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SOVIETU VERTĖJAS ATBĖGO I VOKIETIJA

I

RADIJO PROGRAMA VASARIO 16. t.

Lietuvių ir anglų kalbomis 
programas Vasario 16 d- proga 
radijo valandėlėms, ruošia Ame- 
rikos; Lietuvių Taryba. Anglų 
kalba1 įkalbės Lojolos universi
teto profesorė dr. Agnesina 
tJering, kazimierietė, o lietuvių 
kalba — ALTo pirm. dr. Kazys 
Šidlauskas ir akt. D. Markelytė.

Radijo valandėlių vadovai, 
kurie tas programas norėtų gau
ti, prašomi tuojau pranešti 
ALTui, adresu 2606 W. 63rd St., 
Chicago’, IL 60629- 
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INFORMACIJOS P. AME

RIKAI APIE LIETUVĄ

ALTas užmezgė ryšį su talen
tingu- lietuviu laikraštininku A; 
Miciudu, kuris gyvendamas Ar
gentinoje dirba, TELAM žinių 
agentūroje ir pel: kurį informa
cijas/apie Lietui-ą bus galima 
perteikti Pietų Amerikos spau
dai ir radijui.

A. Mičiudas kaip laikraštinin
kas dalyvavo_ Madrido konfe- 
rencijoje ir grįžęs j Argentiną 
per TELAM agentūrą Pietų 
Amerikos spaudai davė plačių 
informacijų apie Vlado šakalio 
iš Lietuvos atvežtas žinias, apie 
jo keliamą reikalą atšaukti Rib- 
bentropo-Moįo’tąvd’ į^pąktą, ku- j 
riuo buv<yf ;iiuieintąsy Lietuvos 1 
užgrobimas. Mičiūdaš-į painfor- į 
mavo apie JAV delegacijos j 
II- pirmininko Kampelmano pa-s
reiškimą, kad Maskva laužo f Vakar įdėjome ALTo Infor- 
žinogaus teises Lietuvoje. Į macijoš - pranešimą, kad sausio 
- A.;Mičiudas.- ALTui pranešė, 15 dieną Chicagon atvyks tėisi- 
kad V. Šakalio perteiktas ir ki- ninkas R- Spencer Oliver ir uk- 

/ tas žinias apie Lietuvą perdavė rainiecių salėje skaitys paskaitą 
Paragvajaus, Peni, Bolivijos, apie Madrido konferenciją.
X, » .T ’ TF.l. •! • • —I- v • ' • J • - « AT 'T'

SALVADORAS RUOŠIA
MAS RINKIMAMS

SAN SALVADOR, Salvadoras- 
— Pulkininkas Jose Guillermo 
Garcia, penkių žmonių vyriau
sybės narys, trečadienį paskel
bė, kad kraštas ruošiamas rin
kimams. Dabartinių metu kraš
tą valdo penkių žmo'nių chunta, 
tvarkanti visus ekonominius ir 
politinius krašto reikalus.

Pulk- Garcia paskelbė, kad 
vien pernai Salvadore žuvo de
šimt. tūkstančių žmonių. Krašto 
vyriausybė perėmė. Salvadoro 
karo apygardų viršininkai, dau
gumoj kariškiai, pulkininkai. 
Kraštas neaprimo, maištavo 
įvairios grupės ir kraujas lie
josi kiekviename didesniame 
mieste. Maištininkai noėjo pa
grobti krašto valdžią ir įvesti 
savo tvarką, bet kariai neleido 

{Castro šalininkams sauvaliauti.
Ir karininkai ne. kartą, labai 
žiauriai elgėsi.

Vyrjairsybė priėjo'\. išvados, 
kad krašte Leikia būtiiiaf pra
vesti demokratinius rinkimus. 
Kariai nori, kad krašte būtų 
sudaryta demokratinė vyriau
sybė, kuri galėtų vykusiai tvar
kyti nė.-fįk, politinius, bgt ir ki
tus mailius' 'r-eikąlus. ■

R. SPENCER OLIVER 
CHICAGON NEATVYKS

ii

fe/-.
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.^ .Šiaurės. Amerikos kalnų Viršūnės užverstos dideliais ledo klodais.
• ’ šaltis rakina ežerus ir upes.

UKRAINIETIS ATSIVEŽĖ PLUOŠTA
KARIŠKU SOVIETU DOKUMENTŲ

35 METŲ NIKOLAI (VIKTOR) KOROLIUK VADOVAVO 
VIENOJE VYKUSIOJE KONFERENCIJOJE

BONA, Vokietija. — Ketvir- - —---- ------- ---------

SOVIETU SĄJUNGA STATO DIDŽIU
LIUS POVANDENINIUS LAIVUS

ATŠILĘS ANTARK- 
T1KOS LEDAS

USUAJA, Ugnies Žemė.

tadienio vakare keleiviniu vokie
čių lėktuvu iš Austrijos į Vaka- 

1 rų Vokietiją atskrido Sovietų 
I pilietis Viktor Koroliuk. Nusilei- 
I dęs jis tuojau paprašė aerodro
mo policiją nuvežti jį pas atsa
kingą Vakarų Vokietijos parei- 

Į gūną, kad jis galėtų gauti reika 
lingą protekciją savo gyvybei.

Ketvirtadienio naktį demo- 
j kratinė Vakarų Vokietijos vy
riausybė oficialiai pranešė, kad 
35 metų Sovietų pilietis Viktdr 
Koroliuk yra Vokietijoje, bet 

j plačiau apie jį tuo tarpu nieko 
negalėjo pasakyti.

Paaiškėjo, kad ketvirtadienio 
rytą Sovietų agentai viską aukš
tyn kojom vertė, ieškodami So 
vietų kariško vertėjo Viktor Dol
gych Vienoje.? Jis buvo patiki-’ 

j mas Sovietų kariku vertėjų vir- 
šininkas. Dolgych gerai mokėjo 

( rusų, vokiečių, ukrainiečių ir ki 
tas kalbas. Jau septyni metai

15 dieną Chicagon atvyks teisi

Čilės, Urugvajaus jir Brazilijos 
laikraščiai.

* aje

BOLŠEVIKŲ NUŽUDY-
I Tieji šauliai

Lietuvių šaulių Sąjunga Išei
vijoje išleis leidinį apie bolševi
kų nužudytuosius; šaulius- Jau 
turima keletas šimtų pavardžių 
ir pagrindinių informacijų apie 
nužudytuosius.

i

šiandien t'as pats ALTas pra-J 
nešė, kad-tarptautinės teisės spe
cialistas Spencer Oliver tą die
ną į Chicago1 neatvyks ir jokios, 
paskaitos neskaitys, nes jis-ir. 
vėl privalo išskristi į Europą. 
Jeigu jis .kada galės-atvykti į 
Chicagą, tai čikagiečius pain- 
f or imtos.

-----„--------- i
Visi, žinantieji apie bolševikų !

NUSKENDO BRAZI
LIJOS LAIVAS

nužudytus šaulius Lietuvoje ar
ba apie numarintus Sibire, pra
šomi žinias apie juos ir nuo
traukas siųsti šį leidinį ruošian-

MACAPA. — Antradienio nak 
tį Jari upėje, įtekančioje į Ama
zonę, atsimušęs į smėlio užtva
rą, nuskendo medinis laivas. Juo 

čiam kun. J. Prunskiui, adresu: važiavo vaikų ir jų motinų eks- 
2606 West 63rd Street, Chica-: kursija. Žuvo mažiau 120 asme- 
go, IL 60629. . j nų, 186 buvo išgelbėti. Manoma,

(ALTo Informacija) j kad žuvusių gali būti iki 220 as- 
— ------- i--- ;—— ■■ - menų. .. j : * ■ • ? ■■ ;

Tokie laivai plaukioja Amą-—- ‘ Dr. Kissingeris pasitari-1
muose- su Izraelio politikais I zones uėje ir Jos baseine. Jis’ga- 
bandė juos . įtikinti, kad kuo Įėjo vežti apie 150 žmonių, o ve 
greičiau susitartų su Jordanija 
ir pasirašytų taikos sutartį.

’ WASHINGTONAS. — Praei
tą pavasarį žvalgybos satelitas 
atsiuntė informacijų, kad Bal
tosios jūroje esančio Severovins- 
ko uosto laivų statykloje, netoli 
Archangelsko, yra ,statomi nau
jo tipo didžiuliai povandeniniai 
laivai.
Tolimesnėmis žvalgybos duo

menimis tai yra didžiuliai puola
mieji povandeniniai^ laivai, va
dinami slaptažodžiu Oscar. Jie 
bus panaudoti prieš lėktuvne
šius, kuriems sudarys dešimt • 
kartų didesnį pavojų, negu da-| 
baltiniai. Oscar tipo povandeni
niai laivai yra ginkluoti sviedi
niais, kurie savo taikinius galės 
pasiekti net už 200 mylių. Da
bartiniai povandeniniai laivai 
sėkmingai kovoja prieš lėktuv
nešius tik 20 mylių nuotolyje. 
Lėktuvnešius saugoja įvairaus j 
tipo laivai nuo pavandeninių lai
vų atakos- Jų užduotis bei veik
los plotas žymiai padidės, kas 
kelia laivynui susirūpinimą, ne
įeinant panikon.

Tikrumoje Oscar nėra dides
nis už Amerikos didžišusią po- 
vanderfįnį laivą Trident. Bęt jis 
nėra skirtas- kovoti prieš fektuv- 
nešius af karo' laivus. Jo paskir- 
tis'-’yta’ leisti tarpkontinentines 
tolimo skridimo raketas. Sovie-

po- 
žinomų Ty-

JIE DEŠIMT KARTŲ PAVOJINGESNI LĖKTUV- 
I NĖŠIAMS Už DABARTINIUS

tai taip pat turi tokio tipo 
vandeninių laivų, 
phoon vardu.

Manoma, kad Oscar pagamin
tas iš titanijaus metalo, turi 
10,000 tonų, varomas atomine 
energija, gali plaukti 40 mazgų 
per valandą ir giliau pasinerti. 
JAV laivynas skubiai ieško prieš 
jį kovoti efektingų priemonių.

PILNAI SUDARYTAS NAU
JOS ADMINISTRACIJOS 

KABINETAS
Į WASHINGTONAS. — Ket
virtadieni paskelbta, kad Spe
cialios prekybos reprezentantu 
pakviestas Respublikonų parti
jos komiteto pirmininkas Bill 
Brook, 50 metų amžiaus. Ne
užilgo bus paskelbta visa eko
nominių patarėjij taryba.

Taip pat oficialiai pranešta, 
kad Baltųjų Rūmų gydytoju pa
kviestas dr. Daniel Ruge. Jis 
yra pažįstamas prezidentienės 
Nancy Reagan. Ji ir dr. Ruge 
praktikavosi Northwestern uni
versiteto: klinikoj neurohirurgi-

. ~ K tarP Sovietų ir šiaurės Atlanto 
pietų ašigalio (Antaiktikos) at- Sąjungos karo vadovybių Vir
inančios žinios sako, jog pietų noje ėjo pasitarimai apie reikalą 

ašigalis šįmet yra gerokai alM'- suniažint-i’abiejų pusių karo jė- 
/gašRyfu Europoje. Posėdžiuose 
ilgus .metus ėjo ginčai su rusais 
dėl neteisingų ir netikslių jų 
žinių.

Nauji pasitarimai buvo pra
dėti prieš kelias savaites, bet tie

les. Mokslininkai bijo, kadyne- 
plyštų Ross ledo kalnai ĮĮr ne-. 
Įkristų į vandenį- Jei taip atsi
tik tų, tai visuose vandenyse pa
kiltų vanduo, kas savo ruožtu 
priveiktų žmones bėgti į -aukš
tesnes vietas. pasitarimai nesibaigdavo. Xu-

Dabartinę padėtį Antarktiko- fai?ta abiejų. delegacijų astovus 
je galėjo savo akimis matyti • 
trys britų tyrinėtojai — 36 mė
tų Ranulph Fiennes bei. Oliver 
Šhepard ;rr 39 'nieki Charles 
Biuton, dabar žygiuoją didžiau
siais Ross ledynais. Praeitais 
metais jie nutarė apeiti aplinkui 
Žemę, keliaujant pietų ir šiau
rės ašigaliais — Arktika ir Ant- 
arktika. Jie apskaičiavo, kad 
tokia kelionė aplink Žemę už
truks trejus metus.

žė daug daugiau- '
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KALENDORĖL18

Sausio 10: Rugailė, G in vii as.

Sausio 11: Vilnė, Andrius, Na- 
meda, Gryžulis, žygantas.

Sausio 12: Arkadas, Gludė, 
,. Abaris- , . ,

' - Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:34.
Oras šaTtaft'iC ie*': ' • etį

KRITIKUOJA SINATRĄ

Washington Post ir New York 
Time kritikuoja d a i n įninką 
Frank Sinantrą, pakviestą vado
vauti prez. Ronald Reagano 
inauguracijos banketų progra
moms. Jam primetami ryšiai su 
kriminalo sindikatu. Busimasis 
Gen. prokuroras William F. 
Smith pakaltino minimus laik
raščius neteisingu žinių skleidi
mu.

Frank Sinatra laikomas Ame
rikos patriotu ir Amerikos prezi
dentų draugu bei gerbėju. Jis 
padėjo suorganizuoti inaugura
cijos balius prezidentui John E. 
Kennedy.

AR BEGINĄS RESIGNUOS?

JERUZALE. — Izraelio sosti
nėje kursuoja žinios, kad sekan
čią savaitę atsistatydins prem
jeras Menahem Beginąs ir jo 
koalicinė vyriausybė, turinti 
sunkumų vidaus gyvenimo rei
kaluose ir užsienio politikoje. 
Ketvirtadienį Beginąs grasino 
atsistatydinti dėl disputų apie 
mokytojams algų pakėlimą. Taip 
pat gresia finansų ir švietimo 
ministerių atsistatydinimas. Jei 
atsistatydintų finansų ministe
ris Hurvitz, tai su juo iš kabine
to pasitrauktų dar trys ministe
rial.

paleisti šventėms. Dolgych. kaip 
Sovietų vertėjų grupės pirmi 
ninkas, su kiekvienu vertėju pa
kalbėjo, įsakė pasiruošti ir nu
rodė, kurioje viešbučio vietoje 
jie visi turi būti. Jis pats priža
dėjo kartu su vertėjais lankti, 
kad visi kartu galėtų išskristi Į 
Maskva.

