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MADRIDE SVARSTO AFGANIECIU PAVERGIMA
■ NEUŽMIRŠ PABALTIEČIŲ MADRIDE
y Atsiliepdami į Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininko dr. K. 
įšidlausko raštus, kongresmanai 
Paul Simon (d'em., Ill.) ir Sid
ney R. Yatęs (dem., III.) atsiun
tė raštus ALTai, pažymėdami, 
kad jie, laikydamiesi Kongreso 
rezoliucija Nr. 200, darys pas
tangų, kad žmogaus teisių ir 
Pabaltijo valstybių klausimai 
būtų keliami Madrido konfe
rencijoje.’

* * *■. •
, /LATVIŲ ŠVENTĖJE ,
. Chicagos latviams spalio 24 d, 

paankstintai švenčiant savo 
nepriklausomybės -paskelbimo 
62-ąsias • metines, juos pasvei
kinti Amerikos Lietuvių Tary- 
bos' vardu buvo1 nuvykęs-kun. 
J. Prunskis.’ 
” - * * . *

PABALTIEČIŲ ANKETA
Jungtinis Pabaltiečių komite

tas Washingtone lietuvių, lat
vių ir estų vadovaujantiems yęi-

ketą, iš kurios paaiškėjo, kad 
dabar daugiau kaip 90% jų yra 
JAV piliečiai, daugiau kaip 94% 
jų. su aukštuoju išsilavinimu, 
didesnė pusė įsijungė į respubli
konų : partiją, dauguma linkę 
grįžti, , jei jųr šąlysf atgautų lais
vę,bet nemažas, proceiitas ne- 
apsisprendusių.'. . ?

Dauguma manė, kad Pabalti
jo valstybių laisvės klausimas 
turi būti keliamas Jungtinėse 
Tautose.’Didžibji dauguma tiki, 
kad Pabaltijo valstybės atgaus

BREŽNEVUI NEPATINKA 
KALBOS MADRIDE

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjungos Komunistų partijos 
gen. sekretorius L. Brežnevas 
labai pasipiktino Madridan su
važiavusių ministerių pasiryži
mu įrašyti j; konferencijos dar
botvarkę Sovietų karo jėgų įsi
veržimo į Afganistaną klau
simą.

Brežnevas’pareiškė, kad Mad
ridan suvažiavusieji nesirūpina 
konferencijos pasisekimu ir pa
saulio taikos reikalais, bet veda 
propagandą prieš Sovietų Są
jungą. Brežnevui labai nepatiko, 
kad Madridan suvažiavusieji 

} Helsinkio baigminį aktą pasira
šiusių valstybių atstovai nebė- 

• tiki Sovietų atstovų pareiški
mais, bet varo labai biaurią pro
pagandą prieš Sov. Sąjungą.

Madridan nuvykusiai Sovietų 
Sąjungos delegacijai vadovauja 
žinomas komunistas . laikrašti
ninkas Leonidas . Iljičevas.: Jis 
pareiškė, kad Sovietų valdžia, 
siekianti keisti numatytą Mad
rido konferėnčijds darbotvarkę, 
turi galvoje tiktai taiką tarp 
tautų; ir ■ gerą valiąitarp vals
tybių.

Tr^iš«iienib,..vakare pradėtos' 
kalbos; tęsis-' ikENisi atstčvaŲttiL 
rėš progos pareikšti savo nuo
monę. Po kalbų galės balsuoti 
ir nutarti, ką toliau darys 35-ių’ 
valstybių konferencijoje. Sovie
tų atstovai daugumos nesuda
rys.-Manoma, kad priims Bel-

buvo aptarta su Hitleriu, šalia Ribentropo stovi Sovietų maršalas 
šapošnikovas, neparuošęs Sovietų armijos kovoms, šakalys Madride 

reikalauja panaikinti šią sutartį. Vokiečiai ją suplėšė. ?•

KONFERENCIJOJ KIEKVIENA VALSTYBĖ 
PAREIKŠ SAVO NUOMONĘ , ;

SOVIETŲ VALDŽIA ATSISAKO LEISTI NAGRINĖTI ’ 
ŽMOGAUS TEISIŲ KLAUSIMĄ PAČIOJE RUSIJOJE

MADRIDAS, Ispanija. — Is-.,. .
panijos užsienio reikalų minis- PREMJERAS BEGIN ATVYKO 
teris Perez Llorca suvedė visus 
Helsinkio aktą pasirašiusių vals
tybių atstovus į didžiąją salę iri 
įtikino visus leisti kiekvienai 
valstybei pasakyti savo nuomo
nę apie Madrido konferencijos 
reikalus.

Konferencija nesusitarė dėl 
Madrido konferencijos darbo
tvarkės, nesusitarė dėl Belgra
de padarytų susitarimų ir reika
lingų žingsnių saugumui bei 
bendradarbiavimui : 
bet susitarė leisti suvažiavusių • 
valstybių delegacijoms viešai 
pasisakyti dėl šios konferencijos 
dabartinių nesklandumų. Iki šio 
meto kalbos ėjo už uždarų du- ■ ____________
rų. Nesutarimai ėjo dėl klausi-1 „ ... . , ,
mų, kunuos Madndo konferen-. daiIininko Albrecht0 aj,. 
mja turėtų svarotyti. Ispanijos dorfer paveiksIa apie Kristų ir užsienio reikalu- ministras įtiki-. r T,... .....„v. -- • , , . Jo motina, paisvta 16-ojo simt-no suvanavua.us kad k.ekv.e-adiioje už ]2 railijoM 
nas turėtu pareikšti savo nuo- Jole MenQ mjnisteri3 Nor; 
monę apie nesutarimą del Mad-|mo„ Tr.i^.ęi«raa 
rido konferencijos darbotvarkės

DVIEJŲ DIENŲ VIZITUI- .
WASHINGTON, D.C. — Tfę- 

čiadienį į sostinę atvyko Izrae
lio premjeras Menachem Begin, 
neoficialiam dviejų dienų vizi
tui. Jis pasimatė su Valstybės 
sekretorium Edmund S. Muskie/ 
o ketvirtadienį kalbėjo su pre
zidentu Carteriu. Vizito tikfelay 
— pagreitinti palestiniečių au
tonomijos išsprendimą, taip pat 
paliesti Persų įlankos reikalai ir

sustiprinti, I y.rvįu taikos klausimai.
iv27i{nniciii 1 •"

Izraelio ir Egipto pareigūnai 
tikisi, kad po inauguracijos tu
rėtų įvykti viršūnių konfe
rencija. 

I

nepriklausomybę, sužlugant So-j grade paruoštą darbotvarkę. So
vietų Sąjungos tironijai, vyks-Į 
tant tarptautiniam spaudimui.

. * * *
BOLŠEVIKŲ NUŽUDY- 

r - TIEJI ŠAULIAI
Ruošiamas spaudai leidinys 

apie okupantų bolševikų nužu
dytuosius šaulius. ’Žinias apie 
juos pačius, informacijas apie 
nužudymo aplinkybes ir nuo
traukas siųsti adresu: kun. J. 
Prunskis, 2606 W. 63rd Street, 
Chicago, Ill. 60629.

. Jau turimos žinios apie 250 
nužudytų šaulių. Nepalikime tų 
žuvusių patriotų užmarštyje.

(ALT informacija)

vietų Sąjunga, išklausiusi kitų 
valstybių nuomones apie Afga
nistaną, piįms iš anksto numa
tytą darbotvarkę.

—: Oaklande, Čalif.,’nežinomi 
vagys pavogė iš užrakinto sunk
vežimio apie $32,000 vertėUde^- 
šimtukų, kurie svėrė 1,800 sva
rų. Jie buvo vežami iš kalyklos 
Denveryje į San Francisco ban
ką. Pakelyje šoferis sustabdė 

vežėmašiną ir užmigo. Jis 
$80,000 dešimtukų.

pra

— Pietų Korėjos prezidentas 
Chun Doo Hwan, besitvirtinda- 
mas valdžioje, uždraudė 811 as
menų politikuoti. Iš praeitą mė
nesį paleisto parlamento net 210 
narių pateko įi juodąjį sąrašą. 
Tik 21 buvusiam parlamentarui 
leista politikuoti.

— Antradienį Aliaskoje 
dėjo veikti Povlof vulkanas, 
esantis 8,905 pėdų kalno viršū
nėje. Jo dūmai bei pelenai sie
kė 15,000 pėdų, gi lava nuo kal
no viršūnės bėga žemyn.

Warren M* Christopher ir dė-

dų Alžyre, trečiadienį grįžo į 
Washingtoną. Jis pareiškė, kad 
delegacija visus uždavinius tin
kamai atliko. Dabar visas rei
kalas yra Irano valdžios ranko
se. Įteiktos diplomatinės notos 
Alžyro valdžios pareigūnams, 
taip pat šiaurės Afrikos tautų 
ambasadoriui Teherane Abdel- 
krim Ghsraib ir ambasadoriui 
Washingtone Redha Malik.

KELIAUTOJAS TIKRINO
ŽINIAS APIE SATURNĄ

PASADENA, Calif.— Keliau-

KELIAUTOJAS I NUTRAUKĖ 
SATURNO PYNES T >

~ PASADENA, Gal. — Trečia
dienio popietį Pirmasis Keliau
tojas praskriejo pro Saturno 
Žiedus. Ketvirtadienių rytą jis 
atsiuntė pirmąsiąs Žiedų nuo
traukas. Mokslininkai stebisi 
gautomis nuotraukomis. Jie pra
šneko ne mokslininkų terminais, 
bet pačiais paprasčiausiais žmo
nių žodžaiią. jM°kslininkai pir-. -. ,, ...... .. _.
mą kartą pamatė Saturno Žie-1 mus praeitų metų gruodžio me
dus, sustiprintus gražiausiomis1 nesi> verta panagrinėti, ku- 
pynėmis Iriais sumetimais rusai veržėsi

man St. John-Stęvas pareiškė, 
jog meno vertybės yra geras in- 

Sovietų valdžios atstovai ne- vestavimas infliacijos metu.
pajėgė pasipriešinti Ispanijos
ministerip pasiūlymui. Jie netu
rėjo argumentų, kodėl neleisti urugvajietis pagrobė Lrugva- 
kitų valstybių atstovams paša- jaus lėktuvą su 42 keleiviais, 
kyti savo nuomonę dėl planuo- Po aP’e 20 valandų jis pasidavė
kitų valstybių atstovams pasa-

jamų-pakaitų konferencijos dar
botvarkėje. Be to, amerikiečiai 
pasiūlė įtraukti į darbotvarkę 

•Sovietų karo jėgų įsiveržimo Į 
Afganistaną klausimą. Jeigu 
Sovietų karo jėgos įsiveržė į Af- 

} ganistaną ir pradėjo karo veiks-

— Praeitą ketvirtadienį 21 m.

jaus lėktuvą su 42 keleiviais.

policijai Argentinoje, Buenos 
Aires aerodrome.

kiai’pasmerkė Sovietų karo jė
gų įsiveržimą į Afganistaną. Af
ganistaniečiai turi teisę spręsti 
savo likimą, kai iš Afganistano 
iškeliaus visi Sovietų kariai ir 
jų primesti valdytojai.

— Detentė yra nedaloma, —
į Afganistaną. Madride yra liu- pareiškė ministeris Nothomb.— 

Jrrnosips^ nuotraukos U?.d£> Ldminkų, kurie gali pasakyti < Ji negali veikti, jeigu ji nega- 
’ apie komunistinės valdžios pri-1 lioja visam pasauliui. Detentės 
• metimą Afganistanui ir viso iš viso negali būti, jeigu kuri

kad visi didieji Saturno žiedai 
yra išpinti stipriomis pynėmis. 
Mokslininkai vis stebisi ir ne-, 
gali išsiaiškinti, iš kokios me
džiagos yra supinti žiedai. Ar 
Saulė juos pynė?

Keliautojo pasiųstos fotogra-

krašto okupaciją.
Amerikiečiai siūlė laikytis 

Belgrade aptartos darbotvarkės 
ir išaiškinti, kokia pažanga bu
vo padaryta nuo Belgrado iki

— Prez. Carteris sveikino 
mokslininkus už Keliautojo I 
atsiektus laimėjimus.

Vyčių šokėjų vadovas Frank Zapolis.
Jo kairėje matome Nastę Bilitavičifltę, o jo dešinėje — 
Teresę Bilitavičiūtę. Abi seserys šoko Naujienų sukak
tuviniame bankete. (Nuotrauką Al Vaitis)

KALENDORELIS
Lapkričio 14: Ve neranda, Ju- 

kundas, Saulenė, Liepsna, Ra- 
mantas, Vaidavytiš.

