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PREZ. REAGANO ADMINISTRACIJA
NEBUS KERŠTINGA IRANUI

SPAUDOS KONFERENCIJOJE PREZIDENTAS 
ATSAKĖ Į 24 KLAUSIMUS

• WASHINGTON, D.C- — Ket
virtadienį prez. Ronald Reaga- 
nas turėjo pirmąją spaudos kon
ferenciją Baltuosiuose Rūmuo
se. Ji buvo skirtinga savo tvar
ka ir kultūringa korespondentų 
laikysena, ypač klausiant prezi
dentą. Spaudos sekretorius J. S. 
Brądy pareiškė koresponden
tams, kad siekiama atstatyti 
pasitikėjimą, rimtumą ir reikia
mą iškilmingumą spaudos kon
ferencijose. Norintieji klausti, 
tik pakelia ranką, o ne atsisto
ję mojuoja jomis ir šūkavimu 
nori atkreipti į save dėmesį. 
Tokie bus prezidento ignoruo
jami. Visi buvo patenkinti nau
jąja tvarka, tik vienas televizi
jos reporteris pareiškė, kad visi 
elgėsi kaip aviūkai

Prez. Reaganas per pusę va- stotis. < -
landos atsakė į 21 klausinius, t Adolfo Suaęez yra tiktai 48 
Jis pareiškė, kaį_ J^jiękęršyš metiy amžiaus, buvo Jdėmojęrąr 
Iranui už ambasados užėmimą tas ir turėjo pakankamai ener- 
ir už blogą elgesį su įkaitais.! gijos ir drąsos įvesti krašte de- 
Kol nebus Irane valdžios,. kuri mc'kratinę tvarką ir pradėti ki- 
pripažins tarptautinę teise ir ją taip tvarkyti teisinius ir ūkio 
gerbs, santykiai nebus atsta- reikalus.
lomi. / Visi įsipareigojimai, ne- Į

ATSISTATYDINO ISPA
NUOS PREMJERAS

MADRIDAS, Ispanija. —Is
panijos premjeras Adolfo Sua
rez ketvirtadienį sukvietė savo 
kabinetą ir pranešė, kad. jis at
sistatydino iš premjero pareigų. 
Jis atliko didelį darbą, iš dikta-1 
toriaus Franco buvusio diktatu-1 
rinio režimo jis per penkerius 
metus įvedė demokratinę tvar
ką. Dabar Ispanijoje yra kara
lius, kuris pripažįsta demokra
tinę sistemą. Premjeras nieko 
nepasakė apie atsistatydinimo 
prieažstis, bet patvirtino, kad 
atsistatydinimas neat šaukia- * 
mas. Jis jau padarė tuo reikalu į 

oficialų pranešimą, kurį per
skaitys v per Madrido radijo

Sekretorius A. Haig pasakė, kad bus sunkų su Sovietų Sąjunga susitarti, kol Kremliaus 
valdovai nesustabdys mokyti, ginkluotirir siųsti teroristų gaujas į laisvąjį pasaulį.

SAN SALVADORE GINKLUOTI VYRAI 
SUNAIKINO NIKARAGVOS AIIB ASAI)A

KETVIRTADIENĮ SALVADORO KARIAI KOVĖSI 
NIKARAGVOS PASIENYJE, UŽMUŠĖ 30

SAN SALVADOR, Salvadoras. 
— Ketvirtadienio vakarą gink- 
luoląV'yynį'grupė įsiveržė į Ni-nrieštarauiaAAmer&os istatv-i PreW?ras....Pranešė, . ji's 1 .priestarauią .Anier^QS_ jstatx . atsist^dfeo iš Demofe-atinto ! karagvos ambasada San Salva- 

mams’ir tarptautinei teisei, bus. 7, ? y n - 1- •’’ '1 d 4’ « Centro Sąjungos-:pirmmmkap2pf dore, kulkosvaidžiais suraižė
i . \ : 11 -L , ’reigui Manoma, Lad karalius | visa ambasados narna ir sunai-1 kai kuriuos klausiaus bu-. - ... *• >- . .-• f ‘ _ y _v. t v Igaleio ruoštis politinėms pa-1 kino kitus penkis pastatus, stovo šie atsakymai: j r’ . J 1