Vertėjų grupė laukė, bet Dol 
j gych nepasirodė. Jie nutarė už 
Įsukti į jo karnharj ir pažiūrėti, 
ar kartais kas jam neatsitiko. 
Jis pats aplankė visus vertėjus. 
Įsakydamas pasimiršti, o pats 
nepasirodė. Kambaryje rado pa
ruoštus kelionei visus vertėjo 
daiktus, bet paties niekur ne
matė- Jie nutarė dar palaukti, 
gal kartais jis at.-iias, bet nesu
laukė.

Vėliau paaiškėjo, kad Dol 
gych kažkur dingo, l'žaliarmuo- 
tas Sovietų saugumas, bet ir tai 
nieko nepadėjo. Daiktus rado, 
bet Dolgycho nebuvo. Nerado ir 
dokumentų. Sovietų agentai kė
lė ant -kojų .Vienos saugumą, bet 
Dolgycluy ^nerado. Jie dabojo, 
kad ir kiti vertėjai nedingtų.

Visus hus’ebino ketvirtadie
nio naktį Vokietijos vyriausybės 
pranešimas,\ad taip ilgai ieško

ŠNIPUI BARNETT PASKYRĖ 
18 METŲ KALĖJIMO

BALTIMORE, Md. — Teisė
jas Frank Kaufman, išklausęs 
buvusio ČIA agento bylą, pa
skyrė jam 18 metų kalėjimo ir 
liepė tuojau uždaryti. Teismo 
metu paaiškėjo, kad buvęs ČIA 
agentas, norėdamas užsidirbti 
pinigų, teikė Sovietų agentams 
žinias apie amerikiečius, dir
bančius ČIA Įstaigai. David Bar
nett nutraukė ryšius su ČIA 
prieš 10 metų, bet teisėjas pri
ėjo išvados, kad jis neturėjo tei
sės duoti Maskvos agentams 
senų ČIA agentų vardus.

Barnett pareiškė teismui, kad 
jis norėjęs uždirbti daugiau pi
nigų, todėl ir teikė Sovietų agen
tams ČIA įstaigai dirbusių agen
tų vardoš. Barnett tikėjosi už
dirbti pinigų Indonezijoje, ten 
jis išvažiavo, bet jam nepasise
kė. Vietoj uždirbti, jis Indone
zijoje prarado pinigų. Barnett 
prisipažino teismui apie šnipinė
jimą rusams ir pareiškė, kad iš 
rusų jis yra gavęs $92,600- Ži- 

i nias apie buvusius agentus ■So
vietų valdžia galėjo naudoti šąn-r 
tažui.

Teisėjas būtų galėjęs paskirti 
jam sunkesnę bausmę, bet to 
nepadarė, nes nuo prisipažinimo 
prie kaltės spalio 29 d., Barnett 
pilnai kooperavo su FBI ir CTA 
siekiant išaiškinti, kokios galėjo 
būti jo nusikaltimo pasėkos.

— Carol Fox, 1954 m. Čika
goje Įsteigusi Lyric Operą, ket
virtadienį dėl ligos pasitraukė 
iš vyriausios vedėjos pareigų. 
Mrs. Fox yra 54 metų amžiaus.

— Gerai informuotų sluoksnių 
žiniomis, Ronald Reagan pasky
rė žinomą pedagogą ir adminis
tratorių Terrel H. Bell švietimo 
sekretorium.

Robert Vesccf advokatas

— Nikolai Koroliuko atvežti 
dokumentai sako, kad Rytų Eu
ropoje rusai turi 150,000 karių 7mas Nikolai Koroliuk (ar \ ik- 
daugiau, negu oficialiai prisi- tor Koroliuk — Dolgych) yra 
pažįsta. Vokietijoje, vokiečių vyriausy-

, ,.. > . ■ ■ — —   - ■ ■! jaywy- dpsuC SęOiUS, O Ir l3(IU Mip'd-

dar kartą prašo Bahamų teismą to, kad įvyko didelis nesusipra- 
Nasau mieste leisti jam pasi- timas. Vienoje jie ieškojo’ Vik- 
liktL Rinkiminei Niksono kam- toro Dolgych. Sovietii vertėjų 
panijai jis nelegališkai buvo da- viršininko, o jis jau buvo dih-

Nasau mieste leisti jam pami

gęs ii.. Austrijos.- Dingęs Dolvęs 200,000 dolerių, kuriuos pa
ėmė iš svetimo fondo. Dabar jis ,gyęh ir Vokietijos Koroliuk bu- 
nenorjjaiškintis teismui jAV-sę. ;yp ^vienas ir us p.ats- Kada jis

buvo siunčiamas į Austriją, tai 
turėdavo dirbtiną Dolgycho var
dą, kad galėtų laisvąjį pasaulį 
ir toliau apgaudinėti.

DCigvch savo kelione iš Vie
nos, matyti, iš anksto ruošė. Jis 
patyrė, kada ir kaip Vokietijos 
lėktuvai iš Vienos išskrenda į 
Vokietiją. Susidaro įspūdis, kad 
jis bėgo į Vokietiją be vokiečių 
pagalbos. Jeigu būtų turėjęs ry
šių su vokiečiu žvalgyba, tai 
Vienoje buvusieji gausūs šnipai 
būtų pastelėje ir pradėję sekti. 
Patys vokiečiai tvirtina, kad jis 
pabėgis iš Austrijos be vokiečių 
ž\-algybos žinios. Jis buvo visas 
detales smulkmeniškai studija
vęs. Visiems nustatė ir nurodė 
laiką iš viešbučio išvažiuoti 
švenčių proga Maskvon atosto
gų, o pats, viską jralikęs, bet pa
ėmęs kariškų dokumentų ryšu
lėlį. |*asiekė aerodromą ir išskri
do iš Austrijos. Jis galėjo būti 
rusų į Vakarus išsiųstas, bet jis 
dabar galės vakariečius infor
muoti apie Rytų Europoje rusų 
laikomas divizijas,: .
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PRISIŲSTA PAMINĖTI

šaltos žiemos vaizdasAi. ŠILEIKIS
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j si pas Yčus visas sodžius ir klau turėjo išeiti anksčiau, todfl iili*
ko gyvas, nes Mykolo Archan
gelo ir juodųjų reakcionierių mi
nios apsupti rūmai buvo padegti 
ir visi ten susirinkusieji sudęgė.

JV __________ Tomsko jis turėjo pasišalinti,
jo'pirinojT minė”' "Jau nes žandarmerija, pradėjo prie '

Praeitą vasarą viena po kitos pavergė jaunimą. Vėliau atsira- 
iš spaudo* išėjo dvi teis. Algir-1 do hipniai, pagal bytnikų mo- 
do Budrecko knygos. Pirmoji (lėlį, šie sa\o agresingumu, aro- 
broš:ūra “Nuosmukio apraiškos”, , g.tntiškuinu didelėmis grupėmis 
32 psl. Antroji — “Prie Tėvynės j rinkosi laukuose, lengvu gyve- 
aukuro”, 48 psl., 42 eilėraščiai,; nimu džiaugtis. Juos pasekė ir 
jų dauguma šauliams. • universitetų studentai, ypač San

Kaip pirmoji, taip ir antroji | Francisco mieste. Universitetuo- 
knyga, atrodo, spaudoje buvo > se kėlė riaušes prieš Vietnamo 
tiktai trumpai paminėtos. Rei- ! karą. Kalifornijos universitete 
ketų daugiau dėmesio atkreipti' 
į pirmąją brošiūrą, kur autorius 
nesigaili ironijos bei kritikos ra
šytojams ir dailininkams.

“Nuosmukio apraiškos” suda- < 
ryta iš dviejų dalių: Pirmoji da- i 
lis — straipsniai, o antroji — sep 
tyni eilėraščiai, pavadinti “Sa- i
tyra’'. Įvade autorius pabrėžia Amerikos jaunimo. Tačiau, Eu- 
dvąsinės kultūros atsilikimą nuo ropoję hipiams nesisekė įsikur- 
techniškos pažangos. Jis rašo: Ii- Bandė įsikurti Olandijoje, 
£iŠ andien abstraktiniame mene bet iš ten buvo išvaryti. Palai-1 
ir poezijoje viešpatauja absur
diškos chaosas ir melas”

Autorius pavaizduoja moder
nišką meną, kaip nepageidauja
ma. bet nedaro išvadų iš savo 
teigimu. Žmonijos kultūros rai
da nejučiomis keičiasi. Nesuge
bėdami sekti naujų pasireiški 
mų, pasiliekame toje pačioje vię 
toje, kokioje buvome. Kultūros 
vertybių pažinimas neateina sa
vaime; Nors nemažai lemia pro-' 
paganda ir veiksminga reklama. ; 
tačiau šaknų reikia ieškoti gi- ■ 
liau, kad būtu galima jausti bū - j 
tinumą naudotis visom s tomis j 
vertybėmis, kurios visapusis- Į 
kam pažinimui būtinos.

Rimčiausiu autoriaus st ra i objektyvuojasi proto-ir dvasios
niu la kytina tas kur jis aptaria j 
bytninkus ir hipius. Kas yra tie! 
bytnikai? Jų veikla prasidėjo,! 
kai atvyko į JAV keturi Angli-1 
jos farmeriukai muzikantai, va-! 
dovaujant John Lennon, kuris į
neseniai buvo nušautas, pasiva-į sąmonės, kur nėra grožio, tiesos, 
dinę ‘’Beatles" koncertuoti. Ši- į 
tie apšepėiiai uždegė Amerikos-; 
jaunimą trankios muzikos entu
ziazmu. Gitaromis, diržais ir 
džinguliukais apsikarstę, užsiau
ginę ilgus plaukus ir barzdas.

dėstė sociologiją juodaodė An
gele Davis, prokorpunistę. Orga
nizavosi teroristai, žodžiu, vyko 
kažkoks neaiškus Liberation Ar
my išsiveržimas, į kurį buvo 
įvelta Patricia Hearst.

Narkotikų šmugelninkai darė 
ir tebedaro didelius pelnus, iš

sosi studento Jono paskaitų ar 
š’aip pasakojimų. Atsimenu, kai 

' jis atsivežė iš Biržų lietuvišką 
( Tilžės kalendorių ir ėmė mums 

skaityti iš jo Maironio eilėraš- 
: čius:
1 niekas Tavęs taip karštai nemy

lės, kaip Tavo apleistas poetą, 
Jau niekas kančių tiek neken-’ 
tės, kaip jis dėl Tavęs numylė
ta”. Toliau seka Žemaitės “Vals
čiaus teismas” ir kitos apysakos. 
Jis pažadino neišdildomą Tėvy
nės meilės jausmą. Ir patį stu
dentą Joną, užaugusį svetimam 
krašte, tarp svetimų žmonių, tie 
susirinkimai teigiamai veikė. Jis 
vėl atgijo savo šeimai ir savo

1 tautai, l’ie tamprūs ryšiai, ku- 
į riais susirišo su savo kraštu, su 

savo sodžium, savo šeimyna, vi-
. s3 gyvenimą nenutrūko”.

Kitais metais jis įstojo į Pet
rapilio universiteto istorijos — 
filologijos institutą. Jo materia
liniai rūpesčiai pasibaigia. Insti
tutas duoda jam visą išlaikymą, 
drabužius, knygas ir nemokamą

do gyvenimo pasėkoje, lytiniai 
išsigimėliai pradėjo paradus gat 
vėse ruošti ir reikalauti pripa
žinimo jiems teisių.. .

Reikia sutikti su Alg. Budrec- j 
i ko mintinus. kad nesveiki pąsi-1 
■ reiškimai yra visuomenės vėžys.

Kas liečia meną, autorius ne
daro išime ų: Visą modernišką 

į meną pasmerkia, nenurodyda
mas, kodėl modernusis menas 
“nėra” menas? Man rodos, kad 
tokį sprendimą daryti, kokį da
ro autorius, yra per drąsu. Gal 
būt. jis galvoja taip, kaip daro 
masė: kas gražu, tai turi būti1 
menas. Groži ar gražumą kiek
vienas k:taip supranta. Menas

kiomls parodomis. Nekvieskite 
ir nesityčiokite vėliau iš jų, jei 
visa tai suprantama tik ‘‘patep
tiesiems” arba jų hipokrįtams.

Autorius neturėtų užsigauti 
dėl mano pastabų. Mūsuose me
nas jau taip nususintas, kad 
kiekvienas tepa ką tik nori ir 
vadina save menininku.

Kas liečia antrąją “Nuosmu
kio apraiškos” satyrinę pusę — 
e’lėraščius. autorius nesigaili, 
“pipirų” literatūrai. Poezija nėra 
kasdieninė kalba. Kitaip ji ne
būtų poezija.

Tavo vilnys^ skalauja mūsų 
krantu^,

Ten Kęstutisįant žirgo projojo.
Birutė puošė ten aukurą šven

tą. . -
Tačiau ne visa Budrecko ei

lėdara turi formos aiškuipą; ne- 
visur ritmas išlaikytas. Bet ne 
tai autoriui rūpėjo. Matomai, 
turinį jis laikė pagrindiniu daly
ku. Vienas eilėraštis skirtas Si
mui Kudirkai, kai jis bandė pa- f pas autorių-

išraiška, kokia forma ar technika 
bebūtu kuriamas.

Sunku suprasti, ką autorius ’ 
nori pasakyti: “Nesidžiaukite to- j 
kiu menu, kuris yra pripuolamai 
atsit ktinis arba kuriamas iš pa-

Antroji Alg. Budrecko knyga 
“Prie Tėvynės aukuro", skirta 
Lietuvos šauliams. 48 psl- kny
gelė gražiai išleista. Kieto krai- 
dinio popieriaus viršelis,. Vie
nas eilėraštis “Maršas šauliams” 
Alf. Mikulskio gaidų kompozici
ja. tekstas — Algirdo Budrecko. 
įdėtas paskutiniuose puslapiuo
se. ” ' Lf i <.