Saulė teka 6:38, leidžiasi 4:31.
Oras Vėsus, gali lyti. - 

t - ■. • •-—

IRANU! DUOTAS AIŠKUS ATSAKYMAS, 
BET REAKCIJA DAR NEŽINOMA

PREZIDENTO CARTERIO PAREIŠKIMAI 
SPAUDOS KONFERENCIJOJE

WASHINGTON, D.C. — Pre- ( hammed Ali Rajai pareiškęs 
zidentas Carteris trečiadienį kai- ministrų kabinetui, kad bus 
bejosi su spaudos atstovais duotas Amerikai atsakymas, bet 
Baltųjų Rūmų konferencijoje, tam reikalui posėdžio dar ne- 
Daugiausia buvo kalbėta apie ■ paskyrė.
Valstybės pasekretoriaus War
ren M. Christopher bei penkių , legacija, išbuvusi apie 30 valan- 
asmenų delegacijos kelionę į Al
žyrą ir apie padarytus pastaruo
ju^ flaetu žygius išlaisvinti 52 
įkaitus, laikomus užimtoje JAV 
ambasadoje Teherane. '

Prez. Carteris pareiškė, kad 
Irano parlamentui bei valdžiai 
duotas pakankamai išsamus at
sakymas. Dabar Iranui yra gera 
proga be jokių atidėliojimų iš
spręsti šį reikalą. Atsakymui 
pagrindą davė Irano parlamen
to rezoliucija, išsakanti įkaitų 
paleidimo sąlygas.

Associated Press agentūros
žiniomis, Irano premjeras Mo-1 tojas I, trečiadienį buvęs arčiau

l ...u, Saturno, atsiuntė ne tik pynėmis
išpintą Saturno žiedo pakraštį, 
bet ir daugelį kitų svarbių ir 
įdomių žinių. -■

Keliautojas I patvirtino ži
nias, kad Saturno mažesnė at
stumą nuo žemės yra 793 mil. 
mylių. Saturnas sukasi aplink 
Saulę ir nevisuomet jis būna ta
me pačiame atstume nuo’Žemės. 
Toliausiai nuo žemės jis būna 
1,030 mil. mylių atstumoje.

Saturnas ir visi 15 mėnulių 
arčiausiai prie Saulės būna 838 
mil. mylių atstumoje, o toliau
siai jis būna 937 milijdnų my
lių atstumoje.

Saturnas greitai sukasi, bet 
jo metai yta žymiai ilgesni, nes 
apie Saulę jam reikia 30 Žemės 
metų, kol jij apsisuka vieną 
kartą.

.Saturnas didelis, bit jis du
» ‘ c

fijos mokslininkams duos daug Madrido 'Jeigu Sovietu ’valdžia 
darbo keliems metams. Pradžio-Į ___ 1A,; __ __________ u
je Keliautojui reikėjo 85 minu-į 
čių nuotraukai į Pasadeną at
siųsti. Trečiadienį jos atsiunti
mas užtrukdavo 86 minutes. 
Mokslininkai spėlioja, kad Sau
lės spinduliai neveikia Saturno 
Žiedo paviršiaus, todėl jis toks 
ir užsiliko..; ’

I nori pradėti svarstyti taikos ir 
I nusiginklavimo klausimus,

— Visas pasaulis stebisi Pir
mojo Keliautojo I pasiųstomis 
Saturno ir jo Žiedų bei palydo
vų nuotraukomis. Amerikos 
mokslo įstaigos, Baltieji Rūmai 
ir universitetai gauna šimtus 
laiškų. Vieni sveikina Amerikos 
mokslo įstaigas ir mokslinin
kus pasiektomis tiksliomis ži
niomis, o kiti, labai susidomė
ję, nori vis daugiau ko žinoti 
ir patirti.

kartu apsisuka aplink savo ašį, 
kol Žemė apsisuka vieną karią. 
Saturnui reikia 10 valandų ir 14 
minučių apsisukti apie ašį. To
kio ilgio yra Saturno para.

nors valstybė kelia konfliktus 
kitose pasaulio srityse.

Kanados užsienio reikalų mi- 
nisteris Mark MacGuigan ne
dviprasmiškai pareiškė, kad So
vietų karo jėgų įsiveržimas į 
Afganistana visiškai išardė Va

tai > karų pasitikėjimą Rytais. Afaa- 
turi neužmrišti, kad Sovietų ka- nistano šešėlis visuomet atšal- 
ro jėgų įsiveržimas į Afganista- dvs kooperavimo dvasią ir tokia 
ną sukėlė tas baimės nuotaikas situacija tol tęsis, kol Sovietų 
Sovietų maršalų patvarkymai, ginkluotosios paiėsos liks Af- 
pasiųsti Pakistano prezidentui į ganistano teritorijoje, 
gen. Zia, sudarė pavojų ne tik 
Azijai, bet ir visiems kraštams. 
Išsiblaškę rusų delegacijos na
riai tylėjo ir leidd trečiadienio 
pirmomis valandomis pradėti 
delegacijų pareiškimus.

Susirinkus atstovams į di 
i dliąją konferencijų salę, pir
miausia, prisilaikant alfabetinės 
tvarkos, žodį tarė Belgijos mi- 
nisteris Charles Ferdinand Not- 
hamb. Jis tuojau apkaltino So
vietų Sąjungą, naudojant įvai
rias priemones kištis į kitų 
valstybių vidaus ir užsienio rei
kalus. Sovietų Sąjunga visuo
met pirmoji įsikiša į tolimiau
sias pasaulio vietas ir bando ar
dyti esančią tvarką ir primesti 
savo valią.

Belgijos ministerią labai aiš-

rusų pavergtuose 
bet kad būtų kelia- 
ir Afganistano klau- 
reikalavo. kad būtų 
ir afganistaniečiai

Kanadietis reikalavo, kad Mad
rido konferencija svarstytų ne 
tik pagrindines žmogaus teisių 
problemas 
kraštuose, 
mas viešai 
simas. Jis 
išklausyti
liudininkai, savo akimis matę 
Sovietų karo jėgų įsiveržimą į 
Afganistaną ir primetimą savo 
prievartos.

i Trečiadienį 
pažino, kad 
užsispyrimas 
konferencijos
visą konferencijos planą.

Suvažiavusių ministerių dau
guma pasmerkė Sovietų pastan
gas kenkti dirbti naudingą 
darbą.

kalbėjusieji pri- 
Sovietų valdžios 
keisti Madrido 

darbotvarkę ardo



STANYS TĄMVLAiTlfc

1) Apie lietuviškas tarmes; 2) Apolinaro Bagdono 
3-Čioji poezijos knyga "Medviėgale Pasaka"

Pirmoji Apolinaro Bagdono
•poezijos kryga “Sutemų l’gnys"' poetais ir rašytojais.

niy aukštaičių tarmė su savo

hnvo b leista m. lietuvių li
teratūrinėje kalboje. Antrasis 
poezijos rinkinys “Pruo Ginta
rą longa”, išleistas 1978 metais, 
buvo jau parašytas žemaičių 
tarmėje, šis gi trečiasis poezi
jos rinkinys. įvardintas “Med- 
.y’egale Pasaka”, parašytas irgi 
grynai žemaitiškai.
- Žemaičiai sudaro bene treč
dalį Lietuvos gyventojų, tuo 
tarpu daugelis iš mūsų niekad 
nėra girdėjęs žemaičių kalbos 
-- tarmės. 0 pamatyti ar pa
skaityti žemaitišką knygą — 
raštą, tai nė vienas iš mūsų 
nėra nei regėjęs, nei skaitęs, iš
skyrus tik mažutėles išimtis 
(human, fakult. studentus, kai-; 
bininkus, mokslininkus).

Naujoji A. Bagdono poezijos 
knyga kaip tik supažindina mus- 
įu žemaitišku raštu ir žemaičių 
kalba. Nepamiiškūne čia visi 
(ypač išdidūs suvalkiečiai!), 
kad žemaičių tarmė vos netapo 
bendrine lietuvių tautos kalba. 
Vadinas, ne taip daug betrūko. 
Kad šiandie rašytumėme ir ofi
cialiai aklbėtumėme ne Vakarų 
aukštaičių tarme, bet žemai
tiškai.

Aure, poetas Strazdas-Straz- 
dėlis, gimęs 1763, Vienažindys- 
Vienožinskis, g. 1841, poetas ir 
vysk. Baronas-Baranauskas, g. 
1831, na, ir kili jų tėvynainiai, I 
visi jie rašė lietuviškai-aukštai- 
tiškai, dabar mes sakytume, • 
tarmiškai. į

Įdomu, kuri gi tarmė že-j 
maičių ar Rytų aukštaičių —j 
turėjo likti oficialine lietuvių ■ 
liter, kalba? Aišku, žemaičių1 
tarinė turėjo likti tokia, nes ji- l 
nai buvo dinamiškiausią ir di- j 
džiausią etnografiniu atžvilgiu.!

Suvalkiečių tarmė viršija 
visas kitas

i

Staiga viską nulėmė viešu- 
‘nion išėjusi suvalkiečių (zana
vykų ir kapsų) tarmė. Suvalkie
čiai buvo paliuosuoli nuo bati- • 
džiavos gana anksti. ’Geroka jų į 
dalis buvo karališkieji ūkinin
kai, niekad baudžiavos nenešę. 
Antra: suvalkiečių žemė — der
lingos lygumos; jie seniai leido 
vaikus į mokslus. Trečia: su-! 
/alkiečiai kiek arčiau Vakarų j 
kultūros ir arčiau prie Maž. Lie-į 
tuvps. iš kur, nors silpnai, o vis 1 
lik nuo seno ir pastoviai’blyk-1
čiojo lietuvyliės kibirkštys (Do-j 1V1* 
nelaitis, Rėza, Fridrichas Kur- į ~ 
šaltis, ilgametis lietuv. laikraš-išakyta,

i

40-SIS ALTO SUVAŽIAVIMAS
(Komentarai)

(Tęsinys)
litinėje plotmėje, bet šiuo at
veju privalėtų pasiųsti šarvo ats
tovus į ALTą ir drauge veikti 
su visomis kitomis organizaci
jomis bendroje kovoje už Lietu 
vos išlaisvinimą. Tuo būdu iš- 
sipręstų visi susidarę išeivijoje 
nesklandumai ir pačios LB susis 
kaldymas. Reorganizuota LB pa
laiko ir artimai bendradarbiauja 
su ALTu, kai tuo tarpu JAV 
LB veda priešišką akciją ALTui.

Dr. K- Šidlauskas nepaaiški
no, kokie idėjiniai ir politiniai

Viena, nori apgauti vakarie
čius, sudarant iliuzijas, kad So
vietai prisilaiko Helsinkio suta
rimų, už tai gaunant didelius 
kreditus ir naujausią technolo
giją savo kariniam ir pramoni
niam potencijalui sustiprinti.

Antra, detentės politiką, sie
kiant vien religinės laisvės ar 
žmogaus teisių praplėtimo, So
vietai panaudoja kaip priemonę 
sumenkinti rezistencinę kovą už | sumetimai neleidžia lietuvių liš- 
Nepriklausomybės atstatymą. To 
liau pranešėjas pabrėžė, kad di
desnių religinių laisvių ar žmo
gaus teisių laimėjimas nė kiek 
neprisidės prie išsivadavimo iš 
Sovietų okupacijos, gali ją susil 
pninti ir prailginti, nes tuomi 
bus palaužta tautos kovingumo 
dvasia.

Atstačius Nepriklausomybę sa 
A-aimiai išsispręstų religinės lais 
vės ir žmogaus teisių klausimai. 
Išeinant iš šių samprotavimų, 
ALTas negali pamesti Nepri
klausomybės kelio dėl religinių 
laisvių ar žmogaus teisių take
lių; turi tvirtai laikytis savo pa- 

| grindinio principo — siekti Lie- 
i tu vos nepriklausomybės atstaty

mo.
Savo plačiame pranešime,'ku

ris, tenka tikėti, bus ištisai ats
pausdintas spaudoje, nes dr. K. 
Šidlauskas išvardino daug ALTo 
nuveiktų darbų ir plačiai aptarė 
pasiruošimą Madrido konferen
cijai, veikiant drauge su VLI- 
Ku ir Diplomatine Tarnyba. Bet 
gi, visai nepaminėjo ir nepaaiš' 
kino, kodėH'ALTui ir Jungtiniam 
"Pabaltiecių Komitetui,-} kuriam 
šiais metais pirmininkauja lietu
viai, neišgavo teisės pasiųsti sa-' 
vo atstovo Madrido konferenči- Iutino sukomunis tinimo ir su

rusinimo. Priešingai ALTo nu
sistatymui, kovą už religines 
laisves iškelia į pirmąsias pozi
cijas, nes jų įsitikinimu Lietu
vos Katalikų Bažnyčia yra Iš
likęs vienintelis organas, galįs 
apjungti visos kovojančios tau
tos jėgas, kurios, pasiremidnl 
popiežiaus Jono Pauliaus II pa
lankumu ir viso katalikiško pa
saulio moraline ir politine para
ma, gali laimėti laisvės kovą. 
Suglaudus, šį samprotavimą ga
lima būtų išreikšti sekančiu 
obalsiu — per katalikybę į Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę. Iš čia seka dideli ideologi
niai -ir politiniai skirtumai tarp 
PLB, kuriai vadovauja fronti
ninkai, ir ALTo, kurie geriau
siai išaiškina gilėjančio skilimo 
lietuvių išeivijoje priežastis ir 
jų nesuiaikomumą.

