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, PAVERGTOJE LIETUVOJE
Europos saugumo ir bendra

darbiavimo ko'misija, Washing
tone, atsiuntė ALTui pilną teks
tą JAV delegacijos nario R. 
Spencer Oliver kalbos, pasaky
tos Madrido konferencijoj gruo
džio 5 dieną. Savo kalboje iš
keldamas laužymą Helsinkio 
susitarimo punktų, Oliver pa
brėžė, kad Sovietų Sąjunga Bel
grado konferencijoje net nelei
do baigiamajame dokumente 
suminėti žmogaus teisių termi
no. Priminęs, kad vyrai ir mo
terys, kurie niekuo kitu nenusi
kalsta, kaip tik naudojasi žmo
gaus teisėmis, vis dėlto yra sis
temingai varginami; gąsdinami, 
areštuojami, kalinami, tremia
mi, Oliver klausė: “Kiek gi mes 
galime pasitikėti tokia vyriau
sybe, kuri tokius dalykus prak
tikuoja?” Priminė, kad tūks
tančiai JAV mokslininkų ■ atsi- „ . , . , _ .
sakė su Sov- Sąjungą, bendra-- -^Ues -' m^oa® .. oe
darbiaūti, kol laikvs Sacharovą mtz vadovąvp vo^ecių laivyno 
ištrėinime.' "" į kovai prie^dngmmkųs, o ve-

Priminė Maskvos kalinamus Hiau vadovavo visam Vokietijos
V. Petkų, V. Škuc'dį, P. Plumpą, ;■
VI. Lapieriį, pabrėždamas, kad Kai Hitleris Berlyne nusižudė.

Dr. K. Šidlauskas savo pa
skaitoje kalbėjo apie dabartini 
Lietuvos tarptautinį statusą ir 
painformavo, kas dabar daro
ma Lietuvos laisvinimo srityje.

Studijų dienoje prelegentais 
dalyvavo JAV Valstybės depar
tamento atstovas ir eilė univer
sitetų dėstytojų, o klausytojų 
tarpe buvo daug jaunų žmonių. 
Vyko diskusijos, kuriose, be Lie
tuvos reikalų, dar buvo paliesta 
padėtis Salvadore, Irane, Airi
joje ir Vidurio Rytuose.

(ALTo Informacija)

NACIAI PAGERBĖ ADMI
ROLĄ KARL DOENITZ

HAMBURGAS, Vokietija. — 
Praeitą antradienį į Hamburgą 
suvažiavo apie 4,000 admirolo 
Kari Doenitz gerbėjų ir prie jo 
kapo sugiedojo “Deutschland

Kai Hitleris Berlyne nusižudė.
tai tragiškų kentėj-imų faktai, tai adm. Doenitz buvo paskir- 
laužant iškilmingus pasižadėji— tas Vokietijos premjeru ir vy- 
mus. Priminė (Lietuvos tikin- Į riausi^jzbkięęįų_ karo jėggį Virši- 
čiųjų suvą^žyįnus. Pabrėžė, kad! ninkuįCDb^i^^panaud^p^^ 
Maskva nepaiso teisių savo ma-1 kiečiu karo laivybą išvežti vo- 
žumų, kokiomis dalįAp^ėn yra • kiečius karius, biznierius ir įvai- 
lietuviai, latviai. ' I riausius" agentus į Vakarų Vo-

Pabaigoje Oliver klausė: “Jei | kietiją. Admirolas Doenitz vai-, 
tokie svarbūs nuostatai, kaip; dė Vokietiją 23- dienas. Sąjungi

ninkų jis Jjųyo. suimtas ir teisia-, 
mas kdipi - karo - kriminalistėš.

_ __ Doenitz'išbuvo Spandau' kalėji-
džiami, tai mes neatsieksime me dešimt metų ir buvo pa- 
saugumo ir kooperavimo Euro- j leistas. *• ; į % ;
poje, kaip tas numatyta baigia-) Apie šimtas-įvairiųnacių- vėi- 
majame Helsinkio susitarimų kėjų, dar ir šiandien gyvenan- 
aktę”. Į čių Vokietijoje,, atsiuntė įvairaus

R. Spencer Oliver sausio 15 d. I dydžio vainikus. Naciai prašė 
te « M ’ . /-Si • • T • • 1 • ‘1 1 * T T*\ — *4- .-r

įsipareigojimas gerbti žmogaus 
teises ir pagrindines laisves, yra 
ignoruojami ar grubiai’ pažei-

7 vai- vak. Chicagoje, Ukrainie-i 
čių salėje, darys visuomenei 
pranešimą apie Madrido konfe
renciją.

* * *

LIETUVOS KLAUSIMAS 
AMERIKIEČIŲ ORGANI

ZACIJOS SESIJOJE

Chicagoje veikiantis ameri
kiečiu sambūris World Without 
War gruodžio 8 d. Chicagos tei- j 
sininkų rūmuose, miesto centre, j 
turėjo studijų dieną lema “Lais-; 
vas tautų apsisprendimas ir te
rorizmas”, kurios vienas semi
naras buvo paskirtas Lietuvos 
klausimui. Kalbėtojais buvo pa
kviesti ALTo pirmininkas dr. K. 
Šidlauskas it vicepirmininkas 
dr. J. Valaitis.

Savo paskaitoje dr. J. Valaitis 
infdrmavo apie Lietuvos oku
paciją, įjungimą į Sov- Sąjungą, 
ko JAV ir lasivasis pasaulis ne
pripažįsta, apie Ribbentropo-Mb- 
lotovo paktą. ,

vyriausybę admirolą Doenitz 
palaidoti su laivyno garbės sar
gybomis, bet vokiečiai kariai at
sisakė, nes naciai užtraukė di
delę nelaimę Vokietijai ir vi
siems vokiečiams.

i —-

Prez. Carteris su žmona išvažiavo į Plains, Ga., kad galėtų paruošti savo 
butą. Prezidentas dabar rengiasi ten praleisti tris dienas. Svarbiausius 

valstybės reikalus jis jau aptvarkė. •

LENKIJOS DARBININKAI DIRBS 
TIK PENKIAS DIENAS SAVAITĖJE
NAUJA UNIJOS KONFRONTACIJA SU VYRIAUSYBE

VARŠUVA (UPI). — šių me
tų pradžioje Gdanske JDanci- 
gę^Į.pi.čšėdziavo Solidarity uni- 
jpš Tautinis koordinavimo ko
mitetas,' kuris yrą pagrindinis 
valios reiškėjas. Komisija, bal
sų santykiu du prieš vieną, pri
ėmė rezoliuciją nuo š-nr. sausio 
1 d. dirbti tik penkias dienas 
sava i tėj e. Trečiadįepį. Sol i da ra

una vadovybė įsakė 10 milijonų 
nariu šeštadieniais neateiti i 
darbą. '...

Tuo pat laiku premjero pa
vaduotojas Mieciysiaw' Jagiels- 
ki kreipėsi per televiziją į tau-

džiaujančią Tautinio koordina
vimo komisiją kreipėsi vyriau
sybės atstovas, prašydamas lai
kinai nestabdyti darbo šešta
dieniais, nes produkcija suma
žėtų 9.2 nuoš.

Solidarumo’ nutarimą remia 
studentai ir ūkininkai, norį susi
organizuoti į . uniją. Prie Sovie
tų Sąjungos pasiėnio, Ūstrzyki 
Dolne vietovėje, ūkininkai nu
traukė derybas ir pradėjo strei
ką. Jie reikalauja, kad pasitari
mams .atvyktų-, unijų reikalus 
tvarkąs ministers ! Sfahišlaiv 
Ciosek.

tą, kad dėl patriotinio atsako- j Nauji reikalavimai sukėlė ne- 
mingumo reikia dirbti bent du Irimą lenkų kariuomenėje- Bijo- 
šeštadienius per mėnesį. To rei
kalauja Lenkijos ekonominė 
padėtis, negalima leisti, kad ji 
dar pablogėtų. Solidarumo kal
bėtojas pareiškė, kad į posė-

dama Sovietų invazijos, kariuo
menė žada palaikyti valdžios 
pozicijas. Nors Raudonoji armi
ja sumažini 'savo aktyvumą 
Lenkijos pasieniuose, tačiau ji 
ten tebėra parengties stovyje.

SPRAUSM1NIS KARO LĖKTUVAS 
ATSTOVUS NULEIDO ALŽIRE

WARREN CHRISTOPHER, PATARĖJŲ PADEDAMAS. VIETOJ 
TURI TEISĘ SPRĘSTI ĮKAITŲ IŠLEIDIMO SĄLYGAS

WASHINGTON, D.C.—Spraus- 
minis Amerikos karo lėktuvas 
trečiadienio naktį per kelias va
landas nuvežė JAV delegacijos 
pirmininką Warren Christo
pher į Alžirą, kur tuojau vie
toj galės spręsti iraniečiams ne
suprantamus kelis klausimus, 

j Kelionėn jį lydėjo patarėjų 
i grupė.

j Pasirodo, kad iraniečiams dar 
[yra nesuprantama kelių bilijo
nų dolerių įteikimo eiga, todėl 
jie ir nutarė prašyti Alžirą, kad 
galimai greičiau paaiškintų mi-

i nėtus klausimus. Irano delega
cija ndri tiksiai patirti, kad 
amerikiečių duodami bilijonai 
dolerių bus pervesti į Alžiro 
banką. Delegacijai taipgi rūpi 
žinoti kada Irano valdžiai bus 
pervesti pinigai. ___.

Warren Christopher, perme
tęs akį per lrano valdžios prašo
mus paaiškinimus, tuojau su
prato, kad Irano valdžia nori 
būti tikra apie ninigų perdavi 
mą Alžiro bankui, o vėliau kai] 
tie pinigai iš banko bus perduo
dami Tranui.

Prezidentas Carteris su žmo-

SALVADORE DINGO JAV 
. A LAIKRAŠTININKAS

SAN SALVADOR,'Salvadoras.1

— Nuo gruodžio 28 dienos din
go jaunas Amerikos laikrašti
ninkas John J. Sullivan. Jis at
vyko į Salvadorą parinkti žinių 
apie vietos įvykius, apsistojo.-- 
Sheraton viešbutyje, pranešė' 
ambasadoj ir neužilgo dingo*.Jis,. na ketvirtadienio rytą išskrido 
buvo kilęs iš-New Jersey vals-^į plains, Ga., kur rūpinsis, kad 
tijoš, Bogota miestelio. j jG namas būtų tinkamai su

tvarkytas, nes teks jame gy

PRAŠO DEMOKRATĄ 
LIKTI JAPONIJOJE

WASHINGTON, DC. — Ron
ald Reagan ketvitradienį prašė 
Mike Mansfieldą pasilikti JAV 
ambasadorium Japonijoje ir to
liau. šis Reagano pareiškimas 
vieną kitą nustebino, nes jis 
dar neprisaikdintas prezidento 
pareigoms, bet jau ambasadorių 
prašo ir toliau eiti pareigas.

Amb. Mike Mansfield ilgus 
metus buvo Senato užisenio ko
miteto pirmininkas ir labai ge
rai pažino Amerikos užsienio 
reikalus. Kai jis pralaimėjo rin
kimus, tai prez. Carteris pasky
rė jį ambasadorium Japonijai. 
Mike Mansfield 25 metus buvo 
Senato užsienio komiteto narys. 
Jis atidžiai studijavo JAV ir Ja
ponijos santykius karo ir poka
ičiais metais. Matyt, kad japo

nai patenkinti Šiuo paskyrimu, 
□ Ronald Reagan priėjo išvados, 
kad ambasadorius gerai eina 
savo pareigas ir nutarė papra
šyti, kad jis jas dar toliau eitų. 
Galėjo ir generolas Haig papra
šyti Reaganą, kad jis patyrusį 
ž.mdgų paliktų Amerikos amba
sados priešakyje- _

— Buvęs Valstybės sekreto
rius Henry Kissinger buvo 
spaudos atstovų klausinėjamas 
apie santykius su Iranu. “Maa
riv” laikraščio pranešimu, Ki- 
singeris pareiškęs, jog JAV gali 
imtis karinių veiksmų prieš Ira
ną, jeigu pradės teisti amerikie
čius diplomatus. Kisingerio nuo
mone, JAV vyriausybė labai 
rimtai žiūrės j'tčlimesnį suim
tųjų kalinimą ir jų teisimą re
voliuciniuose teismuose.

tijoš, Bogota miestelio.

Jis tikėjosi, patyrinėti vietos 
gyvenimo sąlygas ir paruošti ke- venti. Prezidentas žino, kad pr> 
lis straipsnius Amerikos laikraš- 
čiams, bet Jani- nepavyko. Jis 
dingo ir niekas-nežino, kur jis 
galėtų būti prapuolęs.

Amerikos ambasados pareigu-
nai mahb; ,k^d jis gali‘būti pa- Paridentas įgaliojo Valstybės 
grobtas ir nužudytas. Iki šio me
to niekas nereikalavo jokios su
mos už jo gyvybę ir niekam nie
ko nepranešė. Viešbučio savi
ninkai taip pat nieko negirdėjo 
apie jauno laikraštininko li
kimą.

Salvadoro vyriausybė taip pat 
neturi jokios nuovokos, kur jis 
būtų galėjęs dingti. Kaip amba
sados pareigūnai, taip ir vietinė 
policija bandys nustatyti, kur jis 
būti; galėjęs dingti.

Reagaho inauguracijos, Į Plain 
atvyks valstybininkų, norinčių 
su juo pasimatyti ir pasikalbėti 
Jis todėl nori, kad jo gyvenama: 
namas būtų iš anksto paruoštas

, KALENDORĖLIS

Sausio 9: Qabija, Juosta, Al
gis, Tyvaitis, Ringaila.