Visi eilėraščiai patriotinio tu
rinio. Kai kurie itin būdingi, 
pav., eilėraštis ‘‘Praradimas”:

Praradus asmenį brangiausią. 
Taip liūdna žemėj ir nyku.
Skausmu širdis paplūdus ver- j

kur kuriama vadovaujantis pa- 
sąmone. Čia tektų įrodyti, ar 
pasąmonė (percention) yra ne
sąmonė, ar mąstymo sinonimas? 
Toliau: Negadinkite mūsų lie
tuviškos visuomenės savo to-

j

jo kibti. 1908 m. jis vedė kun. 
A. Neįmano dukterį Oną. Jis 
persikelia iš Tomsko į Semipala 
tinską, Sibire, gimnazijos inspek
toriaus pareigoms.

Vasaros metu, o kartais ir žie
mą, jis važiuoja vienas, ■arba su 
šeima į Lietuvą. Kelionė ilga ir 
sunki, trunkanti apie 15 d. Jis 
važiuoja arkliais, traukiniu ir 
laivu- Lietuvoj jis aktyviai daly
vauja ir Vilniaus Mokslo Drau
gijos susirinkimuose ir Vilniaus 
Ev. Reformatų Sinoduose.

1916 m. Jis persikelia su šeima 
į Voronežą, rusų berniukų gim
nazijos direktorium. Tuose pa
čiuose rūmuose prisiglaudusi yra 
ir jo brolio, Martyno Yčo vardo 
gimnazija su dideliu būriu lietu
vių mokytojų ir mokinių. Jonas 
Yčas Voroneže įsitraukia į lietu
vių organizacinį darbą. Jis visur 
dalyvauja: mokinių globos ko
mitete, švietimo, sekcijoj, meno 
fonde ir kitur. Jis pilnas energi
jos ir pasiryžimo, dirba Tautos 
labui.

Pabėgt pasiryžo į laisvės dau- Į 
sas. •

Ant denio paplūdo nekaltojo;
kraujas,

Ir taškės į jūros bangas.
Nei vienos, nei antros knygos, 

kaina nepažymėta, Gaunamos
M. Š.'

PROFESORIUS DR. JONAS YČAS
4 (1880.VIĮI.21 — 1931.XII.17)

DR. DANUTĖ YČAITĖ-KREGŽDIENĖ
Šiemet sueina 100 metų nuo bėga į Ameriką. 

I mano tėvelio,, istoriko — istori
ko — prof, dr: Jono Yčo gimi
mo. Aš noriu patiekti jums ke
letą atsiminimų: iš jo paties ra
šytos knygos -SBiržąi”, kuri bu
vo išspausdintu jau po jo mir-

* c ?
! Jonas gimė l§80.m. rugpiūčio
• 21 d. šimpęliškių km., apie 5 
J km. į pietų rytus nuo Biržų 
’ miesto.

H-uos budėjimuos naktų.
vštic nabrėžia ilgesį, liū

dėsi. - • — -
liavą autorius taip da nuoja:

Baltija, tu didi, nemarioji.

Tėvelio' senelis, irgi Jonas 
Yčas, buvo baudžiauninkas, gra-

1 fo Tiškevičiaus Sližių dvare. Po 
Aleksandro II manifesto dėl bau 
džiavos ar vergijos panaikinimo
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1917 metais bolševikams paė
mus valdžią Rusijoj, daugelis 
lietuvių Tarybos narių ir moki
nių patenka į kalėjimą. Jų tar
pe vicepirmininkas M. Sleževi
čius, vicepirmininkas Martynas 
Yčas, kunigas Jasenskas, J. Vo
kietaitis, Zigmas Žemaitis, kun. 
Penkauskas, Adomas Varnas, 
dr. E. Draugelis ir kiti. Jonas 
Yčas, rizikuodamas laisvės ne- 
tekinių už valdiškų pinigų išeik
vojimą, paima iš ruąjjįberniukų 
gimnazijos 13.Q^:^^?‘ir išperka 
lietuvius' kalintus- iš bolševiku 
komisarų. - ?' ’•

* (Bus daugiau)

bėgti iš Sovietų laivo. Šis pen- mokslą, 
kiaposmis eilėrašjtis skamba: Į Mano tėvelis rūpinosi ir bro- 

• Užguitas, pavargęs nelaisvėje) ko Martyno išmokslinimu. Jis
Simas, i samdo broliui mokytoją ir pade

da pinigais. 1900 m. iš Amerikos 
atsiliepia ir tėvas, Martynas 
Yčas, Jono tėvas. Jis dirba auk
so kasyklose, South Dakota. Po 
kelių metų išvažiuoja pas tėvą 
sūnus Stanislovas. 1913 m. Jono 
tėvas miršta nepamatęs daugiau 
nei savo šeimos, nei tėvynės, ku
rios labai ilgėjosi.

1903 m. Jonas Yčas baigia pir
muoju Petrapilio Institutą, to-

: dėl gali pasirinkti sau vietą, kur 
į norėtų būt paskirtas. Prof. Sere- 
! doninas, kuriam Jonas buvo įtei

kęs savo diplominį darbą, norė
jo kad jis tuojau ruoštųsi profe-

Sugrįžęs Kalėdų atostogoms^.į • sūrai ir liktų ten pat. Jonas gal- 
namus, Jonukas randa dideli pa- vojo apie brolį Martyną

Jo motina svarbiau - yra jo išmokslinimas, 
ligota, neseniai po gimdymo. Tė- Profesūrą gali dar palaukti.- Jis 
vo namie nebėra. Tokioms sąly- { pasirenka* Tomską, Sibirą. Sibi- 
goms esant, jo senelis ir motina j ras buvo liberališkesnis kraštas, 
inusprendžia Jonuko nebevežti 
atgal į Mintaujos gimnaziją. Dė
dės Dagilio prašomas atvažiuo-1 
ja iš Biržų kunigas Meškauskas • 
ir tiesiog įsako vežti vaiką atgal 
į gimnaziją. Taip jis baigia ke
turias klases Mintaujoje.

Martyno Yčo mažamečiams 
vaikams, kurių buvo keturi, vals 
čius paskyrė globėjus, kurie 
pradėjo likviduoti turtą, viską 
pardavinėti. Paliko tik ūkis, ku
rio pagal įstatymus negalėjo par 
duoti. Iš to didelio sielvarto Jo
no motina susirgo nervais. Dė] 
lėšų stokos Jonas nebegalėjo Į 
grįžti Į Mintaują, todėl dėdės 
Dagilio ir sinodo padedamas iš
važiuoja į reformatų iš laiko
mą gimnaziją Slucke. .Minsko! 
gubernijoje. Dėl lėšų stokos ir. 
nuotolio Jonas jau nebegalėjo 
parvažiuoti namo. P a si likęe 
Minsko gubernijoj, jis uždar
biaudavo’ privačiomis pamoko-, 
mis. 1898 m. Jonas baigė gim-. 
naziją sidabro medaliu. Mano, 
motinos pasakojimu, tėvelis bū. ■ 
tų gavęs aukso medal į, bet jį nu- j 
baudė už tai, kad jis kartu su l 
kitais mokiniais nenuėjo į cerk
vę per caro Mikalojaus vardines.

Tėvelis norėjo studijuoti teo
logiją ir padavė prašymą Vil
niaus sinodui. Jo prašymas bu
vo atmestas. Kunigas senjoras 
Kadaras pasipriešino sakyda
mas: “Užtenka mums mužikų 
kunigų — Šepečio ir Jakubėno. 
“Dėdė Dagilis patarė jam stoti 
į Petrapilio istorijos — filologi
jos institutą, bet su prašymu pa
vėluoja.

Tais laikais valstiečio vaikas, 
norėdamas įstoti į aukštąją mo
kyklą, turėjo pirmiausia £asi- 
liuosuoti iš valstiečių luomo ir 
gauti savo valsčiaus atleidimą 
“prigovoru” vadinamą. Reikėda 
vo užtai užmokėti 25 rublius ir 
•iar pastatyti magaryčias vals
čiaus rinktiniams vyrams. Joną 
Yčą atleido iš valsčių luomo, bet į 
oradėti studijuoti buvo jau per 
vėlu. Jis praleido visus metus 
šimpehškiuose. mokydamas sa 
yo brolius: Stanislovą ir Marty-

* 1 
Sftf? ką Tašo jo brolis Marty- | 

nas knvsjos i vade. i
“Ilgais gitmoe vakarais renka* 2 —Naujienos, Chicago, I1L. Sai.-Mon<lav, January 13.^ 19$1

sikeitima namuose
kad

. TURI VILTIES IŠLAIS
VINTI AMERIKIEČIUS

ALŽIRĄS. — Iš Irano atei
nančios žinios duoda vilties vis 
dėlto išleisti 52 amerikiečius. 
Alžiro diplomatai tvirtina, kad 
JAV Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojo atsakymai į iraniečių 
klausinius patenkino Irano vy
riausybės sluoksnius. Irano val
džia Įsitikino, kad prez. Carteris 
nesirengia ir nenori Irano vy
riausybės apgauti.

Teko girdėti, kad Irano prem
jeras nori paprašyti dar vieną 
paaiškinimą. Christopher nuta
rė dar pasilikti Alžire klausimui 
išspręsti. Christopher norėtų, 
kad 52 amerikiečiai grįžtų dar 
prie Carterio, nes vėliau reika

lai gali kcmplikuotis-

ten buvo mažiau kreipiama dė
mesio į tautybę ir. luomą. Toms 
ke Jonas įsteigė privatinę pavyz 
dinę gimnaziją, kurią lankė žy
mių veikėjų vaikai. Tomske bu
vo gana didelė lietuvių kolonija, 
kurios centre buvo kun. Denikis 
ir Jonas Yčas.

Pirmosios revoliucijos metu jis 
aktyviai dalyvauja Rusijos ko
voje prieš carą ir senąjį režimą. 
Jis įstoja į kadetų partiją ir iš
renkamas į vietinį centro komi
tetą. Tomske įvyksta pirmas, 
negirdėtas inteligentų pogro
mas. Geležinkelio valdybos rū
muose ir teatre vykdavo Toms
ko inteligentų mitingai. Jonas 
Yčas irgi ten dalyvavoį Šį kar
tą, tačiau, gimnazijos reikalais

i. Ap e Trispalvę L etuvos vė^ senelis gavo “čielą” žemę iš 33 
dešimtinių šimpęliškių kaime 
ir pradėjo ūkininkauti- Jis vedė 
Lapienytę iš Kryriškio vienkie
mio ir laimingai gyveno. Jie su- 

j laukė vienturčio sūnaus Marty
no, kurio motina mirė jam-esant 
vos 2 su puse meta. Senelis, ne
norėdamas parvesti į namus sū
nui pamotės, pats vienas jį au^ 
gino. Martynas lankė Biržuose 
mokyklą ir anksti pradėjo ūki
ninkauti. Jo tėvas liko “ant los- 
kavos duonos” pas sūnų.' Tėvo 
ir sūnaus santykiai buvo geri. 
Martynas Yčas vedė Zanę Da
gilytę iš Mažutiškių km., poeto 
Stanislovo Dagilio seserį. Stanis 
lavos Dagilis mylėjo savo švo- 
gerį Martyną ir dažnai lanky
davosi šimpeliškiuose. Dagilis 
buvo vienas iš pirmųjų baigusių 
aukštąjį mokslą Petrapilyje — 
istorijos filologijos institute. Jis 
buvo gimnazijos mokytojas Su- 
muose. Ukrainoje.

Martynas Yčas, mano tėvo tė
vas. mėgdavo kurti eilėraščius. 
Jis parašė: “Čigono gyvenimas”. 
‘Grafo Tiškevičiaus pokylis”, 
“Parašas ant kryžiaus” ir kiti 
buvo kaimynu plačiai skaitomi 
perduodami iš rankų į rankas. 
Buvo geras ir sumanus ūkinin
kas. Jis pasUtė šimpeliškiuose 
vėjo malūną. įsigijo 2 namus su 
2 Valakais žemės Biržuos^ ir ęjar 
vedėsi miško prekyba. Visa šei
ma gytrno gerai. Kai jiems gi^ 
mė'pinp^imis Jonukas, jau 
anksti pradėjo įi ruošti i moks
lūs ir tikėjosi jį išleisti i “pro 
fejorius” 9 metu Jonuką vęža j
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Computers Dressed In Khaki
. Now there are computers 
iough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
ibown in the photo is housed 
in a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing power of a 
complete commercial data 
Processing center.

But, unlike its civilian cous- 
kis, this system can operate in 
the severest of environments 
•. . including desert heat. Arc
tic cold, and salt-laden tropic 
Humidity. Consequently, the 
lystem can handle many

kinds of front-line computing 
chores, such as directing air- 
craft strikes against enemy 
armor, or determining the 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a suboft 
diary of United Technologic! 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is hnil 
around the company’! 
tarized” digital computer* 
Their circuitry is derived froil 
commercial .computers mano 
factored by Digital Equipment 
Corporation. Special compo 
nents and packaging makf 
them suitable for military w 
on land, at sea, and in the air.
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naEijttf klasę ir palieka jį'PoVi- 
Ibį J/kubėno globoj. . V
j890 m. Martynas Yčas paten- 

ka r’ltaWpma trims’tnėnes'arps 
ų4 nelegaliem lietuviškas Spsu- 

platinimą. Išėjęs iš kalėjimo 
vejai rudeni pąfcfka risk^ ir.iš-
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DR. JONAS BALYS

SAMPROTAVIMAI APIE LIETUVIU
- APGYVENTAS VIETAS

(Tęsinys)

Jei Hitleris 1939 m. kovo mėn. 
pareikalavo atiduoti Klaipėdos 
kraštą Reichui, tai nėra preteks
tas ateičiai: jis pasgirobė ir visą 
Čekoslovakiją, o 1939.IX.2 die- 
ųą Maskvoje išsiderėjo iš Sovie
tų ir gabalą Suvalkijos, kurią 
paskui pardavė kaip kokią kar
vę -tiems patiems Sovietams už 
7,5’ mil. aukso dolerių. Karą 
pralaimėjus, tie ir visi kiti Hit
lerio užgrobimai, tuo" pačiu ir 
Klaipėdos krašto aneksija, nie
kais nuėjo. -* -

.Melskimės ir tikėkime, kad 
Lietuva kaip nors atgaus “de 
facto’’ nepriklausomybę bent sa
voj dabartinėse ribose, t. y., su 
Vilnium ir Klaipėda. Nieko ge
resnio mes negalime tikėtis. Sie
nų įsisenėjimas yra šiuo atveju 
svarbus veiksnys mūsų naudai. 
Mes neturėsime ir tokios kuk
lios karinės jėgos, kokią turėjo
me 1919-20 m. Atsiminkime, 
kad tremtyje esą lenkai neatsi
sako savo pretenzijų į Vilnių ir 
nesiliauja mums siūlę uniją. Jie 
turi kariuomenę, kuri per vieną 
naktį iš socialistinės, galės pasi
daryti šovinistine. Kokia yra ga
rantija, kad nebus pakartota 
naūja “želigovskiada”, jeigu tik 
pasitaikytų proga?

