du lietuviškos veiklos va
dovus. Lietuvių Bendruomenė 
jam buvo ne tuščiavidurė sąvo
ka, bet-gyvas-organizmas, jun
giąs po savo sparnu ne tik at- 

1 skirus lietuvius, bet ir visus jų 
= j susibūrimus Ir draugijas. Nors 
‘ ' savo jaunystės metu velionis 

daugiau šliejosi prie liberalų, 
priklausydamas prie studentų 
Varpo draugijos, profesinės mo
kytojų sąjungos ir organizuoda
mas Jaunimo sąjungos kuopas, 
tačiau praktiškam gyvenime iš-

Lietu vi?

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArdo 7-3401

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

LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

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

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

MR. ir SŪNUS PAUL PUTRIM
■4 BUČERNĖ ir GROSERNĖ

GEORGE F. RUDMINAS
331» So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1x38 -1139

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU:

1446 South 49th Ct Cicero, III 60650
■ Phone: OLympic 2-7529

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilb, HL 974-4410

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

T«L WA 5-S063

MOVING
Apdnv«fM

E |v«lriv aMumy.
ANTANAS VILIMAS

T*L 176-1SS2 arte 3765994 
i .. —m —— ■— i —

A. LAURAITIS
V. RASČIAUSKAS
J. MILLERIŪTĖ
V. LENDRAITIENĖ
L. LUNECKIENĖ
R. LESSING------------------------------------*“

Sudarome dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti, 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus į Lie
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir 

geriausiiis patogumais.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
BUREAU

9727 So. Western Ave., Chicago, III. 60643
Tel.: (312) 238-9787-8 ■

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKI SAVO KLIENTAMS 8354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

IR DRAUGAMS

SI CASIMIR MEMORIALS
WILLIAM NELSON, JR., Šav.

3914 WEST 111th STREET
Vienas blokas nuo Šv. Kazimiero kapinių
- (Tiesiog ten, kur autobusai sustoja)

Dėl gražesnio, geresnio paminklo prieinamesne kaina ;— 
kreiptis prie Mr. Nielson.

Telefonas 233-6335

SOPHIE BARČUS
RADIX) 1I1MOS VALAM DOS

V1m« trtfriiMe ii WDFK, 
14* HL A. M.

Lfefwiy kalM: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 41)0 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
aetanadfenia u nuo 8:30 iki 9:30 
nl. ryta.

VMėja Aldona Dailcu*

Tatafa HRmteek 4-1413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 40629

Powerful antHtflį 
drug you can bq| ! 
withoutanRx! j

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 

3 special drug You can 
rtow get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE* Use only as 
directed. The medical^ proven 
creme for 
itching. RiCOZENE

q — Naujienoj Chicago, 8, 111. Thunsduy. Aprs •>.



MŪSŲ SPAUDOJE
patenkinti naujai atvykusių nau

AUSTRALIJOS LIETUVAITĖ LAIMĖJO 
TARPTAUTINI KONKURSĄ -f

Australijos tautinių grupių ta- Etninės grupės sukūrė įvai- 
ryba paskelbė jaunimui kon- j rias organizacijas; vienas religi- 
kursą parašyti rašinėlį temai nes, kitas tautinio pobūdžio. Jų 
“Ką man reiškia būti etninės* tikslas, kiek Įmanoma, sukurti! 
šeimos vaiku Australijoje”. Kon Į panašias gyvenimo sąlygas, kaip, 
kurse dalyvavo 97 jaunuoliai išsavoje tautu e, savame krašte. Į 
23 tautybių. Pirmąją vietą lai- šios organizacijos negali pilnai 
mėjo Danutė Baltutytė. Jos ra-

: šinėlj “Priklausau dviem tau- joje aplinkoje.
tom-’ ištisai išspausdino “Mūsų j Mano tėvai yra lietuviai. Jie 
Pastogė” ir “Tėviškės žiburiai", gimė Lietuvoje ir ją turėjo pa- 

. likti, .kadangi Lietuvą okupavo 
Rusija. Aš gimiau Australijoje 
ir, kai pirmą kartą ųuvykau Į 
vaikų darželį, nemokėjau kalbė 
ti angliškai, kadangi mano tė
vai namuose kalba tiktai lietu
viškai. Aš gana greįtai išmokau 
anglų kalbą, o taip pat nepamir 
šau lietuvių kalbos.' Aš didžiuo 
juos, kad galiu laisvai kalbėti 
dviem kalbom,,.— lietuviškai ir 
angliškai. Iš tėvų pažinau ir pa
milau' visas liėtttviškas tradici
jas ir papročius, kurie yra labai 
gražūs. Mano tėvai dažnai man 
sako, kad papročiai ir tradicijoj 
yra tautos turtas ir kultūrą. 
Juos.'tautai!šuMuria per ilguš 
šimtmečius. ‘ .