9 • Amerika sieks sumažinti» 31 orn^* 
privačius mokesčius po 10% Į 
per tris metus. Atitinkamai bus į 
mažinamos išlaidos. Tuo tarpu I 
Kongresas yra paprašyiąs pa- j 
kelti įsiskolinimo lubas $50 bi-1 grįždamas iš 12 dienų kelionės 
lijonų./ v,. ' Y j Japonijoje, Filipinuose ir Gua-

* Panaikinta federalinė* Algų mo salose, vasario 27 dieną su-
ir Kainų kontrolė. Ji buvo ne-tos Aliaskoje ir Anchorages 
veiksminga. , * mieste laikys pamaldas.

* Įšaldytos visos naujosios fe-j Tai bus devintoji popiežiaus 
deralinės kontrolės, įvestos pre- Jono Pauliaus II kelionė į sve- 
zidento Carterio administraci- timus kraštus, 
jos pabaigoje. Per 60 dienų jos 
visos bus iš naujo peržiūrėtos, j

TRUMPAI IŠ VISUR

NAUJA POPIEŽIAUS 
KELIONĖ

Popiežius Jonas Paulius n,

— Texas valstijos tyrinėtojai,

1 v ėjusius šalia ambasados- žuvo 
trys žmonės, buvę Nikaragvos 
ambasadoje.

Nikaragva turi savo ambąsą- 
Į dą Salvadore, bet tuo pačiu me
tu leidžia maištininkams pereiti 
Nikaragvos pasienį, ten apsimo- 
kyti šaudyti ir tada grupėmis 
grįžti į Salvadoro teritoriją.

Visi didesni Salvadoro mies
teliai apvalyti nuo maištininkų, 
atvykusių iš Kubos, Brazilijos 
ir Čilės, bet tenka dažniau susi
kirsti su partizanais, atėjusiais 
iš Nikaragvos. Salvadoro kariai 

gali

MĖTO RAKETAS
Į ŠIAURĖS IZRAELI

TEL AVIVAS, Izraelis. • — 
Penktadienio rytą palestiniečiai 
išmetė dvi galingas raketas
šiaurės Izraelį, pataikė į žem
dirbių kaimus ir sužeidė kelis 
gyventojus. Du sužeisti mirė.

Tuojau pakilo keli Izraelio 
karo lėktuvai ir paleido kelias 
bombas į pietų Libaną, iš kur 
buvo leidžiamos naujos pales
tiniečių ‘ raketos... • palestiniečiai 
ketvirtadienį paleido dvi rake
tas, padarydami daug žalos Iz
raelyje, tą pakartojo ir penkta
dieni.

~ Aštriais ir atvirais žodžiais' po 20 metų tyrinėjimo, išrado turi pakankamai šovinių,
. 1- u A C n. W-C X4- » . CT xl 1 t 1 S ___ ______ * X C 1,^11 OX'1 OC M 4-Ji f ■ 1 1aptarė Sovietų Sąjungos politi- j naujos rūšies riešutų sviestą, 

ką nuo 1917 metų: įsteigti ko-1 gaminamą iš bovelnos sėklų, 
munizmo dominuojama pašau- Į------ ------^===——
lio’ valstybę, šio tikslo siekiant 
nevengiama kriminalinių veiks- f
mų, melo ir apgaulės. SALT II j jBjz 1 
sutartis yra tik vienos krypties j ’
gatvė, naudinga tik Sovietams. Į K.- " •-■:

- Nepataria dabartinėmis są- p/ 
lygomis keliauti į Iraną, o bend- 
rovėins susirišti prekybos ry- •
šiais.

gintis nuo įsiveržėlių.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $507.

KALENDORĖLIS
Sausio 31: Marcelė, Jonasj 1 

Bosco, Brėkšta, Skirmundas.
Vasario 1: Ignacas, Eidvilė, 

Gytis, Skirgaudas.
Vasario 2: Grabnyčios, Asta, 

Jotautas, Gailiminas
.-Saulė teka 7:04, leidžiasi 5:04.