Saulė teka 18, leidžiasi 4:38.
Oras šaltas,. "• • ’ — - • — ----

* • • ■ Edtnnnd Muskie į <
■ It

Prez. Carteriui išskridus J Plains, Ga., visus Irano ;
suimtų amerikiečių reikalui tvarto Val.4tybės sek- ;
retorius Edmįid S. Muskie ir io pavaduotojas

'S ' ‘“ barren e

— Christian Science Monitor 
korespondentas David Willis 
pranešė, kad sausio 5 dieną 
prasidėjo dviejų žindmų estų 
rezistentų teismas- Teisiami 
prof. Mart Nikius ir Juri Kukk, 
kaltinami sovietinės santvarkos 
šmeižimu. Nikius 1979 m. rug
pjūčio mėn. kartu su kitais pa- 
baltiečiais pasirašė Ribbentropo- 
Molotovo paktą pasmerkiantį 
dokumentą. ■ . - - įy

; Libija ir. Čadas Tripolyje 
paskelbė/kai abi valstybės su- 
jSriėftijCf Kovot 4jo tiktai vtehą

sekretdrių Muskie per tą laiką 
aiškinti įvairius 52 amerikiečių 
įkaitų likimą sprendžiančius rei 
kalus.

Kaip sekretorius Muskie, taip 
ir jo pavaduotojas W. ('bristo 
pher žino visus principinius 
klausimus suimtiesiems išleisti 
ir JAV nutarimą depozituoti 
Irano valstybei priklausančius 
pusšešto bilijono dolerių į Aiži 
ro banką. JAV persiųs šiuos pi- 

' nigus į Alžiro banką, kai patirs 
kad 52 amerikiečiai jau bus iš 
leisti ir išvykę iš Irano.

Irano vyriausybė, peržiūrėjusi 
prezidento Carterio pasiųstas 
sąlygas,/^pranešė Alžiro diplo 
matams, kad ji yra pasiruošusi 
išleisti visus amerikiečius, be' 
nori papildomų garantijų, kad 
pinigai nebūtų sulaikyti Alžiro 

prezidento pensiją, banke, bet tuojau būtų perleisti.
Warren Christopher ir jo pa

tarėjai Imivo sutikti Alžiro aero
drome- Jie alžiriečių tuojau bu
vo nūvežti į užsienio reikalų 
ministeriją. Christopher tuojau 
peržiurėjo ^atsiųstus klausimus 
ir paruošė į juc's atsakymus. 
Christopher įsitikino, kad Irano 
vyriausybė nekelia naujų prin
cipinių klausimų, bet matyti, 
kad jai terūpi saugumo klausi
mai. Irano valdžia nori būti 
tikra, kad prezidento Carterio 
laiške minima suma bus padėta 
į Alžiro banką ir kad Irano val
džia galės iŠ ten tuos pinigus 
atsiimti. Amerika depoeituoš

— Jeane J. Kirkpatrick, iš
rinktojo prez. R. Reagano ad
ministracijos paskirta Jungtinių 
Tautų ambasadore, trečiadienį 
jareiškė, kad ji mielai nutrauk
tų Amerikos paramą tiems kraš
tams, kurie nepalaiko JAV ar 
jos sąjungininkų politikos.

— JAV pramonė planuoja pa
statyti tokius automobilius, ku
rie vienu galonu benzino galėtų 
nuvažiuoti -10 mylių.

PREZ. CARTERIS KELTA 
ALGAS, DIDINA PENSIJAS

WASHINGTON.— Trečiadie
nį prez. Carteris pasiuntė Kon
gresui įstatymo projektą pakelti 
algas 22% aukštiems valdžioms 
pareigūnams ir įstatymų leidė
jams; Tuo įstatymu numatyta 
pakelti ir i

Kabineto nariams dabar mo
kama $69,630, siūloma pakelti 
iki $84,000 melams. Kongreso 
narių algos pakiltų iki $71,000. 
Taip pat būtų pakeliamos algos 
prezidentūros tarnautojams.

— Didelė svastika buvo išpai
šyta trečiadienį ant Simon Wie
senthal studijų centro Los An
gelės mieste. Ten pat išrašyta 
“SiThbn*yra žmogžudys?’ ir ki
tokie priešžydiški šūkiai.

- , - g

mėnesį. .Čado prezidentas atvy
ko Ą Tripolį. pasimatyti su Libi
jos diktatoriumi Chidafi.

pusšešto bilijono dolerių, kai 
-.uimti amerikiečiai bus išledi 
iš Irano, o Alžiro banke padėla 
;uma bus perleista Iranui, kai 
paleiski įkaitai jau bus ameri- 
<iečių rankose.

Warren Christopher tuoj pat 
paruošė atsakymus į Irano val
džios klausimus ir juos įteikė 
Alžiro užsienio reikalų ministe
rijai, kad jie būtų perduoti Ira- 
ao vyriausybei. Christopher ži
no, kad laikas tumpas, todėl 
jis ir skubėjo.

Vėliau sekretoriaus pavaduo
tojas Christopher smulkmeniš
kai informaso Valstybės sekre^ 
torių E. Muskie, ką jis padarė. 
Sekretoriaus pavaduotojas pa
stebėjo, kad klausimai dar ne
baigti, bet jie eina tinkama 
kryptimi- Jis pastebėjo, kad ne
susitarta dėl sumos, bet jam at
rodo, kad dėl to nekils naujų 
ginčų. Susidaro įspūdis, kad 
Iranas nori būti tikras, kad jis 
tuos pinigus gaus. Iranui svar
biau ir naudingiau gauti tuos 
pinigus, kuriuos gali, negu ilgiau 
laikyti įkaitus. Amerikiečių lai
kymas vis labiau izoliuoja Ira
ną nuo pasaulio.
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savo

Elder

Patarimai kaip išvengti peršalimo

MYLIMA ŠALIS

nęsi

Klausėsi

Čiulbėdami daineles savas
Irena Petrauskienė

CHlCAiGOJE NORIMA PA 
DIDINTI MOKYKLOMS 
išlaikyti mokestį

Prisimenu aš mylimą šalį tėvynę, 
Prisimenu žaliuojančius laukus. 
Ten sesių dainos skambėjo 
Ir vėjas bučiavo debesų kraštus.

JŪS KLAUSLVTE, 
MES ATSAKOME

sutarties sudarymas yra 
turite jrašyti formalinį

Daugelis bankų

kitais , formaliais doku

Viena dainininkė jsasakoja 
kitai:

lupata stumti

Izabelės Motekaitienės Balso Studijos pasirodyme, daininin 
kanrs vykusiai akompanavo muz. Manigirdas Motekaitis.

BUTTERY APPLE SQUARES
I teaspoon ground c!nnam*< 
š teaspoon grtund nutmeg 
H cup sugar
5 cups sliced, pared tart applet 

(about l’t lbs.) : ' e ' '
1 tablespoon lemon juice / 

Confectioners’ Sugar GJ»^re 
to fine crumbs. In medium-size

nereikia stumti 
Dirbkite pamažu, 

eikia pasilsėti.
reiki

Bendrai tarus, jūs galite atšaukti vadinamą living 
(gyvenimo) trusto sutartį, jeigu jūs esate pats jos suda
rytojas (vadinamas’trustorius), nors ir buvote pradžio
je parašęs, kad ta trusto sutartis neatšaukiama (vad. 
inrevocable). Jūs galite modifikuoti ir pakeisti tą trusto 
šaukti tą trusto sutartį ir pasiimti atgal visas savo

jūs nešiojate sunkiu: 
dirbkite daug pama

Ligoninė nustatė šias įspėjimo priemones 
vyresnio amžiaus žmonėms

— žinai, brangieji, kai aš va
kar dainavau iki vėlumos savo 
namuose, tai mano kaimynas 
išmušė su akmenio kad 

sudaro atsparu- galėtų geriau girdėtuw .

Viena senesnio amžiaus mo
teris, jau gerokai pražilusi, g\ 
venantį šiaurės vakaru Čika. 
gos daly, neseniai atėjusi an. 
ksti rytą balsuoti, pasakė:

— Mes čia atėjome paša, 
kyti vieną žodį — ne. Mes esa
me vyresnio amžiaus žmonė* 
tr jaučiamės, kad savo parei 
gas gerai atlikome. Mes esą 
me užauginusios savo vaikiu 
privačiose mokyklose. Kode 
privalome nukeli mokyklom! 
tšlaikvii mokesti’?.

Visi klausytojai bu 
ti prie 
ruoštu c 
tėveliu

- 7:30 v. r. - 
8:30 v. r. - 
10.30 v. v. 
6:30 ryk 

namų savininkas 
laiko šių nuostatų, skambia 
kite Mayor’s 

rv & Info__

MEDICINOS IŠLAIDAS GA 
LIMA NUSIRAŠYTI- PAGAL 
VEIKIANČIAS TAISYKLES

Ten jauni brųliai ant dalgio parimę 
Kirto laukuos dobilus baltus.
Nuvargę, jie sunkiai alsavo, 
Bet liaudies dainas jie linksmai dainavo.

‘ A Ms - * . ■ - ■ v- ■

Filomenu aš tėviškę brangią. 
Prisimenu tekančius upelius.

mą prieš šaltį. Neleiskite žie- 
maf, kad jus izoliuotų nuo ar
timų žmonių bei pažįstamų.

* Savo butą lakykite pa
kankamai šiltą. Izoliuokite 
langus ir duris, tuo būdu iš
vengsite traukos ir peršalimo. 
Jei naudojate dalinį šildymą 
(space heater), jį patikrinkite 
ir turėsite gerą buto centilia- 
ciją ir išvengsite gazo susi
kaupimo patalpose.

(Jiicagos gyventojams įsta
tomu garantuojama ši šiluma 
žiemos metu, būtent nuo rugs. 
15 d. iki birželio 1:

6:30
7:30
8:30 

10:30

patari- 
vyr. 
j UOS

Medicine Wisely, A Guide for 
the elderly". Išleido: National 
Institute on Drug Abuse.

Sup. of Document, U.S. Gov. 
Printing Office Washington, 

D.Č. 2O102; už 100 st. — $17.
Atsiminkite, jei esate silp

nas, ar sergate širdies negala
vimu. nūs veigite sniegą, ką
sti. Mgd. šulaitienė

šių patarimų Chįcagos 
departamento direk 
Nathaniel pridėjo: 

keliate sniegą su katstu- 
baadyki te sulenkti savo 

kojų kelius, vietoje lenkus nu- 
garą. Paimkite į kastuvą ma
žesnį sniego kieki".

Nacionalinė Saugomo Tary
ba rekomenduoja kelias leng
vų rūbų rūšis (vad. layers), 
vietoj dėvėjimo sunkaus pal
to. kai kasate sniegą.

Parašykite laiškeli
Ed. P.O. Box 416, Kensington 
MD. 23795. Gausite nemoka, 
mai brošiūrėles: “Using foi

šiais metais daueglyje vie
tų iškrito vienur daugiau, ki
tur mažiau sniego. Dažnai snie 
gą tenka valyti namuose pasi- 
nkusiems pensininkams. Vie
tos ligoninė paskelbė šiuos 
perspėjimus, kurių privalo lai 
kytis senjorai.

Jei valai sniegą nuo šali
gatvio ar laiptus, reikia snie
go kiekį kastuvu imti po mažą 
kiekį, bet ne visą. Žinoki, kad 
šlapias sniegas yra sunkesnis

Mažą sniego kiekį reikia ne 
keiti, bei * 
šoną.

Tą snieg 
per greitai 
ir tarpais

Sniegą reikia kasti pavėjui, 
tegu vėjelis pučia į jūsų nuga
rą: nekreipkite veido į šaltą 
vėją.

Nekaskite sniego mažiausia 
dvj valandas, kiek daugiau pa
valgius.

Jeigu 
rūbus, 
žiau.
’ Prie
bveikato 
toriu 
“Kai
Bill.

BUMPKIN NUT BREAD 
cups regular all-purpose 
flour

2 tea-spoons baking pow def- 
34 teaspoon baking sod* 
’4 teaspoon sxlt

1 teaspoon ground cinnamou 
A teaspoon ground cloves 
*4 teaspoon ground finder 
34 teaspoon ground allspice ■ 
54 cup regular margarine or 

butter, softened
51 CUP 5UC2X
i err

54 cup rank
♦ 1 teaspoon vanilla ffarorinr

1 cup solid pack pumpkin
1 cup All-Bran cereal or Bran 

Buda cereal
5i cup chopped nuU

♦ In small mixing bowl, stir 
together flour, baking powder, 
eoda, salt and spices. Set aside.
• In large mixing boat 
margarine and sugar until well 
blended. Add egg. milk and 
vanilla. Beat well. Stir in 
pumpkin. All-Bran cereal and 
nuus. Add flour mixtw Mix 
until wefi combined. Spread 
batter evenly In well-greased 
>x5x3-inch loaf pan.
• Bake in oven at 350• F. .about 
$0 mtnutes or ftntit woe Jen pick 
bmerted hear center out 
clean. Remove from pan. Cool 
vmpiefĄv on wtrr rack before

rue hall slices sand- 
V 'h wtfrrrod cr^am

loaf "
1 clip pumpkin V half 

’? * l rxn. TFUma n^cr cao 
bo bOLia. * " r '

_ Nudažyjnas baltai žemiau 
šio laipto, kur nėra šviesos 
apsaugos ne vieną žmogų.

įeitą sekmadienį, sausio 
Jaunimo..Centro kavinės 

patalpose 3 v. p. p. Įvyko Iza
belės Motekaitienės Balso Stu
dijos jaunesnių ir vyresnių 
mokinių viešas pasirodymas.

Nors dienraščiuose apie ši 
mokinių pasirodymą nieko ne 
skelbta tačiau, kavinė prisi- 
rinko artipilnį publikos.
. Balso Studijos vedėja Iz. 
Motiekaitienė, atidarydama šį 

i viešą mokinių pasirodymą pa- 
■ sakė, kai tai esanti dainavimo 
pamoka, ne koncertas, nes vie
šas koncertas- bus aleitnanti 
pavasarį.