ka prigimtimi, galiu daug gėriau

tom’’
Pastogė

.Rašinėlio mintys yra įdomios ir 
| Amerikos lietuviams:
I “Istoriškai Australijoje tautos 
gimimas laikomas, kai keliolika 

. naujakurių įsikūrė Australijoje- 
Jie visi turėjo bendrą tikslą, kai 

r bėjo ta pačia kalba, dalinosi at
sivežtomis tradicijomis. Šian- 
I dien Australija yra laikoma 
; daugialypės kultūros junginiu, 
Į nes didesnė Australros imi-. 
Įgrantų dalis atvyko iš įvairių 
^pasaulio šalių su įvairiomis skir 
rtingomis kultūromis, kalbomis 
; ir tradicijomis, prisiimdami ir 
Į įsijungdami į Australijos visuo-

j Naujai atvykusieji neatsisakė 
Isavo kultūros ir kalbos, bet tik
ėtai prisitaikė prie naujoj aplin
kos ir gyvenimo. Daugelis atvy-
kusių yra geresnio gyvenimo iri suprasti, ką reiskia-vpriklausyti 

rsąlygų jieškotojai. Kiti turėjo f tautai ir.kas yra tauta, Kai ma-

: sodybas užgrobė pikti< kįaimy-; fgės.
Inai??' ' ~' žikau,.?,■ i -f“

ė;
&i»ia vraų;

a»Stu:
-

*

77
: J,'

LliN KSM Ų VELYKŲ S V
savo klientams, draugams ir pažįstamieri^ 

linki jįi

V. ANDRIJAUSKAS IR ŠEIMA^®5
TAVERNA IR DEGTINĖS KRAUTUVĖ

2500 W. Lithuanian Plaza Court Tel. 778-1203
'P-

Vietos ir užsienio gėrimai pigiausiomis kainomis.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

linki visiems lietuviamsVALDIS REAL ESTATE 1

2625 West 71 st Street •
TeL 737- 7200 arba 737-8534

>

t

>■

u

vaite. Kadangi šios <ivT taiitihXk lietuviškos prigimti Svatrbąhr 
priklausomybės yra taip glau- supras, kad aš bandau būti ge 
džiai susijusios, man jas išskir- ra australe ir kartu nenoriu pra 
ti yra neįmanoma. J rasti meilės savo tėvų šaliai —
, Lietuviška prigimtis man su
teikia priklausomumą tautai, 
kuri užima garbingą vietą kitų 
tautų tarpe Europoje. Jos isto
rija ir kultūra, sukurta per šimt 
mečius, kelia manyje pasididžia 
vimo jausmą. Liaudies dainos, 
šokiai, velykiniai ir kalėdiniai 
papročiai, tradicijos yra pilnos 
augštos kultūros ir grožio. Lie
tuvių kalba yra viena iŠ seniau
sių ir gražiausių kalbų Europo
je.

■ Visa tai paveldėdama iš savo 
lietuvių tėvų aš išdidžiai ateinu 
su šiiuo turtu Į naujos tautos 
Australijos tarpą, įnešdama visa 
tai į šio krašto gyvenimą ir kul
tūrą.

Jeigu aš atsisakyčiau savo tė
vų kalbos, gražių tradicijų ir 
papročių, kuriuos mano tėvai 
išsaugojo ir atsivežė iš savo-gim 
tojo krašto, mano‘'įnašas į šio 
krašto kultūrą būtų žymiai ma
žesnis.

Lietuvai”.
K. Petrokaitis

— Montrealio lietuvių perisi-

muziejaus suvenyrų krautuvėje 
parduodamos įvairios dovaninės 
prekės ir kai kurie Baltic En
terprises bendrovės gaminiai.

'■ Ten gaunamas ir tos bendrovės 
j katalogas.
j '— Southwest Simfoninis Or- 
i kestras ruošia viešą ir nemoka

mą koncertą balandžio 27 dieną 
7:30 vai. vak. Trinity liuteronų 
parapvos salėje, prie 97-tos ii 
Brand Ave., Oak Lawn, Ill. Tarp 
orkestro dalyvių yra smuikinin
kė Michele Kairytė iš Hickory 
Hills- Orkestro vedėjas ir diri
gentas yra Alfred Aulwurm.