1 z l/Oras debesuotas.: 13 :

Su tusarš negrfli būti ge
resnių santykių, kol rusai 
nesustabdys ginkluoti ir 
siųsti į užsienį teroristų, — 
pažymėjo Valstybės sekre>- 

tėrJufi gėn; A. Haig. j

BREŽNEVAS STIPRINA PALESTINOS, 
ITALIJOS, VOKIETIJOS TERORISTUS
— KONTROLIUOTI ŠĮ TERORIZMĄ BUS PATS SVAR

BIAUSIAS JAV RŪPESTIS, — PAREIŠKĖ A. HAIG
WASHINGTON, D.C. — Pre- =

izidenlas Ronald Reagan praeitą 
ketvirtadienį pirmoj savo spau
dos konferencijoj pareiškė, kad 
jis nesiims jokių keršto priemo
nių prieš dabartinę Irano vy
riausybę, tuo tarpu Valstybės 
sekretorius Aleksandras Haig 
pareiškė, kad dabar pats di- 

1 džiausiąs JAV užsienio politi- 
Šo vietų 
tero’riz-

Į kos susirūpinimas yra 
t Sąjungos puoselėjamo 
j mo kontroliavimas.

— Nuo įsibrovimo į 
taną Kremlius remia terorizmą 
visame pasaulyje, — Valstybės 
departamento spaudos atstovas 
William J."Dyess pareiškė tik
tai porai valandų praėjus po to, 
kai Sovietų užsienio reikalų mi
nisterija tvirtino, kad amerikie
čiai suimtų 
tarnautojų 
savo galiai

" 4!-TnKoj e?"'“**
— Kordinolas? Jdhn Cody ket- 

virtadenį aplankė televizijos 
komentatorių Lsn O'Connor, 
besigydantį St. Joseph ligoninė
je, ir pasveikino jį popiežiaus 
Jono Pauliaus II vardu. < '

— Čikagoje sulaikyti dų jaū- 
. ni vyrai, kurie vaizdavo ąletek- 
Įtvvus ir ėmė kyšius iš vairuo- 
tojų. Jie turėjo 10 policijos

Oficialus Izraelio kariuome
nės vadovybės pranešimas sako, 
kad ketvirtadienio rytą buvo 
paleistos dvi sovietinės gamy
bos raketos. Izraelio karinė va
dovybė imsis priemonių pales
tiniečių lizdams naikinti.PERU SUNAIKINO 

PASIENIO SARGYBĄ
LIMA, Peru. — Peru ekspe

dicija trečiadienį visiškai iš
griovė Ekvadoro pasienio sar
gų būstinę, nepalikdama ak
mens ant akmens. Ekvadoras J vės inžinieriai planuoja naujus 
vėl atsiuntė 
bandančius 
pozicijas.

Ekvadoras 
tinę komisiją konfliktui ištirti, 
lįet Peru visai kitaip į visa rei
kalą žiūri. Peru pakvietė JAV, 
Argentinos, Brazilijos ir Čilės 
atstovus į pasienį, kad nustaty
tų, kas ten darosi. 1911 metais 
pasirašyta taikos sutartis įpa
reigoja šias keturias valstybes 
prižiūrėti dviejų valstybių pa
sienio taiką. 1829 metų sutartis 
liepia kitus liudininkus kviesti 
į pasienį. Juos pakvietė Ekva
doras, bet Peru jų nepripažįsta.