Pastebėkime, kad pagal Sta
tutą -— “ALTas siekia jungti vi
sas Amerikos lietuvių dcihdkra- 
tines jėgas bendram darbui’ !už 
demokratinės Lietuvos atstaty
mą Tuo tarpu Lietuvių Charto- 
je nė vienu žodžiu nepasakyta 
apie demokratinių idealų puose
lėjimą lietuvių išeivijoje, už tic- 
mokratinės Lietuvos atstatymą 
ir, bendrai, visame dokumente 
nėra demokratijos termino pa
vartota.

(Bus duugidtiį

eivijojė atstatyti darnaus sugy
venimo ir bendro darbo. Visų 
nesusipratimų ir skilimų priešas 
tis išplaukia iš visai skirtingo 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
politinio ir idėjinio nusistatymo. 
Kuomet Lietuvoje įsitvirtino di- 
kratūrmė santvarka, Amerikos 
lietuviai gyveno ir brendo de
mokratinių laisvių sąlygose. Tie 
skirtumai ir galėjo sukelti aštrius 
konfliktus, atvykus naujiems 
ateiviams į šią visokeriopų lais
vių šaluį. Iš čia kilo visai skir
tingos pažiūros dėl lietuvių iš
eivijos organizavimo ir veiklos 
principų, bet ypatoingai išryškė
jo skirtumai, vedant Lietuvos 
laisvinimo politiką.

PLB vadovai negailestingai 
kritikuoja Amerikos ir -bendrai 
visų Vak. demokratijų vedamą 
pasaulinę politiką, kuria buvo 
išduotos Pabaltijo valstybės so
vietinei tironijai. Detentės poli
tiką laiko nuolaidžiavimu ko
munizmui, mažų tautų paver
gimo sąskaitom Dabartinėje 
Lietuvos laisvės kw»je! mato 
prašvaistę lietųvių::’Wt^ikiška- 
me pogrindyje šū'LKB’ Kronika 
priešakyje, kuri tik '■ vieną -gali 
išgelbėti lietuvių tautą nuo ga-

šaltis, ilgametis lietu v. laikraš- išakyta, retkarčiais vėliau buvo paveldėtus papročius, kalbesį, 
ris “Nusidavimai apie Evangė-ivis tiek rašoma termiškai. Au- patarles bei priežodžius. Tar- 

pradėtasjre, Butkų Juzė, Anglickis, Ge-. mes *vra svarbios ir kalbos išto- 
Kleinensas J>dlkė ir kiti "rijai, Ties jose šalia naujovės yra 

•Išlaikyta ir nuostabiai senų kal
bos duomenų” (prof, d r. A. 
Salys).

Poema “Medvėgalio pasaka*’
Naujoji A- Bagdono knyga 

r“Mędviegafė Pasaka” turi dvi 
pagrindines dališ: poemą <rMėd-. 
uiegdle Pasaka'’ Jr lyrinių eilė
raščių skyrių, pavadihtą “Ltttt- 
kaa žemaftėjas”.

Poema liečia Kęstučio-Vytau-, 
to laikus, kada krikščionybė, te, 
gul ir labai siauru mastu, vis tik 
jau nuo seno ruseno ^Lietuvos 
etnografiniuose -miestuose. Lie
tuvos karaliai, kaip Mindaugas,' 
Traidenis, Vytenis, ’Gediminas, 
Algirdas ir Kęstutis ne'pėrfe- 
kiojo krikščionitf-net savo etno- 
grafinėse-tautinėse valstybės ri-r 
bose. (Visos kronikos Lietuvos 
valdovus vadina karaliais, tik- 
lenkai pavadino juos didž. ku-' 
nigaikščiais.) Pačiame Vilniuje 
leido krikščionims laisvai kurtis 
ir krikščioniškai tarpusavyje1 

‘bendrauti. J
Poetas A. Bagdonas yra vie:' 

nas iš tų retų mūsų raštijos at
stovų. kurie iškėlė ir kelia mi
nėtąjį istorini faktą, kad krikš- 
čibnybė Lietuvoje buvo įvesta 
ne ‘tik Vytauto-iogarlos dekretu 
1386 m., bet kad jinai turtėjo 
daug gyvybingu daigų retuose' 
pusiau lietuviškuose vienuoly-’ 
nuošė, retose privačiose šeimose 
ir privačiame žmoguje. Atseit, 
jau iš seno, nuo pat Mindaugo 
laikų ar net anksčiau, Lietuvoje 
gyvavo.rušėno mažutė bet tikra 
lietuv. krikščioniška bendruo-

lijo* -prasiplatinimą”.
1832 m. Fr. Kelkio, vėliau re-jnys, 
linguotas -Fr. Kuraičio ir kitų). Į po Pirmojo pasaulinio karo Lie-

Taigi rezultate, tegul ir gero-i tavoje yra išleidę savo grožinės 
kai-pavėluotai (lyginant su kitų Į literatūros knygas žemaičių, 
tautų tautiniu atgimimu) 1883! tarmėje.
m. sušvinta iš suvalkiečių krašto > Pasaulinėje literalūroje ran- 
‘‘ Aušra’’, nuskamba 1889 m. 
“Varpas”, o tėvynę sergėti nuo 
maskolių klastų imasi “Tėvynės 
Sargas” 1896 m. Pasipila* kny- ____  __________
gos, knygelės, laikraščiai, laik- provansiškai arba italas parašė 
rašteliai, scenos darbai (“Ame- ir išleido savo poeziją Sicilijos 
tika Pirtyje”), na, ir 1.1. Ir vis- tarmėje.

vysk. M. Valančius, g. 1801, na,Į kas suvalkiečių tarmėje. Pra- Kodėl taip yra?... O todėl,' 
sideda skubus liter, lietuvių kai-1 kad “tarmes, kaip liaudies gy- 
bos formavimas (suvalkietis Į vosios kalbos vertė ir reikšme 
kalbininkas Jablonskis). Suval-’yra labai didelė. Tarinė ne tik 
kiečių tarinė lieka liter, ir ofi-J žodynu, posakiais ir šiaip sih- 
cialine lietuvių tautos kalba j taktinėmis priemonėmis nuola- 
(“koinė” — bendroji). įlos turi na ir jauniną literatū

rinę kalbą, b?t kartu yra ir žy
mus socialinio gyvenimo veiks
nys, kuris puoselėjamas padeda 
išlaikyti krašto sritines savybes,

dai- gerokai
tokie

gimę/.
auto-

Taigi prieš pradedant aptarti 
ši įdomų ir žemaitišką A. Bag
dono poezijos rinkinį, savaime 
iškyla atmintyje senieji žemai
čių rašytojai, ras
prieš “Aušrą”. Iškyla 
vardai:

Simonas Stanevičius, 
1799 m., Birulės dainos 
rius (“Ant marių krašto, Palan-1
gos miestely, ten kur gyven bro
liai 'mūsų žemailėliai... ’), iš
kyla atmintyje poetas ; Pc|ka 
■g. 18-14,j istorikas-patriolasj Si
monas Daukantas, g. 1793, Įžy
mus Kalendorių leidėjas Laury
nas Ivinskis, g. 1808. rašytojas

Ir daugelis kitų mažesnių žemai
čių rašytojų ir publicistų. Visi 
jie rašė žemaitiškai.
Z Šie visi čia suminėti ir nesu- 
luinėli žemaičiu rašytojai bei 
publicistai anuo metu atstovavo 
Oficialią liter, lietuvių ir žemai
čių kalbą.
y Bei gi šalia žemaičių rašytojų 
tuo pačiu metu reiškėsi ir ryti-

Tarmė — svarbi tautinės 
kalbos gysla

Nežiūrint to viso, kas čia pa

■ . **-.

L Pasaulinėje literalūroje ran-; 
. I dame nsmaža pavyzdžių, kad^ 

štai N. N. vokietis rašytojas pa-^ 
rašė savo rom'aną, bavariškai,;, 
prancūzas išleido savo noveles

Kodėl taip yra?... O todėl,

Colorfully Decorated Foods 
Are Holiday Tradition

Peanut Apricot Coffee Cake

2

2

1/2
1/2

1/2

1-1/2

dovas. Tok,ių eilinių Vaišvilkų, 
provoslavų ar katalikų, lietuvių: 
tarpe anuomet buvo šimtai, gal 
ir tūkstančiai. Visi jie garbino 
krikšč. Dievą.

Apie tokius naujus kuklius: 
krikščionis šičion ir kalba Apol. 
Bagdonas savo poemoje “Med-

Poemos turinys
Garsioje žemaičių Medvėgalio I ALTtui ir VLIKui už akių ir 

-pilyje viešpatavo kunig. Gedri-/ 
mas. Padėdamas karaliui Kęstu
čiui, kartą jis išvyko į Prūsus,, 
prieš kryžiuočius- Pilyje pasili-j 
ko jo duktė Indrė, miela šauni 
mergina. Jai iš seno piršosi daug 
įžymių vyriškių, bet jinai buvo 
pamilusi pilies dainininką ir. 
■kanklininką -Laimutį, būsimą 
vaidilą. Sugrįžęs iš Prūsų kuni
gaikštis greit sužinojo apie atvi
rą dukters meilę pilies kankli
ninkui ir tuoj įsakė Laimutį iš-' 
siųsti į Rambyną, kur jis ilgai
niui galėsiąs tapti vaidila.

Ten turieje bns tarnauti
Vaidiluoms Perkūną, . 
Kor šventa ognis kūrenuos, 
Dortgon kėla dūmaa.

Ėr jsaki konegakštis
Tris žergus balnuoti:
Vyns paskirts Laimučiun bova,- 
Du — palydaa juoti. j

(20 pusi.) <
Labai nusiminė šaunioji gra-- 

žioji Indrė. Ilgai kankinosi vie
na pilyje ir pilies miškuose, kol 
pagaliau nusprendė pati likti 
vaidilute.

j on, kai tuo tarpu LB užbėgo

Christmas is a time when homes are flllė’d with the Smells of 
baking, and cookie jars are brimming. Memorable food tradi
tions aren't time consuming if you choose convenience products 
and maVe them festive with favorite, easy decorative touches 
^brhich are a part of the holidays.

On Christmas morning, give the early risers it treat by serv
ing homebaked buns and coffee cakes which use mixes or 
refrigerated doughs. Then, Just add finely chopped brightly- 
colored candies to these convenient mixes to make them 
*your own.” “M&M's” Plain and Peanut Chocolate Candies 
use the highest quality chocolate and Southern peanuts, making 
them perfect baking ingredients. If you prefer “from scratch” 
baking, prepare your own recipe the night before, adding the 
bright candies for that Christmas touch, then reheat at serving 
time.

An ea»y morning tteat. Peanut Apricot Coffee Cake starts 
with two pac'iagos of refrigerated cres^ 'ut dinner rolls, given 
1 ^trve touch with ehopjted Peanut Chocolate
CafuWtS. “Or, hfirV’ charming “Christmas Trėr Buns easily with 

ūęup your favorite recipe, shape and frost, 
adding the colorful decorative touch of Plain Choco-

Candies.
Served with nutritious, juxUant Ifdhday Hot Chocolate, 

these own-warm*Christmas treats will keep holiday traditions 
bright. -

packages (8 ounces 
each) crescent 
dinner rolls 

tablespoons butter dr 
margarine, melted 

cup apricot preserves 
cup “M&il’s” Peanut 

Chocolate Candies, > 
chopped 

cup sifted confec
tioners’ sugar 

to 2 teaspoons milk

Unroll refrigerated dough; 
do not separate into triangles. 
Press 1 ^section of dough 
(4 triangles) over bottom of. 
greased 9"-rOund cake pah. 
Brush with butter. Arrange 
remaining 3 sections in rec
tangle, hbout 11” x 13”, 
lightly floured surface and 
press the edges together. 
Spread dough with apri
cot preserves. Sprinkle wffh 
chopped candies. Roll dough 
up beginning at short sidė. 
Cut into 9 slices. Arrange 
slices of dough in pan, cut 
side down. Brush with remain
ing butter. Bake at 3?5°F. 
25 mihutes . or Until light 
brown. Cool fa'pan 5 minutes. 
Turn out onto serving plate. 
Mix sugar with ėnoiiįK fhitk 
to make smooth glaze. Spodh 
glaze over coffee cake. Make* 
ohc9”-cdffde cake. *

Holiday Hot Chocolate

1/2

mene.
Aure gi. ar ne 

pagonio valdovo 
nūs Vaišvilkas, 
krikščionis, netgi

realus faktas:. 
Mindaugo sū- 
buvo tikras 

vienuolis, d&r
prieš tėvo krikštą ir karūnaciją: 
vėliau, po tėvo mirties — trum
palaikis Lietuvos valstybės vai

Perkūns anuos graudžę maldą* 
Meilingai išklausi. 
Staigu žeibaa sutviskieje 
Er vidurie sause.