•Būtų mūsų laimė, jei. tuo pa
čiu metu būtų nusilpę visi trys 
mūsų didieji kaimynai, t y.- ru- ■ 
sai, lenkai ir vokiečiai, kaip buvo 
pasibaigus Pirmam pasauliniam 
karui, ir amerikiečiai neateitų 
kurio nors gelbėti, kaip jie gel
bėjo rusus Antrojo pasaulinio 
karo metu ir ilgai po jo.

■ Tokie yra “tautinio degene
rato” samprotavimai. Ar aš kal
tas, jei Dievas ar gamta davė 
man kritišką protą, sugebėjimą 
analizuoti faktus, bet nepasiduo
ti jausmų ekstazei?

J. Tijūno patikslinimas

Dr. Jonas Balys savame-

straipsnyje rašo: “Man nežino
mas J. Tijūnas apšaukė mane 
Naujienose (1980.X1I.19) “tau-! 
tiniu degeneratu”, nes aš siūlęs 
atsižadėti “Mažosios Lietuvos” j 
anapus Nemuno, kuri niekados 1 
jokiai Lietuvos valstybei nepri-1 
klausė”- Patikslinu — kas tik-: 
rumoje buvo parašyta, būtent:' 
‘To viso akivaizdoje, šiandien ■ 
visa Lietuva, išskyrus tautinius 
degeneratus, veda nenuilstamą 
kovą už valstybės atstatymą su 
jai priklausančiomis žemėmis”.

Tai ir viskas, kas buvo rašyta 
apie degeneratus, kurių kiek
viena tauta turi, turime jų ir i 
mes. Yra sakoma: velnio iš 
maldos neišmesi, taip pat ra
šant tautiniai valstybiniu klau
simu, ir degeneratu neišbrauksi. 
Apie juos buvo pasisakyta bend- 
rvbiniai, bet asmeniškai niekas i ” 1 
nepaminėtas, nes spaudos etika Į 
neleidžia rašyti, o žmoniškumas i 
— inkriminuoti kitus. Tas pa
liekama jų pačių sąžinės balsui 
ir tautinei savigarbai bei mora
lei. Gi kartais nejučiomis išsi-i 
duoda ir patys, nes ant vagies 
kepurė dega.

Dr. J. Balys, kad labiau nu
vertintų oponentą, rašo man!

Vytauto bažnyčia Kaune

DETROITO NAUJIENOS
ŠAULIŲ TRADICINES 

KOČIOS

Nėra kampelio, kur r. 
paukštelio, nėra vietelės, 

j nebūtų lietuvių. Prie Michigano 
i ežero, gražioje apylinkėje, yra 

1 į St. Joseph miestelis. Jame gy- 
nežinc'mas . Gal ir taip, bet jei daugiausia vck’ečių kilmės

ST. JOSEPH, MICHIGAN
'.ebūtųl ninku tarpe. Prieš keletą metų ■ 

kur ji buvo išstačiusi savo darbus/ir

Švyturio Jūrų šauliai, palaiky- 
1 darni tradicija, kiekvienais me

tais ruošia bendras kūčias. Pe- 
» reitais metais giuiodžio mėn. 24 

diena Šv. Antano Parapųos sa- 
. Įėję tokias kūčias suruošė sesės 
I švyturietės šaulės, talkinant bro 
1 liams šaulianis. Bendrose kūčio- 

se dalyvavo apie 70 šaulių ir 
svečiu. Buvo paruošta ir papuoš
ta Kalėdų eglutė, kurią uždegė 
vicepirm. Bronius Valiukėnas. 
Meninę programą atliko Vilija 
Teličėnaitė pagrodama klarnetu 
porą kalėdinių giesmelių, Rūta 
ir Vytė šnapštytės padeklamavo 
Kalėdoms pritaikintus eilėraš
čius. Kūčių nuotaika buvo gera, 
visi dalyviai po kūč’ų susirinko 
bažnyčion pasimelsti. Kūčių vai
šėse dalyvavo parapijos klebo- 

; nas kun. Alfonsas Babonąs ir su
kalbėjo prieš valgį maldą- Daly
vavo ir buvęs kun. Kazimieras 
Simaitis. Kūčioms vaišes paruo
šė darbščios sesės šaulės: Angė- 

__ lė Buksnienė, Elena Bražiūnie- 
“ nė, Gienė Martišienė, Dana Že- ’ 

braitienė, Gražina Valikėnienė, 
Bronė Sūkauskienė, Danutė Pet 
rauskienė, Emilija Lungienė ir

bet taip yra, jau kelinti metai. 
Vieni sako, kad perbrangi įžan
ga, kitur buvo pigiau, o gal yra 
ir kitų priežasčių.

* ♦ ’ ♦
LB informacija Detroite 

radijo bangomis

LB jau daro pastangas įkurti 
didesnėse lietuvių kolonijose se
nelių prieglaudas. Geras suma- 
nimas, jau senai reikėję įkurti 
senelių prieglaudas ar kitokius 
senelių namus, o ne antrą Vilką 
kurti.

* * ♦
Švyturio Jūrų Šaulių metinis 

visuotinių susirinkimas.

Susirinkimas įvyks sausio, 
mėn. 18 d. 12 vai. šv. Antano 
Parapijos kavinėje. Susirinkimas 
labai svarbus, bus renkama nau
ja Kuopos Valdyba, Revizijos 
Komisija ir Garbės Teismas. Bus

numatyti ir aptarti ateities pla
nai.- paminklo atidarymas ir šven; 
tinimams, šaulių stovyklos pa-* 
gerinimas ir kiti darbai. Prime-' 
narna, kas dar nesusimokėjo na* 
rio mokesčio prašoma prieš su
sirinkimą užsimokėti. Kviečiami 
visi šauliai susirinkime skaitlin
gai dalyvauti. Praneša Kuopos 
Valdyba.

%
CHORO REPETICIJOS

Detroito Jaunimo choras va
dovaujamas muziko St. Sližio po 
švenčių atostogų Dievo Apveiz- 
dos parapijos patalpose pradėjo 
repeticijas. Jaunimas kviečiamas 
repeticijose dalyvauti. Dainos 
ruošiamos Vasario 16-sios meni
nei programai, vasario 15 dienai 
(sekmadienį) Dievo Apvaizdos 
Parapijos salėje, Southfield. Iš
kilmingą minėjimą ruošia Det
roito Lietuvių Organizacijų 
Centro Valdyba.

Ant. Sukauskas

A. P. BAGDUONS "

NABSULAUKI

pasirašo, tai jau žinoma, kas 
rašo. Man atrodo, kad svarbiau 
žinoti, ką rašo, bet ne kas rašo.

žmonės, bet yra įsikūrę ir kele
tas lietuviu šeimų.

Jame gyvena Mažeikos šeima.
Iš to galima padaryti išvadą, Mykolas Mažeika, buvęs Varnių 
kad apie valstybinius, tautinius apylinkės teismo teisėjas, Ame-
ir visuomeninius reikalus tegali
turėti savo nuomonę ir rašyti Į ėjo Į pensiją." Neilgai teko pasi
tik patricijai, žinoma, su tuomiĮ naudoti tą progą, jį prislėgė ne- 
ir skaitomasi, nes kitaip nepa- • ]emta liga. Ilgokai išbuvęs; ligo- 
togu ir nedrąsu pasisakyti. Gi Į ninėse ir po sunkios operacijos, 
plebėjams rašyti ir turėti sav< įent kiek sustiprejęs, gydomas, 

ir žmonos Oi gos slaugomas, na
muose.

rikoj dirbęs įvairius darbus, iš-

nuomonę — negalima, r.es ji 
esanti nieko verta-

Į dr. J. Balio rašinį U rauge i Jų duktė Kristina baigė la- 
(1980.XII.6) buvo atkreiptas bais gerais pažymiais -Central 
ypatingas dėmesys, nes pasira- Michigan universitetą, 
šė VLIKo vicepirmininkas, todėl rbūvo jos studijų dalis, o dar tu- 
manyta, kad VLIKo vardu te-j rėdama palinkimą ir meniškų 
pasisakoma. Kaip ten bebūtų

Menas

gabumų, jau kelintą kartą vie- 
ršąi pasirodo amerikiečių meni-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS
‘ sakyti savo kompetentingą žodi.

J. TijūnasUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN 
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ! i

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo asmeniška dėmėsi, gerai su jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą įkaitytoje 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

• v

SERVE WITH PRIDE IN " 
THE NATIONAL GUARD

CHICAGO, IL 60608

• U 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  d< 
Pavardė ir vardas___________________
Adresas ------------------------------------------

kuris

Spontoriauf pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
Naujieną pastangas, prašau jas siuntinėti-už pridedamus----- dol.
Pavardė ir vardas-----------------------------------------—  ——
Adresas________________________________ -—---------------

e Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.
Pavardė Ir vardas ------------------------------------------- -------------
Adresas - — - • ■ '

(Tėkraa atsitikėms)
(Tęsinys) A. .

Melaa biega vyni puo kitun, 
kitos. Kūčios gerai pavyko, sve- kap opis vundū. Tik, vyną dyną 
čiai buvo patenkinti. ■ t (Bruoni parneši laiškį iš Pavon-

* * * J denis. Ta L bova Petrele ląišks
iš šeuliun. Tinaa ons rasi, kad i 
padavis maluonis prašymą pa- 
tem prazidėntun, ėr ons išklau- 
sis. Bausmį sutrumpina lig 10 
metų. Basi, kad už pėnkiun me
tų “pasimatysma”. Ėr jiemi

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Švyturio Jūrų Šauliai Naujus

laikraštis “The Herald-Palla- 
dium” jos meno kūrinius gražiai 
įvertino. Dabar jau antrą kartą 
ji pasirodo su lietuvių tautiniu 
menu, apie kurį ilgu straipsniu i Metus sutiko Gražinos ir, Bro- 
gražiai aprašė Benton Harbor—’ niaus Valiukėnų rezidencijoje
St. Joseph laikraštis “The He- j 2084 Kinmore, Dearborn. Atsi- 
rald-Palladium” 1980 m. gruo- ’ ]ankė gražus būrys šaulių ir sve-. la‘uk Barauįkieni)’ kap įervi 
džio 9 d. Straipsnio autorius —. čių apie 60. Prasidėjo .su koktei-. gydruos, kad tik greičeu ty me- 
Alice Kosh. J liais ir šaltais užkandžiais,, 9. vai. ^aa prabiegtų, kad tik į Petrielj

■Jis ilgu' pusantros skilties, I įKa vakariene ir Šen gėrimai. dar gauU} pamatytį laisvą, gyvą 
straipsniu aprašė Kristinos Ma- Į Pnartejus !2 vai kp vreep.m), r 
žeikaitės išstatyta. Maud Pres-^ seimininkas V. Valiuke- _

. , T * nas trumpu žodžiu pasveikino oiinKa pavasare^, \asaras, 
ton Palenske Memorialbrolius šaulius ir ^ius ipaiin. rudinee, vilo blūogeuses bova 
St Joseph hetųviską ą kėdamas laimingų 1981 Naujų' žymas, šaltee sukausta laukus,- 
išdėjo nuotraukų. - Metų ir. tęsti-kova prieš pavergė vuo truobėkis longaa ėr dores

Be Kristinos nu kJUuą Sovietų Rusija kol atgausi- nabova sondari: riėjee ėr snim 
tris rankų j me Lietuvai laisvę ir Nepriklau- gaa pruo plyšęs pralinsdava ėr 

J somybę. Pakvietė visus sugie- saldi, saldi. Vūo ėr pats pečiuks 
doti Lietuvos Himną ir išgerti žabaraaš pakūrenta; mąžaa ta- 

šėldi. . :

ton Palenske Memorial Library/ nas trumpu žodžiu pasveikino

rastis įsidėjo 
išdirbinių nuotraukas. Odinę’, > 
odos išdirbinio siūlais apsiūtą, ’ 
gintarui sudėti, dėžutę. Ant jos. 
viršelio yra ' _ . . . .
prieš sodybą, prie kelio susta-; 
tytos ragių gubos, o vidury sor. 
dybos šulinys su L

; maitiškas, gėlių šakelėmis ir la
peliais išdrožinėtas, medinėš.. 
klumpes, su saulėgrąžų ar ra-į 
munių žiedais, o jų vainikėli^ 
vidurius puošia apvalios gintaro 
akys. ,

Trečioji nuotrauka buvo tau
tiniais rūbais papuošta lietuvaU 
tė. 'Jos kaklą puošia gintaro ka
roliai, o rankose laiko kankles. 
Toliau straipsnio autorius apra
šo apie gintarą. Gintaras yra 
brangenytė, jis yra kietas, gels- 
vai-rusvos spalvos (tokie buvo 
lietuvaitės karoliai — J. G.), ran 
damas gabalais Baltijos jūros pa 
krašty ir tik apdirbus ir nušlifa
vus vartojamas papuošalams.