Ekvadoras nori kontroliuoti 
Amazonės sritį, kuri veda prie 
vertihgų metalųr tuo tarpu Pe
ru vyriausybė nenefri leisti Ek- 
vadom! kontroliuoti iital sVfcr** 
bias kalnų sritis. bfik :

NAUJŲ LĖKTUVŲ SPAR
NAI UŽPAKALIN

EL SEGUNDO, Calif. - 
Rockwell International bendro

pasienio sargus, 
užimti prarastas

pakvietė tarptau-

LENKU VALDŽIA TARSIS
4 SU UNIJA

Irane 
klausimą 
sustiprinti

ambasados 
naudoja 
Persijos

atstovas 
spaudos

Nespėjo spaudos
Dyess baigti paruoštą 
pranešimą, pats sekretorius A 
Haig papildė ji ir dar aiškiau

VARŠUVA. — Lenkijos vy- 
vyriausybė dar kartą pranešė, 
kad josios atstovai sutiko vėl 
tartis su unijos atstovais dėl 
penkių darbo dienų savaitės. 
Ketvirtadienį įvykęs per visą. 
Lenkiją savaiminis streikas tiek 
paveikė vyriausybe, kad ji nu
tarė turėti dar vieną pasitarimą 
su unijos atstovais.

Bet tuo pačiu metu Lenkijos, 
vyriausybė griežtai įspėjo visus' 
krašto gyventojus, kad reikia 
baigti streikus, sukeliančius mi
lijoninius nuostolius visam 
kraštui. Valdžia imsis griežtų 
priemonių prieš tokius strei
kus, kurie nieko neišsprendžia 
ir vis labiau apsunkina kasdie
ninį gyvenimą.

1 domu, kad lenkai atvirai ne
kalba apie galimą Sovietų karo 
jėgų įsiveržimą į Lenkiją, šį 
kartą L. \\ralesos vadovaujama 
Solidarumo unija pataria dar

paryškino, kad Sovietų valdžia I bininkams. nepradėti jokių at- 
aprūpina palestiniečius ! teroro ' skirų streikų.
priemonėmis, rusai kursto Rau
donąsias brigadas, kurios tero
ro priemonėmis bando siekti į 

politikių tikslų. Savo laiku kSo

— Irano vyriausio teismo tei
sėjas mula Mohammed Behesh- 
ti pareiškė, kad Irane gali lan- 

. ..................... . . _ j vietų-valdžia' palaikė ryšius' su ! kytis užsieniečiai be baimės
žvaigždžių u kitokių policijų^ j vokiečių teroristų grų-jbūti areštuotais ar paimtais

pėniįs, kol vokiečių policija ir Į įkaitais. Praktika rodo priešin- 
teisriiai ųtakingesnius suėmė, 
na^eisė ir įkišo į kalėjimus.

j sMiretorius Haig paryškino 
išrado kad' dabartiniu metu jo valdo

mo Valstybės departamento d, 
nį karštį keliančius strepto- * džiausiąs rūpestis yra kontro- 
kokus.

— Homer miestelis Illinois
t • |/O.V lUJkx 1 W1J’ J

valstijoje š.štadienį paskelbė įr kitnr
, Prezidentas Carteris užėmė 
griežia poziciją dėl Afganista
no, bet neatrodo, kad dabartinė 
administracija užimtų švelnes-

ženklų, ginklų,bei įrankių.
— Reumatinis karštis sugadi

na širdies valvulas, atima žmo
gui jėga. Tyrinėtojų specialistų 
grupė srrką, kad jau 
skreitus, kurte" naikina reumati-

buoti .rusų siunčiamus Uroris- 
tusyne tik jau minėtuose knš 

-tuose, bet pačioje Libijoje, Li

gai, nes praeityje sulaikyti iki 
šiol dar nėra paleisti.

Paul Lewis Diena, pagerbiant 
iš Irano grįžusį įkaitą. 2/> metų’ 
marinas Paul Lewis buvo JAV.

Įambsados Teherane sargybinis.
— Ispanai 'labai susirūpinę nę poziciją ir leistų komunis- 

staigiu premjero Adolfo Suarez tams sauvaliauti.
atsistatydinimu. | Niekam ne paslaptis, kad So

‘vietų Sąjunga duoda ne tik pi-
Lenkų vyriausybė e ia nigUS y)et parūpina ir transpor- 

klausimą apie reikalą areštuoti  ’
visus unijų vadus, kurie be pa- 
grindo rengia streikus.

* *

Ketvirtadienj Los Angeles ■ ‘
srityje iškrito labai daug lie- 
taus; Vanduo- užvertė kelias pa- ’ U
šbitėje esančias gatves.