(24 pusi.)
Taigi Andriė įėmė tarnauti rie? 

mirtingiesiems dievams Palan
goje, kaifx> vaidilutė.

x (Bus daugiau)

rup “M&M V’ Plain 
Chocolate Candies 

banana, cut up 
cups hot milk 
Marshmallows, 

if desired

Place candies, banana and 
hot milk in blender container. 
Corer and bk?nd until smooth. 
Pour into 2 mugs. Garnish 
with InarshmaTlows. Makwa į 
2 servings. - -

1
2

TAVO ŽODIS VRA TIESA
-Jobo 1T.-17
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•NAUJASIS tKSTAVlE'NTAS

IR VSAtMAI
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METAIS PLASTIKINIAIS V IRS EI JAIS 
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I

J įpiršo mažai žinomą išeivijai Ri
ma česonį.

Nuostabu, kai šis klausimas 
buvo plačiai keliamas spaudoje, 
niekas iš atstovu neiškėlė R. če- 
sonio klausimo. Taip liko mįs
lė, kodėl šiam ALTo suvažiavi
mui nei prez. J. Carteriš, nei 
Amerikos Demokratu Parti
jos Nacionalinis Komitetas ne- 
prisiuntė jokio sveikinimo, bet 
jį prisiuntė Respublikonų parti
jos kandidatas R. Reagan. Ne
aišku, ar tai būta Baltųjų Rū-I 
mų tokio nusistatymo, ar mūsų 
Lietuvių Demokratų Lygos ap- 

! sileidimas, kurie neparodė rim
tesnių pastangų artimesniems 
ryšiams užmegzti su Amerikos 
demokratais.

Buvo pranešime išvardinti kiti 
ALTo nuveikti darbai: pasiųstas 
raštas dėl Afganistano okupaci
jos, dėl radijo astočių Liberty 
ir Free Europe lietuviškų trans 
liacijų paruošimo perkėlimo iš 
Muencheno į New Yorką, pas
kleistas 45 pabaltiecių memo
randumas ir kiti.

Kalbant apie vidaus reikalus, 
dr. K Šidlauskas paryškino apie 
santykius su JAV LB, kurie jau 
kelinti metai yra nutrūkę. Pas
kutinis mėginimas surasti ben
dro darbo galimumus nedavė tei 
giamų rezultatų. Tolimesni žy
giai palikti ateinančiai ALTo 
Valdybai.

ALTas kaip buvo, taip ir liko 
prie savo nusistatymo už vieną 
Bendruomenę, bet veikiančią tik 
lietuvybės išlaikymo ir kultūri
nės veiklos plotmėje. UB-nti nė- 
f-a uždaromos darys veikti po

— Londonas yra labiausiai 
ūkanotas miestas pasaulyje.

— Bet juk aš esu buvęs" la
biau ūkanotoje vietoje kaip 
Londonas.

— Kur tai buvo?
— Aš nežinau kur tai buvo, 

taip buvo ūkanota-

_ They cat! ft
The Overnight Wonder’ 

vorconstipation. »
,. VncWnfortabte with your Laxative? Then meet

L**’ 7^ Wonder“ Just 
One pM at bro time safely safely stimulates vour ęmtem’. 
own nahital rhythm. Ovemiqht. So in the *
bock on the bright side. Comfortably’ It’s 0’
• good Seriing.

What is "The Overnight Wonder"?
©*'£***. THat’s right—pi’/h from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.
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(Tęsinys)
Žurnalistas J

po to (Simo) seka kita konfe- 
„ . • . i rencija. Lietuviams skirtas lai-Kojelis pnsta-' 1kas: 10:30 — 11:00 AM. Sėdžiu

mudu jau buvome pažįstami an
ksčiau, ypačiai išsikalbėjova Si
mo kelionės Australijon proga, 
kai jis Los Angeles aerodrome 
buvo stabtelėjęs porai valandų 
nakties metu ir jį čia niekas ne
pasitiko ir niekas ne šleido, iš
skyrus . vienintelį Vladą Bakū- 
ną, padariusi} ta proga pokalbį 
lietuviškajai Los Angeles radi- 
jcr'valandėlei. Joks komitetas, 
jpkie. “Kalifornijos lietuviai”, 
joks .“Informacijų Centro” na
rys tą naktį, aerodrome sutikti 
ir palydėti Simą į tolimą kelio
nę: rteatvyka .< Taigi, su Simu 
jau buvau pažįstamas. Deltoj 
džiaugiausi dabar vėl-pas:taikiu 
šia proga su juo šnektelti.

Bet mano džiaugsmas buvo ne 
ilgas, nes laikas tame Press 
CIube bėgo labai 'greitai. Kai 
įėjęs salės vidun apsidairyti — 
už poros minučių vėl atsidūriau 
kieme automobilių daugu-. 
mos'jau’nebuvo ir nesimatė nei 
vieno -TV-, Radijo ar didžiosios 
amerikiečių spaudos atstovo — 
riši į buvo' Įišvažįąvę savais 4ke-. 
liais... Mat, ten prieš lietuviams 
skirią ■ laik4: — buvo ;kita (gry
nai amęrikieęių: spaudos konfe
rencija) ir visokį “kanalai” tame 
“Press Club” ■■ jau tūrėjo savo 
reporterius. Jiems nebūtų reikė
ję daryti specialius išvažiavimus 
į Simo Kudirkos konferenciją, 
nes reporteriai 'jau buvo čia pat 
— atvykę kitą proga, po kurios 
sekė Simas Kudirka... Bet jie iš
važiavo. ..

Pagaliau sugūžėjome Press 
Club salėn- Beveik tuščia. Prie 
vieno-kito stalo sėdi kiek dau
giau moterų negu vyrų, iš viso- 
vos virš 20, įskaitant ir mane. 
I klausimą man buvo paaiškin
ta, kad konferencija užtruksian 
ti tik pusę valandos, už salę už
mokėta .50. — dolerių ir kad lai 
kas negalės būti pratęstas, nes

Į

prie atskiro stalo ir žiūriu į
vo “dz egorių”: jau 1U:O5 — 
nieko. 10:10 — rengėjai dairosi 
į duris ar neatvyksta koks TV,1 
Radio ar spaudos pareigūnas.; 
Nieko. Pagaliau 10:13 prabyla 
nuo scenos (net be mikrofone) 
Anthony B. Mažeika — Kalifor 
nijos lietuvių už Reagan ir( 
Gann vardu, padarydamas trum . 
pą įvadą renginiui ir tuo pačiu ■ 
pristatydamas jo pagrindmį kai 
bėtoją Simą Kudirką, kuris, tik. 
vėliau paaiškėjo, buvo “atskrai
dintas” tai konferencijai “ameri
kiečių respublikonų”. Keista:, 
kodėl Simas nebuvo atskraidin-į 
tas to “Informacrų Centro” dė- j 
ka, nes jo sudėtyje kaip tik do-J 
minuoja lietuviai respublikonai, 
nors yra ir keli demokratai — 
dirbą respublikonu part’nėje pro 
pagandoje už respublikonų pre-Į 
zidentinio kandidato Reagan iš-j 
rinkimą.

Scenoje atsirado keturi ameri-
kiečiai (kokio tai. “Nationalį <iio, nekalbant jau apie TV ats- 
“Catholik Register” atstovo, vie. tovus. Net lietuvių tebuvo atvy- 
nos radijo stoties atstovo labai j tik “saujelė”, daugelio nerimą 
pavėlavusio konferenciją dėl to, j ” 
kad jis dirbęs savo šiftą nuo 1 j 
.AM iki 5 AM ir būk tai “San j 
Franisko CHRONICLE” korės-Į 
pondentės bei kokio tai “Cityj 
News service” atstovės. Ir sve
čias P. Gann. — Jokio TV kana
lo, stambesnio Radio, žinomes- 
nid laikraščio atstovo nebuvo...} 
Vadinasi 
“spaudos konferencija 
fiasco.

Simas Kudirka

vardu” politinis potencialas tik
rai buvo visiškai sumenkintas, 
jam atsidūrus beveik tuščioje 
salėje, be žymesnės spaudos, ra-

tė net tų, kurių pavardės išspaus 
dintos “California L^huarirns 
For Reagan and Gann” atsišauki 
me “Mieli Kalifornijos lietuviai” 
—plačiai paskleistame Los Anre 
les lietuvių tarpe. Kad bent bū
tų prigūžėjusi pilu a Pre~s Club 
salė, kad ir vienų lietuvių, vis
tiek įspūdis būtų buvęs geres- 

Simo Kudirkos| uis. Kokį įspūdį • susidarė, apie 
“ i” beveiki lietuvius, kandidatas P. Gann? 

fiasco... Ypačiai gaila, kad į j Labai nesunku spręsti. Taigi, gai 
tą “spaudos konferenciją” buvo į la, .bet debiutas nepavyko vi- 
pakviestas respublikonų kandi- i kais atživilgiais, užtvara į TV 
datas P. GANN, pasišovęs užim-1 ekraną, radijo bangas ir laik- 
ti Kalifornijos senatoriaus A. Į raščių puslapius ir šį kartą ne-ti Kalifornijos senatoriaus A. Į raščių puslapius ir šį kartą ne- 
CRANSTON (demokratas) kan, buvo pralaužta, nežiūrint net 
didatuojančio trečiam .terminui, j 's.imo Kudirkos populiarumo, ku 
vietą senate. P. Gann, nors .jis! ris šiame politiniai-respublikoniš 
neturi jokių galimybių laimėti,! kame “mitinge” nepatraukė dė- 
akyse lietuvių, šiuo atveju ope-j mesio netik amerikiečių, bet net 
mojančių “Kalifornijos Lietuvių* ir lietuvių tarpe. Simo Kudirkos

GZRA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Į • <]

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- j lapais 
. CIAMOS TREČDALI METŲ!

VUK6 ir Diplomatinės tarnybos inemoran-1 j““atvykli pas 
durnas Madrido konferencijai artinantis
Kaip jau buvo pranešta Eltos mėnesinis žurnalas Freedom Ap- 

. specialioje, laidoj e (spalio! 6 d.); peals savo Madrido konferenci
jai skirtame numeryje išspaus
dino Vlado šakalio, atsišaukimą 
į: Madrido konferėncijos dele
gatus: “Už tuos, kurie negali 
kalbėti”. Išsamiai aptaręs Molo
tovo-Ribentropo pakto poveikį 
Lietuvai ir savo paties pergyve
nimus, jis kreipiasi į delegatus, 
prašydamas, kad jie:

1) Pasiūlytų paskelbti Molo
tovo-Ribentropo paktą negalio
jančiu. Toksai pasiūlymas yra 
Madrido konferencijos rėmuose, 
nes tasai paktas tebeturi ypa
tingo poveikio žmogaus teisių 
padėčiai Vidurio ir Rytų Eu
ropoje;

2) Iškeltų tautų apsisprendi
mo klausimą, nes tai viena 
svarbiausių kolektyvių žmogaus 
teisių, kuri giliai paveikia kiek
vieną asmeninę teisę;

3) Reikalautų, kad Sovietai 
bematant paleistų suimtus pa- 
baltiečius — Antaną Terlecką, 
Julių Sasnauską, Algirdą Stat- 
kevičių, Arvydą čekanavičių, 
Martą" Nikulšą, ii* kitusC;— "su
imtus ir kalinamus už 45 pabal- 
tiečių memorandumo pasirašy
mą, t.y., UŽ: pasinaudojimą iš
raiškos laisve, kurią jiems ga
rantuoja Helsinkio sutartis, Vi
suotinoji žmogaus Teisių Dėkla- 
racija, ir . pačių Sovietų konsti
tucija;

4) Globotų persekiojamųjų ir 
suimtųjų Pabaltijo patriotų šei
mas ir reikalautų, kad Sovietų 
valdžia, atitinkamais atvejais, 
leistų tokioms šeimoms susivie
nyti su savo nariais užsienyje, 
šakalys prašo; kad būtų daroma 
visa,- ..kas . tik įmanoma, suteikti met,, kai jis.< blaivas.;

VLIKp pirmininkas dr. K. Bo-1 
helis ‘ ’Įteikė memorandumus 
apie “žmogaus ir tautos teises” 
dvylikai M:d.-ido konferencijo
je dalyvausiančių vyriausybių: 
Italijai, Vak. Vokietijai, Šveica
rijai, Lichtei šteinui, Belgijai, 
Anglijai, Danijai, Prancūzijai, 
Ispanijai, Portugalijai, Liuk
semburgui ir Vatikanui. Liku
sioms penkiolikai vyriausybių 
šis Lietuvos Diplomatines tar
nybos šefo Stasio Lozoraičio ir 
VLlKo pi-Tn ninkc bend ai pasi
rašytas memorandumas išsiun
tinėtas paštu. ! ’ į

I Memorandume apžvelgiamas Į 
-15 baltų protestas prieš Hitle- 
rio-Stalino paktą, didžiųjų Va
karų valstybių atsisakymas pri
pažinti neteisėtą Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos’ aneksavimą, ir 
“esminių laisvių ir pagrindinių 
žmogaus teisių” pažeidinėjimai 
Lietuvoje. Laisvųjų kraštų vy
riausybės memorandume “pra
šomos “siekti Helsinkio baigmi
nio akto įgyvendinimo”, reika-

5) Priimtų dėmesin Sovietų 
mėginimus diskredituoti už žmo
gaus ir tautų laisvę kovojančių 
asmenų parodymus ir'pastan
gas užkirsti jiems kelią į Mad
rido konferenciją. Kaip anks- 
čia u* šakaliui, taip ir kitiems 
mėginama užčiaupti bumasj 
grasinant įkalinimu ar šeimos: 
narių represavimu. (Elta) i

OPEROJE
žmona vyrui: — Matau, kad; 

nekantrauji; matyti, irgi nepa
keli to tenoro dainavimo? ?