I daly duetu dvi mergaitės 
iš uOklahomo$^ gražiai padai
navo dainą. Viena mergaitė 
angliškai padainavo dainą 

j apie meile. Vėliau pranešėja 
pasakė, kad kai kurių moki
nių pavardės išspausdintos 

programoje, bet tie daininin
kai pabūgo šalto oro ir “pa
bėgo” į Floridą. Dėl to negali
ma buvo girdėti koki solistai 
dainavo šiame pasirodyme. Ta
čiau neišvardinti daininkai pa 
dainavo ne lik angliškų, bet 
ir gražių lietuviškų dainų, bū
tent. bene Marcinkevičiaus — 
Go’rbulskio harmonizuotas dai
nuoju. Vienas žodis, Keliu Bal
tuoju, Apeina ' Melas, Obelis 
ant Vpės Kranto. Saulėleidis 
Tėviškėje. Ypačiai dvi paskuti
nės dainos >ufankė nublikos1

*s3

lėšas (assets). ; ' ■ ■'‘'i; . . <
Patikėtiniai (trustee) turi prievolę investuoti trus

to lėšas (assets), sekdami gerą biznio praktiką. Visos 
patikėtinių operacijos turi būti aptartos sudaromoje 
trusto sutartyje. •; . . (

Testamentinėje trusto sutartyje surašytame testa
mente pirmutinė apdovanojamoji (beneficiarė) papras
tai esti sutuoktinė. Tenka pažymėti, kad sutuoktinė šiuo 
atžvilgiu bendrai negali atšaukti, pakeisti arba panai
kinti tą sudarytą trusto sutartį.

Patikėtinių (trustee) pirmutinė pareiga iš tikrųjų 
padaryti tą trusto sutartį produktinga, kad ji neštų pel
ną. Daugelis patikėtinių yra įstatymo įpėjami nesiimti 
bet kokios spekuliacijos.

Patikėtiniai asmeniškai yra atsakingi prieš apdo
vanojamuosius (beneficiarus) už nuostolius arba depre- 
ciaciją, jei trusto sutarties turto vertė sumažėtų arba 
jei jie padarytų netikiu investmentų. Esant tam tikroms 
sąlygoms gal būtų tikiu, kad jūs paskirtumėti savo su
žadėtinę kaip patikėtinio pavaduotoja (co-trustee), kai 
sudarote trusto sutartį.

garsių katučių
Po pertraukos, II dalyje, due-Į teisės atsisakyti nuo to pakeitimo; jeigu jie atsisakytų 

tu ir solo (kiek silpnesniu bai- j priimt jūsų pakeitimus vykdyti, jūs visada galite 
S’U ) VVrQSllIO cllllZlclLlS solistai! o o ii Iri" T. 4* n m-rt-H ■I-v* v->r< /-.■» 4 4-:

Aldona Panka ir L. Garbaus-1 
kas, Dana Bajalis ir kt. Kieki 
įspūdingiu solo padainavo J 
(Tallat-Kelpšailės — Garbul- 
skio harmonizuotą) dainą Lik 
sveikas, Onutė Pažerniukaitė/ 
sulaukusi pelnytų dalyvių ka- 
tučiiK

Bosu solo padainavo žino
mas dainininkas Tadas Rūta 
— Pirmas Pabučiavimas -(žą 
syčio-Gudausko harmonizuotą). j

Gina Podis ir Asta Petkus • 
duetu gražiai padainavo dai-I 
ną apie linksnių gandrų porą. 
Juodvi dar padainavo dainą— 
šoka Saulė (Gorbulskio), su- 

1 a u kda m os a plodishi en tų. Auš
ra Baronai lyte sold padaina
vo (Gorbulskio) - - Apyaušrio 
Daina sužavėdama klausvto. 
jus. Pasirodymą užbaigė Baro- 
naitylė ir O. Pažerniukaitė — 
Rytmečio Daina, sulaukdamos 
gausių plojimų.

Visiems dainininkams akom
panavo Manigirdas Motekai- 
t’S. Balso Studijos vadovė Iz 
Motekaitienė programos atli

kėjams nuoširdžiai padėkojo.
vies- 

mokinių mamyčių su- 
s k a n i ų pyragą i č i ų. 
ira — šėshrdl Iwxvf

Klausytoja M. Š-nė

(Kl. Malonėkite 
kam patarnauja 
lopment cetras, < 
63-čios 
Prieš savaitę (prieš pi 
Kalėdas) mano bičiuli 
centre įsirašė 
rengiamą pobūvį 
sumokėti #5. 
vakarėse ji 
$5, bet rado 
turis uždaryta 

beldimosi 
ii u durų 
stais parodė 
’/darytas ir 

vidun.

šalčiams užėjus, gydytojai 
skaito paskaitas ir duoda pa
tarimus, kad žmonės apsisau
gotų nuo peršalimo.

Surinkę svarbesniu 
mus, ypatingai žinotinus 
amžiaus žmonėms, čia 
perteikiame:

* Valgykite kaisdieną 
stą, turintį daug vitaminų 
kaip antai: apelsinų, grafruk- 
tų? brocoli, įr žalių pipirų.Kai 
atėjote iš lauko, kur siautė 
šaltesnis oras, nesigriebkite už 
stiklo kavos ir piragaičių. nes 
cukrus ir kofeinas energiją 
duoda tik trumpą laiką, 1x4 
žmogų nuvargina ir ir de
presuoja.

* Tokiu atveju geriau val
gyti tortą su riešutų sviestu 
(peanuts butter) o gerti reiktų 
įvairius vaisių skysčius. Pie
tums pasigaminti žuvies pa
tiekalus, vištieną ir valgyti
daug daržovių. Kai šalčio 

metu reikia išeiti j erą, bet 
pusę valandos palaukite na-, 
muose po genis užkandos, o j 
tiktai tada apleisk i te namus. I

* Sueikite į artimesnius i 
ryšius su bičiuliais. Draugiš-Į 
kūmas, animas kontaktas su 
žmončmi

Jaunos moterys pasakė, kai 
jos balsuos, kad padidintų ino 
kyklonis išlaikyti mokestį, nes 
nebus kur vaikus mokyti, jei 
valdines mokyklas uždarys.

Viena jaunoji moteris dar 
pridėjo: “Jei tas mokestis 
nebus padidintas* tai yąldinės 
mokyklos užsidarys ir kaimy
ninių žemės plotų vertė kris 
žemyn. Daugelis gyventojų 
teigia* kad juodukai veršis i 
šiuos ištuštėjusius žemės plo-

Patikėtinių pajėgumas, prievolė 
ir beneficiarų teisės ..

Dauguma žmonių bijosi sudaryti trustų sutartis 
tik dėl to, kad jos gerai nesupranta. Kai kurie galvoja, 
kad trusto sutartį sudarius, jie neteks savo nuosavybei 
kontrolės. Tačiau iš tikrųjų taip nėra, (trustee) yra vadi
namas viduciaras; nors jis nevaldo trusto sutarties pini
gų (assets) sau pačiam; jis valdo trusto nuosavybę, kad 

t išmokėtų ją apdovanojamajam (beneficiarui).
Jeigu trusto sutarties dokumentą, paruošė ir jums 

gerai išaiškino nepriklausomas advokatas, tai tą sutartis 
, turėtų būti patvirtinta patikėtinio (trustee) banko.Jeigu 
ta trusto sutaris pavirtinta, tai trustorius (jūs) ir patikė
tinis (trustee) — bankas, abudu po tuo dokumentu pasi
rašo. Tada dokumentas tampa galiojančia sutartimi. '

1 Kai jūs nutarite padaryti tą sutartį veikiančia, jūs 
pristatote to trusto pajamas (assets) tam patikėtiniui 

I (trustee) ir tos pajamos yra įdedamos patikėtinio (trus- 
’ tee) vardu, kaip legalaus savininko. Apdovanojamasis 
(beneficiaras) ir dažniausiu atveju (living trust) tai yra 
jūs, vadinamas trustor (tos sutarties sudarytojas) pasi
lieka tikruoju savininku (angliškai tariant equitable ow
nership). Iš to galite aiškiai matyti, kad nė vienas negali 

j priversti tą strusto sutartį veikti prieš jus. Jūs privalote 
■ pasirašyti trusto (pasitikėjimo) dokumentą tokiu pačiu 
] būdu, kaip jūs paisrašote po 
metnais (sutartimi).

Testamentarinio trusto 
panašus į čia aprašytą. Jūs 
trusto dokumentą į savo testamentą 
mielai priima toki įrašą testamente, jeigu ten yra pakan 
karna suma pinigų įdėta.

ATS.Mums 
tas Develapinent centra 
ž ii patarnauja 
žmonėm 
cenb

New Cookbook—A “Sneak Preview”

Fragrant Pumpkin Nut 
BretifL and luscious Buttery 
Apple Squares are sure to be
come harvest-time favorites, 
whether to warm a chilly let’s- 
atay-at-home evening or pro
vide a congenial welcome to 
friends or relatives. The<e 
kitchen-tested recipes are a 
“sneak preview” of a brard new 
hard-cover cookbook.

The Kellogg's Cookbook in
cludes 20fl pages of recipes, over

of which are shown in full- 
coxor photographs throughout 
the bock.

It is being offered for $3.50 
and two box tops on packages 
of several of the company's 
cereals and other convenience 
foods.

2 cups Rice Kr įspirs erreal
VA cups regular all-purpose flour

*A U-xspoon salt
Ji cwp regular margarine or 

better
W milk
2 uMcspoons regular 

M-purpose flour
• Crush Rice Krispies cereal _ _________
mixing bowl, stir together crushed cereal, the m cups flour and 
the salt. Cut in margarine until mixture resembles coarse meal. 
Add milk, stirring until entire mixture is moistened. Pat half the 
dough in bottom and about half way up the sides of greased 
9x9x2-inch baking pan. Set aside.
• Stir ether the 2 tablespoons flour, the cinnamon; nutmeg

*ugar. Mix with sliced apples. Spoon into crust. Sprinkle with 
lemon jincr. Se£ asiae. ; x
• Roll out remaining dough vn lightly floured surface. U At pan. 
Place over apples. Prick crust with fork 3 or 4 times. ' 4
• Bake in oven at 375” F. about 45 minutes or untlb apphes- are 
tender. While Mill warm, drizzle with Confectioner^ Sugar
Cut toto squares and serve v, ann or cooled. H į4.*' ' *■ %
Yield: 9 servings

VARIATION: 2 Clips Corn Flakes cereal, crushed to measure 
cup. iW be substituted for the Rice Krispics cereaL

CONFECTIONERS SUGAR GLAZE
1 cup sifted confectioners* sn<ar 4 teaspoons warm
• Combhic xhgaf and . wafer fn smF fixing hjjffasfe
: mocth. U a tluuncx glaze >> desired, add toi tw 
water. * ’ V : *

VARMTTON^; < twpom lemon or orange jukenUr W subs 
stuuted for tht VaUn

pakelti uit tykioms išlaikyti 
mokesčių. Mokestis Daniams 
yra pakilia/apte ^46.0Q,-ir ji 
galvoj,-Tn^ktppia įšlau 
kyt mokestis nėr& pardfdėlis.Ji 
oęri, kad iten >mokyklos veik- 
tų. - * f L - t Mgd. S-nė

Su geru čekiu jūs galite nu
sirašyti medicinos išlaidas, jei 
čekį išsiuntėle prieš gruodžio 
31 d. ir galite išlaidas nusira
šyti, pildydami pajamų mo
kesčių formas* nors jūsų gy
dytojas neiškeitė jūsų 
iki naujų metų.

liškinti 
Deve- 

esantis prie 
Kędzie Street? 

metų 
tame 

seniorams 
i pažadu 

Kalėdų švenčių iš 
atėjo sumokėti 

to centro visas 
Po ilgesnio 

pasirodė už stikli- 
a»gas. Jis rankų ge- 

kad tas centras 
nieko neįleidžia 

Kaimynė M. 4 d 
teko patirti, kad> 

m a-1 
vyr. amžiaus] 

Patyrėme, kad to- 
tarnautojai prieš Kalė-į 

tedirbo iki 12 vai. dieną.1 
tame centre buvo vos keli 

<en Orai;’ tai vedėjas- įsakė“ tą! 
centrą nuo 12 v. d. uždaryti; 
Centras pats neruošė Kalėdų 
išvakarėse jokio pobūdžio;

Viena jauna moteris —Liu-j Gal kai kuris tarnautojas siūlė 
da Bysiek pažymėjo, kad tas kitų organizacijų kokią su- 
mokyklų distriktas nenorėjo eigą bet ne centras.



Jonas Kairys

NERVŲ DUJŲ KARO ŠMĖKLA
Žmonijai gresia visiškas sunaikinimas

JAV
(Tęsinys)

SLAPTOSIOS ŽINYBOS 
NUOMONĖ APIE 
SOVIETŲ GALIĄ
ilgą laiką vakarų milita- 
planuotojai buvo nuomo-

lynų bomboms, kur nervų dujų 
skardinės kraunamos.

Visi Sovietų tankai yra taip 
pagaminti, kad dujos negalėtų 
prasisunkti į vidų.