Specialistai apskaičiavo, j
kad Amerikoje narkotikams iš- 
leidžiama kasmet iki (i-l bilijo- y

karinius lėktuvus, kurių spar
nai bus atsukti į užpakalį. 
Priešakis bus tyks .pats, kokį 
turi dabartiniai. ^lėktuvai. Inži
nieriai apskaičiavo, kad prie 
didelių greičių atsukti sparnai 
padės lengviau valdyti lėktuvą.
Sparnų smaili galai padės pra- j nų dolerių, 
durti oro sluoksnį, o sparno “sto
rosios plunksnos” padės leng
viau sukti lėktuvą.

Inžinierių padaryti apskaičia
vimai rodo, kad didžiųjų spar
nų apsukirhas kitaip patvarko 
lėktuvo skridimą.

— Senato užsienio santykių 
komitetas, vadovaujamas sen. 
It. Percy, apklausinės Irano 
Įkaitus.r Jiems -bus išmokėta 
kompensacija už išbūtas 444 
dienas-trano nelaisvėje. .

— Blue Cross A Blue Shield, 
apdraudos kompanija pataria 
gydytojams sumažinti operaci- < 
jų kainą žmonėms, kuriems rei
kia daryti kelias operacijas.

— Chicagos prisiekusiųjų 
teismas nubaudė vieną Chica- ’ 
gos ligoninę ir gydytojus už 
padarytą klaidą operacijos me-. 
tu. Northwestern ligoninė nu-1 
bausta 3.32 milijono dolerių už 
blogai padarytą operaciją 1972 
metais 47 metų amžiaus mote- 
rilkei • : s

Brežnevas susirūpinęs sek
retoriaus Haig pareiškimais 
apie Sovietų valdžios para

mą įvairių valstybių 
_ . teroriitantH.

to priemones, apmoko ir duoda 
ginklus Palestinos išlaisvinimo 
or ga n i z ac i j os n a r i a m s.

Sovietų Sąjunga teikia gink
lus Kubos dr Libijos teroristams 
vykti į svetimas valstybes, kad 
galėtų primesti Sovietų valdžios 
valią vietos gyventojams. Sovie
tų spauda teikia paramą tiems 
išlaisvinimo judėjimams, kurie 
vartoja teroro priemones savo 
kovoje už laisvę.

Sovietų valdžia kurstė ir pa
laikė savo radijo pranešimuose 
žinomų grobimą, kaip tai darė, 
kai buvo pagrobti Amerikos dip
lomatai ir ambasados tarnauto- 
jai. Dar ir šiandien Sovietų val
džia ragina maištininkus vartoti 
teroro priemones SalvadJre ir 
Nikaragvoje.

Kai]) gali gerėti dviejų vals
tybių santykaii, kada Sovietų 
Sąjunga laužo pasižadėjimus 
nevartoti teroro ir tuo pačiu lai
ku sovietinė spauda ir radijas 
kursto žmones vartoti teroro 
veiksmus, duoda ginklus, ap
moko ir nuveža teroristu®?

Laikraštininkai norėjo' patir
ti iš spaudos atstovo Dyess, ką 
Valstybės departamentas, sek
retorius, ar administracija ren
giasi daryti su Sovietų valdžia? 
Atstovas Dyess nebuvo įgaliotas 
atsakyti i šį klausimą, bet jis 
nurodė, kad šiuos klausimus 
vyriausybė dabar kelia viešu
mon, o neužilgo Valstybės de
partamentas plačiau pasisakys, 
siekiant, kad visame pasaulyje 
butų Sustabdyti teroro veikimai.