Vyras žmonai: — Tikrai, jis 
baisiai rėkia!

žmona: — Tai gal važiuoki
me namo?

Vvras: —O, dar ne! Trečiame 
veiksme jis bus nudurtas. Mie
lai noriu tai matyti!

teisė pasirinkti . partiją ir daly
vauti jos propagandoje, bet, tur 
būt, būtų kur kas! daugiau- nau
dos jei jis tuo pasinaudotų ame
rikiečių ((nelietuvių) organiza
cijų tinklu, kai kalba apie ame-, laujant, kad Sovietų Sąjunga: 
rikiečius. 1) Atitrauktų iš. Lietuvos vi-

Pirmininkb P. Algio Kaulinai- Sas savo karines pajėgas bei po- 
čio- pasirašytas atsišaukimas bai-1 litinius, administracinius ir po- 
giamas tokiu beveik “įsakymu”: licijos kadrus iki 1920 m. liepos 
“Visi Kalifornijos lietuviai ir jų 12 d. Lietuvos-Sovietų Sąjungos 
draugai lapkričio 4 rinkimuose taikos sutartyje atžymėtų sienų; 
savo balsus atiduoda už Ronald:
REAGAN ir PAUL GANN”. Ne,! 2) Pakistų visus lietuvių tau- 
toli gražu, nevisi. Daugelis Ka-ib’bės Polįtimus kalinius iš ka- 
lifomijos. lietuvių lapkričio 4 d.; lėPm^- laSeri%, psichiatrinių, 
rinkimuose savo" balsus atiduos. tremties ir kitų nęlais- 
už Carterį ir Cranston, nežiū- ^etų, Įskaitant prievartinę 
rint ar tai šitam Reagan — <-----
lietuvių komitetui patinka ar ne. 
visai vistiek kiek tai padės ar ne! 
padės Carter i ui. ■ : ■

Na, šį, patį pirmąjį naujosios 
institucijos, kartą labai nepasi
sekė. Nereikia nuleisti rankų;—

Ganni^ar^n- tarnybą Sovietų armijo- 
I je, ir leistų jiems grįžti į Lie- 

I tuva; '• : 1
' . i 3) Nustotų oficialiai pėrse-

• 'J kiojusi C asmenis, . kurie, norį 
į_ I praktikuoti savo religiją, l’aiky- 

tis savo kultūrinių tradicijų, ar 
ateityje'" gal“ bi dZugiau“sėk-;pagnhdiries laisvėkir-žmo- 

į gaus teises, naudojantis tarp-
ra-

mės. Bent to reikia linkėti.
P. S. šios mano pastabos 

šytos prieš rinkimus.

UNION PIER, MICHIGAN
Prabėgo karšta ir lietinga va- 

atkeliavo puošniai, medžių 
; pasipuošęs rudenėlis. 

Oras atvėso, svečiai apleido va
sarvietes, judėjimas sumažėjo, 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas i liko tik nuolatos gyvenantieji, 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS Į dailininkų.

dvigubą kryžių. Netoli

tautinių dokumentų suteiktomis 
žmogaus teisėmis.:

Konferencijos . dalyviai taip 
pat prašėm! '’“įgyvendinti tarp
tautinę procedūrą, kuri Sovietų 
ginkluotoms pajėgoms ir ki- 

stovi tiems./kadrams pasitraukus iš

TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UZ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST< 
CHICAGO, IL 60608 ,

Ncfrs ir tolokai nuo didmies
čio, bet dailininkai savo kūri- 

; niais neatsilieka nuo miesto 
Kaimynystėj, lyg 

genys snapu, per visą vasarą 
mažu kalteliu kaleno ir meno 
kūrinius kūrė p. švabienė. Jos 
meno kūriniu, ne vienu metu 
darbo, pristatyta sodyba.

Po skarotomis eglių šakomis 
stovi gražios, tautiniais rūbais 
išpuoštos lietuvaitės. Vienos 
prijuostė išpuošta tulpėmis ir 
eglių šakelėmis, o rankoje ji 
laiko Gedimino stulpą. Antroji 
dailiai išdabinta tautiniais rū
bais ir prijuoste, o viršuje turi

trečioji lietuvaitė su iškaišytais Liėtuvps teritorijos, įgalintų lie- 
tautiniais rūbais ir galvos pa- į tuvių tautą pravesti laisvus rin- 
puošalu, o iš jos prijuostės . kimus ir ątstatyti suvereniškas 
spindi saulėgrąžos žiedai. i Lietuvos Vyriausybės instituci- 

Pasižvalgius po sėdybą, toliau' 3as ir tuomi savo nepriklausomą 
matosi žalčiais apsupta Eglė, I valstybinę egzistenciją”.
žalčių karalienė; tautiniais rū- ■ >V n
bais pasirėdžiusius ir tautinius! ALADO ŠAKALIO ATSIŠAU- 
šokius šokančius šokėjus; moks- EIMAS J MADRIDO. KQNFE-
bais pasirėdžiusius ir tautinius!

RENCUOS DALYVIUS
New Ycfrke leidžiamas Hvi-

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laikų ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ___________________ ;___________________
Adresas -■ —

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo - 
yra naujai įkaityto j as. Priede  dot 
Pavardė ir vardai - - ________ —
Adresas --------------------------------------------

, kuria

Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, prašau jas aiuntinėti už pridedamus _ d oi. 
Pavardė ir vardas---------------------------------------------------------
Adresas ----- -——--------------------------- —------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių Jsipareigojimų, 
Pavardė Ir vardai----------- ------------------------------ _
Adraaas ------ ----------------------------------------------------- —_——

Mokytojas: — Jeigu aš su- 
piaustysių popieriaus šmotą Į 
keturias dalis, ką aš turėsiu?

Mokinys: — Ketvirtadalius.
Mokytojas:.C— Q jeigu ąš pa

dalinsiu jį iš aštuonių?
Mokinys: — Aštuntąsias da

lis. , ’ į 1 ( t ’ / ' ; •
Mokytojas: — O jeigu.aš pa

dalinsiu jį j 8,000 dalių?
Mokinys:, — Konfeti, moky

tojau. . . ...

Senutė: — Ar tamsta įsiti
kinęs, kad ši orchidėją, žydės 
100. metu?

Gėlininkas: — Taip, bet jei
gu ji nežydėtų, aš priimsiu ją 
atgal be sąlygų.

? * T X " . « ’ ‘ >

į • Teisėjas:Ar ^tamstos .vyras 
susilaikąs žmogus?
‘ Moteris:’ — Taip, bet tik: tūo-

BALZEKAS MOTOR’S 
4030' Archer Ave., I ' ' TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvlf

Vblare Premier Coupe ' Ų'

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir •.: 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) -

Geriausi .mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
, ..e LITERATŪRA, lietuvių, literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos NaujiencJse, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo maldoma

lo simbolį — pasipūtusią su di
delėmis akimis pelėdą, ir dar 
daug meniškų medžių išdirbi
nių pristatyta sodyba, švabienė j 
už savo dailės kūrinius Ohica- n^* J^Iacėnas buvęs profeso- 

jriaus A< Vaęno mokinys, todėl 
jo kūriniai — tapyba, f ;

vieno dailininko kūrinių, bet . ^* Alacėnas turi didelį, gražų, 
prabėgomis paliesiu ir darbš- i brangius rėmus įrėmintą, bu- 
taus Michianoj dailininko J. vus^° mokytojo pfdf. A. Varno 
Macėno kūrybą. portretą. Karžygė Emilija Pla-

Jo meno kūriniai savo rūšimi t-eraitė ant aukšto juodbėrių, su 
skiriasi nuo p. švabienės kuri- ar(^u P1^6 šond, veda sukilėlių 

gretas. Prie Nemuno kranto ne
aukštais medžiais ir krūmais 
apaugęs Napoleono kalnas. Pa- 

' pieviais ir pakrūmiais vingiuo
jąs! sraunus Nemunas. Saulės 

1 atokaitoje prakaituoja šieno ve
žėjai. Su įkarščiu rugiakirčiai 

, kerta rugius, pusto dalgius, o 
ėmė jos, pasikaišiusios prijuos
tes, ima juos ir riša į pėdus, o iš 
sustatytų gubų svyra brandžios 

'rugių varpos. Toli, lauko gale, 
' trys berželiai svyruonėliai auga 
ir dar daug visokių kitokių me
no darbų. Reikia tik stebėtis jo 

'darbštumu! J. G.

goję yra gavusi premijų.
Nenorėčiau apsistoti tik prie

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DŪMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Reglrtruotai vairtininkaa

TeL 476-2206

liėjuai U apaudoc ir galima gauti knygų nnkoj*i

Dr. Kario Aidlausko knyga apie AmerOtoa lietuvių peetan- 
gas daryti į t ako* j krašto politiką. 102 pel. Kaina II-M.

Knygoe bu« Išsiųsto*, jei 11J5C čekis arba Money Orderi* 
bus pasiųstas tokiu adraau:

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

ITSf 8*. HiktM SL, Ckk*c«, TS. Hfėj

Don't give them 
the chance... use

A Sergeants

.2. J_L .-r- -------------------A . 1 Į ii

Naujiena*, Chicago, ». DL Friday, Novamber 14, 1980
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Ar tai pasimetimas, ar silpna galva?
Dalia Grybinaitė iš St. Louis, Mo., nuvykusi į Va

sario 16-sios gimnaziją mokytojauti, lapkričio mėn. 3 
dienos Drauge atspausdino savo laišką, kuris dideliu 
nazijos rėmėjus. Ji rašo, kad atvyko ten mokytojauti, 
nusistebėjimu sukrėtė visą išeiviją, o ypač šios gim- 
ir, nors darbas kad ir sunkus, bet mielas. Tikrai, toks 
jos pasiaukojantis idealizmas būtu žavus, o ji užsitar
nautų lietuvių dėkingumo. Jei ji savo laiške nebūtų at
skleidusi savo naivumo, gal tiksliau pasakius, didelio 
pasimetimo, kurią daugiau pasitarnauja okupantui, 
negu šios gimnazijos prestižui ir jos reikalams.

. Jos laiško tikslas, kaip ji pati pasisako, atsakyti i 
priekaištus, liečiančius minėtos gimnazijos ' mokinių 

vykimą Į Lietuvą.~£ji‘'.nerašo okupuotą, nejaugi, Dalia 
iš St. Louis, dar nežino, kad Lietuva yra okupuota?). 
Jos atsakymų pagrindinė mintis,, pateisinti mokinių iš
vykas į okupuotą Lietuvą. Ji samprotauja, kad tokios 
mokinių ekskursijos yra naudingos ir net reikalingos. 
O kad mokiniai, ten nuvykę, nebūt suklaidinti, tai kai- 
kurie mokytojai, sužinoję apie jų pasiruošimą kelionėn 
i Lietuvą (ir vėl nerašo okupuotą) stengiasi jiems 
aiškinti, kad ten nuvažiavę žinotų, kuo pasitikėti 
kuo ne.

Matyt, ji ir tie jos mokytojai, galvoja, kad taip
ruošti “ekskursantai” bus tiek gudrūs, kad ten nuvy
kę galės apgauti “Tėviškės” D-jos bolševikinius agen
tus. Deja, toks jos atsakymas yra naivus... Tiesa, ji, 
atsakydama priekaištaujantiems, juos ramina: “Gir
di, šios gimnazijos mokiniai yra šviesūs, pakankamai 
gudrūs, jie ten pastebės prislėgtus, nekalbius, užgui
tus, eiles prie krautuvių, jų kuklų apsirengimą ir jų 
baigštų draugiškumą. Ar tai ne naivus jos svaisčioji- 
mas? Užtenka tik pasklaidyti “Rodinos” oficiozą 
“Gimtąjį Kraštą”. Pasirodo, kad tie gudrūs “turistai”, 
pasikalbėjimuose su šio oficiozo reporteriais, prikalba 
grynai šiltų propagandiniu pagyri} apie ten praleistą 
laiką, apie išaugusią kultūrinę pažangą. Juk tokias pa
gyras pareiškia net neišskiriant ir mūsų L.B-nės aukš
tųjų vadų dukrų. O tie gudrūs “turistai”, Dalios žo
džiais tariant, atrodo, visai nepastebėjo nei prislėgtų,
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P. KESIŪNAS

; TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
: 3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Ima pamažu slankioti po kambarį ir netikė
tai pamato veidrodyje kažkokią baidyklę: priešais 
jį stovėjo visai žilas, pasišiaušusiais plaukais, su 
tikro bepročio bukai išplėštomis akimis, pabrin
kusiais paakiais ir su nebenormaiaus žmogaūš 
veido išraiška, senis.