Per 
riniai 
nes, kad nuodingosios dujos tam 
t krais atvejais per greitai išsis
kirsto, todėl, nematė reikalo 
ir vertinti, kaip tikrai gerą ka
rinį ginklą Po II-jo Pasaulinio 
karo, Vakarų militariniai anali
zatoriai ir dėmesio į jas nekrei- 
pė. Ir tik, kada Izraeliui pavy
ko 1973 metais kaip karo grobis 
riįsų gamybos kemikalinio įren
gimo padarą pagrobti, Vakarų 
militariniai žinovai, pakeitę nuo- ( 
mOnę', pradėjo tikėti, kad So-!

i

l
4 ‘

PR. JQNAS ĘALYS “ "

SAMPROTAVIMAI APIE LIETUVIŲ
APGYVENTAS VIETAS

Tokią, tad, istoriją yra papa
sakojęs ir vienas Sovietų Są-

> jungos jūrų kapitonas Londono 
Daily Telegraphui, neseniai pa
sišalinęs iš Sovietų karo laivy
no. Jis pasakė ir tai, kad visi So
vietų karo laivai turi ir didelius 
nuodingųjų dujų desinfekavi- 
mo vienetus — hidrantus ir kad

Y jiė vartoja jūrių vandenį plovi
mams. Prie visų branduolinių 
karo galvučių Sovietų laivyne

. esą ir viena nervų dujų galvutė. |
Nėra baisesnio, mirtingesnio 

vitų Sąjunga jau turi pasigami- ginklo už nervų dujų ginklą, pa- ? 
nusi tą baisųjį ginklą ir kad tai sakė Robert Moss, Londono žur- 
yra tą naujoji nervų dujų ge
neracija. .

Šitokių faktų šviesoje, JAV 
Slaptoji Žinyba teikėsi The 
Plain Truth žurnalui suteikti 
daug .įdomių žinių.

•Sovietų Sąjungos globojamas
Varšuvos; Paktas turi virš 100,- 
000 specialiai išlavintų kemika
liniam (ir biologiniam) karui ka
rių. '

Sovietu lėktuvai pratybose me q fae
ta nervu dujų skardmes ta.k.n- domos idealogijos £anaUkai 
darni į taikinius, o praktiškose! tin.

Suoja per gyvas azoto garstyčių k,om,s ,pnemonem.s. Melas, ap-[aa. nus;staHusi pneš komunisti

nalistas, turis ypatingus ryšius 
su Vakarų Slaptosios žinybos 
bendruomene. ii

• KOMUNIZMAS YRA 
NUGALIMAS

A. Cooper Skupas
Ko žmonija dabar labiausiai1 — ---- - ■

stokoja, tai tik tokio diplomato,, mas fengia i istorijos užuomir- 
kuris galėtų komunistus paten-i . 7

| kinti jiems nieko neduodamas. «Sov;etų imperija; ?alas jau 
j Komunizmas yra įžūlūs^ grobi- It]. auga nepasitikėjimas 
I kas, jo instigatoriai oe žmonis- Į si£tema;, kalba Sovietų reika

lams žinovai. “Ta didžiulė 80,- 
, . 000 ne baltųjų masė, nenugalima
ir veikia nesiskaitydami su jo-. ir nepavceikiama masė> yra g^.

(mustard) dujas.
Rytų Europoje yra daugiau 

negu 100 kemikalinių ir biolo
ginių karinės pratybos laukų, be 
to, kas yra pačioje Sovietų Są
jungoje, kurių priskaitoma net 
iki 150. Tuose laukuose kaip So
vietų, taip ir Rytų Europos ka
riai yra lavinami ir pratinami 
kemikaliniam bei biologiniam 
karui.

Sovietų Sąjungoje veikia 37 
fabrikai, kuriuose gaminama bai 
šieji nuodingieji ginklai-

Vien tik Varšuvos Pakto sri- Pastarųjų tik kelerių metų įvy- 
tyje yra'daugiau kaip 100 šiukš-Į kiai jau parodė, kad komuniz-

gaulė, žmogaus gyvybės never-- 
tinimas, turtų grobimas, naiki
nimas, žmogžudystė, tai jų pa
teisinamos priemonės saviems • 
tikslams atsiekti. }

Betgi, nežiūrint visų tu sumi-i
nėtų neigiamybių, nežiūrint ir; tų baisesnio... jie atvirai 
jau jų
tikslų, būtų netikslu, gal ir nai-

nę sistemą. Ji ir bus ta jėga ku
ri sudarys tas sąlygas Sovietų 
imperijai griūti”, sako jie,“Ymo- 

i nės Sovietų Sąjungoje nekovo- 
> ja prieš komunizmo idealus ir 
j kodėl? Jie ką tai daro daug kar- 

1 juos 
‘laimėjimų ir atsiektų! išjuokia”, rašė George Feiferis 

i- į Londono Sun Times žurnale.
yu manyti, kad komunizmas yra į Dėl to MaskvS jam uždraudė i 
pajėgus pasaulį užvaldyti, arba! Sovietų Sąjungą įvažiuoti.

j nėra nugalimas, kad žmonija leng j Pasaulis komunizmo vylingą 
j vai vergijon nužingsniuos. Nei- Į politiką jau suprato. Artinasi 
j. manomas ir negalimas daiktas! • .laikas, kada Maskvai teks sąskai 

tas suvesti ir atsiskaityti už ne
išpildytus pažadus. Ir Vašingto
nas, jei panorėtų, galėtų ypatin-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

i ČIAMOS TREČDALI METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmeniška dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

1

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus 1 plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratoa pratęsimo, užsakymą, bei galimą skaitytoją 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas---------------------------------------------------------
Adresas ----------------------------------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL 
Pavardė Ir vardas-------------------------------
Adresas --------------------------------------------

, kuris

Sponaoriaua pavardė, vardan ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviškų spaudą b
Naujieną pastangas, prašau jas aiuntinėti už pridedamus___ doL
Pavardė ir vardas ---------------------------------------------------------
Adresas —-------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokią Įsipareigojimą.
Pavardė ir vardas -------------------------------------------------------_
Adreaas .------ —- ....... —■....... - .............— -.......

sime), tai ten tuojau įkeltų koją 
vokiečiai ar lenkai. Vokiečiai 
niekados neatsižadės Karaliau
čiaus, o Vakari] Vokietija da
bar yra ir ateityje bus stipriau
sias amerikiečių sąjungininkas 
Euopos kontinente. Tad jų žo
dis bus lemiantis, bet ne mūsų.

Tad tegul tie mūsų “ura pat
riotai” nurodo, kokiu , gi būdu 
kada nors Karaliaučiaus sritis 
galėtų atitekti Lietuvai? Nebent 
kokie “marsiečiai” ateitų mums 
į pagalbą... Kaip mes galime 
pretenduoti į žemes, kurios Lie
tuvai niekados nepriklausė ir 
kur lietuviai, po didžiojo 1710-11' 
metų maro, pei- paskutinius pus
trečio šimtmečio nebesudarė ten 
gyventojų daugumos? Kas kita 
Klaipėdos kraštas. Ten lietuvi
ninkai, išskyrus miestus, virši
jo vokiečius. Lietuva tą kraštą 
valdė nuo 1923 iki 1939 metų7 
Pagal 1928 m. sausio 29 d. su
tartį, nustatančią sienas tarp 
nepr. Lietuvos ir vveimarinės 
Vokietijos, Klaipėdos kaštas bu
vo priskirtas Lietuvai. Ta su
tartis nebuvo nei mums, nei vo
kiečiams per jėgą primesta. Ji 
buvo mums naudinga, nes Vo
kietija formaliai pripažino Lie
tuvai Klaipėdos kraštą.' Tikėki
me, kad Vak. Vokietija tą su
tartį respektuos ir nepasielgs 
kaip Stalinas, kuris pamynė pd 
'kojų 1920.VII.12 d. taikos su
tartį su Lietuva- ■■■ '

(Bus daugiau) s

(Tęsinys) linijoms žygiuojant pirmyn 1915
,.i. . . .... 'metais (mes visi taip darėme).Musų geopolitine padėtis yra .. .. . . . .. . ... r.... • , t Vėliau dar daugiau repatnavolabai bloga. Tik vienas prof. K. . .. , TT' i pagal sutarti tarp Vakarų Vo- Pakstas jau anuomet suprato.. T , .. .............. ■. kietijos ir Sov. S-gos, kaip vo-

H t. “įkiečių tautybes asmenys (ju
i tarpe buvo daug tikrų lietuvių, 
jiems buvo tik proga ištrūkti iš 
Sovietų valdžios)- Teritorija ne
mėgsta tuštumos. Neturime 
tikslių statistinių davinių pagal 
tautypę, tačiau yra akivaizdu, 
kad šiandien Klaipėdos mieste 
bent pusė gyventojų yra rusaj. 
Kas reikėtų daryti, kad Klaipė
dos krašte lietuviai nepasidary
tų mažuma ? Ar mes čia galime 
ką nors padaryti? Tuo tarpu 

1 gal nieko, tačiau verta pagalvoti 
apie ateitį. ,

Karaliaučiaus krašte 1970 m.

to laiko politikos vadovus apie j 
grės antį pavoių. Tačiau niekas 
jo neklausė, nieko skubiai neda
rė gelbėti, kas dar galima, ir 
daug kas jį laikė tiesiog bepro
čiu. Matydamas, kad beviltiškas 
reikalas įtikinėti, jis sulikvidavo 
savo kuklu turtą Lietuvoje ir iš
vyko į Ameriką. Visi jo prana
šavimai ir blogi nujautimai iš
sipildė. Jis vienas anuomet pas 
mus nusimanė apie geopolitiką- 
Tač’au ir šiandien daug kas ( 
mūsiškių tokio supratimo neturi 
ir vadovaujasi visiškai nerea
liais ‘jūra patriotiniais” argu
mentais. Archeologija ir topo- puvę 681,321 atkeltų rusų, gudų 
mimika neturi jokios reikšmės Į ir ukrainiečių, o lietuvių kilmės 
nustatinėjant dabartines valsty-, žmonių rasta 23,376, kuriu tik

‘ bių ribas. Daugelis Amerikos 18,896 mokėję lietuviškai. Tai 
! vietovių turi indioniškus vardus, kas ir kaip tuos slavus.iš ten iš- 

na, ir kas iš to — praktiškai krapštys? O iš kur mes imtu- 
Cikagos miesto vaizdas; nieko nereiškia nei indionams, meni etninių lietuvių jiems pa- 

= nei mums. f L Įkeisti? Sovietų okupacija tiesio-
Yra toks Mažosios Lietuvos giniai ar netiesio’giniai sunaiki

ns’Rezistencinis Sąjūdis. Gal jis no apie pusę milijono lietuvių.
Į nori pasireikšti savo veikla. Ta^ Dar praeis penkiolika metų ir 

čiau šiuo metu išeivijoje- kelti (daugelis tų slaviškų kolonistų 
diskusijas dėl Lietuvos vakari- bus jau gimę Karaliaučiaus 
nių sienų yra beviltiškas ir be-krašte, tad jie bus laikomi vie- 
prasmiškas dalykas, daugiau pa- tiniais ir pagal tarptautinę teisę 
kenkiąs, negu padedąs lietuvis- ] jie kaip “aborigenai” turės pir- 
kam reikalui. Visiškai ne laiku menybę prieš iš kitur atgabėn- 
ir ne vietoje. Tai VLIKo opozi- tus etninius lietuvius, kurie bus 
cionierių padarinys— dar viena laikomi kolonistais- Kokia liki- 
priekabė patriqtizmo priedanga. ‘ mo ironija!

j Opozicionieriai pagavo “maža- 
lietuvius” ant savo meškerės.

>4*

rsu'

nas nepraleis.
Pirmiausia, Kongresas paėmęs 

iniciativą, turėtų pravesti tyri
nėjimus bei apklausinėjimus ir t 
davinius viešai paskelbti, kad 
žmonės galėtų suprasti kokie yra! 
komunizmo tikslai ir kas jai gre.i 
šia. Žmonės niekad nemėgo klas-! 
tų, niekad neparėmė piktos grės
mės, neparems ir dabar ir nie- j 
kad nesutiks komunizmo vergi
jon žengti, jei bus atsakančiai 
informuoti.

Kyla galingos jėgos ir -Azijos 
kontinente. Kinija, Japonija'lt ____  __________
JAV galėtų vaidinti vaidmenų to klausimu, iki kol Lietuva turėtų ■ mos permainos Yra žiaurus is- 
kį NATO vaidina Sovietų yakaf reikšti, teritęrųies pretenzijas' Arinis faktas, kad “prūsų ir 
rų šone. Tų valstybių grupė, įs? Vakaruose; - iki Priegliaus ar > lietuvių kraujo palikuonys buvo 
kaitant ir Taivanąr būtų rytinė iki Vyslos, — .verčiau teguk tie 
užtvara Kremliui, kuri jo' sva-į. “tiiąžaliętuviąi” suširūpĮpa kitu ,_____ _ ____ ____
jonėms ir ekspencrjai į rytus ke-: daug realesniu;- ir:; svarbesniu toZliku^iai išgabenti į Vokietiją 
lią pastotų. Tada tik Vasingtxx mums reikalu, būtent: kaip lie- įg galimybės palaikyti ryšį su 
nas būtų pajėgus pasakyti Krem tuviams įsitvirtinti Klaipėdos ' gyvąja tauto ir amžiais bran- 
liui, kad gana išnaudoti svetimas krašte. 5Ies žinome, kad labai.' dintu lietuvišku i^vveniinu” _
tautas, gana svajonių svetimomis daug to krašto gyventojų, nė tik J taip rašo Algis A. Regis (žr.

';į | vokiečių, bet ir lietuvininkų, pa- j “Draugas”; 1980.^1112) .Ką ga- 
, sitraukė į Vakarus, Sovietų ar-; iima daugiau prie to pridėti ?

. . === čia tik prisimena Troja ir Kar- 
tagena. Tiktai smėlis liko -ten, 
kur Troja ar Kartagena kles
tėjo;'./Z?..:.:

Nęihanykinie, kad tie slavai 
iš ten injs ir išbėgios. Jei jie 
būtų išvaryti kokios jėgos (tik 
ne_ lietuviškos, Ynes jos neturė-

Atsiminkiine, kad dabar yra 
, ne 1905, 1918, 1945, bet 1981 

Užuot ginčijęsi akademiniu Į metai ir . nesimato jokios arti-

išžudyti, išmarinti, deportuoti, 
gi paskutinieji pasmerktos tau--

žemėms grobti. '■
(Pabaiga)

Tėvas, parašęs laišką, pas
tebėjo, kad meturi pašto ženk
lo. Jis tuoj pat kreipias į šali
ma esančią jo dukterį:

— Onute, gal turi pašto 
ženklą? . į-; ...