Apie Kristiną Mažeikaitę ra- , 
šo, kad tėvai iš Europos emigran 
tai, jos tėvas Lietuvoje buvęs ' 
teisėjas, o ji gimusi Amerikoj ir

dar bluogeu pasijota.'Jiemi kuo- 
sieti, kruvinuonis skrepliems 
spjaudyti- Nusprendi, kad če 
bus j plaučių ’ uždegėms. Tad ėr 
jiemi gydyti numihees vaistaaš: 
sumali kanapių pyna su “liu- 
;berska” druska ir davi liguonee 
gerti, bat nieką nagelbieje. Bą- 
rauskieni silphieje dyna iš dy- 
nuoš, ėr karštis -nakrėta? Ęr 
taap devintą dyna akeles už
merki. Pryš mėrdama dar pasi
šauki Bruonj su vsiikaas pry sa
va luovas ėr, sunkee alsūdama, 
pašnibždoms dar pasaki:

— Laukeu Petrele.... dar du 
metelee lėka, bat jau nabsu- 
lauksu. Tuokė jau Dieva valei-.

Dar pravieri lūpas, nuorėję 
kon pasakyti, bat, pritrūkusi 
kvapa, nutėla.x £r jau nutėla 
omžinaa. ;

Taap ana nabagi sava šūnėle 
Petra ėr nabsulauki... - f

(Pabaiga)
lietuvių soayba, !tos4 Po‘rump“c”e“ora35 V‘-.

4 si vfenas kitą kaip broliai ir se- Užeje jdidyje ,speigaa, reikieje 
sės sveikinosi bučiniais. Gerai' aiti į tvartus karvis pamelžti, 

svirtimi/ Žeį' muzik^ juostelių grojant vy-!keulių šerti, yėštų lesinti. Ėr se- 
"įnuoji Barauskieni aje, galvą 

skuduraas apsiraišiuojusi. Bat 
vistyk parsišaldr nabagi, ba- 
lakstydama iš truobuos į tvartą. 

Vyną vakarą uždegi karštis, 
atguli į luovą, susikluosti, Bruo
ni išviri Jypa žydūh arbatas, bat 
vistyk , už!nėgti nagalieje. Rytą kainavo $546.

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

4 BŪFESTINGA1 IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

j ko linksmi šokiai-su išraitimais 
; iki 4 vai. vyto. Nuotaika buvo 
į nepaprastai gera. Už gerai ir 
■ skaniai paruoštą maistą tenka 
nuoširdi padėka šeimininkėms ir 

; i talkininkams vyrams G. ir B.
' Valukėnams, A. ir P. Šūks

niams, G. Martišienei, E. Bražiū- 
nienei E. Lungienei ir kitoms 
kurios-tik. prisidėjo, prie, pasise
kimo.:” - . j į

( LB Naujų <• Metų sutikimas, 
kiek teko:'-patirti nebepajiegia 
suburti didėsiiio skaičiaus publi
kos. Kas kaltas sunku pasakyti,

angliškai nekalbėjo, kol nelankė 
vaikų'darželio. Anksčiau ji ne- 
tirįsdavo lietuviškai kalbėti ir 
rodytis esanti lietuvaitė, bet su
sipažinusi su Lietuvos istorija ir 
jos praeitimi, nuomonę pakeitė. 
Ji pasisakė, kad turinti indą Lie 
tuvoš žemės. Taip užbaigia savo 
straipsnį autorius.

J. Girdžiūnas

'**- — A *- '■

>

— Izraelio pareigūnai tvirti
na, kad jie nekankina areštuo
tų arabų. ;

— Saudi Arabijos vyriausybė 
labai šaltai priėmė dr. Henry 
Kissingęrį; ; ?.

— Penktadienį aukso uncija^

D. KUHLMAN, B.S., Regtatruota* valztininka* n
J TeL 476-2206 j

ainaaaiiaH^
liėjuai U spaudos ir galima gauti knygų rinko ji

A.MERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio šidlauako knyga apie Amerikos lietuviu padan
gas daryti {tako* J kraito politika. 102 p*l. Kaina

Knygos bus Uilųstoc, Jei 1150 čekis arba Money Orderis 
bus paiixprta* tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
17i‘^ 8®. BiIstM SC, Ch5e*c<t IX.

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

Ecotrin
DUENTRIC COATED ASPIRIN

^arthritis

NEBRANGIOS, BET WING0S KNYGOS'
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros; meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos,* 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir "V7 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno" 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3. Į

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau-3 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

t 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 aprašys
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 Tomp-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 Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

• KĄ LAUMĖS L£M£, 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 na- 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe-' 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. - 
Kayga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6. 2

• SATYRINĖS NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio ; 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina ^2.’

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago^ - 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolery persiuntimo išlaidoms, -

3 —Naujienos, Chicago, Ill., Sat-Monday, January 13-20, 198|
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Afganistane Sovietų valdžia padarė tai, 
ko Helsinkyje pasižadėjo nedaryti

Nė viena Helsinkio aktus pasirašiusioji valstybė ne
pasakė Sovietų delegacijai tokių aštrių žodžių, kokius 
pasakė Amerikos delegacija. Labai smarkiai Sovietų val
džios atstovams Madride užvažiavo JAV delegacijos pir
mininkas Griffin R. Bell, gabus advokatas ir buvęs prez. 
Carterio vyriausybės vyriausias prokuroras. Jis davė 
visai Madrido konferencijai toną, nurodydamas Sovietų 
valdžios pastangas,ląųžyti/ ką pats Brežnevas buvo pa
žadėjęs praktiškai pravesti gyvenime.

Turiningą kalbą pasakė antrasis JAV delegacijos 
pirrrtrSnkas Max Kampelman, Griffino R. Bell pavaduo
tojas Warren Zimmerman, iškėlęs Lietuvos pavergimo 
klausimą; plačiai -apie pagrindines teises kalbėjo R. 
Spencer Oliver, Kongreso komiteto tarptautinės teisės 
specialistų vadovas. Bet rusams pačią karčiausią kalbą 
pasakė Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisi
jos pirmininkas, Atstovų Rūmų narys Dante B. Fascell. 
Kiekvienas jo sakinys buvo paremtas faktais, duotais 
patikimų liudininkų ir pačių Sovietų valdžios atstovų 
dokumentais. Pirmininkas Fascell Madride susirinku
siems Helsinkio aktus pasirašiusių valstybių atstovams 
faktais Įrodė, kad Sovietų valdžia sulaužė visus tuos pa
žadus, kuriuos viešai Helsinkyje pasirašė ir pasižadėjo 
pildyti pats Brežnevas, Sovietų Aukščiausiosios taryboj 
pirmininkas.

Sovietų valdžia Helsinkyje pasižadėjo nedaryti to, 
ką padarė Afganistane. Ji pasižadėjo neįsiveržti Į kai
myninę valstybę ir nevartoti jėgos, bet Afganistane ra
sai tą padarė. Pasižadėjo neprimesti svetimos sistemos, 
tačiau Afganistane jie tą padarė. Susirinkusiems 35 vals
tybių atstovams, Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
komisijos pirmininkas Fascell trumpai ir aiškiai, be visos 
eilės kitų dalykų, šitaip tarė:

“Paskutnėmis 1979 metų gruodžio mėnesio die
nomis buvo pradėta Sovietų invazija Į Afganistaną. 
Sovietų tankai peržengė Afganistano sieną kartu su 
dešimtimis tūkstančių Sovietų karių. Tuometinis Af-

A. S VILOMS •

“PASAULIO LIETUVIO” STRAIPSNIAI
. IR RECENZIJOS

kaitės ištraukos, neįrodo, kad 
daktaras būt klydęs ar netiesą 

. parašęs. Priešingai, R. Kasparo 
suminėtos citatos, sakyčiau, dau 
giau skatina skaitytoją įsigyti 
šios paskaitos atspaudą ir ją is-

ganistano vyriausybės vadas Hafizulla Amin buvo 
nušautas, kai pačios geriausios Sovietų kariuomenės 
jėgos puolė jo ramus. Kiti jo šeimos nariai ir vyriau
sybės vadai taip pat buvo nužudyti. Babrakas Kar- 
malis Sovietų karo jėgų buvo pasodintas Afganista
no vyriausybės priešakiu. Pirmoji Karmalio kalba 
afganistaniečiams buvo paleista iš magnetofoninės 
juostelės ir ji buvo paleista iš Sovietų Sąjungoje esan- 
ios radijo stoties. Jis nebegrįžo Į Afganistaną, kol 
Sovietų karo jėgos visiškai nekontroliavo Kabulo.

Sovietų Sąjunga tvirtino, kad josios karo jėgos 
Įžengė Į Afganistaną pagal afganistaniečių vyriau
sybės prašymą ir pagal’ Afganistajio-Sovietų Sąjun-;

- gos vyriausybių draugingumo', geros kaimynystės .ir 
i bendradarbiavimo 1978 metais pasirašytą sutartį'. 
Ketvirtas šios sutarties paragrafas liepia Sovietų 
Sąjungos ir Afganistano vyriausybėms viena su kita 
pasitarti apie saugumo, nepriklausomybės ir terito- 
rialinio integralumo priemones toms valstybėms ap
saugoti. Prieš Sovietų karo jėgų invaziją Į Afganis
taną, su kuo Sovietų Sąjunga tarėsi? Kieno sutiki
mą Sovietų valdžia gavo? Kaip vienos islamiškos 
valstybės diplomatas pasakė: “Atrodo, kad Aminas 
pakvietė savo žudikus atvykti i savo šalį”. Ar So
vietų kariuomenę galėjo pakviesti B,abrakas Karma- 
lis, kurio tuo metu visai nebuvo Afganistane? Kaip 
aš pirma pastebėjau, Babrako Karmalio vyriausybė 
yra gryniausias Sovietų Sąjungos išradimas,, tai rusų 
išmislas ir be afganistaniečių sutikimo primestas Af
ganistano gyventojams. Aišku, kad Sovietų Sąjungos 
ir Afganistano draugingumo sutarties ketvirtas pa
ragrafas nebuvo taikomas šiuo atveju.” (Ištrauka iš 
1980 metų lapkričio 24 dieną Madrido konferencijoje 
pirmininko Dante Fascell pasakytos kalbos.) .
Atstovų Rūmų nario ir Europos saugumo ii’ bendra

darbiavimo komisijos pirmininko D. B. Fascell kalba, jo 
surinkti faktai, pirmą kartą taip'aiškiai paskelbti Mad
rido konferencijon suvažiavusiems Sovietų atstovams, 
buvo tokie kartūs, kad jie labai blogai jautėsi. Jie turėjo 
sutikti su amerikiečių klausimais ir baigti kalbas apie 
Belgrado konferencijoje padarytus nutarimus ir Helsin
kyje pasirašytus pagrindinius-saugumo ir bendradarbia
vimo principus Europos taikai. Teisininkas Fascell yrą 
geras tarptautinės teisės žinovas. Jis yra'išklausęs šim
tus Sovietų pavergtų tautų liudijimų. Jis išklausė lie
tuvių, lenkų, latvių, estų ir kitų, pavergtų tautų atstovų

(Tęsinys)

Yra aišku, kad Maskvai bu- 
gal jo išmanymą, dar nereiškia 
blogį musų kraštui. Maskvai bu
vo paranku išvežti Sibiran šim
tus tūkstančių lietuvių ir ten jų 
dideles mases sunaikinti, sunai
kinti mūsų Tautos veikėjus, bet 
pagal Vinco Trumpos išmonės 
logiką^ tai dar nereiškia, kad tai 
bloga mūsų kraštui. Maskvai 
buvo paranku išžudyti 30,000 
mūsų partizanų, tai dar nebūti
nai bloga mūsų kraštui, štai ko
kioms nesąmonėms skleisti nau
dojamas “Pasaulio lietuvis”, ku
ris spausdinamas surinktomis iš 
išeivijos aukomis. Ar nereiktų 
kartu klausti: iki kolei, paga
liau?

Kasparas, vienas iš redakcijos 
narių) reeėrizija leidinio, išleis
to JAV Reorganizacinės Lietu
vių Bendruomenės, apie vaidme 
nį dabarties laisvinimo veiksnių 
situacijoje. Tai paskaita, mūsų 
žymaus d-ro ir visuomenininko 
Zenono Danilevičiaus, buvusio 
Amerikos Gydytojų D-jos medi
cinos JAMA žurnalo redakto
riaus. Paskaita buvo skaityta 
RLB-nės Tarybos atstovų su
važiavime. Bet kas krinta į ‘akis, 
kad recenzentas Romas Kaspe- 
ras šio leidinio aptarimui “Pa
saulio lietuvyje” yra paskyręs 
nepalyginamai daug daugiau vie 
tos, negu kitiems, jame paminė
tiems leidiniams, kurie yra ap
tariami vos vienu, kitu sakiniu. 
Jis šį leidinėlį recenzuoja, kaip

tisai perskaityti, šaltu protu ge
rai apsvarsčius padaryti išva
dą, kad jau atėjo laikas iškeltas 
LB-nės nuokrypas taisyti. Be 
to, Romas Kasparas cituoja šios 
paskaitos las vietas tendencin
gai ir tik tam, kad suniekintų ne 
tik daktaro pareikštas mintis, 
bet ir jo asmenį. Bet iš viso, to 
kios recenzijos negalima vadin
ti recenzija, nes ji žemina ne tik 
patį recenzentą, bet ir “Pasau
lio lietuvį” — LB-nės oficiozą. 
Recenzentas turėtų iškelti auto
riaus padarytas klaidas, jei jis 
paskaitoje būt suradęs. Tuo tar
pu jis cituoja paskaitos tokias 
mintis, kurios nėra klaidos, nei 
LB-nės vadų įžeidimas- Saky
sim, kad ir toks jo pareiškimas: 
“Autoritetai žūva, jei jie išsiža-

Taip pat, atspausdinta ir dr- 
Broniaus Nemicko paskaita, skai 
tyta Lietuvių Bendruomenės 
politinės komisijos konferenci
jos suvažiavime. Reikia tik nu
stebti tokiu jo aktyviu įsijungi-

sakoma, išsijuosęs, nors pats ra
šo, kad jo apimtis vos tik 14 — 
’”s puslapių. Reik manyti, kad 
Romo Kasparo toks šiam leidi
nėliui dėmesys-, rodo jį esant di
delės svarbos, o gal jis mano,

mu į šią komisiją, žinant jį bu
vus Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, merods, net 
Valdybos vicepirmininku. Ir tai 
dėl to reikia stebėtis, žinant kad 
ši politine komisija LB-nės va-- 
du Jstėigtaipoljtinfei veiklai veik
ti. Kitaip sakant, konkuruoti su 
VLIKo ir ALTo politine veikla. 
Aišku, kad tokia konkurencija 
yra nesveikas dalykas, keliantis 
tarpusavę nuolatinę trintį, skal
dymą mūsų visuomenės ir 
duplikaviiną politinės veiklos. 
Kas reiškią, kad tai bus silpni
nimas Vyriausiojo Lietuvos Iš- 
’aisvinimo Komiteto laisvinimo 
veiklos. ' ■

Dr. B. Nemicko paskaita, ku
pina kontroN’ersijų, bet tai yra 
būdinga jo galvosenai ir jo ra
šymui. -Nemanau, kad atsirastų 
daug tokių teisininkų taip galvo
jančių ir taip rašančių kaip dr. 
B- Nemickas.