— A. a. Marija Sviderskienė 
mirė kovo 30 d. St. Petersburg 
Beach, Floridoje. Liūdėti like 
dukros — dr. Bronė Zelbienė ii 
Genovaitė Puniškienė, taip pal 
žentai ir anūkai; Laidojama ba
landžio 3 d. 1 vai. popiet ėika 
gos šv. Kazimjerę Lietuvių ka

f 

i

pinėse. Pąžjstaięi, ypač; jurbar
kiečiai. kviečiami laidotuvės^ 1

7 t • 4 * . ‘ ? id tdalyvauti
—; Ltėiuvitį.: rešpuotikdnu ly

gos metinis banketas Įvyks ba 
landžio 12, d. Lietuviu ^Tautiniuo
se Namtidšė. VD Šaulių .rinkti
nės pavašiarinis' pdrengfeis 'bus 
balandžio 13 d: Šaulių Namuose

4 d”
■7 vąi. vak. , Lietuvių i Sogj’JbpiJ'J;

’Skaudos1 klubo 
siUiriųltini^sj BiigysyĮa^st$ni bė- 
Įgąnųeiį. reikalai.- Waldyba

f— How®eopesr<£ ĄstroteĮ^ica 
Tarot Card Readings. Saturday 
1-1 .to; 5 *2o appointment neces

yhpje

ninku klubas “Rūta’' gavo iš fe- $TĄTĮĘ=S^-i Rmjjil^k^jhleajkal- 
deralinės valdžios $3,000/para- namelietuviškai? 0
mos savo kultūrinei bei sociali- 925-8392. •Pi'ofėsši&rial

^iįėrię£i<: BeMerat^čnif^DA^fro

. e. SPECIALI j 20^

nei veiklai. 1

— Klevelando Z/eturaičm ' ll 1 S
nos vienetas -“Nerija” dainuos
Tėviškės Žiburių spaudos baliu-jtik :pį^AČ$S' ^Įj^KELB1 
je balandžio 12 d. Toronte. JosiMĄ. •Auk^ihiaij^ki&aOTiiii^rė 
ruošiasi koncertams Pietų Ame-11"*‘ 
rikoje. j

— Kanados įbB taryba bus 
renkama gegužės 25 dieną. Vyr. 
rinkimų komisiją sudaro V. Ig- 
naitis — pirm., L. Tamošauskas
— vicepirm., M. Dambarienė — 
^^Jįjš^ifį^a^ęiųs^ĄĄ^'eš-

ietuvišką prigimtį, nes mano kus — nariai. ''" ■ <

(J— Marija Mackevičienė ii 
^Brighton Parko, žiemą praleidu| 
si Miami, Fla., grįžo į namusŽ 
Taip pat' grįžę -is atostogų Au-f 

įgustas Galeckąš, :gyv? Marquett^ 
Parke. ■ ’ ' L '■ |
- ' • • 1 * C ' fi,

. — Balzeko Lietuviu Kultūroj

protėviai visa tai sukūrė per il 
gus šimtmečius ir ateityje ši liž

[uviška kultūra taps dalimi hau 
os tautos —: Australijos kultū- 
os. ' '<
Aš noriu baigti šį rašinį, tikė

dama, kad Australija, kuri yra 
•nano gimtinė, Įvertins mano

liaį,', auskarai ir įeiti pąp^o^ąlai 
PERKAME sidabrines! ir.
nes f monetas'bežLpaŠto-'Žė'nkli 
koldicijas. . Mpkąpąę 't ąiikšta 
karnas. PATtUA, *$207 ■ ŠžoiSac 
rajafentd^rfe.lAi^WiV

‘ V?5 lu/'į V :ir; r a ■ 
' VAKARAS “JUOKAI, '

0 IKI-AšARŲ”;v •IĮ •

1

1

linkės E valdyba tslm'j balandžio j 
mėn. 26 d. 7 vai. Marqūėtte)Par- ■ 
ko lietuvių parapijos salėje! 
6812 S. Washtenaw Ave., ruošia f 
vakarą, kuria programą atliks į

4

MARIJA NOREIKIENS

2608 West «>th St, Chicago, m. 80629 • Tel WA 1-1787 
Didelis paririnkimu geroa rūžiea įvairių prek^ 

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDtLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp, V 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Z5CI W. 69th St, Chicago, m. 60629. — Td. WA 8*2787

k

LINKSMŲ ŠVENČIŲ YĮSIEMS,-,*^
LIETUVIAMS - ' T

į___ One .Hour Dry Cleaning Serviced
One Day Shirt Serviceand

2416 West 69th St Chicago, III. 60629
(on 69th ’/: block west of Western)

Phone PR 8-9155

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

, Namai, Žemi — Pardivimei
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL Virginia 7'774]

' BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERT1A4AI. .