— Nežinau tėveli.— Aš tuoj 
pat pažiūrėsiu į ^bibliją.

a- Kodėl į 'bibliją? -—: nuste
bo tėvas. . q..

-— Labai paprastai, tėveli. 
Biblijoj aš visada laikau tavo 
man padovonotag; . brangeny
bes ir turimus savo pinigus. 
Aš gerai* žinau, kad kas'bibli
ją skaito, tas nevagia,' o kas 
vagia, tai biblijos neima nei Į 
rankas.

sitraukė j Vakarus, Sovietų ar-Į

J. KREGŽDĖ - ■ ■ t i:

BIRŽŲ KUNIGAIKŠTIJOS GIMNAZIJAI
(Tęsinys)

XIX a. Biržų reformatu mo
kykla veikė jau kaip pradinė ir 
joje tedirbo vienas mokytojas. 
Mokykla buvo 3-jų skyrių. Nuo 
1830 ligi 1852-53 m. imtinai mo
kytojavo’ žymus reformatų vei
kėjas, rašytojas Kristupas Ka
zimieras Daukša. M. Lukšienė 
iš K. Daukšos vadovautos Biržų 
reformatų mokyklos patiekia 
statistiniu daviniu, kurie dėl kai- 
kurių sumetimų valdžiai būda
vo teikiami ne visai tikslūs- Ji 
nurodo, kad 1846-47 m. mokslo

tais mokėsi 34 mokiniai, 1846-47 
m. — 35, 1848-49 m. — 36, 1850- 
51 m. — 60. Vienu metu moki
nių skaičius siekė iki 80.

Po 1863 m. sukilimo, rusų val
džia griebėsi pasibaisėtinų rep 
resrjų. Visos parapijinės mokyk
los buvo uždarytos. Retu tinklu 
buvo ^steigiamos grynai rusiškos 
liaudies mokyklos- Biržų irefor-

2, vokiečiu - 6. Tų trijų lietu- buv°
vių kalbos besimokančių tarpe 
buvo paties mokytojo K. Dauk
šos sūnus poetas Eduardas Jo
kūbas Daukša. Geografijos mo
kėsi — 14, aritmetikos — 29, 
dailyraščio — 33 (“Lietuvos švie 
timo bruožai XIX a. pirmoje 
pusėje”, Kaunas 1970 m.^ psl.
100 ir 249). 1834-35 mokslo me-

i

metais iš 35 mokinių skaityti too 
kėši: lietuviškai — 8, rusiškai^ 
12, lenkiškai — 17; kalbų (ir ra
šyti mokėti: lietuvių — 3, rusų 
—15), lenkų — 15, prancūzų —

Stipri valia

— Kaip matau; jūsų vyras jau 
tūlą laiką visai nebegerja.

— Taip, jis prisirašė prie 
abstencionistų. ', . i ; /

— Matyt; turi stiprią valią:
— Ne jis- Aš turiu stiprią 

vab’a. ; ■ . Y

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
•' LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus Straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ii 
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 šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
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 g y v ENEMAS, 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 
vitctvardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į 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 sąmojingą novelių. Kaina 52.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. HaJsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerj persiuntimo maldoma.

1869 m. Lietuvių spauda lotyniš
komis raidėmis buvo uždrausta 
1864 m., kuri tebuvo atgauta tik 
po 40-ties kovos metų — 1904 
m. Rusų valdžia teleido spaus
dinti lietuviškas knygas tik ru
siškomis raidėmis — “graždan
ka”. Toks įvykis buvo vienin
telis visoj pasaulinėj istorijoj.

Biržų kunigaikštijos gimnazi
jos istorijoje daug tuščių pusla
pių. Gal su laiku ir pavyks is
torikams tas spragas užkamšyti.

’ (Pabaiga)

= D. KUHLMAN, B.S., Reglrtruotaa vaistininku

| TeL 476-2206

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygą rmkoji

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvlą pastan
gas daryti {takos j kvaito politiką. 102 pat Kaina 11.56.

i Knygos bus iiaiąstos. Jei flJ50 čekis arba Money Orderis 
bus pariąstas tokiu adresu:

r N AU J IBNO8,
TW ?«. HaMM SU, Chfcar*, DL M<«f

.«rwinM..ii*Maii ■hhimmibi —M

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 
upset.

Ecotrin
DUENTRIC COATED ASPIRIN

^arthritis

S — Naujienoa, Chicago, 5, I1L Friday, January 9, 1981
i
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Lenkijos bažnyčios vaidmuo
Iki šiol buvo nusistovėjusi Vakaruose pažiūra, kad 

visoje Rytų Europoje Lenkijos R. Katalikų Bažnyčia 
sudaro stipriausią atramą prieš komunizmą. Šis tvirti
nimas buvo visuotinai pademonstruotas besilankant 

popiežiui Jonui Pauliui II savo gimtajame krašte, kuo
met milijoninės lenkų minios susirinkdavo pasiklausy
ti jo pamokslų ir išklausyti jo atnašaujamų mišių.

Anuometinė spauda priminė Stalino retorišką už
klausimą, pasakytą Jaltos konferencijos metu: “Kiek 

popiežius turi divizijų?” Tuo pasakymu Stalinas, norėjo 
pasakyti, kad pertvarkant Europą po laimėto karo ne
reikia atsižvelgti Į popiežiaus pageidavimus, nes netu
ri- jėmilj^avo reikalavimams paremti.

Tuo tarnu ^triumfališka Jono Pauliaus kelionė 
po Lenkiją turėjo Įrūdyti R. Katalikų Bažnyčios domi
nuojančią jėgą Šiame krašte,; su kuria turi skaitytis 
vietos komunistinė valdžia ir net pats Krem
lius.

Varšuvos valdžia, atsižvelgdama Į sukeltą lenkų 
religinį entuziazmą, parodė pagarbą aukštajam sve
čiui ’r net patarė kai kuriuos žestus pačiai Lenkijos Kat. 
Bažnyčiai. Vienok, popiežiui išvykus, nepatenkino 
kų vyskupų reikalavimų ir praktiškai santykiai 
Bažnyčios ir kompartijos paliko tie patys. Jokių 
titingų pakitimų neįvyko ir visame Lenkijos 
venime.

Visai kitaip reikalai susiklostė prasidėjus Lenki
jos darbininkų streikams. Užteko Gdansko ir kitų Bal
tijos uostų darbininkų visuotinio streiko, kaip pradėjo 
kristi iš valdžios viršūnių politbiuro nariai ir ministe
rial. Galop ir pats Lenkijos kompartijos vadas Ed. 
Gierekas neteko visų turėtų postų ir visame krašte 
prasidėjo apygardų komunistų vadų valymas. Sukru
to Kremlius, paroušęs parengties stovyje 55 divizijas 
Lenkijos streikams malšinti, o pati Lenkija atsidūrė 
pasaulinės krizės centre.

Šie Įvykiai užklupo Lenkijos Bažnyčią ir patį po: 
piežių netikėtai, nes darbininkų streikai buvo planuo
jami ir parengti disidentų KOR vadovybės, visai ne
priklausomai nuo Lenkijos Bažnyčios siekių.

jus darbininkams nepriklausomų unijų teises, j kurias 
bematant Įsirašė per 10 milijonų narių, Lenkijoje iški
lo trečioji jėga, su kuria turėjo skaitytis ne vien Var
šuvos komunistinė vyriausybė, bet ir Lenkijos Bažny
čia bei pats Kremlius.

Užkluptas Įvykių kard. Wyszynskis ir pats popie
žius pradžioje nesugaudė, kas darytina tokiame atve- 
juje. Pirma nutarę tylėti ir pažiūrėti Įvykių eigos. Pa
aiškėjus padėčiai, kard. Wyszynskis patarė darbinin
kams užbaigti streikus ir sugrįžti prie darbų, nes bi
jota Sovietų invazijos, kas sutapo su Ed. Giereko rei
kalavimais. Darbininkai nepabūgo vieno grasinimų, 
kito įspėjimų, tęsė ir plėtė streikus iki pasiekė negir
dėto komunistinėje sistemoje laimėjimo.

Laimėjus darbininkams nepriklausomas unijas, 
Lenkijos Bažnyčia pritarė jų siekiams, bet su tam tik
ru rezervu. Paskutiniame ganytojiškame laiške kard. St. 
Wyszynskis Įspėjo visą lenkų tautą apie didėjan
čią grėsmę iš Sovietų pusės, bet drauge pasmerkė disi
dentus, išvardindamas jų vadovą Jocek Kuroną, kaip 
atsakingus už kylančias suirutes krašte. Tokiu savo žy
giu Lenkijos vyskupai pakartotinai atėjo į pagalbą 
Varšuvos vyriausybei, kaip tai būta Gomulkos ir Giė- 
reko atvejais. Už toki patarnavimą, pagal Times ma
gazino turimus šaltinius, Lenkijos Bažnyčia pradėjo 
derybas su vyriausybe dėl dviejų naujų seminarijų Įs
teigimo, valstybės veto panaikinimo skiriant naujus 
vyskupus ir dėl kitų privilegijų.

Išnaudojant kritiškas komunistines valdžios situa
cijas praeityje Bažnyčia iškovodavo sau platesnes lais
ves ir teises, tuo būdu sustiprindavo savo politines po
zicijas valstybėje. Tačiau dabarties situacijoje tokie 
Bažnyčios reikalavimai gali tik. pagilinti krizę ir pri
vesti prie konfrontacijos su Sovietais, į , . - >

Jei Varšuvos vyriausybė padarytų Bažnyčiai nuo
laidas, su tikslu stabilizuoti krašte padėtį, tai Maskvos 
akyse tai taptų Įrodymu, kad reakcinės jėgos, prisiden
gusios darbininkų laimėjimais, siekia sugriauti komu
nistinę santvarką Lenkijoje, ir tuo pačiu sugriautų vi
są Rytų Europos satelitinę imperiją. Prie tokių Įvykių 
Maskva negali daleisti, ir, nežiūrint visų Vakarų Įspė-.. 
jimų, turės pradėti Lenkijos okupaciją.

Vakarų demokratijų vadovai, politiniai žinovai ir 
žurnalistai irgi yra tos pačios nuomonės, kad lenkų 
darbininkai savo siekiuose negali peržengti tam tikrų 
ribų, kurias peržengus sulauks Sovietų invazijos. Viso
mis žinių tarnybos priemonėmis vakariečiai Įspėdavo 
' enkų darbininkus laikytis santūrumo savo siekiuose, 
kas liko nebe pasekmių. Tai turint omenyje nepriklau
somų unijų vadas Lech Walesa sustabdė visus streikus 
visame krašte.

Staiga iškilę Lenkijos ūkininkų reikalavimai Įsteig
ti savas nepriklausomas nuo valdžios unijas, bei reika
lavimai žymiai pakelti kainas už jų pristatomus pro
duktus, gali suardyti susidariusią laikiną pusiausvy
rą ir vėl pastūmėti Įvykius Į konfrontaciją su So
vietais.

Šiame kritiškame Lenkijos istorijos momente Len
kijos Katalikų Bažnyčiai, jos vadovybei ir pačiam po
piežiui, kilusiam iš to krašto, krinta didžiausia atsako
mybė už katastrofos išvengimą, Lenkijos Katalikų Baž
nyčia, turėdama didelę Įtaką į lenkų tikinčiuosius, gali 
sustabdyti juos nuo neapgalvotų žygių,-: bei pati su-.yra bandoma ne vien Vakarų demokratijų detentės po- 
silaikyti nuo ne laiku ir ne vietoje iškeltų savo litika, bet tolygiai yra bandoma II Vatikano Susirinki- 
reikalavimų.

Laimė- Tuo pačiu viso laisvojo pasaulio akyse Lenkijos Ka-

■ -M

len- 
tarp 
ypa-

A. SVILONIS i |

“PASAULIO LIETUVIO” STRAIPSNIAI 
IR RECENZIJOS

Tik ką gavau, nors jau gero
kai pasivėlavusį “Pasaulio lietu
vį” — Lietuvių Bendruomenės 
oficiozą paskirtą liepos ir rug
pjūčio mėnesiams.