Mano dėmesį atkreipė ir RK 
(jei neklystu, - tai bus Romas

kad jame mintys yra pavojingos 
visai LB-nei ?

Deja, paskaičius jo recenziją, 
pasirodo, kad ji nerimta, neob
jektyvi, tendencinga ir demago
giška. Jis piktinasi Naujieno
mis, kam jos skelbė, kad šis lei
dinys yra rimtas ir vertas dide
lio dėmesio. Atrodo, kad Reinas 
Kasparas a priori yra neigiamai 
nusiteikęs prieš Naujienas ir "jų 
nelaiko autoritetu. Jei taip, kas 
galėtų tvirtinti, kad Romas Kas
paras turi didesnį autoritetą, net 
ir už šį lietuviškajai išeivijai 
skirtą dienraštį? Nemanau, kad 
recenzento autoritetas būtų toks 
didelis, kad ką jis parašė, tai jau 
šimtaprocentinė' tiesa. Neteko 
spaudoje skaityti jo parašytų 
straipsnių, bei mokslinių veika
lų, kuriuose būt išdėstęs savo 
galvoje sukauptas didžias idė
jas.

Jam nepatiko, kam daktaras 
atidengė LB-nės vadų pasimeti
mus. Jo padarytos iš šios pas- 

pranešimus apie gyvenimą Rytų Europoje ir gyvenimą 
pačioje Rusijoje.

Saugumo komisijos pirmininko kalba buvo pati kar- 
čiausioji. Sovietų valdžios agentai buvo parejkalavę kal
bas sakyti prie uždarų durų, bet kiekvienam buvo aišku, 
kad Dante B. Fascell kalba tuojau aplėkė visą Europą, 
nes jo kalba buvo pati drąsiausioji. Jo argumentų niekas
nenorėjo paneigti, nes iškelti faktai rusams buvo žinomi,
kaip ir visai Amerikos delegacijai.

Amerikos lietuvių tarpe dar turime politikų, kurie 
drįsta tvirtinti, kad JAV nesipriešina Sovietų karo jėgų 
ir policijos primetamai vergijai ir kaimyninių valstybių 
grobimui. Yra ir tokių, kurie komunistams padeda 
griauti ALTą ir VLJKą.

da demokratinių pagrindų”. Juk 
tai gryna tiesa, tai liudija neto
limos praeities faktai. Visi žino, 
kas atsitiko su tais, dvidešimto
jo amžiaus totalistais. Bet jei 
Romas Kasparas taiko tai LB- 
nės vadamas ir juos įrikiuoja Į 
iotalistų eiles, tai jo reikalas, 
ir jam niekas negali užginti juos 
sutapatinti ir su dvidešimtojo 
amžiaus totalistais. .

Žodžiu, tokia recenzija nėra 
verta šio vardo, nes ji rašyta 
liepsnojančios neapykantos bū
senoje visam tam, kas yra RLB- 
nės veikiama. Jis ją baigia ciniš
ku pasityčiojimu. O tai tik dėl 
to, kad Romas Kasparas nesuge
bėjo daktaro sukauptas pareikš
tas mintis Įvertinti objektyviai. 
Matyt, jos jo^ąaĮyaTpęfį gilios. 
Todė| ; jis dąržh' užuominą, girdi, 
reiktų šio leidinėlio pavadinimą 
pakeisti ir pavadinti... pama
čiusi jauti ėmiau pūstis... Daleis 
kime, kad leidėjai priėmė jo 
siūlomą pavadinimą.“ Tada bū
tų aišku, kas ėmė pūstis, pama
čiusi jautį. Ir koks, buvo tos. var
lės tragiškas finalas. Nemanau, 
kad RLB-nės vadovybė norėtų 
tokio likimo ir Romui Kasparui- 
O vis tik jam patartina- pasiskai
tyti pasakėčią apie “Varlę ir jau 
tį”.

Baigiant šias pastabas dėl šios 
“recenzijos” ir Romo Kasparo 
daromos užuominos pakeisti pa
skaitos pavadinimą, jis “Pasau
lio lietuvyje” atskleidė savo 
kultūrinės dvasios skurdžią bū-

— Chicagos mokyklų super
intendento pareigoms kandida
tuoja juodosic's rasės pedagogė 
Ruth B. Love iš Oakland, Calif. 
Tam postui yra ir daugiau tos 
rasės kandidatų.

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS
(Tęsinys)

Vieną kartą M. K. Čiurlionis, vaikščiodamas 
po parką, atrado po suoleliu dvi trirubles ir iš
kabino skelbimą, kad rasti pinigai ir kur galima 
juos atsiimti.

Tuojau vienas po kito pradeda ateiti atsi
imti pamestų pinigų. Vieni ateina nedrąsiai, kiti 
— akiplėšiškai, kiekvienas pagal savo būdą.

— Ar negalima gauti pamestų pinigų ? — at-1 
ėjęs klausia.

— O kur pametei ir kiek? — paklausia Kons
tantinas, stebėdamas atėjusį.

— Oi, aš daug kartų ir daug pinigų pame
čiau, ką aš galiu žinoti.

— Na, kad nežinai, tai ne tavo.
— Nu, kaip ne mano, ponas? Aš tiek daug 

pamečiau! • , •
— Kiek gi? — mato Konstantinas, kad aki

plėša ir nori svetimus pinigus nusisavinti.
— Nu, šimtą, nu, du šimtu rublių, — spėlioja 

apsimetėlis.
— Ne tavo! — griežtai atkerta Konstantinas.
— Nu, gal ir ne mano, — nusileidžia, o pas

kui pribigcrindamas klausia: — 0 ponas, ar daug 
radai? Aš niekam nesakysiu.

Konstantinas nusijuokia.
— A’eik, kai atsiras tas, kuris pametė, tada 

pasakysiu.
Apsimetėlis gudruolis, nieko nepešęs, išdūli-’ 

na laukan. .
Po to ateina dar visa eilė. Pradeda -jau nusi

bosti. Kai kas iš šeimos pradeda prikaišioti, kad 
su tais pinigais ir galo nebus, eis ir eis į namus 
pašaliniai žmonės.

— Nieko, — juokiasi Konstantinas. — Juk 
tai įdomiausia tipų galerija. Tiktai pažiūrėkįt 
į kiekvieną, kaip jis ieško nepamestų pinigų. La
bai įdomu. • „

Pagaliau ateina ir uriadninkas.
— Kokie čia atrasti pinigai ir kodėl neat- 

nešėte jų į policiją? — iš karto bando kalbėti 
valdžios tonu.

— Pinigai mano atrasti. O jeigu policija pa
metė, tai ir pas mane atsiims, — ramiai atsako 
Konstantinas.

— Kiek tų pinigų? — užsidega godumu poli
cininko akys.

— Kiek pamesta, tiek ir rasta.
— Tamsta turi pranešti valdžiai!
— Čia ne valdžios reikalas, bet mano ir to, 

kuris pametė! — griežtai atkerta Konstantas 
raudonsiūliui, ir tas su apmaudu išeina, kad ne
gali pasinaudoti svetimais pinigais. Išeidamas dar 
bando grasinti, bet Konstantinas tiktai juokiasi

Pagaliau ateina berniukas, kuris pardavinėjo 
bulkutes ir kitus mažmožius kurorte. Įeina ne
drąsiai, varžydamasis.

— Sode ant suolelio priguliau, ir ten, tur 

būt, man iškrito iš kišenės du popieriukai po tris 
rublius. Tokie suglamžyti. Vienas truputį perply- 
šęs, — pasakoja mikčiodamas, labai nusiminęs.

• —Tavo, broleli, pinigai! — apsidžiaugia 
Konstantinas. — štai 'jie visai tokie, kaip tu pa
sakoji.

Nudžiunga berniukas ir išbėga laimingas.
* * *

Praeiname pro žalią namelį su didelėmis ve
randomis. Dabar jau aptriušęs namelis, bet iš jo 
liekanų, ypatingai — medžio marginių, matyti, 
kad tai būta prašmatnios ir gražios kurorto vilos.

Tai buvusios Markevičių vilos likučiai šitose 
verandose kadaise svečiavosi M. K. Čiurlionis, 
skambėjo jo linksmas balsas ir juokas. Kaip visa 
tai šiandien toli ir neįtikima pro nykius palaikus.

Markevičiai buvo artimi Čiurlioniu bičiuliai. 
Buvo kilę iš Lietuvos bajorų, sulenkėję ir nuo
latos gyvenę Varšuvoje. Druskininkuose turėjo 
vilą — labai gražią, rantytais medžio raižiniais 
išdailintą — ir čia atvažiuodavo vasaroti, o kar
tais ir ilgiau pagyvendavo.

Pats Markevičius buvo gydytojas, bet Drus
kininkuose nesivertė gydytojo praktika, čia jis 
buvo muzikas. Toks jis ir buvo iš polinkių: baigęs 
Maskvos konservatoriją, bet teko verstis gydyto
jo amatu pragyvenimo sumetimais.

Atvažiavęs į Druskininkus, mėgdavo groti 
vargonais. Kartą buvo net toks atsitikimas. Groja 
Markevičius vargonais ir, tur būt, nelabai bažny
tinę muziką, kad jo giminaitė Prosinska, Druski

ninkų aristokratiška davatka, klauso, klauso ir 
nesupranta, kas čia per muzika, tai ėmė ir apalpo:

— Ak, ak, kas čia su tuo Čiurlioniu atsitiko, 
kad jis ne taip groja.

Markevičiui teko nulipti nuo vargonų ir iš 
muziko vėl pasidaryti gydytoju.

— Marysenka, — (toks buvo davatkos var
das), — kas yra? Juk tai aš groju vargonais.

— Ak, tai tu, Juozapai, — atsipeikėjo davat
ka, — o aš maniau, kad mūsų vargonininkas taip 
klaidžioja.

Markevičius buvo geras ir jautrus muzikas. 
Tai jis pastebėjo M. K. Čiurlionio didelius gabu
mus muzikoje, prikalbėjo kunigaikštį Oginskį 
priimti.į savo mokyklą Plungėje, kas nulėmė toli
mesnį gyvenimą. Markevičius visą laiką domėjosi 
M. K. Čiurlionio mokslu ir labai jį vertino kaip 
muziką. Ir kai vėliau M. K. Čiurlionis susido
mėjo tapyba, senas daktaras buvo labai nepatėn- 
kintaš.

— Kokia čia tapyba tokiam gabiam ir mo 
kytam muzikui? — stebėjosi. — Tiktai laiko gai
šinimas.

Bet paskui ir pats žavėjosi M. K. Čiurlionio 
spalvingomis sonatomis, tikra muzika dailėje.' 

(Bus daugiau)
PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK~*^

, SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS^
■ ■ ■ - - - - - . ir i. r . - i.
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
"Ji* turiniu Jum | yitt*, kuri htbraiškti vadinama Arm«ged«ii~

- ' . (Ąprejsfcupo 16:16)

e

47. Girdime Dievą už tokį užtikrinimą, kad pagaliau teisingu
mas nugalės nuodėmę ir mirtį. Taigi, matydami, kad ta karalystė, 
kurioje bus parodyta nugalinėioji Kristaus galybė, yra visai arti, 
nesistebėkime tuo, kad pasaulyje turi įvykti Armagedono kova, 
kurioje bus panaikinti paskutinieji šėtono viešpatavimo likučiai.

Mes žinome, kad taip turės įvykti todėl, kad žmonės turi gauti 
pilniausią ir jau nebetrukdomą progą priimti Kristaus kara
liavimą.

Iš tikrųjų mes dabar turime širdingiausiai melstis į Dievą, 
sakydami:. “Teateinie tavo karalystė. Teįvyksta tavo valia, kaip 
danguje, taip ir žemėje”. — Mato 6:10.

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

DR. PAUL. V. DARGIS z 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa^shMtw Cwr-mvntty klinika 
Mtdiclnua direktorių*

VALANDOS; 3—9 darbo dienom!* it

J® “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

du Studentai tapo 
vagimis

LaIIJOTWH OIKI-hTOK

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans

¥

8

TCi____bl 8-5893

DR. A. B. GLEVECKAh 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBR AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt lOJrd StrMt 
Valandos pagal suitarlma-

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

Į Baltuosius Rūmus ne važiuos 
bet bėgte bėgs

CHICAGO, Ill. — Du jauni 
studentai per Kalėdų Šventes’ jsi- 
brovė j šiaurės Chicagos namus 
ir prisigrobė daugybę įvairių 
vertingų daiktų. Vagiliavo 22 
metų studentas dantistas John 
Christakis ir jo drąugas Michael 
Abbadini, 21 m. a. Jie išnuoma- 
vd du didelius sandėlius, kuriuos 
per kelias dienas pripildė įvai
riomis brangenybėmis, verto
mis apie $300,000.

Policijai pirmiausia pavyko su
rasti Christakio sandėlį kur rado 
vertybių, siekiančių 10,000 dole
rių vertės. Ten policija rado 
Christakio automobilį, jo adre
są, i-aktus ir kelis dokumentus. 
Netrukus jai pavyko išaiškinti 
ij antrą sandėlį, kuriame buvo 
keletas televizorių, radijo apa-

■ratų, drabužių, siekiančių 200 
j tūkst. dolerių vertės.