Ilgai jis žiūri su plakančia iš baimės širdimi 
į šį bjaurų padarą, kol pagalimi įsitikina, kad tai 
jo paties čia paveikslas. Jis pasipurto, tarytum 
norėdamas nusikratyti nemaloniomis vizijomis, 
bet tuo pačiu laiku pasipurto ir jo antrininkas 
veidrodyje. Tada jis dar labiau prisikiša prie 
veidrodžio ir ima įsižiūrėti į tą biaurią Šlykštynę.

“Ar tai čia Bičkovas? ’... tas pats Bičkovas, 
prieš kurį drebėdavo visa apylinkė, kuriam mie
lai šypsodavosi kiekviena gražuolė..."” Jis papur
to pamažu savo galvą: “Ne, Bičkovo nebėra... čia 
tik jo lavonas...”

P:rikiau prieina jis prie rašomojo Stalo, iš- 
s inia iš stn’čiaus tą patį revolveij, kuriuo taip 
dar neaSUisi grūmojo Ringaudui, ir ima dairy
tis apTinktri, ta:;*tum norėdamas įsitikinti, ar 
niekas jo nemato. Peržvelgęs visą kambarį, j;s

f

nei nekalbių, nei užguitų .nei, pagaliau, eiljų prie 
krautuvių.

Tat, reiktų šios mokytojos paklaueti, kai ji, “Tė
viškės” Draugijos propagandiniu balsu ramino prie
kaištautojus, kurie yra susirūpinę, kad ši vienintelė 
laisvajame pasaulyje lietuviška mokykla netaptų ben- 
dradarbiautojų lizdų, ar okupanto samdiniai Vasario 
16-sios gimnazijos mokinius, nuvykusius į pavergtų' 
Lietuvą, nuveda į psichiatrinę ligoninę, kur yra kanki
nami lietuviai patriotai? Ar jie sužino apie Kremliaus 
prievarta primestą rusifikaciją ir žmogaus sovietizaci
ją? Ar tie Vasario 16-sios gimnazijos “turistai” oku
puotoje Lietuvoje mato uždarytas bažnyčias, kad ir 
tame pačiame Vilniuje? Ar “Tėviškės” D-jos agentai 
paveikslų galerija ir koncertų sale? Ar jiems paaiškina, 
paveikslų galerja ir koncertų sale? Ar jiems paaiškina, 
kad Vilniuje, šv. Kazimiero bažnyčia išniekinta, paver
sta ateizmo muziejumi? Ar jiems kas ten aiškino, kad 
pavergtoje Lietuvoj yra persekiojami tikintieji ir tau
tos patriotai? Ar jiems kalbėjo, kad mokyklose dar dė-j 
stomas ateizmas, suniekinta .Lietuvos praeities istori
ja? Ar jie, ten nuvykę, galėjo sugiedoti Tautos -Him
ną? Norėčiau jos paklausti, kiek šitokių “turistų” grį
žusių iš pavergtos Lietuvos kalbėjo, kad jie ten matė 
vergiją?

Mes žinome, kas tokiems “svečiams” okupuotoje 
Lietuvoj parodoma. Tiesa, ji rašo, kad mokinius ten su
žavi Lietuvos gamtos grožis. Bet ar to grožio pakanka, 
kad nulietuvėjęs lietuvis atlietuvėtų ir gamtos 
grožis padarytų patriotu? Man rodos, kad mokytoja tu
rėtų žinoti, kad tam reikia dar daugiau ko.

DaiL- Mikalojus Ivanauskas "Vilniaus Vfcrira-

Paskaičius jos tokią užuominą, tenka dar kartą pa
klausti, ar jos toks naivumas, ar jai bolševikinio “gene
rolo” P. Petronio agentai yra taip “išmazgoję” jos Sme
genis, kad ji jau visai nenusivokia, kad tokiomis užuo- 

Ji rašo savo laiške dar daugiau. Ji pasitenkina,lminomis Patar“uja pavergėjui ir suniekina ghn- 

kad P. Petronio vadovaujama D-ja apmoka mokinių 
išvykas į okupuotą Lietuvą. Jai atrdo, nepasinaudoti 
tokia okupanto daroma “malone” šios gimnazijos mo
kiniams būtų neišmintinga. Sunku nuprasti tokį jos 
galvojimą. Nejaugi, jos galva jau -tiek sipna, kad ji -ne
supranta okupanto.klastos, o gal ji nenori suprasti?1 
Juk okupantas ' niekad ir niekam nedarys labdarybės, 
neišmes nei surūdijusios kapeikos, kas jam nebus nau
dinga. Tokia jo “geradarystė” per “Rodinos” draugiją, 
vadovaujamą bolševikinio gen. P. Petronio, rodo, kad 
jis siekia savo tikslu. O jo tikslas—susukti lizdą minėtoj 
gimnazijoj ir ją tuo sukompromituoti išeivijos akyse, 
kad ji liautųsi ją remti. Iš dalies jo tikslas jau pasiek
tas. Tai paaiškėjo iš mokytojos Dalios paskelbto laiš
ko. šiam nelemtam darbui atlikti, jam pavyko įtraukti 
mokytoją, atvykusią i šią gimnaziją iš St. Louis.

Iš viso, reiktų paklausti, ar tikrai okupantui rūpi 
šios gimnazijos mokinių lietuvybė? Ai- jam tikrai rūpi 
mokiniams parodyti žavią okupuotos Lietuvos gamtą 
ir tuo juose sustiprinti lietuvybę? Jei taip, tai kodėl 
“Tėviškės” D-jos bolševikinis “generolas” nesirūpina 

lietuvybe lietuviško jaunimo, gyvenančio Sibire ar Gu
dijoje? Kodėl jų negabena į Vilnių ir jų kelionių ne
apmoka ?

Tiesa, mokytoja Dalia Grybinaitė daro užuominą, 
kad jei nenorima, kad “Tėviškės” D-ja tokias 'keliones 
apmokėtų tai išeivija turėtų suaukoti pinigus, ypač ge
rieji dėdės ir nupirkti bilietus. Reiškia, jai rūpi, kad 
Amerikos lietuviai neskriaustų minėtos bolševikinės 
draugijos ir kad tokių išvykų keliopinigius padengtų 
doleriais. Arba ir vėl ji siūlo, kad Amerikos lietuviai 
sudarytų didesnes grupes mokinių ir siųstų į šią minė
tąją gimnaziją, tai jie galėtų pasinaudoti grupėms tei
kiamoms nuolaidomis Lietuvon (nerašo' -okupuoton) 
nuvykti.

minomis 
' naziją.

Laiško pabaigoje ji kviečia siųsti kuo daugiausia 
iš Amerikos mokini<1 ir užtikrina, kad ši gimnazija nė
ra joks “raudonųjų lizdas”. Tiesa, jei dar ten raudonų
jų lizdo nėra, bet šios mokytojos pagarsintas Drauge 
laiškas parodo, kad ten jau yra okupantui tarnaujan
čių mokytojų.

Šis mokytojos Dalios Grybinaitės laiškas iškelia 
tokį klausimą: — Nejauki, toks laiškas .galėjo būt pa
siųstas Draugui be dabartinio gimnazijos direktoriaus 
žinios? Jei tai su jo -žinia ir pritarimu, tai būtų labai ir 
labai liūdna, neš jis rodo, kokioje pavojingoje būklėje 
ši gimnazija atsidūrė, jei jau Maskvos rubliais yra ap
mokamos mokinių išvykos. O liūdna dar ir dėl to, kad 
vienintelė laisvajame pasaulyje gimnazija jau “Tėviš
kės” D-jos samdinių -didelėje įtakoje. 1

Anksčiau šios gimnazijos vadovybė mūsų visūo 
menei aiškino, kad ji nepajėgia sukontroliuoti mokinių 
vykimą į okupuotą Lietuvą, nes tėvai, patys ten vyk
dami, vežasi it savo vaikus. Bet gi, šios mokytojos laiš
kas aiškiai atskleidė faktą, kad ne tėvai tokias ekskur-. 
sijas organizuoja ir kelionpinigius duoda, o šios gim
nazijos mokytojai ir “Tėviškės” okupanto įkurtoji 
"draugija. Tai jau skandalas! Mūsų visuomenė turėtų, 
ilgai nelaukus, išgirsti iš gimnazijos vadovybės paaiš
kinimą, ar tai yra pateisinamas jos toks su okupantu 
per '“Tėviškės” D-ją bendradarbiavimas, ar tai tik šios 
mokytojos pasimetimas? Reik atvirai pasakyti, kad ji 
savo laišku neapsakomai daug pakenkė gimnazijos 
prestižui ir jos paramai. Ne vienas rėmėjų pasakys, 
paskaitęs jos laišką, koks tikslas remti tokią mokyklą.- 
kurios mokytojai padeda P. Petroniui organizuoti mo
kinių ekskursijas, kurias. apmoka Lietuvos pavergėjas 
savo rubliais.

KAS NUŽUDĖ TREMTINĮ 
ANDREI AMALRIKĄ?

MADRIDAS, Ispanija. — Vė
lų antradienio vakarą Madrido 
gatvėje automobilio nelaimėje 
žuvo Sovietų tremtinys Andrei 
Amalrikas, kuris ruošėsi liudyti 
Madrido konferencijai.

Ispanų policija labai atidžiai 
tiria Amalriko mirties aplinky
bes. Rusai tremtiniai yra įsiti
kinę, jog tai galėjo būti Sovietų 
agentų darbas. Jie jau yra nu
žudę ne vienų rusą ir -ne vieną 
tremtinį pačioje Rusijoje-,-'Vo
kieti j oje ir Anglijoje ar kituose 
kraštuose. K :

Amalrikas, mokęsis Sovietų 
j "mokyklose, pradėjo ieškot i prie- 

, monių sudemokratizuoti dabar
tinę žiaurią sovietinę sistemų. 
Pačioje Rusijoje jis išpranaša
vo, kad komunistinė Sistema il
gai nepajėgs išsilaikyti, nės pa
remta klaidingais apskaičiavi
mais. Sovitų valdžia jį skaitė 
sovietinės santvarkos priešu.

Patekęs j užsienį ir arčiau su
sipažinęs su Vakarų pasaulio 
laisve, jis parašė keletą straips
nių, kuriuose buvo kritikuoja
ma sovietinė sistema. Bet dau
giausia Andrei Amalrikas išgar
sėjo savo knyga “Ar Sovietų 
Sąjunga išsilaikys ligi 198-1 me
tų?” šios knygos rankraštis 
buvo iššmugeliuotas į Daniją 
ir pati knyga - išleista 1970 
metais. •-

A. Svilonis

— Visu mokslininkų dėmesį 
atkreipęs Keliautojas I į erdvę 
buvo paleistas 1977 melų rug
sėjo mėnesį.

vėl nuveda savo žviugsnį į ramiai begulinčią.- 
Ramunę.

“Geriausia išeitis, kai nėbera kitos išeities...” 
sumurma jis.

Tuo laiku už durų dar iš tolo pasigirsta Krū
mine piktas erzinantis ir įžeidžiantis juokas ir 
šūkavimas:

-Na, ką? pamokei?! ... Ar aš ne
sakiau . . .

Bičkovas krūpteli, jis nebežino, ar čia tas 
pats bjaurusis padaras tyčiojasi juo, kuris tik 
neseniai taip baisiai į jį žiūrėjo, ar atsirado ir 
daugiau panašių biaūrybių. Valandėlę jis pasi
klauso ir girdi, kad už durų jau visas būrys — 
visi rėkauja ir juokiasi iš jo.

Netikėtai nukrypsta jo akys į begulintį po
licininką ir jį apima mirtina baimė — jis turi at
sakyti už jo nužudymą, todėl visi iš jo ir taip 
juokias'!. Greitu žingsiu jis nueina į gretimą 
kambarį ir užsitrenkia duris. Tuo laiku prasi
veria ^kambario durys ir įeina Krūminas.

— Bickovai, kur tu tupi? . . . žiūrėk, tas 
banditas tavo gražiąją dukterį jau už 
parankės nusivedė ... — norėdamas ko smar
kiau įgelt, suriko įėjęs Krūminis ir prapliupo 
piktu juoku.

BesikVatodamas jis ima dairytis ir jieškoti 
Bičkovo, bet visame kambaryje tesuranda tik 
du lavonu . . .

— E ei, Lašinskai, Spepuliavičiau, kur jūs

dingote? eikite čia, žiūrėkit, kas čia dabar... — 
ima šaukti jau išsigandęs Krūminis.

Tuo laiku gretimame kambaryje nuai
di šūvis . . .

"Bašinskas su Spekuliavičium įgriūva į kam
barį ir apstulbsta. Krūminis galva pamojo į gre
timo kambario duris.

— Jis ten... einame .... — pasiūlo Krū
minis.

Niekas neturi drąsos peržengti paslaptin
gąjį slenkstį.

— Gal dar gyvas, einam, — atsiliepia Ba
šinskas, eidamas jau prie šoninio kamba
rio durų.

Labai atsargiai praveria jis duris ir pama
to vidury kambario gulintį Bičkovą. Jis prieina 
arčiau prie jo ir paima už rankos.

— Nebegyvas... į galvą... — vos girdimai pa
sako jis, atsisukęs į savo draugus.

Visi sugrįžta į pirmąjį kambarį ir ima ap
žiūrėti, kieno kiti du lavonai.