Leidinio išvaizda patraukli, 
liuksusinis popierius, didelė gau 
sa iliustracijų. Be to, vienas ki
tas straipsnis ir daug reportažų, 
nors kaikurie jų gerokai apsenę 
ir buvo' jau atspausdinti kitoje 
spaudoje. Reportažai daugiausia 
liečia LB-nės veiklą, ne tik JAV 
— se, bet ir .kituose kraštuose, 

t- j ? p • • • :
■ Minėjau apie atspausdintus 
straipsnius; Vienas jų yra ir 
Vinco Trumpos, kuriame jis ra
šo apie emigrantinius mitus ir 
dar kai ką. Jį paskaičius tenka 
tik labai apgailestauti, kad šiam 
rašėjui galėjo rasti vietos tokį 
jo rašinį spausdinti “Pasaulio 
lietuvyje”- Man rodos, kad būtų 
geriausiai pritikę jį įtalpinti 
“Gimtajame krašte”, Tėviškės 

; (Rodinos) draugijos oficioze. Ir 
štai, ką jis rašo: ... mes, išei
viai, galvojame, kad tik mes 
“laisvieji” galime kurti kultūrą, 
kad jokios kultūrinės kūrybos 
nėra ir negali būti pavergtame 
krašte... prie Nemuno ir Ne
ries Lietuvos (nerašo okupuo-

tos) ir nebeliko, kad tik čia yra 
tikrosios rašytojų ir dailininkų 
sąjungos, kad tik čia tegalimas 
lituanistinis mokslas... Lietuvo
je jau nebeliko nei Dainavos, nei 
Čiurlionio galerijos, nei operos... 
Viską perkeliame Į čia. Čia yra 
tikroji Lietuva.. - didžiausias 
emigracijos mitas, kad Lietuva 
tik čia, kad ten Lietuvos ne- 
bėr...” ■

Atrodo, kad Vincas Trumpa 
’ tai rašė sapnuodamas ar kuo nors 
buvo apsisvaiginęs. Kas ir kada 
-taip išeivijoje rašė ar .kalbėjo, 
kad Lietuva tik čia,”.^rte jos 

' nebėr? Tiesa, kalbėjo Jr rašė ir 
šiandien tebekalbama ir .rašo
ma, kad nebėr laisvos Lietuvos, 

. kad Lietuva pavergta, okupuota. 
Kas rašė, kad tik “laisvieji”- ga
lime kurti kultūrą?. Į jo tokį 
svaisčiojimą tenka jam atsaky
ti “Tėviškės Žiburių” vedamojo 
žodžiais (žiūr. 1980 rugsėjo mėn. 
18 d.): “Okupuotoje Lietuvoje 
sukasi milžiniškas rusų malū
nas, kurį varo lietuviškieji van
denys. Kitaip tariant, vanduo 
mūsų, o malūnas rusų.. • Lais
vės . laikais lietuviški vandenys 
suko lietuvišką malūną. Kitaip 

yra dabar: lietuvių laimėjimai,

talikų Bažnyčia, ir drauge popiežius Jonas Paulius II, 
turės Įrodyti — ar yra pašaukti spręsti žmonijos prob
lemas, nugalėti susidarančias krizes ir išvengti pasau
linės katastrofos.- Kaip matome, Lenkijos Įvykiuose

mo mėginimas “eiti Į pasauli”.

- KAZYS BORUTA

į SVEČIUOSE PAS CIURLIONIUS
(Tęsinys)

Einame Nemuno krantais, slapstydamiesi po 
pušimis nuo lietaus. Nemuno juosta rainiai vin
giuoja pro stačius skardžius, apaugusius pušynė
liais. Kur-ne-kur daubos, Įkloniai, tai vėl iškyla 
statūs krantai.

Štai Nemuno didžioji sala, jau senai srovės 
sunešta ir apaugusi karklais ir medžiais. Čia buvo 
nuolatinė Čiurlioniu meškeriojimo ir maudymosi 
vieta, čia dažnai stovėdavo ant kranto ir Čiur
lioniu valtys.

Prie šitos salos Čiurlioniu jaunimas švęsdavo 
Joninių šventes. Mergaitės pripindavo vainikų ir 
drauge su broliais nusiirdavo valtimis už Mizarų 
kaimo. Tenai vainikus padėdavo ant .sukryžiuotų

- lentelių, viduryje pritvirtindavo ir užžiebdavo
- žvakę ir paleisdavo Nemunu plaukti pavandeniui.

Tose šventėse dažnai dalyvaudavo ir M. K. 
Čiurlionis, dainomis ir sąmoju vadovaudamas vi
sam jaunimui. Be Čiurlioniu čia dalyvaudavo Vai- 
lionių j. kt. jaunimas. Pilnas Nemunas mirgulia
vo plaukiančių vainikų.

Pankui su Valtimis jaunimas lydėjo vainikus. 
Pamažu vosi vasaros sutemos^ Nemunas 
mirgėt0 mirgėjo -ainikais. Jaunimo sutartinė dai- 

ilgesiu ir užtęsimu skambėdavo per visą

Nemuną, atsiliepdama skardžiuose ir pušynuose 
tolimu aidu.

Oų ant kalno, ant aukštojo, i 
nauji dvarai pastatyti...

Kitas jaunimo būrys valtyje atsiliepdavo: 
Kds bernelio stimislyta, 
bernužėlio sumislyta: 
aukso žiedelį nukaldinti 
ir mano vardelį išmušdinti...

Dainos ir vainikai lenktyniuodami plaukė 
Nemunu tolyn.

Visi sekdavo plaukiančius vainikus. Kieno 
vainikas toliausia nuplauks ir žvakė ilgiausiai 
degs, to gyvenimas bus ilgiausias ir laimingiau- 
sas. Štai vieno kito vainikas, sukilusių vilnių su
pamas, blyksteli ir užgęsta.

— Ojoi — nuaidi krykštimas per visą Nemu
ną. — Skęsta Valelė, vidury Nemunėlio skęsta! 
Gelbėkit, broleliai, seselę, jos žalią vainikėlį L 
Gelbėkit!

Vilnies užlieta žvakė užgęsta, o vainikas — 
pasiūbavęs — nuplaukia tolyn sutemusiu Nemu
nu. Kiti vainikai plaukia žiburiuodami.

Prie salos sustodavo, čia pat sukurdavo lau
žą arba Įkopdavo Į patį stačiausią Nemuno kran
tą ir ten sukurdavo ugnį. Prie laužo dainuodavo 
per visą naktį, žaisdavo.

Oi, ant kalno krasna liepa, 
kad aš ją pakirstau.

pas tėvulį graži merga j 
kad aš ją pairntau . . .

O paskui, vidurnaktyje, eidavo ieškoti pa
parčio žiedo, ir, žinoma, daug kas jį surasdavo 
pražydėjusį savo širdyje^ jei dviese išeidavo...

Trumpa vasaros naktis bematant praskris
davo su daina ir meilės sparnais.

Rytuose jau pradeda žėruoti laužas, Aušri
nės pakurtas, vis plačiau apimdamas padangę. 
Aušta rytas.

Joninių laužas užgęsta. Jaunimas skirstosi 
namo, vieni kitus palydėdami su daina. Visi lai
mingi ir linksmi. Tarsi visi suradę savo papar
čio žiedą. Ir kaip jo nerasi pačioje jaunystėje ir 
gražumoje?

Kaip seniai tai buvo, o mums dar ir dabar 
mirguliuoja vainikai Nemuno srovėje. Ilgai sto
vime ant Nemuno kranto ir lūkuriuojame. Ko 
—patys nežinome. Lietus vis dažnesniais būriais 
užbėga ir veja mus tolyn. Bet mes vis dar nega
lime atitraukti žvilgsnio nuo ribuliuojančios Ne
muno juostos. Mums vaidenasi praeities dingusi 
pašaka. O mes vis dar dairomės: ar nei&girsime 
seniai nutilusios dainos aido, ar nepariiatysime 
žiburiuojančio vainiko Nemuno- srovėje? Bet 
veltui. Tik smulkus lietus raibuliuoja Nemuno 
srovę ir lygi, rami juosta nesustodama plaukia Į 
tolumą. O dainos nei aido. Nebent tik mūsų šir
dyse.

j darbai, kūryba verčiami. Į rusų 
erdvę. Ir tai daro ne patys lie
tuviai, o jų “gerieji globėjai” ru
sai. Vaizdingiau tariant, tęsia 
vedamojo autorius, kad lietu
viški vandenys tebesruveną, nė
ra išsekę... tačiau turi sukti ru
sišką malūną, maitinti sovietinę 
imperiją.

Vincas Trumpa ir daugiau to
kių svaisčiojimų rašo ir jau be
veik jis kaltina išeiviją, kam ji 
kartais tuos dalykus,. į kuriuos 
jie ten daugiau kreipia dėmesio, 
o mes čia visiškai ignoruojame, 
arba tiesiog nurašome į “tarnau
jančių Maskvai” sąskaitą.. . Įdo
mu būt žinoti, kokius gi dalykus; 
išeivija nurašo ir juos priskį^a- 
Maskvos samdiniams,’jis'fo‘ ne- 
pasako.; ■

Jis faš^Tbliaū’ dar gražiau- 
Štai ką jis pareiškė: “Man regis 
rejiktų visiškai išgyvendinti tą 
argumentą, nes niekas nėra kom 
petetingas pasakyti, kas Mask
vai paranku ar neparanku. O.be 
to, nebūtinai kas Maskvai -pa
ranku, tai jau bloga mūsų kraš
tui”. .. Ar šiam jo svaisčiojimui 
dar reikia kokių paaiškinančių 
komentarų? Juk kiekvienas lerig 
vai supras, ką Vincas Trumpa 
norėjo pasakyti.

Bet vis tik reiktų paklausti, 
kodėl tokį'Vinco Trumpos raši
nį LB-nės oficiozo redaktoriai 
rado reikalą perteikti . lietuvių 
išeivijai. Ir tokiomis mintimis 
plauti išeivijai ir jos jaunimui 
smegenis? Mat, jei šiam rašėjui 
pritarti, tada reiktų sutikti ir 
su tuo, kad Maskvai buvo paran
ku pavergti Lietuvą, bet tai, pa- 
blogj mūsų kraštui.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Tykiai, tykiai Nemunėlis teka...
* * *

Grįžtame Į Druskininkus, tiktai iš kitos pu
sės. Ieškome kur prisiglausti ir kiek pailsėti. 
Vargais negalais surandame kavinę, kur nėra 
nei kavos, nei arbatos.

Papietaujame, pailsime. Lietus kiek nu
rimsta. Kur dabar eisime? — Į seną Druskinin
kų parką? — Ne. Ten iškirsti visi senieji me
džiai, viena klaikuma. Net šimtametės pušies— 
Prosenuolės — nepasigailėjo, tiktai ją nežinia 
kas — ar laikas, ar priešai — pargriovė. Parką 
iškirto nežinia kam vokiečiai: ar kažkokiais 
strateginiais sumetimais, ar kad tktai nu

niokotų.
0 Druskininkų parkas ant Nemuno kranto 

buvo gražus ir Įspūdingas — su šimtamečiais 
medžiais. Ten vasarą grojo kapela ir rinkdavosi 

vasarotojai. Parkas buvo gražiai sutvarkytas, 
su takeliais, gėlynais, suoleliais. Tai buvo mėgia
ma pasivaikščiojimo vieta.

Į tą parką kartais nueidavo ir M. K. Čiurlio
nis su broliais ar draugais. Orkestras buvo, .ge
ras ir kartais grojo vertingus dalykus. Kartais 

užklysdavo ir vienas kitas įžymesnis muzikan
tas ar dainininkas, kuriems mielai padėdavo 

čiurlioniai.
(Bus daugiau)

I __ Naujienos, Chicago, 111 , Friday, January 9. 1981
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
*Ji» wrinko juo* į vUt<, kuri hebniškai vadinama Armagedon" 

(Apreiškimo 16:16)

46, Povilas parašė, kad Kristus turi^karaliauti kol visi priešai 
bus padėti po jo kojomis, o paskiausioji neprietelė bus sunai
kinta mirtis (1 Korint. 15:25,26). Apie tuos pačius palaiminimus 
kalbėjo Apreikštojas. Aiškindamas kokios bus Dievo malonumo 
sugrįžimo pasekmės, kaip parodyta šventajame mieste, kuris ims 
tvarkyti žmonių reikalus, Apreikštojas parašė:

“Ir Dievas nušluostys nuo jų akių kiekvieną ašarą; mirties ! 
daugiau nebebus, nei dejavimo, nei šauksmo, nei skausmo nebe- ’ 
bus daugiau; nes kas buvo pirma, išnyko. Tuomet sėdintis soste 
tarė: štai aš darau visa nauja. Jis man tarė: Rašyk, nes tie žo
džiai yra ištikimiausi ir tikri”. — Apreiškimo 21:4, 5.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

DR. PAUL V. DAUGIS' 
gydytojai ir chirurgai 

WecKtMrtw Corunonity kiifiikM 
AAodicinM direktorių*

VALANDOS: 3—9 darbo dienomb i»

Til-------Bl 3-5193

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
SPECIALYBĖ AKIU LIGO* 

3907 Wwt 103rd Strwf 
Valandos pagal nutarimą.

OPTOM1TRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. ToL 737-5149 
nkriu akis. Pritaiko akiniu* 

‘'contact t*"—**
VaL agni eurttarimg. išdaryta trač.

ir

A. P. BAGDUONS

ft “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
' Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

NABSULAUKI
(Tėkras atsitikėms)

vaiks — sūnelis. Dukreli Mag- 
niuks 114, vuo dabar dar ėr tre- 
če borna atsirada. Leveliu pa
kriks tyje Pavondenie, ba nie 
kuoke baleua nakieli — nabova 
iš kuo- Kūmaa nuveži, pakrikš- 
tyje, parvaževin pytus pavalgi 
ėr tuom viskas pasibaigi.

Už keliun mieneslų puo Petre 
sujiemėma bova teismas šeu- 
liunsi. Pietrj ėr Pranj pripažėna 
kaltaas už Jurge Barauske nu- 
šuovėmą ėr abodu nubaudi: 
Pietrį visam omžiun sunkiųjų 
darbun kaliejimu, vuo Pranj 
šešeryms metams tuokė pat ka- 
liejima. Verki, rauduoje senuoji 
Barauskieni, gailiejuos sava Pet
rele, katrun Stapi “apžavioje” 
ėr užtrauki nelaimį. Kaltina 
žeurų teisieję, kam taap baisee 
nubaudi, kaltina ėr advudkatą 
Grudzinskį, kad “tyk piningun 
surėjis vaika naišgelbieje”. Bat 
vargšee tas nieką nabipadieje. 
Ėr pasilėka vyną su doktere 
Bruone ėr trimis mažaas vai- 
kelees. Skorda senuo truobikie 

švysesnis dynelis nablaukt 
(Bus daugiau)

TUVIŲ DIREKTORU b

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
• SPEAK UP 12 nr>, prieš- 

komunistinės kovos ir veiklos 
mėnesinis laikraštis. Leidžia ir 
redaguoja G. Urbonas. Pirmame

kad tik užeitų, borną 
su draugais susitiktų, 

Atsirada ėr “panielių”, 
pradieje pry anuo niei-

Dr. LEONAS SEIBUTIS puslapyje telpa 20 Sovietų rašy-

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE-
Tel. 422-2000

— Kėrsdavuos atgal pati, nie 
žuodžiu nanusileisdama.