I Policija sekmadienį leis žmo- 
: nėms pasižiūrėti į suneštus 
1 daiktus policijos sandėlyje, 325 
j Hazel Ave., kad galėtų savuosius 
! atpažinti ir, po reikalingų nuro- 
' dymų, atsiimti. Sekmadienį nuo

Vasario 16-osios minėjimus pri- vai- ryto iki 5 vai .popiet ap
sirinkęs savo važinėjimams au- vog^eJ^ galės patikrinti, ar kar
kų”. O kaip tiek daug taryboje taisv.len dar >'ra jiems Pri
turėdami registruotų respubli- sagčių daiktų. . '|
korių, kalbos negali būti, kad Christakis yra. Gary advokato 
“estafetės bėgikus į Baltuosius sunus- Jam teks aiškintis teisme, 
rūmus”- išskėstomis rankomis ir ~ ', ' . . I -V ! i

su didžiausia pagarba nepriimtų 
Reagano administracijos parei
gūnai. Ar nebūtų teisingiau — 
pradžioje durininkai, o vėliau, 
gal pats “registruotas respubli- n0^e ^7^y^a'C^eilĮ sPayd® 

,_____ _______ikonas” Gečys, prisimeilins ir deli šalčiai ir siautė tokia baisi
Dr LEONAS SETRUTTS1 Su švenčių sveikinimais?kar- domiBaltieji Rūmai negales '^prie kurios nors sekretorės.,L’•'« pūga; kad daugelis gyventojų 

.. . „ .. .... ..... jis' esąs ti^siUkin^kad^0^ ne^eprisi_

DK FRAiNK PLEURAS 
OPTOM1TRISTAS 

kalba IABTUVIBKAA 
W. 71 *x. TeL 737-5149 

iiKnua *XU. muito akiiuua 
"contact WDMS" 

VaL agai auti tarimą, uidaryu

u

I

___ IMaloni Ponia Austini k

4>Dirvos” 1980 m. gruodžio 
1 d. skiltelėje “Iš kitos pusės” 

p- VM panaudojo sąmojų, kuris 
A. Gečį privertė pasidaryti bė
giku, užsiregistravusiu respub
likonu ir prisipažinti, kad JAV 
LB' Visuomeninių reikalų tary- 

—> ■ ba sudaryta iš dviejų trečiųjų 
■: registruotų respublikonų. Maf 

[| j nau, kad “antrojo VLlKb” vie- 
f tininkui iš savo tarpo reikės pa-- 

šalinti patį didįjį “demokratą’! 
; R.: česonį; jga respublikonų vai

korių, kalbos negali būti, kad

JAPONLJOJE SIAUTĖ
BAISI PŪGA

TOKIJO, Japonija. — Japo

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antracL 1—i popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak- 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos teltLu 448-5545

si čiui K IS, O. F.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

= - > - ■ - *•

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

tu siunčiu ir Naujienų pren ūme- palankiai sutikti kartu apsįlan- __ _________  _____„r_,------- ...
ratą už 1981 metus. kiusių demokratų, kurie rinki- ALToj susibarusiems gausiai* m^na. Vyresnieji pasakoja, kad

Kanados doleriui žymiai nu- minėje kovoje buvo aršūs res’. tąūsų garbingiems pensinin-■ ^82 Kietais Japoijoje buvo la-
; puolus, mums Naujienų prenu- publikonų nedraugai. Atsiminti- kams (kodėl r.e išmiruoliams sunki žiema ir dideli šalčiai,

tf05-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 —1742

bet tokių šalčių, kaip praeitą 
ketvirtadienį, tai Japonijoje ne- * - v-o x---- ir- —*^7**-v^ ---- ----- y,-^^r **

atnaujinimo kiek nors pridėti “buvo išrūpintas Lietuvos dip- ėyš savo teigimą, kad “mielai buvo, 
juos sutinkime pal-kti vertingai 
užtarnautame pušyje”, pi dys ’ 
ir pasuks.į rinito Ir .geros valios 
žmogaus kelią. Tegul pensinin-

merata nėra pigi. Dėl to ne visi na, kad Gęčfui tas padaryti yra ir seniams) būių sveika slūk- 
pajėgiame prie prenumeratos vieni niekai, nes jo pastangomis, moję estafetėje bėg i. Vargu Ge-

Naujienų paramai- Ypatingai Loma^ų tąstinumąs ir finansų 
tai atsiliepia., į. pensininkus. Aš prpblęinatika”-.Taigi, VM savo 
esu viena iš tokių.

Jums asmeniškai linkiu sėk
: sąmojuje toliau taip pasisakė: 
“To akivaizdoje veiksniai turė-

Penktadienį nustatyta, kad 
pūga prasidėjo didžiausiai snie
go debesimis, atsiradusiais iš 
Sibiro šiaurės. Vėjas tą sniegą

Aparatai - rtoieaai. jhc. oan-įmės, kantrybės ir ryžto, ne tik tu jaustis kaip estafetės bėgikai' ko žmogaus amžius tinka ir po- smarkiai neęė, kad sulygino - 
feZ Vi’iCH<-fc-Prie Nairijięjni dirbant, bet ir — vieni galį pailsėti, o kiti tu- sėdžiąvimųi ir rašymui prisi- visus kelius su didžiausiaiscj. ^uppcrao it ;

Wast Gilc*»a. tfri 4M4Š
foiac.* FRoa^ocr 8-sea*

j

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENIU
Telefonas 523-0440

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVFw

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge
5 ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymaa 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

HObERMSKOS AIR-CONDITIONED KUPLfCIOfe

ri bėgti”. paminiu. ■ sniego laukais. Vietomis sniego
Savo autoritetingame žodyje, j Turime ir labai gerų pensi- privertė net 11 pėdų. Jau suras- 

re- ninku, kuriems ir dr. Adoma- į y jr išaiškinti 33 žuvusių žmo-

plačioje lietuvybės darbų veik
loje.

Tad, visa kuo geriausio Jums parašytame laiške “Dirvos”
: daktoriui, Ą. Gečys pasakė, kad vičius, patikrinęs sveikatą, pa- ■ jjįy’ lavonai. Daugiausia jų žuyo 
JAV LB Visuomeninių reikalų tars stipriai paspausti, kad Gečį' keiiuose.
taryba nesijaučia pavargusi po - ir jo šalininkus, arba pačių pa- j 
glaudaus bendradarbiavimo su siskirstynio pareigomis, vadi-1 
prez. Carterio administracija, namosios Tarybos estafetinin-; 
susikaupusį nuovargį išblaškė kus ne tik pristahdys, bet per ,■ 
prieš rinkimus Bendruomenės ketvertą metų ir paties ant bobutę: 
pastangomis (sic!) “išrūpinta menčių. O pačiam vadovui teks. 
Lietuvos diplomatinės tarnybos nuleidus galvą ir nosį jausti są- į 
tęstinumo ir atstovavimo garan- ‘ žinės graužimą, kad’ pasižadėtų !

nuoširdžiai ir linkiu.
A. Indrelienė,
Toronto', Ont., Canada

— Atlanta mieste nežinomi 
asmenys pagrobė jau 16-tą juo- 

. daodj berniuką. Tėvai ir poli
cija negali dingusio berniuko 

z surasti.

— Penktadienį Senato komi- tijos” 
teto nariai pradėjo klausinėti 
generolą Alexander Haig-

t

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos ii WOPA, 

1490 kfl. A. M.

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

Vodaja — Aldona Daukus 
Tel^.: HEmlodc 4-2413

’159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629 s

Ž

SUSIRINKIMŲ
g

SLA 260 kuopos nariy metinis susi
rinkimas jvyks sekmadienį, 1981 m. ’ & 
sausio 11 .d., 2 vai. popiet, 2549 W. X 
71st SL. Chieago. Kviečiame kuopos 
narius ir susidomėjusius Susivieniji- 
IM veikla* ntvilaakytL Valdyba

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT]

Mūsų vaikai

Mažą mergaitė kalba į savo

X > 
B

TeL YArdi 7-1911

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

The home pictured xbore 
doesn’t xDpeex much different 

/than xny typical raburban 
home. But It Incorporates en- 
erry-sarinr features In de- 
elcn. meterLxR, and appli
ance* '•’hich ean cut energy 
weeds by wp to 54 percent. It 
hat twe heat-elrenlatfnt 
HeaUlator FlrepUee* 
iealrned U draw room afcr in 
throurh the lower Tents, 
warm U and then re-direct 
the healed aJc back Inte th* STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL >74-4411

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. Tel-: YArds 7-1x38 - 1131

Park, York. Heot'Jatct 
Firej^oce, A Dtvifkm of 
fnd»istn^, Tnc^ located irf Mt 
FUawnt, Iowa, majutfacturet 
a complete Hne of 
/reettandinff wall* 
MOtmfed /Lreptoocr . • •

— Bobute, užmerk akis!
— O tas kam ?
— Mat, tėtytė pasakė, jog kai

Iš kalno užsiangažuoja estafetės lenktynių, kad ir ne ‘ tu užmerksi akis, mes galėsim 
ir pasisėmusiais tiek ! pensininkų amžiaus, kad ir po- nusipirkti naują automobilį.stipriais ir

energijos, kaip su “kepure” per ,sėdžiauto'jų kategorijos, bet ne- 
' •' (įveikusių senių ir baltagalvių.

Į Rimas Bėgikas
Vaikas: Pasakyk, tėveli, kas 

yra vėjas?
Tėvas: Kaip čia pasakius? 

Vėjas yra ne kas kita, kaip 
oras, kuris turi ko greičiausiai 
bėgti laukan, mano vaike.

Chicacof
Lietuvių 

G&idotuvių

*

phillu's - Labanauskas
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: Y Ard* 7*3401

f

■

POVILUI TAUTVĄĮŠAĮ 
1980 m. lapkričio 14 d. mirus, 

nuoširdžiai dėkojame draugams ir pažįstamiems, 
dalyvavusiems koplyčioje, palydėjusiems Povilą 
į jo paskutinę poilsio vietą, ir visiems mus už- 
jautusiems mūsų skausmo valandoje.

žmona, sūnūs ir sesuo

įne u well as in earthen herma 
around the foundation, orten- 
tation to run
tudes. enerry-gaTinf Appli
ances and flieplaceiL

The tw HeatDator Mre* 
places re-circulate heated air 
back into the room. Thia fea
ture alone reverses the ususl 
heat loss characteristic of 
fireplaces, according to the 
aignerx of “Centenergy ’*78.*

The farrpkuxx

BUTKUS- VASA1TIS
1446 8q. 50tn Avė, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

PLIKAS BIELIŪNAS
434* go. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGU SQRINI

Aikštės aulohiobiliams pastatyti

'<!
I'
i

a
I
ft

The more effective use of 
energy-savina dcsign> materi
als and appliances can veil 
ba ve up to one half the cost of 
heating antį cooling our homes. 
This claim Is being proven by 
New York’s Long Island Gar
ines Bank. Its "Centenergy 
78" house was built to demon- • by Home Cra/ts, Tnc^ flaM 
strate the many practical waji 
rf conserving energy. The to
tal additional cost ol these 
tmprcvcmehU ^as apnroxi- 
mately $4,000 ... projected to 
be an-.orUaed wlUihi 4 to 8 
w*ar» tcrrvgh reduced ex-

D --Naujienos, Chicago, Ill., Sat.-Monday, January 13-20. 1981



TAUTOS PRAEITIS?
(Iš “Aušra” Nr. 20, 1980 m. sau.) mė —

Sugrįžkime prie kunigaikščio ' 52 ) 
Vytauto.

Bene didžiausias Vytauto nuo 
pelnas yra jo strateginis indėlis 
Žalgirio kautynėse. B. Dundu
lis pažymi: “Žalgiryje sužlugo j 
Teutonų ordino siekimas sukur-' 
ti didelę vok'ecių valstybę lyti-s 
niame Pabaltijy ir užtikrinti vo
kiečiams viešpatavimą Rytų Eu
ropoje. Žalgiryje Teutonų ordi
no kariniam ir politiniam pres
tižui buvo suduotas naikinantis 
smūgis, nuo kurio jis pilnutinai 
jau neatsigavo”. Kartu reikia £a 
sakyti, kad-ši pergalė “nepapras
tai iškėlė Lietuvos ir Lenkijos 
prestižą ir jų tarptautinę reikš
mę” (B. Dundulis, Lietuvių ko-

1933, t. II, p

O ką Vytautas davė Lietuvai? 
“Lietutuvai Vytautas paliko sa
vo įstatymus, ir jos valstybės 
veikėjai ėjo jo mokyklą. Jie iš
augo ir subrendo Vytauto iškel- 
tos Didžiosios Lietuvos Kum- 

tės >avaranklškumo idė- 
(...) Vytautas, pa- 
Lietuvai ir savo 

O tas vardas bu-, 
programa” (ten 

Męs savo ruožtu ’ 
d Vytauto išpuo-

gaišty 
jos m a 
gali.'U. pa 11 KO

vo jau 
P-t, p. 
pridui i: 
selėtos Nepriklausomos Lietuvose i
’dėjos ir šiandien įkvepia mūsų*! 
tautą, teikia jai dvasinę stipry-

Neapykanta Lietuvos praeičiai
va dėl Žemaitijos ir Užnemunės, I buvo pademonstruota tuoj pat: « ~ s t • . . • - . r-—.p. 69-70).

Istorijos m. k. M. Jučas tvir
tina, kad “Žalgirio mūšis buvo 

’tarptautinės reikšmės įvykis. 
Konstanco bažnytiniame susirin 
kime buvo pareikšta, kad tokio 
didelio valstybės sutriuškinimo 

’tais laikais negirdėta visame pa
saulyje- (...) Jis tapo didvyriš
ku pavyzdžiu ir slavų tautoms, 
kovojusioms už savo laisvę. (...) 
Tik jo dėka rytų tautos išsigel 
bėjo nuo vokiškojo pavergimo 
(Lietuvių karas su kryžiuočiais, 
V., 1964, p. 272-273).