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedziė Ave. — 778-2233

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

?JĮar<|ye|tę Parko rajone.
• RESTORANAS' su namu ir visais 

įrengimas Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
i.AB*? g - į . - - :

; - ■>' Notary Public

Insurance, Income Tax

t

iei

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

eEAUYGPOUP

yp^fnokę the right move.

jiFGALVOJATE
Į^RKTI' AR PARDUOTI, 

-iu<Oiti Įr apdrausti savo nuo
savybę įChicagoje ar bet kur 
.Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų Įstaigą, 

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir ±uqm^ kompiuteri.

virš narim pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road
2 H Tėi. 767-0600

icdepipdently owned and operated

72nd & CALIFORNIA
10% INTEREST

| aktoriųs-humorisfas Vitalis žu Įg year ol^ ftaT with 3 bedroom 
j aparimenĮs. Pricąd in 70’s.kauskas.

Šilta vakarienė, bufetas, K 
Venckaus orkestras. A aka $ 10

Pakvietimai gaunami pas val
dybos narius arba paskambinus 
tel. 737-1286. Valdyba (Pr.)

« Vaisių, daržovių ir grybu 
džiovinimas reikahuj? daug 
energijos, kuri vis eina brangyn. 
Todėl džiovyklos pradėjo tyri
nėti, kaip šiam dalykui išnnu 
doti saulės energiją ir žemes gel
mių šilimą. Geotfhermal F ood 
Processors, netoli Reno, Nevados 
valstijoje, Įtaisė karšio vandens 
cisternas keleto šimtų pėdų že
mės gelmėse ir cirkuliuojančiu 
karštu vandeniu išdžiovina mi 
lijonus svarų svogūnų. Dž’ovyk 
los veikia 24 vai. paroje, septy
nias dienas savaitėje, per mėnesį 
sutaupydamos apie 10 milijonu 
kubinių pėdų dujų. .Bendrovė 
numato plėsti savo dirbtuves be: 
džiovyklas.

— Praeita antradienį Milwau
kee meras Henry W. Maier iš 
rinktas mero pareigoms dar vie 
nam keturių metų terminui. Jis 
jau penkis kartus buvo mieste 

Į meras, o dabar išrinktas šeštam 
'terminui. Jis skaitomas pavyz- 
dingu administratoriumi. Atro
dei, kad jis pats mažai ką daro 
bet jis visą laiką prižiūri, kad 
kiti sąžiningai eitų pareigas.

— Amerikos marinai sauge 
; Persijos įlankoje uostų įrengi 
!mus, kad JAV laivai galėtų jais 
1 naudotis.

581-0585

HEtJp^ANT&F^- FEMALE 
h ' ’ ’-t L ■ Į 7 **' *
LDarbTtHrskFy reikia

I ,5

į REIKAUNGA PATIKIMA MO- 
įTEELIS^rinkoje pageidaujamų ir 
'greiti! išperkamų dešrų gąmy- 
■bdje»^atyrimo nereikia, bet rei- 
!kic susikalbėti angliškai.
1 Kreiptis iki 1 vai. popiet 

Tel. 243-8826
KRUEGER SAUSAGE CO.

1237 W. Fulton St

t

<ELP WANTED — MA! E-F EMA L E 
Roikii Darbininku Ir Darbininkių

CASHIER
Hours: 5 A.M. to 2 PĄI. 

Profit Sharing, Other Benefits.
So. Water Market Area.

Call CRAIG
829-7700

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis: - -J

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai,-porčiai, stogai 
visa kita. -

FETINGIS CONSTRUCTION^ 
7152 So. Kedzie Avenuė . į 

Tel. 778-8166-arba 776-8505

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69fh Street 
Tek REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą į 
ir kitus kraštus !

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, ĮIL 606S2, Tek YA 7-5933

M. ŽIMKUS
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zfipclis, Agent 
3208 ft W. 95th Si 
Everg. Pirk, 111. 
60642. - 424-8654 V

State-Farm fire and Casualty Company

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

I 
t

s

ADVOKATŲ DRAUGIJA ! 
VALDEMARAS BYLAITTS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
Iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

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

Td. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street 

Chicago, m. 60629

Britų gydytojai pataria 
atsargon visus politikus,leisti 

sulaukusius 65 metų amžiaus.

WANTED TO RENT

MOTERIS ieško buto su 2 mie
gamaisiais Marquette Parko 
apylinkėje. Skambinti 776-8371.

'8. — N’ujlCKM, *, PU Thursday, April 3> 198&