Ėr taap pjuovies, ryjuos, 
mažni kuožnu kartu, kada Juo
nis pasiruodydava numunsi.

Vyną dyną senuoji Baraus
kieni kartu su doktere pakėla 

'o’nt amu. . . . / ..'.ėdvi:
— Ala . ... .s .u, tingine 

šmuoti, r i, kad sava 
kuojų daugeu če nabatkeltum- 
Baigi praspjuog i jau diedis pi
ningus su kiekšiems, ėr gyvenk 
pas anas, tu palaidūni, valkata!

Sugrobi dar anuo pasieku
sius druobužius ėr kitus daiktus 
ėr .šmeii bnt vėdare kyma. Kon 
badarys Juonis, susidielioje ba- 
bakus į brikėkį ėr išbrauki nie 
sudyvu napasakis.

Ėr taap pasilėka dvi muotriš- 
kas su dvėm mažaas vaikaas ba 
juoke vyrišką gluobas. Senuoji 
Barauskieni, pasilgusi sava Pet
rele, biega piesče Į Šeulius, kuo- 

t jes naginiems apsevusi, 50 ki- 
luometrų. Dar ant kopras užsi- 
kraudava ryšulį sunun su svys- 
tu, sūriu ėr kitaas maista pruo- 
duktaas. Paėra suvisu gyveninis. 
Nablėka nie arkle, nie padargų, 
nabova niekam nie žemis dėrbti. 
Tada išdavi žemį iš posis. Sau 
bapasilėka daržą, laiki dvi kar
ves, keulį, avį, kėlės vištas. Ba 
tuo’, prisidieje dar ėr kita na- 
gonda — gėmi Bruonee trets

KELI LENKAI VIS 
DAR STREIKUOJA

VARŠUVA, Lenkija. — Len
kijos darbininkai yra nutarę ne
streikuoti, kad Sovietų karo jė
gos neturėtų jokio preteksto įsi
veržti į Lenkiją.

Pietų Lenkijoje, Pšemyslo 
srityje ir vadinamoje Usčicka 
Dolina yra išmėtyta 17 nedide
lių dirbtuvėlių, kurių kiekviena 
streikavo. Jie reikalavo, kad 
lenkų valdžia pripažintų lenkų 
darbininkams susiorganizuoti į. 
uniją be kolnunistų^ Prašymas 
lenkų vyriausybei ir Aukščiau
siajam teismui jau paduotas, 
bet teismas atidėjo sprendimo 
paskelbimą. Sakė, kad turi su
rinkti daugiau žinių apie laukų 
ir žemės ūkio darbininkus.

Kiekvienoje vietovėje streika
vo tiktai po kelis darbininkus, o 
kiti darbininkai dirbo su raikš- 
teliais ant rankovių. Lenkai sa
kė, kad jie pritarė keliems strei
kuojantiems. Jie pritarė strei
kuojantiems, bet jie dirbo, kad 
rusai neprisikabintų prie visos 
Lenkijos. Prie streiko buvo pri
sidėjęs visi Ržešon miestelio 
darbininkai. I f

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

(Tęsinys)
Juonis Juška, gavis 7000 litų 

diedis palikema, tarte'm sukvai- 
leva. Nabeje nieką dėrbti, tik 
pasikinkis diedis arklį į diedis 
brikelį laksti iš miestele į mies
telį ta su vynu, ta su kitu drau
gu. Visor žydelee gruobsti anun, 
varžies, 
.šgertų, 
apšiltų, 
šatruos
lintys. Bat visas nukonkurava 
Mareki Sutkati. Ta .kap prilėpa 
pry Joškas, kap smala pry te
tėne: nabsitrauki nū anuo nie 
dyną, nie naktį. Juška pripėrka 
anaa duovenun, aprengi kap 
puonį ėr visor kartu vežiuojuos, 
tuo žmuona Bruoni siediej.e nu- 
_ny su dvėm mažaas vaikaas, 
auki vyra pargrinžtont, bat 
dažna a ėr nabsulauki- Parva- 
iiūdavą kastrečę .ketvertą dyną 
.sigieris, apšaukdava, apibarda- 
za sava pačę:

— Tu apsileidieli, navalaika, 
pasmėrdusi, surūgusi murksaa 
sonšlavuoms apsivertusi! Ar aš 
galiu tavi į žmuonis pasijimti, 
kam aš galiu tavi paruodyti? 
Apskretusi, susivielusi, kap kūt- 
vala! C.. Kas par tava druobu- 
žee, kuoke truoba?-...

-— Vuo tu prakeikieli, pasilei- 
dieli, lakstaa paskū Marekis si- 
juoną, kap vieršis paskū kartūs, 
pirkinieji anaa duovenas, vuo 
kor mona druobužee, kyk tu 
nion duovenun pripėrkaa? ...

GENIAUSIA ® DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

tojų atsišaukimas Madrido kon
ferencijos proga. Prie jo įdėtas 
kalinamų rašytojų ir poetų są- 
rašas. -;Visi 24 psl. pilni prieško- 
munistinių straipsnių ir infor
macijos. Įdomu būtų patirti, kiek 
garsiai kalbančių naujo informa
cijos centro narių skaito tą laik
raštį? Adresas: Speak Up- P. O. 
Box 272 Station B, Toronto, On t., 

jHTHOPKDa^PBOTEZISTaS Ganada Kainuoja metams $1J, 
Aparatai - Protezai. Med. ban-- atekira<i numeric 75 ^nta; irtai. Special? pagalba tolcM? atsx3ras numens centai.
vd: supports) ir t t -------------

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—i popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencija* t«l«L: 448-5545

Wert 63rd Cblca®*. UL 4M29 
T»Ief.: PRMPKt g-MM

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL A VE.

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

Tai bent meilė
Motina bara savo dukterį:
— Gražių dalykų aš girdžiu 

apie tave! Patalpinai laikraš
tyje pranešimą, jog nori susi- 

5 pažinti su suaugusiu vyru.
— Bet, mama, aš tą padariau 

tik juokais.
— Ir, tur būt, gavai jau pa

siūlymų?
‘ — Taip, parašė nlan papa ir
į prisiuntė savo fotografiją.

— Japonijoje, Honshu saloje, 
nuo kalno nuslinkęs sniegas pa- Į 
laidojo aštuonis asmenis.

out the 
ouse

1605-07

4330-34

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED K.OP1TC«O>

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 VV. 71sl Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PERKRAUSTYMAI

y

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI g

Nuo
SOPHIE BARČUS

1914 metu

II

Chicago*

Lietuvių 

uudotuvių 

Direktorių 

AsociacijosApdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstūmę.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 3765996

7]S9 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

was
new families 

ie post-war baby

We enter the

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

M ■ ■ ■ ■ ~ ;ir-_ ■„ ■ r~‘ ■ Sylvia K. Lova. N.H.F.L.’UI**

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashion* 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

The ’Great Room* Latest Trend In Interiors

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAN1CA AVB. Tol; 1'ArcU 7-3401

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
In the

i

PETRAS BIELIŪNAS
6348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAf^yette 3-3572

SLA 260 kuopos Mr'V metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 1981 m. 
sausio 11 d., 2 vai. popiet, 2549 W. i 

-.Tirt SL, Chicago. Kviečiame kuopos 
narius ir susidomėjusius Susivieniji-

'Hio vdkla. atsilankyti. Valdyba

1-

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1x38 -1138

' Aikštės automobiliams pastatyti X
x i

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M. Z
Lietuviv kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
TeleL: HEmlodc 4-2413

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

Midland Savings aptar
nauja taupymo u ugmij 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateitvie.

Sąskaitą apdraustos 
Iki $40,000

2657 W. 69 STREEY 
Chicago. IL 6062.

T±« 925-7400
8929 SO. KaRLCM Avč. 

Bridgeview, IL 604 S i 
TeL 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
and loan association 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Passbook savings.

4 5 savings 

(Minimum S500) 
Certificate

j

If 50's when the 
x "i Boor plan” 

ca vVcd great 
/ "1 acceleration 
idfng wras caused 

by returning veterans of World 
War H.

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-onc-Ievel living 
embraced bv 
coping with tn< 
boom.

. Now as 
energy -conscious 1980's, the 
open floor plan reappears, 
looking fre^h and new. Howr- 
eveY, this time it bean a 
different name. It is called 
fcthe gr^at room" which in
corporates living, dining and

food preparation activities in
to one huge space.

The spacious “great room** 
shown here features an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with ‘ the living and dining 
areas through the use of the 
same elegant brick-pąttern 
floor covering. It « GAF’i 
handsome sheet vinyl in the 
“Newburgh Brick” pattern in 
White.

This GAFSTAR So ft red 
floor has an easy-care no-waz 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its 
natural shine with little main
tenance. The Quiet-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9* and 12’ widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI ~

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
bALYSfi.

BUTKUS - VASAITIS
J446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK ER SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL 974-4418

TeL YArdi 7-1911

Naujienos, Chicago, 8, DL Friday, January 9, 1981



Lietuviai gydytojai po Bermudų salas
š.m. sausio mėn. 2 d. Naujie- IXI ekskursijos į Madridą, tai 

nose vedamajame ‘ Kad 19X1-eji guliu pasakyti tiek, kad turime 
metai atnešty” buvo paminėta: p LIKą ir ALTą, tai įie turėjo. 
**Lieluvių tautos atgimimo ir su<-gariizuoti. Jei lietuviai gy- 
tautos kovoje daugiausia dirbo dytojai būtų pradėję organizuo-! 
Susipratę lietuviai daktarai: dr.1 C būtume sakę, kad kišasi | 
Kudirka, dr. Basanavičius, dr.' ne savo reikalus. Kaip atrodytų 
Šliūpas, dr. Grinius ir d mgybė 
kitų lietuvių gydytojų, tuo tar-. 
pu šiandien lietuvių tautos kis- Į 
včs kovoje matome tiktai du lie- 5 vai 7 
tuvius gydytojus, d kiti rūpina- ‘ 
si grynai savo asmeniškais rei- i - 
kalais. Latvių- inteligentų žy-' 
piiai mažiau negu lietuvių, bet 
latviai suorganizavo ekskursiją 
į Madridą ir visą pasaulį savo 
protestais nustebino. Tuo tarpui 
lietuviai g
isaEas plaukioja'*. j

Iš visa ko matyli, kad žmogus 
lietuvių gydytojų gyvenimą mi-l 
žai pažįsta ir lietuvius gydyto- [ 
jus įžeidinėja. Pirmiausia r ikia 
pasakyti, kad daug daugiau kul
tūrinį ir kitokį darbą dirba lie
tuvių gydytojų. Dr. Balčiūnas iš 
Wisconsin valstijos pasirūpino, ’ 
kad lietuviai būtų atstovaujami tlr 
su kitomis tautomis Milwaukeje 
Holiday Folk Fair. I___ ___
1976 metais šventė 200 melu 
nuo Nepriklausomybės paskel
bimo, gamino filmą iš LSA gy
venimo. Filmo gamintojai atvy
ko į Milwaukee ir nufilmavo ke
letą tautybių parodų, jų tarpe 
fr lietuvių bei keleto tautų šo
kius; vėliau tas filmas buvo ro
domas 30 Europos valstybių. 
Aš esu tikras, kad prieš išlei-

i Lietuviai tautų šven-j

1 j 
ydytojai po Bermudų t šia. tautų pasirodymą, kuriame 

dalyvauja ir lietuviai. Tc'ks pa- 
lodymas vyksta tris dienas.

Tauta pasirodo su savo parodo- 
m s, tautiniais šokiais, valgiais Į 
ir su įvairiais išdirbiniais, ku
riuos pardavinėja. 1980 metais 
toks pasirodymas įvyko lapkri
čio mėn. 21, 22 ir 23 dienomis 
Milwaukes auditorijoje, arenoje 
ii’ mecea. šitokį pasirodymą re
mia Bubsi alaus brovaras, kuris 

Kada VSA tenai pardavinėja savo alų ir 
’ tautybėms už geriausius pasiro-

tėję Milwaukeje
Kiekvienais metais Milwaukee j 

Internacionalinis Institutas ruo- I

p Liikams, jri pas juos prašytų 
audiencijos VLIKo atstovai ir < 
vėliau lietuvių gydytojų atsto-

Lietuvis gydytojas

žmonėms nepavargti ir 
kelti lietuvių vardą.

skiria premijas. Praeitais ***
kiaine pasirodyme da
lie 50 tautų ir tokius 

plaukė virš 73,000 
žmonių. Taigi jau vien iškėli
mas iškabos suteikia tautvbei

1 metais tol'

pa si rodymus

19X0 m. tautų pasirodyme vy
tus ias vadovas buvo dr. V.■, - I ' VII. r.

dziant, tą filmą matė L S A pre- Balčiūnas; parodai vadovavo V-
Ridentas ir Valstybės sekreto
rius. Tik jeigu vienoje valsty
bėje tą filmą per televiziją malė 
vienas milijonas žmonių, taigi, 
kad lietuviai yra Amerikoje, 
matė virš 30 milijonų žmonių. 
Taigi lietuviai gavo didelę' rek
lamą, ir ar vėl kada n&rs tokią 
reklamą gaus? Toliau, jo buvo 
pasistengta, kad Milwaukee 
muziejuje lietuviai būtų euro- 
pietiškame kaime. Taigi, lietu
viai irgi gauna didelę reklamą.

Kiekvienais metais vyksta pa
saulio gydytojų suvažiavimai: 
vieną kartą vyksta Bermudų 
salose, kitą kartą kitur ir t.t. 
Lietuvis gydytojas nenori atsi
likti nuo medicinos progreso ir 
į tokius suvažiavimus nuva
žiuoja, nes tai yra būtinumas.