— Juk čia Ramunė... — pirmas riktelia, pa
žinęs ją, Krūminis.

— O čia kažkoks policininkas... — nugąstau
ja Bašinskas.

— Ar aš nesakiau ... — sumurma Spe- 
kulevičius.

— Gal mes ir klaidingu keliu nuėjome . . .
— suabejoja, žiūrėdamas į lavonus, Krūminis.

— Perdaug pasitikėjo savimi, — dar neži

nodamas, kad ir jo sūnus neseniai metėsi po 
traukiniu, apgailestauja Bašinskas, žiūrėdamas 
į kraujais paplūdusį Bičkovą.

Tuo laiku prie pat Bičkovo durų sustoja ma
šina ir pasigirsta griežta komanda: “Su paruoš
tais ginklais į vidų!”

Kambaryje visi sustingsta iš baimės.
— Policija! — sumurma, pribėgęs prie lan

go Krūminis.
— Ir kuris velnias mane čia dabar atnešė!

— gailėjosi visas drebėdamas Spekuliavičius.
Tuo pačiu momentu įsibrauna į kambarį vi

sas būrys policininkų; kiekvienas laiko priešais 
save ištiesęs ginklą.

— Rankas aukštyn! — dar tarp durų su
šunka vachmistras.

Visi trys vyrai kaip automatai mašrnališkai 
iškelia rankas, ir kiekvienas pamato į jį atkreip
tą blizgančią pHeno tūtų, įgudusios rankos 
valdoma.

Vachmistras pradeda dairytis po kambarį 
ir pamato gulintį policininką; priėjęs pajudina 
ir įsitikina, kad tas jau miręs.

— Visiems grandnes ant rankų ir ant 
kojų! — sukamanduoja nepaprastai įtūžęs jis.

Beregint sužvaga sunkios grandines draus
mingų pareigūnų rankose, o jų raktu tarškėji
mas, kaip kirvio kirčiai, muaidi tolumoje ir su- 
drumčia vidurnakčio tylą... Pabaiga.

4 — Naujienos. Chicago. III., Friday, November 14, 1980
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ARMAGEDONAS
• *

IR PO JO — PASAULINE TAIKA
Jis surinko juos j vietų, kuri hebraiškai vadinama 

Armagedon“. — Apreiškimo 16:16.

9. Jo žmonėms buvo patarta “laukti Viešpaties“ iki tai dienai, 
kuria jis nebetylės, nebesusilaikys nuo įsikišimo į žmonijos rei
kalus, užtikrindamas, kad jis “atsikels grobio imti”, Ir kad visa 
“žemė“, — “dabartinis piktasis pasaulis” — bus jo uolumo ug
nies sunaikintas. Vykindamas šitų darbų, sunaikinimų pikio ir 
piktų įstaigų, Viešpats pasirodo kaip galingas kovotojas, panašus 
į uolų karžygį, ir tai yra kas verčia jį dalyvauti “didžiosios Visa- 
galinčiojo Dievo dienos kovoje“.

Nors Viešpats leido šėtonui, didžiajam priešui, turėti valdžios 
“nepaklusnumo vaikų širdyse”, tačiau jis niekados nepaliovė rū
pintis savo žmoginių sutvėrimų gerbūviu.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 So. Mozart, Chicago, IL 60629

DR. PAUL V. DARGIS f 
GYOYTOJM IR CHIRURGAS 

WartdMtter Community klinikas 
Madidnas direktorius

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis Tr

*M 3-5M3

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
SPECIALYBE AKIŲ LIGŲ* 

3907 West 103rd Street 
Viimdof x

OPTOMITRISTAS 
KA1BA UKFUVISKA1

2611 W. 71 St. T»L 737-5149 
ferma ftkil. FTit&iko akinius lx

^contact

SOPHIE BARČUS

A. a. režisierius Justas Pusdešris7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo.8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

, Justinas Pusdesus Išsprendė šią 
i problemą, suteikdamas miru- 
1 siems gilesnes emocijas ir lėtes
nį vaidinimo tempą. Rezultatas
- poetiškas teatras. Tačiau 

apie tai plačiau papasakosiu at
skirame straipsnyje Naujienose.

Kazys Veikutis buvo gyvas 
visuomenininkas. Jis buvo skir
tingas nuo daugumos visuome
nininkų tame, jog jis aiškiai ži
nojo savo veiklos kryptį ir nuo
sekliai siekė savo tikslų. Jis bu
vo užsispyręs kovotojas -dėl Vil- 

1 niaus Lrašto teisių apgjnimo 
prieš rusus, lenkus, gudus, net 
ir kilus lietuvius. Jis išleido Vil
niaus Krašto medalį, išleido len
kų kankinio Gesnulio atsimini, 
mus, kovojo dėl Lietuvos ryti
nių sienų nedviprasmiško nusta
tymo VLIKe ir kitur, perspėjo 
mūsų veikėjus nuo neprincipin- 
gos draugystės su ry tiniais kai
mynais. Daug trumpalaikių įhj- 
litikų skaitė Veikuti keistuoliu, 
bet jis daug padarė gero Vil
niaus Kraštui ir tuomi visai Lie
tuvai. Į

TUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans

A “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽ10NYTĖ

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

TRYS DETROITO MIRUSIEJI
Lapkričio pirmoji savaitė , metais) viename vakare su Da- 

Detroite buvo liūdna. Trys gar- lios Juknevičiūtės surežisuotu
bingi, prasmingi ir darbštūs lie- Živilės trečiuoju 'paveikslu. An- 
tuviai mirė — lapkričio 1 diė- tanas Škėma i tuos vaidinimus

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE,
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000Antanas Šileika, savo nusi

statymų pastovumu, buvo vei
kėjas, panašus į Kazį Veikutį. 
Jis — lietuvis nacionalistas, 
glaudžiai bendradarbiavęs su 
vietiniu dr. Vincu Misiuliu, ku- = 
ris mirė 1978 metų pabaigoje. L 
Jis nebuvo organizacijų žmo
gus, bet individas, darąs savo 
darbą ir turįs aiškias pažiūras. [ 
Tai tikras lietuviškas žmogus, 
kurio savybės atsispindi jO dūk- p 
terš Gintarės Šileikai tės teatri
niame darbe — pradėjus savo 
karjerą pas Justina Pusdešrį, 
baigus dramos mokyklą New i 
Yorke, dabar ten stato vaidini- ■ 
mus pagal tik savo meninį nusi
statymą. Ę.

Saulius ŠimoHūnas

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

įvedė dvasias ir žmones. Tai yra 
lengva padaryti literatūroje, bet 
tai yra sunku parodyti teatre 
įtikinančiai 
tiškai. Toks 
nys ir su

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

na režisierius ir aktorius, ALKA 
dramos kolektyvo vadovas Jus
tinas Pusdešris, gimęs 1903 me
tais; lapkričio 4 d. visuomeni
ni ūkas, Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio veikėjas, Vilniaus kraš
to Lietuvių S-gos ilgametis jJir- 
nuninkas, DLOC pirmininkas 
Kazys Veikutis, gimęs 1002 me
lais; lapkričio 6 d. lietuvis ’na
cionalistas ir patriotas Antanas 
Šileika, gimęs 1902 metais.

Justinas Pusdešris nedėkin
gose Detroito sąlygose, nes lie- 
luvių kolonija čia yra maža, su
kūrė naują lietiTvišką teatrą. 
Pradėjęs natūralistiniais vaidi
nimais, jis vėliau išvystė savo 
vaidybą ir režisūrą į kompli
kuotą poetinį teatrą, kuris buvo 
unikalus. Kaip pavyzdžius gali
ma laikyti Antano Škėmos yai-

■ dinimo Žvakidės pastatymą 
(19G0-(:.1 metais) ir to paties 
autoriaus šventąją Inga

j

PIRUTE JAV TAUPYMO BONU
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SUSIRINKIMŲ

OFISO VALu pirn- antrwL, trsčUd.

aiais 1-4 popiet ir Mtx Iriiv

dažai. Speciali pe«aibo Yoleestj PIRKITE jav Taupymo Bonui

VANCE FUNERAL HOME
FLORIDA

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

FERKRAUSTYMA1

ir ne melodrama
pat sunkus uždavi- 
Šekspyro Hamletu.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374~ ” ’

P ŠILEIKIS, O. F.
OBTHOPEJAS-PEOTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Jfed. ban-

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

Apdraustas perkrautfymas 
iš įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 

T<l. 376-1882 arba 37W996

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

DR. VYT. TAURAS j 
GYDYTOJAI IR SHI.UIUAS 

Bendra praktika, s^oc. MOTI RŲ lifts, 
Wtsas US2 WBST SHb tfrEMT

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

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

takų chirurgija.
5Q25 CENTRAL A VK

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

... Žemaičiu Kultūros klubo priešine- 
tinis susirinkimas Įvyks trečiadieni, 

{lapkričio 19 d., 1 vai. popiet Anelės 
j Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė.
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus" ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

nso West ifrtf 1h, CWcaec. hl

Talaf.: PRaaract

*
l

TeL: Y Arda 7-3401

TeL: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-3572

TeL: YArds 7-1138 -113»

r

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

Passbook savings,

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■

Chic&goc

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

o — Naujienos, Chicago, 8, Ilk Friday. November 1 I. 1980

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilla, DL 974-441S

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMENAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Mielam ir neužmirštamam

DOMAZUI BRAUKLIUI

mirus,
žmoną OLGĄ užjaučiame ir drauge liūdime.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

JONAS KARVELIS, 
ONA ir PETRAS ŠILAI, 
PETRONĖLĖ ir MYKOLAS VITKAI

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

Telef. 476-2345

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

Aikštės automobiliams pastatyti

NUO

1911 metu
Midland Mviog?

nauja taupymo > ^niL 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojama 
Jums U7 mums parodyta 
pasitikėjimą- Mes norėtu
me būti Jums naudingi 
ateitvie.

Sąskaitą apdraustos 
iki $40,000

2857 W. 69 S7REPF 
Chicago. IL 606? 

Tek 925-7400
8929 SO. HARLEM AvE 

Bridgeview, IL 60455 
TeL 598-9400

n

I

►

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4340 ARCHER AVENUE

CHICAGO. ILL. 60632 ‘

PHONE 254-4470

3’N .-*XVinRS

(Minimum S500) 
Certificate

WHAT JS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O.'S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
18,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

W.0/5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE | 
THERAPY.

Primary reason i 
FOR THE PROFESSION'S 1 
RAPID GROWTH IS THE j 
EMPHASIS IT PLACES 1 
ON TRAINING GENERAL j 

PRACTITIONERS.

_.THOUGH ONLY FIVE I 
ERCENTOFTMe PHY-> 

SIČIAM POPULATION, 
Į D.O.'S PROVIDE TOTAL 
t HEALTH CARE FOR MORff 
>than ten percent of t 
THE PUBLIC, SOME 20 [ 
MILLION AMERICANS/1

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE.
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NAUJIENŲ LOTERIJOS LAIMĖTOJAI

Tel. Virginia 7-7743

M

Valdyba
ŠIMAITIS REALTY i

Well help you make the right move.

Nuo šio pareiškimo dienosi

&
r® ^l^aųti. ♦ WP^ m I'■■ ^Ira.'-gį . vn^į^kitais Kūčių patiekalais, j 
j %HM.fWaSt’* • Kviečiame visus vyčius daly- ■ 
hVE^.f'fe^'’ VA-į vąū& Į&? O ttJi į p ! 
^di^i^0's\p,askai-j ^^^iąm^^^e^Š^į^uOjau-,

L

at-$8.00

Le-

api-

irnt-

$1.000

carai.

HOMEOWNERS POLICY

"Siatt-Farm Fwe »nd C«»alty Comp»"»

54.00
53.00

1 
I

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

— Penktasis Teatru festiva
lis Įvyks lapkričio 26-30 dieno
mis Jaunimo Centre. Juo rūpi
nasi specialus komitetas: pirm.

wmil, 2.m4 — Pardavimui 
SEAL ESTATE FOR SALS

- Namai, Žemi — Pardavlrmd
REAL ESTATE FOR SALS

Raided 
Coapouadad

Avenue. %

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

WITH RF>AYMINT' 
TO FIT YOUR INCOME

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Notary Public
Insurance, Income Tax

4645 So. ASHLAND AVE. 
Tel. 523-8775

%. ' 'S

M. i I M X U S

McUry Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745$ 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Toronto, 1980 m. lapkr 
Mes, žemiau pasirašę,

Kas laimėtų vertybių dar negavo, tai šiomis dienomis gaus.
Dėkojame visiems, prisi dėjusiems ir padėjusioms pravesti 

loteriją. Šiomis dienomis paskelbsime visus prisidėjusius bendra
darbius. Naujienų Loterijos Komisija

man sakei, jog 
šio ryto laikraš-

Kūčias paišęs^ <j|^k^8^ų »*au- į 
tuvės (Talmah .ir' Lim. pazaį 
CL$.Š&£ninŠ6ąi žu-j

f I

— Gydytojas Levinskas 
rado, kad žmonių inteligentiš
kumą galima pažinti iš jų api-

D Ė M ESIO ?
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilip 

Liability apdraudimas pensinin- - 
kams. Kreiptis:

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI \

Turiu Chicagos miesto leidimą. į 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

. 3 
pa-

KANADOS LIETUVIŲ 
PROTESTAS

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work — patios, sidewalks, 
etc. Tuck pointing, chimney work. 
Sewer work, electric rodding. Roof
ing — hot roof or shingles. All 
work guaranteed, no job to small.