Labai teigiamą Vytauto cha
rakteristiką pateikia rusų istori
kas J. Lappo: “Ir ta savo tole
rancija Vytautas ryškiai skiria
si nuo visų Europos monarchų, 
savo amžininkų. Tuo metų, kar 
Vakarų Europoje liepsnojo lau
žai. kur deginami eretikai, iš
drįsę kitaip žiūrėti ir kitaip mąs 
tyti įvairiais tikybos klausimais, 
Vytautas savo valstybėje leidžia 
laisvai tikėti visiems gyvento
jams. Ir įvairių tikybų krikščio
nims, ir žydams, ir mahometo
nams, ir pagonims. (...) Vytau
tas savo aiškiu stipriu protu 
suprato tokios tolerancijos būti
numą ir reikšmę valstybės gy' 
venimui, nors bendrai visuome
nės pripažintas tas dalykas bu
vo tik po ilgų šimtmečių” (J. 
Lappo, Istorinė Vytauto reikš-

po Lietuvos įjungimo į TSRS. 
Jau 1940 m. liepos 25 d. Kauno 
universitetui buvo atimtas Vy
tauto Didžiojo vardas. Net vo
kiečiai neišdrįso taip pasielgti, 
nors jie niekada neužmiršo Žal
girio.

Bet, pasirodo, komunistai ne 
visada buvo tokie principingi 
lietuviškųjų “grobikų — feoda
lu” atžvilgiu. Prasidėjus karui, 
į Maskvą pabėgę tarybiniai ak
tyvistai staiga puolė liaupsinti 

kunigaikščių galybę, 
“feodalinę” praeitį, 

netikėtai sužibėjo 
kūryba (pvz-, jo 

publicistikos rinkinys “Prieš am
žinąjį priešą”, antologija “Am
žinoji neapykanta” ir kt.). O 
1944 m. pavasari Zimano, Niki
tine ir Afonino vadovaujama 
Trakų partizanų brigada pasi
vadino LDK Vytauto vardu. Sta 
linas mokėto komunistinį “prin
cipingumą pakreipti sau palan- mas j*s laužui atidavė net 
kia linkme...

Tačiau dar karui nesibaigus, 
įvyko toks pat staigus propagan 
dinis persiorientavimas. Sučiu-: 
pęs pergalę į savo nagus. Stali
nas atsisakė Lietuvos kunigaikš-, 
čio pagalbos. Mat. išvijus vokie-1 
čių okupantus, patriotinės nuo-1 
taikos atsisuko prieš jį patį, su-

Lietuvos 
idealizuoti 
Patriotizmu

u——raEcaoEL. J*-—'a

: STASYS ŠAKINIS f 
LIETUVIS DAŽYTOJAS į 

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. I
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107 
—— —.—

tauto paminklu Jurbarke? Juk 
artąa 550-osios Vytautos mir
ties metinės, Aišku, kai kam gal 
ir labai nemalonus Lietuvos ga
lybės priminimas. Kas visą gy
nimą įpratęs tik niekinti savo 
tautą, tas jau netaps patriotu- 
Tačiau propagandiniai sumeti
mai verčia ir juos taikstytis, štai 
Kaune, Rotušės aikštėje, prieš 
kelis metus pastatytas pamink
las Maironiui, Vilniuje restau
ruota šv. Jono bažnyčia; joje 
bus- įmūrytos paminklinės len
tos Sirvydui ir Daukantui. Bet 
Jurbarke, Vytauto parke, norom 
nenorom peršasi mintis, kad pa
minklų statymo politika nuo Je
katerinos laikų nelabai tepasi
keitė. ..

žemi — P»rd«vlmui , Nimal, Žemė — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOWIMAIS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: *

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2Ž’2 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-7743

— Juozas Pikelis iš Toronto
atsiuntė $100: $45 metinei pre
numeratai ir $55 Naujienų para- ” 
ynai. Dėkui uz gausia auką ir • LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
07 np-iią linkėiimus namu ir įrengimais Marquette Parko1uz gexus linkėjimus. ; rajone. Labai geras biznis, lengvos:

— Vytautas Petrauskas iš Mar Pirkimo sąlygos.
.4. n 1 « ahmni ' • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos Irquette Parko daugeliu atve.ų ■ MąplewoocL ^5^ tinka giminingoms >

Į yra parėmęs Naujienų leidimą.; šeimoms.
Į Dėkui už ankstybą prenumera- ■ a MŪRINIS BUNGALOW Brighton 

tos oratęsima ir už $25 auka. | Parke, 15 metu. Reikia skubiai par-
r Y i duoti. Neaukšta kaina.

— Justinas Palubinskas iš Mar j 
quette Parko prie savo prenu- į 
meratos pridėjo $25 auką. Kartu 
jis atsiuntė Jono Papečkio, gyv. {

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS » PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS » VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

skyrius turi artimiausių laikų 
paruošti ^buržuazinės praeities 
paminklų pašalinimo planą" 
(“Vykdyti VKP (b) nutarimus”
— “Komunistas”, 1945, Nr. 1).

Na ir prasidėjo “šalinimas”! 
Pirmasis “klaidas” taisyti grie
bėsi pats Trakų partizanų bri
gados “krikštatėvis” Zimanas. 
Kiti puolė kapoti pakelių kry
žius, versti koplystulpius. Aukš 
čiausią “budrumo”.laipsnį pasie_ i 
kė tuometinis Kauno Karo mu
ziejaus direktorius J. Apuokas
— Maksimavičius. Besiautėda-

gi bolševikų tanką, kurį Lietuvos 
kariuomenė 1919 m. mūšio lau
ke buvo atėmusi iš Raudonosios 
armijos. 1946 m. iš Kauno uni
versiteto antrąkart buvo atim
tas Vytauto Didžiojo vardas.

‘Šiandien sunku apskaičiuoti, 
kiek kultūros vertybių buvo su
naikinta to barbariško siautėji-

keldavo jau no antivokiskas, o mo metais, sunku apsakyti, ko-
antiradybines aistras. Ir taip Sta
linas paskelbė kovą Lietuvos 
kunigaikščiams, bet kokiai “feo
dalinei ar buržuazinei” Lietuvos | 
praeičiai. Kaip ugningas ragini- į 

mas į šį “kryžiaus žygį” nus-.l 
kambėjo A. Sniečkaus kalba iš 
LKP (b) CK VII plenumo tri
būnos: “Daugelyje Lietuvos 
miestų ttbestovi buržuazinės 
Lietuvos laikais pastatyti pa
minklai, kurie neturi nieko ben
dro su lietuvių tautos istorija ir 
kultūra. (...) Lietuvos KP (b) 
CK agitacijos ir propagandos

kia žala tuo buvo padaryta mū
sų tautai. Ir juo tragiškiau, kai 
aplinkui matai tebežiojėjančias 
stalinizmo žymės. O juk būtų 
galima bent išoriškai jas užmas
kuoti.

Prisiminkime vėl Jurbarke 
stovinti Vytauto paminklą. Nuo 
sunaikinimo jį, tur būt, išgelbė
jo autoriaus Grybo vardas. Ap
daužę paminkle iškaltus Gedimi-

no stulpus, nuplėšę lentą, sugrio- | 
ve tvorelę, Stalino sakalai” pa- j 
liko jį sunykimui. Kiekvienas, j 
nuvykęs į Jurbarką, gali įsiti
kinti apgailėtina paminklo būk
le. O juk šis V. Grybo kūrinys 
įtrauktas į LTSR dailės pamink Argentinoje, prenumeratą, kurią * 
lų sąrašą (Nr. 999). Neužtenka sumokėjo jis ir Antanas Dum-1 
tik inventorizuoti — būtina lai- čius iš Cicero. Dėkui.
ku bent užkirsti kelią paminklo j 
sunykimui. Spaudoje nuolat mi-I 
nimas partijos ir vyriausybės rū
pestis praeities kultūros verty
bių išsaugojimu, štai, pavyz~; 
džiui, neseniai išleistoje Č. Ku-

_Dėkui Juozui Leščinskui iš į 
Detroito už ankstybą prenume-; 
ratos pratęsimą, gerus linkėji-j 
mus ir už $10 auką.

— Rzskus, Burbank, III., anks !
dabos knygelėje “'Jei iš Vilniaus Į tybai pratęsdamas prenumera- 
keliausi” (84 p.) paminėtas Per- Į tą. savo gerus linkėjimus atly
tojoje “tarybiniais metais restau Į dėjo $15 auka. Dėkui, 
ruotas kunigaikščio Vytauto pa-1 
minklas” (jo autorius — Petras! 
Tarabilda). Tiesa, savo laiku ir j 
šis paminklas buvo planuojamas 
sunaikinti. Norėta jį susprogdin
ti, tačiau kažkam šovė į galvą, 
kad gali nukentėti miestelio pas
tatai. Tuomet užmetė lyną ir 
bandė su traktoriumi nuversti.
Paminklas aptrupėjo, bet nepasi 
davė. Pasirodo, jo statytojai bu
vo tiek įžvalgūs, kad viduje įbe- 
tonavo du geležinkelio bėgius... 
Nieko nepešę,, “'buržuazinės ide
ologijos naikintojai” turėjo pa
sišalinti. Vėliau, pasikeitus ap
linkybėms, paminklo griovimo 
žymės buvo užmaskuotos.
Kodėl taip nepasielgus su Vy-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

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

We’ll help you make the right move.

GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

— Ponia Diena Gould, Pres- j 
port, Ill., vykdydama savo gimi- į 
nės tradicijas — remti lietuvis- j nuomoti ar apdrausti savo nuo 
ką spauda, prie prenumeratos _ savybę Chicagoje ar bet kui 
pridėjo $20 auką. Dėkui.

— Po penkinę Naujienų para-: 
irai atsiuntė: Juozas Jotautas iš 
Pilzen apylinkės, V. Maksvytis j 
iš Brigton Parko, J. Česna iš Oak ’ 
Lawn, ir Pranas Račiūnas iš Le- j 
mont, III. Dėkui visiems. j

— Illinois valstijos loterijoje: 
sausio 8 dieną Pot of Gcld loši
me laimėjo 180405; B.ngo lošime 
laimėjo 13, 25, 36, 56, 75.

t

— Dengiame ir taisome visų! 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraus!
ARVYDAS KIELA, 434-9655

Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti j mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

i Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

HH.P WANTED — FEMALE 
Darbininkip reikia

r—ntw m mi —

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

i m ■ ■■ ■ » m
GENERAL REMODELING

♦ Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. * Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porciai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- > 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenus 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymai 
2646 West 6^th Street 
T*!. REpublic 7-1*41

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Rjreau 
9727 S. Western Ave^ Chicago. IB. 60G4S 

Telef. 312 238-9787
paUnuvliris uteskant lėktuvą, traukiniu, lain; kelio-

ETINIAI Į LIETUVA t
HARUA N0REIKIEN2

? !| 2*05 IftM St, Cklc?^>, ILL S0621 e TtL WA S. ž’/Š'c į
Dloelir paalrlniimaz geroa rūiie* Jvsirig prtkig. C

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ 1

Atsiusta paminėti j CLERK-TYPIST
Modern loop office. Congenial co
workers. 5 Day week. Good typing 
ability. Excellent CTA transporta
tion. Salary’ open. PAID vacation. 

Phone for appointment.
HAIGH-GARDNER, INC.

175 W. Jackson Blvd.
(Suite A657)
427-2973

Siuntiniai Į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue,

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

_______________________ —i

♦ NemoXTJSM patarnavimas užfeknnt lėktuvą, traukiniu, I&Ivų kelto- 
nlrj (cruises), viešbučiu c automobilių nuomavimo rezervacii&s; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kaštus. 
Sudarome iškvietimus gimirdu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
macus g visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .einu rezervuoti vietai 
9 anksto — prieš 45-60 dienų.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1591 W. St-, ChlcMgo, DL 5062$. —. Tel. WA 8-2737

• MŪSŲ VYTIS, 1980 m. ru
dens numeris. 36 puslapiai piR 
ni įdomių straipsnių, kronikos ir f 
juokų skirsnelio’. Paįvairinta.
nuotraukomis iš Akademikų Į
skautų suvažiavimo. Leidžia Aka 
deminis Skautų Sąjūdis, redak
torius Juozas Toliušis, jo pava
duotojas Balys Vosylius. Kainuo 

Administruoja 
W aukšte, pečiaus šilima. 

• cl. uv a
ja metams $6.
Danutė Korzonienė. 2725 
84 Place, Chicago, IL 60652.

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

3L i I M K U S

Public
INCOME TAX SERVICE

^159 S. Waplywood. Tel. 254-745^ 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

TOWN OF LAKE apylinkėje išnuo
mojamas 6 kambarių butas antrame

Skambinti YA 7-9229
UOMEOWNERSjfOUCV

---------------------------------------

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą___ ________________________ $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ---- ------ ------------- $ 1.00

Minkštais viršeliais, tik _____________  $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik___  $2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

N A U J I E N 0 S,
1733 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

TURIME DIDELį IŠPARDAVIMĄ
Dėmesio — nuo 10 iki 50% nuolaidos!

Importuoto kristalo išdirbiniy, 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 DAUKŠAI, 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. ryto iki 8 vai. 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

: MARQUETTE PARKE išnuo- 
! mojami du kambariai. Galima 
imti vieną arba abu. Naujai iš- 
dekoruoti. Tel. 434-6122

F. Zipoli*, Agenl 
J2O8J4 W. 95th Si 
tverę. Pirk, III. 
€0542, - 424-B654

ir

Juozo Šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdcfmi 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.

JOHN GIBATTIS

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė. 

(312) 776-8700

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Esu vidutinid amžiaus, išsi
mokslinęs, kultūringas, gražiai 
atrodau ir romantiškas- Noriu 
susipažinti su vidutinio amžiaus 
ir geros širdies moterimi, gyv. 
JAV-se arba Kanadoje. Pagei
daujama trumpa autobiografija 
ir nuotrauka, kurią prižadu grą
žinti. Paslaptis garantuota.

Naujienos, Box No. 219 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

/—....................... ..... - ■
ADVOKATŲ DRAUGIJA

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

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Seštadieniiis nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą. 
Tdefonuoti 778-8000

___ >

i

PIRKIT2 IAV TAUPYMO BONUS

K ■ i r _.n

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai ryta 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

9 vaL ryto iki 12 vai ± 
Ir pagal susitarimą.

KL 776-5162 arba 776-5161
264S We»t 63rd Street

Chicago, III. 60621

6 Naujienos, Chicago, Ill., Sat-Monday, January 13-420, 1981'