■ Aš linkėčiau, kad. visi lietuviai 
gydytojai į tokius suvažiavimus 
galėtų nuvažiuoti.

Janušonis: maisto skvriu trar- 
kė William Cantwell, o parda- 

• vimo skyrių — T. Balčiūnienė; 
(jaunimo
(Palionienė iš Cicero; paaugusių 
šokius tvarkė St. Milašius.

toliau Nina Petrauskas ir J. Sirokas iš įį^ 60632;
D.

— Inž. Klemensas Čeputis iš 
Muskegon, Mich., specialiu laiš
ku atsiuntė $20 auką ir šiuos 
vertingus žodžius: “Linkiu 
Naujienoms tęsti toliau tą. didi 
ir sunkų laisvės baruose darbą. 
Arkite vagą po vagos apleistuo
se dirvonuose. Griovikų to šven
to darbo vis daugiau atsiranda.

šokiams. vadovavo p. Stovėkite ir toliau “Aušrds” lai-
kų sargyboje.” Dėkui už auką 
ir už pareiškimą, taip pat už

. . . . I bendradarbiavimą.P. Palioniene su jaunaisiais Į 
šokėjais pasirodė lapkričio mėn. — Imigracijos ir Natūraliza-

1 d. vakare, su šokiu Divai. cijos tarnyba praneša, kad sau- 
o šio mėnesį visi nepiliečiai pri- 

publika akylai stebėjo ir ątšily- valo pranešti savo adresą. Pra
ginė ilgais plojimais. Iš Valgių: nešimų blankai gaunami visose 
lietuvių skyriuje buvo matyti; pašto įstaigose. Juos užpildžius, 

bulvi- grąžinti paštui. Neužpildžiu- 
ą, baravy- siems gresia sunkios bausmės- 

I’ardavinį o sky- • 
riuje buvo matyti pardavinėjant Į 
gintarą, lėles, tautines juostas 
ir pan.

Jaunikaičiai mikliai šoko

pardavinėjant virtinius, 
nius blynus, napoleoną, 
kus, ramunes. — Dėkui kun. Zenonui Gela

žiui iš Marquette Parko už anks
tyvą prenumeratos pratęsimą, 

i švenčių proga sveikinimus ir ge- 
lokiame pasirodyme dalyvau-J pus linkėjimus/taip pat už $10 

ii, reikia gerai pasiruošti, Įdėti! auką.
daug laiko, patyrimo’ ir sudo
minti publiką- Linkime tiems — Ponia A. Sakas, Lancas

ter, Ohio, pratęsdaina prenu-
S lliililiiiniiiiiii.'iiiniiiiii!iiiiiii!iĮiii..t';;i:!i!iiiiiiiHiiiiiiiiiiiii!iii!::i!i!ii!i!nii!i! i^ meratą, savo linkėjimus atlyd

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454

miiiiiiiiiimiimmmmiiiiimmimimmmmmiiiimtmmmiiiiiimimmmmih

PASSBOOK 
SAVINGS.., 
the bsst way to sayjjegularfy!

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

Paid isj 
Compounded

V,

onavingyandLoan

WITH REPAYMENT 
’Vo*1 F“! T. YOU R INCOME

see us for 

financing 
P AT CUR LOW RATES

CHICAGO, ILLINOIS 60606

PhoM« Ylrffali 7-7747
Thur.9-8 Sat. 9-1

2212 WEST CERMAK ROAD

Frm KtzAXAVSXii,

BOūSSt Mon.Tua.Fr1.9-4

SEBVMG CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

— Čiurlionio Galerija, Ine
4038 Archer Avė., kasdien at
dara, išskyrus sekmadienį ir 
trečiadienį. Lietuviams ’ gera 
proga įsigyti lietuvių dailininkų 2,m4 _ P-rd.4mO|
darbų, kurie yra pardavimui. ual estate FOR SALI 
Įėjimas nemokamas. į

Į — Suėjo du metai, kai prieš
Kalėdas mirė dail. Teofilius 
Petraitis. Paliko liūdinti žmona

• Viktorija. , i
j — švento Rašto Tyrinėtojai 
! duoda veltui kietais viršeliais 
' įrištą knygą apie šventąjį Rarš- 
j tą. Pirmi atėjusieji j Naujienas 
! galės gauti: 1) “Amžių planą”,
371 psl., vardų rodyklės, arba
2) “Kasdieninė dangiškoji ma
na”, 200 psl., kasdieniniai pa
mokymai, arba 3) “Laikas pri
siartino”, 358 psl.

Knygas veltui gaus pirmi at
ėjusieji. Kas norės daugiau šios 
rūšies knygų, tai prašoma

_ i kreiptis į šv. Rašto Tyrinėtojus, 
~ ; 5421 S- Mozart Ave., Chicago,

(Pr.) .

yra Naujienų bendradarbis. 
Linkime p- Kairienei greitai pa
sveikti

Namai, 2wn6 — Pardavimai 
REAL EST ATI FOR SALS

Marquette Parko, Juozas Yakš-į 
lys iš St. Petersburg, Fla., Juo- Į 
zas Šimkus iš Royal Oak, Mich., I 
ir Jurgis Pauža iš North Bay, 
Ont. Dėkui visiems.

— ALTo komisijų pirminiu-1cinė P^mjero M Begino val
kai: politinės komisijos pirm- J(ižia Pajėgė išsilaikyti 6 mene-, 
dr. K. Šidlauskas, sekretoriato s,us’ daba.r atr^°’.ka^ i

•» 4-z v 1 i z^'Y -m o z-ers Inn lok'll Al f" i I
— G. J. Lazauskas, visuomeni
nių reikalų kom. — dr. L. Kriau- 
Čeliūnas, teisių kom. — dr. J. 
Valaitis, namų administracijos

— J. Skorubskas, spaudos ir in
formacijos — kun- dr. J. Pruns- 
kis. Pirmininkams palikta’ teisė 
parinkti savo’ komisijos narius, 
kurie vėliau bus tvirtinami val
dybos posėdyje.

— Dailininkės Veros Švabie- 
nės tėvas Jokūkas Baltramonai- 
tis mirė gruodžio 22 d., sulau
kęs 80 metų amžiaus. Palaido- j sis reikalauja pakelti algas mo- • 
tas gruodžio 27 d. šv. Kazimie- J kytojams, bet iki šio meto’ Bc-‘ 
ro Lietuvių kapinėse. Paliko du ginas nesutiko kelti algų 
sūnūs.
ir giminės.

— Dail. Barbora Morkūnienė 
prieš Kalėdas išvyko j Floridą 
atdstogu.

— Suėjo lygiai du metai, kai 
mirė dail. Juozas Pautienius- 
Našlė Stasė Pautienienė buvo 
paguldyta ligoninėje. Dabar ilsi
si namuose.

BEGINO KOALICINĖ
VALDŽIA BYRA 

JERUZALĖ, Izraelis.— Koali-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMORIJIMAIS.

u£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-7745

p

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• MAMŲ PSRKJMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI. j?

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ,*

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave.— 778-2233

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

\ • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

gu ta koalicija galės išsilaikyti i 
dar savai tę. Beginąs išbandė vi-1 
sas priemones, bet reikalingo ’ 
atstovų skaičiaus jis vis nepajė- r 
gia sudaryti-

Vyrauja įsitikinimas, kad tu
rės būti paskelbti rinkimai. Nu-j 
matyta, kad jie galės būti šių j 
metų gegužės 17 dieną. Opozi-j 

.lijos vadas Simon Peres jaučia, i 
[ kad Begino valdžia subyrės' 
I greičiau, negu jis mano. Peres 1 
i išsikalbėjo su švietimo ministe-. 
riu Zevulun Hammer. Pastara-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tek 436-7878 arba 839-5568

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

TeL 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kjdzie Avenue 

Tel. 776-8505

CLERK-TYPSST
Modern loop office. Congenial co
workers. 5 Day week. Good typing 
ability. Excellent CTA transporta
tion. Salary open. PAU) vacation. 

Phone for appointment.
HAIGH-GARDNER, INC.

175 W. Jackson Blvd.
(Suite A.657)
427-2973

DAŽYMAS IR REMODE-y 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Taiman Avenue 
Tel. 523-0383

marčios, dukra, anūkai aiškiai pasakė, kad toks daly
kas dabartiniu metu neįmano
mas. Ministeris Hammer jau! 
pranešė Beginui, kad visi dvy-1 
lika jo frakcijos atstovų pasi-; 
trauks iš koalicijos, jeigu mo
kytojams nebus pakeltos algos. 
Jie nepajėgia pragyventi.

Darbietis Simon Peres pareis-: 
kė įsitikinimą, kad ateinančius į 
rinkimus laimės darbiečiai ir 
bus sudaryta jų vyriausybė. Be- ■ 
ginas laabi daug kombinavo,1 
bet pagaliau jam pradeda ne-! 
pasisekti.

— Jonas Kairys iš Floridos 
rašo, kad jo žmona jau kuris 
laikas negaluoja širdimi. Kalė
dos vyrui buvo liūdnos, kai žmo-

jo $10 auka. Dėkui.

Aukų po $5 atsiuntė: ponia 'na guli ligoninėje.Jo’nas Kairvs

f SIUNTINIAI I LIETUVA j
1 MARIJA N0REIKIEN1 «

r MM Watt St, CMca««» HL 60621 « Tež. WA Ms7g7 I
Diaelli pagtrinkimat gero* rūžle* įviirig preldg. 4 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ 1l

SIWnNTAI Į LIETUVĄ 
Cosznoa Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Ž331 W. 6Mh St, Chxago, BL 40821. — Tel. WA I-J7S7

AMERIKOS KARIAI Į ARTI
MUOSIUS RYTUS

JERUZALĖ, Izraelis.—Dr. H.'

Kissinger, išsikalbėjęs su Egipto 
ir Izraelio valdovais, pradėjo 
važinėti po kitus Artimųjų Rylų 
valstybes ir tarėsi saugumo rei
kalais. Jis jau buvo Somalyje ir 
Saudi Arabijoje-

Grįžęs iš Saudi Arabijos, jis 
priėjo išvados, kad militarinį 
balansą gali išlaikyti tiktai JAV 
karo jėgos Artimuose Rytuose.1 
Jam atrodo, kad JAV aviacija 
ir laivynas turėtų turėti savo 
bazes keliose Artimųjų Rytų 
vietose. Jeigu Amerikos karo 
jėgų ten nebus, lai Sovietų eks
pansija bus tęsiama, o vėliau 
bus sunku ką rimtesnio prieš tai

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

TOWN OF LAKE apylinkėje išnuo
mojamas 6 kambarių butas antrame 
aukšte, pečiaus šilima.

Skambinti Y A 7-9229

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ .
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir. 
įdomi 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.

TESTAJIENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos? 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

į Knyga su formont>« gauna, 
m a Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

%

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymu 
2646 West 59th Street 
Tel. REpubllc 7-1541

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

&

Notary Rublio .
INCOME TAX SERVIC1 1

<159 5. Maplewood. Tel. 254-745® I 
Teip pat daromi vertimai, giminiu j 
Iškvietimai, pildomi pilietybei pre- 

lymai ir blankai. _

tiOMEOWNERSPOUCY
F. Zapolii, Aęent 
3208 Yt W. 95th St 
€v»rg. Pirk, III. 
40442, - 42*4654

fcre* aotfCasfuapV ,.Comgaw>l

TURIME DIDELĮ KPARDAWIA
Dėmesio — nuo 10 iki 50% nuolaidos!

Importuoto kristalo išdirbiniu aukso ir gintaro papuošalu. Lladro — 
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožiniu. Importuoto 

pewter ir dar daugiau gražiu dovanu įvairioms progoms.
Taip pat ir paveikslų.

Maloniai jums patarnaus DALĖ ir ROMAS D’AUKŠAI, sav.

AVALON GALERIJOS
"The Ultimate in Collecting and Gift Giving”

4243 ARCHER Ave. (tarp Sacramento ir Whipple), 
Chicago, Illinois

Atdara pirmad. ir ketvirt. nuo 10 vai. ryte iki fr -vaL vakaro;
antrad., trečiad., penktad. ir šeštad: nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Sekmadienį — nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. popiet

Tel. 247-6969

Dabartiniu metu Sovietu Są
jungą turi 100,000 kariu Afga
nistane, tuo tarpu Etiopijoj? 
yra 18,000 kubiečių. Libija yra 
pasiuntusi didoką savo jėgų dalį 
į Čadą. Dabartiniu metu Čadas 
dar nėra Libijos kontrolėje, be! 
jos kariai užima vieną provin
ciją po kitos.

— Ar rusai protestuos, jeigu 
JAV pasiųs savo aviaciją ar šar
vuočius į Artimuosius Rytus? — 
klausia Kissingeris ir atsako, 
kad jie neturi teisės. Jie tvirti
no, kad jie lik laikinai padeda 
afganistaniečių valdžiai, bet vė
liau tos valdžios prezidentą su
šaudė, o iš Afganistano dar ir 
šiandien neišsikraustė.

— Libija įsteigė atominės 
energijos ministeriją. Jos valdy
toju paskirtas Abdul Magid ei“ 1 
Mabruk el-Gaud- Buvęs užsienio 
reikalų ministeris Ali Abdcsa- 
lam Treiki paskirtas diktato- 
riaus Moammar Chadafi politi- j 
niu patarėju. >

— Senatas pnktadienį pradės 
busimosios vyriausybės narių 
tvirtinimą. Opozicija planuoja 
nuodugniai tikrinti busimojo 
Valstybės sekretoriaus Alexan
der Haig praeitį.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimu, 
felefonuoti 778-8000

Advokatai
*

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nno 9 vai. ryte 

iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 
P vai. ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susiturima.
TcA 776-5162 arba 776-516S

2649 West 63rd Street
Chicago, ID. 60629 * |

PIRKITE JAV taupymo bonu> 6 — Naujienos, Cbfc&gc, 8, Ill. Friday, January 9, 1981