Call 788-9298

DAŽYMAS IR REMODE- -** 
LIAVI/AAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
■ Iš lauko ir vidaus. 

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

3208 Vi W. 95rh St 
Evarg. Park. 111. 
60642, - 424-1654 v

vakjjl 
g-viėie

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Ksdzie Avenua 

Tel. 776-8505 - -

■■ ■ ' \ 
. ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 
2458 W. 69th St.

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

arba pagal susitarimą.
Tėlefonuoti 778-8000

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko $ 
rajone. Labai geras biznis, lengvos j 
pirkimo sąlygos.

! • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
į Maplewood. Labai tinka giminingoms 4 
Į šeimoms. . į
'• MŪRINIS BUNGALOW Brighton’
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-

NSGHBORHOODW
REAlTV G,?Cv'P

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TFU MINA M S 
_R 2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS UŽSIMOKĖJIMAIS- , 

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HI.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuvių iraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. . -

SEA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gal! 
Susivienijime apsidrausti iki $19.000.

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

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopę veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

. — . ..... ... taTT5'Buo'dŽūio ;̂'Kū^i<Ž dpva-1
i Lipt. B-nėš . Marquette.. Parko; neles ’ - ’ ' ’ .

BUTŲ NUOMAVIMAS '
• namų Pirkimas • pardavimas • valdymas 

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

j r VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

•; J^RIEš^DVE^ffe^ VA-į 
. KAR^sig sųMit A .. 
j ta ■a^^iridi.ąSf<ąta^a^u5šia R.;

Cosmos Parcels Express Corp.
4LARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. Ittk St, Chicago, DL 60621. — TeL WA 4-J7S7

| jį puikiai vaikščiojantį!
— O! Matomai, jis dar ne- 

----- skaitė rvtiniu laikraščiu.

šių metų spalio 26 dieną, Naujienų 66 metų sukakties ban-1 
kete, vykusiame Beverly Country Club didžiojoje salėje, buvo 
loterijos traukimas. j

Loterijai pravesti buvo paprašytas sukaktuviniame vakare 
dalyvaujantis operos dainininkas ir visuomenės veikėjas Algirdas 
Brazis. Prie traukinio negalėjo dalyvauti nė vienas asmuo, kuris 1 
turėjo įsigijęs loterijos likelėlių. Algirdas Brazis paskelbė lai- 
sykles loterijos numeriams traukti. Bilietėlius traukė šie asmenys: j 
kan. V. Zakarauskas, M. Šileikis, J. Miller, Mrs. Demcik, A. Rep- Į 
•šiene, dr. V. P. Dirgis, p lė A. Tričytė, A. Erazienė, J. Bagdžius, 
L. Burns ir W. Rask.

Pirmą, didžiausią, pačių Naujienų skirtą 8200 premiją lai- 
r mėjo Naujienų skaitytojas, kanadietis V. Oželis, gyv. Malarlic, 
; mieste, P.Q.

Antrąją $150 premiją, duotą čikagiečių John ir Stanley Evans, 
. Funeral Home, laimėjo Naujienų skaitytojas F. Sadcika iš 
; Farmington, Ill.

3) Miko šileikio meno kūrinį "Marquetta parko gėlynas'’ lai
mėjo Cosmos Parcels savininkas V. Valantinas.

4) $100 premiją, aukotą laidotuvių direktoriaus DcTiald A. 
/Petkaus, laimėjo Naujienų skaitytoja A. Dovydaitis, gyvenanti
St. Petersburg Beach, Fla. ;

5) A. Miškinytės aukotą $160 premiją laimėjo Naujienų 
.skaitytojas Antanas Zakys, gyvenantis Cievelande, Ohio.
i 6) $50 premiją, aukotą laidotuvių direktorių A. Gaidas ir Į 
!Daimid, laimėjo naujienietis K. Škėma, gyvenantis Detroite, Mich.1 
: 7) P. Kačeransko meno paveikslą “Ryto ir vakaro pokalbiai”
:laimėjo čike.gielis A. Augulis.
f 8) $50 aukojo Naujienų skaitytojas, o laimėjo ponai Benorai 
‘iš Chicago, Ill.

9) $25 aukojo kitas Naujienų skaitytojas, o laimėjo Jane 
Biliūnas iš Detroit, Mich.

F 10) $25 aukojo Naujienų skaitytojas, o laimėjo kanadietis 
K. Petrogy, gyvenantis Montpellier, Quo.

11) Prano Adomaičio išdrožinėtus ir meistriškai padarytus

i

s»

įdėli į adresuotą voką su pašto 
į ženklu ir Įmesti Į specialią dė- 
j žutę. Laiškai bus pasiųsti į San- 
; ta Glaus, Indiana, štampuojami 
pašte ir atsiunčiami adresatui.

—Metinis VLIKo seimas įvyks 
I gruodžio 13 ir 14 dienomis To
ronto Lietuvių Namuose. Sei
mui ruošti sudarytas komitetas, 

•nugaros kasytojus laimėjo naujienietis R. Ridikas, gyv. Aston, N.J. j Pasninkaujamas dr. A. I ace- 
viciaus.

Nariai painformuoti, kad Mar
quette Parko parapijos bažny-1 
čioje lapkričio 16 d. 10:30 vai. * 
bus šv. Mišios už mirusius vy-1 
eius. Renkas įvairios vyčių kuo- • 
pos. Po pamaldų parapijos sa-| 
Įėję bus kavutė. Apie dalyva
vimą prašoma pranešti telef. J 
521-4558.

I B. Pupnick nesutiko būti ren
kama kitai kadencijai pirmi
ninke. Išrinktas Večislovas Bra- ■ 
zas. Sveikiname naują pirmi-

j ninką. Po to buvo renkami kili i 
' valdybos nariai. Dalis pasiliko 1 
senose pareigose.

• I B. Pupnick sugiedojome "Il
giausių metų”.

j Vyčiai susirinkimus pradeda 
ir baigia malda į šv. Kazimie
rą. Po susirinkimo buvo kavutė.

; Susirinkimas baigėsi 10 vai. va- 
; karo. Į narius priimti ponai 
. Marmai.

Iš viso narių yra apie 50. Da- 
(lyvavo 23 nariai.

Sekantis susirinkimas bus 
' gruodžio 1 d. Kontrolės komisi
ja padarys pranešimą.

K. Pauliusapylinkės valdyba lapkričio
22 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro, 
lietuvių parapijos salėje. Pa
skaitą skaitys dr. V. PLIOP- 
LY7S, svečias iš Rockfordo. Po 
paskaitos —"MENINĖ DALIS j 
ir KAVUTĖ. Į

Visi kviečiami pabuvoti, pa- reiškiame, kad ir šį kartą besi___
bendrauti priešadventinėje va- ’ kartojantis nesilaikymas tai- duoti. Neaukšta kaina, 
karonėje. •

Vyčių seniorų 
susirinkimas

— Dr. A. Vanagūnas išrink
tas Korp! Fraternitas Lithua- 
nica-Patria pirmininku, dr. M. 
Vygantas — sekretorium ir iždi
ninku. Revizijos komisijon iš
rinkti: dr. E. Giedraitienė, dr. 
A. Maciūnas ir dr. K. Aglinskas.
; — Jonas Gabrys išrinktas Kri-' 
Vulės klubo pirmininku, Juozas 
Pranaitis — vicepirm., Stasys 
Stasiūnas — sekr., Hiacintas 
Suvaizdis — ižd., Pranas Ag-1

linskas — parengimų vadovu, i Kairys, vicepirm. J. Šlajus, 
Jonas Skverblvs — valdybos i A. Bagdonas ir bilietų tvar- 
norin ’ " ikytojas K. Juškaitis.nariu. t

— Kazvs žuromskis, Lietuves ■ Dail. A. Tamošaitienė ir A.
kariuomenės kūrėjas-savanoris, j P-‘ A™erikon‘.
mirė Australijoje, Perth mies-) 
le, sulaukęs 80 metų. Velionis Į 
buvo veiklus visuomenėje, gau-i 
šiai paremdamas bendruosius i 
darbus.

— Standard Federal Taupy
mo bendrovės skyriuose — 2555 
W. 47th St. dr 6111 Archer Avė. 
parūpinama laiškų mūsų ma
žiesiems huo Kalėdų senelio. 
Laiškų pavyzdžius galima pasj- ‘ 
rinkti iki gruodžio 15 d., juos Į

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą___ ___________ ___________

PT- J* Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _______________

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

j Kolumbijos sostinėje Bogotoje 
' lapkričio mėn. pradžioje sureng- 
j ta tautinių drabužių paroda, ku- 
Į ri lapkričio 12-20 dienomis bus

-xA ir ^-Wdienom^r’

syklių, nuostatų, ir tvarkos rin 
kūnuose Į LB Toronto Ap.Tary 
bą privertė mus iš kandidatų 
sąrašo išsibraukti. Išsibrauk- 
dami iš kandidatų sąrašo at
siprašome tų, kurie turėdami] 
gerus norus mus paskatino ar] 
paragino kandidatuoti i LB 

; Toronto Apylinkės tarybą ir 
tuo prisidėti prie jos veiklos 
sustiprinimo, kuris šiuo metui 
ypatingai reikalingas. Tuo paj 
čiu apgailestaujame, kad prie. 

, šio visų bendro siekio negalė-;

Brighton Parko vyčiai lapkri
čio 10 d. 7 vai. vak. Vyčių salėje 
rinkosi į visuotinį susirinkimą. 
Pirmininkė B. Pupnick padarė 
trumpą apžvalginį praeitų metų 
veikimo pranešimą. Pd jos iš
davė / raportus ■ kiti valdybos 
nariai.

Trumpai painformavo dele- iome aktyviai prisidėti, 
galai iš 67-ojo Vyčių kongreso,!

save nebelaikome kandidatais

naw Asusir
Seka parašai:

Kęstutis Asevičius, 
Jeronimas Cicėnas, 
Pranas Berneckas, 
Dalia Sonda, 
Juozas Asvaltas, 
Rimvydas Sonda, 
Teklė Benotienė, 
Henrikas Adomonis, 
Stasys Merkelis,

A. Dargytė.
Jonas Varanavičius.

ta-Į nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 

i Amerikoje, prašome skambinti! 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

SIUNTINIAI Į LIETUVA 5
MAfflJA NOREIKtZNS .

Went gftit.fit, Chicago, HL 6062J • Tti. WA 5-ž7fi7
Diaelir pMlrinkimaj geroj rūžteą Įvairiu prekdiį. 4? 7*77’“ °“*“““ ..... “ J“<; ' t ___ . T kaklių — kuo žemesnis apikak-

h^AiSTAŠ B EUIIOPQS BANDELIŲ t | lis, tuo aukštesnis inteligentiš-

— Kuo yra gydytojas 
vinas?

— žmogus su aukštu 
kakliu.

j — Tamsta
tamsta skaitei
čiuose, kad Džonas nusilaužė 
koją, o dabar aš ką tik mačiau

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centra:

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

307 W. 30th St.
Tai. (Ill) M3-221C

esą na f©?
f inanešreg 0

1 AT OUR LOW RAT3tfce test wsy to s rej-jlgrty!

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

Mutual Federal 
Savings and Loan

220 WIST CXRMAK ROAD CHICAGO, HUNO® GXOl

SERVING CHICAGO AND SŪBŪBBS SINCE 1905

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

( WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su form on gauna, 
ma Naujienų administracijoje. , v v,. ma Aiaujiciiu duuuuisti avijuje.

I. ”,.Taig]’ nakti. as pamačiau 173g jįalsted stj Chica. 
.ssseli ant stėnos ir tssoviau n L 6nfi08 Kaina
! paskui as atsisukau į sviesą. |

— Na?!...
— Tai buvo tik mano paties

( sermėga.
— Na?
— Tuomet aš padėkojau liki

mui, kad aš nebuvau jos viduje.

— Mes turime nepavojingiau- 1 
šią geležinkelį pasaulyje ten, iš 
kur aš esu. Susidaužymas mūsų . 
geležinkelyje negalimas.

— Negalimas? Kaip jūs tą pa- ; 
I darote? I
| — Paprastai, mes turime vie
ną traukinį.

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

I

Graži, lengvai skaitoma
Įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

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

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.— Tamsta atrodai susirūpinęs.
— Taip, mano žmona labai 

serga-
Į — Ar ji kenšia kokį didelį ką reiškia atmintis.

''skausmą? • (Abesinų priežodis)
Į — Baisu! Gydytojas uždraudė ___ __________ _____ .
• jai kalbėti. _ ___ 6 — Naujienos, Chicago, 8, DL Friday, November 14, 1980

• Vanduo ir moteris nežino,

Advokatai
GINTARAS P. ČEPfNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-516J
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629