IR KITI BUVO MADRIDE
(Pagal Posev Nr. 12, 1980 m".). ‘ ’ *

Kai suvažiavusios į Madridą i melų lapkričio mėn. Sovietai 
35 krašlų dehgacijos vis dar te-j neteko apie 15,(MX) savo karių, 
hesvais ė Europos saugumo ir Spalio 
bendradarbiavimo darbotvarkę, rajone sukilėliams puolus, žuvo 
1980 m gruedžio 5. d. miesto per 600 sovietinių ir afganistie- 
Tarjta itiniame spaudos klube ( ėių karių ir sunaikinta 27 tan- 
įvy. p spaudos konferencija- Ją 
sukvietė ir organizavo Afganis
tano Nacionalinis Islamų Fron
tas (ANIF) ir rusų solidarjstų

- Darbo Liaudies Sąjunga 
(DLS). šios ”

indžiui 
čios.

y spaudos konferenciją susi- i 
rinke įvairių pasaulio šalių tele- ! 
grafo agentūrų ir laikraščių ko-!

mėn. KabuJ-Kandagai

kai. Be to, sukilėliai per karo 
metą išžudė per 1200 afganis- 
tiecių komunistų partijos narių !

Sukilėliai turį sau artimų 
draugu ir Sovietų pastatytoje 

abi organizacijos ! centro vyriausybėje. Jie, patyrę 
bend radarbiaujan- j kuriais keliais trauks kariuome-

I nės dalys, praneša, kad sukilė- 
’ - ! liai galėtu gerai pasiruošti jas

• užpulti. Kartą iš jų gavę žinių,
- - - —7 • - į kad Sovietų kariuomenės dali-

respondentai. Konferencija tu-; trau^s Per L i užgano slėnį, 
rėjo tikslą supažindinti pasaulį' sukilėliai spėję jį užminuoti ir 
su vvkstanėiu kruvinu karu ru- len žuvo keh kari4' 
su užpultame Afganistane. Pa-J j«Jr vienas rusų generolas, 

apie vyks- ! 
aukščiau mi- 
organizacijos 
Achmct Gai- 
kad jo

Negalėdami nuo sukilėlių ap- 
iginli, Sovietai pradėjo savo 

; dalinius koncentruoti žemės 
ū^io rajonuose. Ten jie cliemi- 

vado- r^u kūdu naikina pasėlius ir, 
’ radę, sukilėlių maisto bazes.

Baigdamas savo pranešimą 
Achmet Gailani pridėjo:

grindiniu kalbėtoju 
tantį karą buvo 
nėtosios ANIE 
pirmininkas Sael 
tani. Jis pasakė,
vaujama organizacija turi per 
120,000 kovotojų - generolų ir 
kilų karių, civilių — minislerių Seal 
ir kitų pareigūnų ir masę linu- , ‘‘Ai- gali išsilaikyti laisva ir ne- 
dies. Daug provincij ų esą s ūki-. priklausoma Europa, jeigu ji 
lėlių valdomų. Ten veikia leis- i' nepasipriešina sovietinei agresi
niai, savanoriškai mo’kami mo- ; jai, vykstančiai toliau nuo jos 
kesčiai. nustatomos prekių k.ii- 
nos ir kt. Bendrai sukilėliai 
nedidelėmis grupėmis pasiskirs
tė po visą kraštą. Kur tik pasi
rodo kariniai daliniai, mėgina- kalbėtojas 
ma juos užpulti ir likviduoti-j savo kraštą mes galime patys 
Kol kas sovietinė kariuomenė Į vieni savo jėgomis, bet mums

I reikia ginklų, ypač prieštanki
nių ir oro puolimų pabūklų”. .

Laisvųjų rusų - DLS šalti
niai duoda taip pat žinių, žu
vusius savo karius Afganistane

kituose kraštuose?!... Paklaus
ias prelegentas, ar Vakarai tu
rėtų padėti Afganistano sukilė
liams prieš Sovietų invaziją, 

atsakė: “Išlaisvinti

Dalia Kolbaitė Gamtovaizdis

Ir Vakarų Vokietijos vyriausybe 
nepripažįsta Pabaltijo okupacijos

Latvių rugpjūčio mė. “Gimta- čiu respublikos diplomatinė 
sis kraštas” Nr. 33 paskelbė, kad 
praėjusią vasarą Federacinės vo
kiečių respublikos generalinis 
konsulas Leningrade Ernst Jir- 
ka ir vicekonsule Waltraud 
Jahn vokiečių choro iš Męsskir- 
cho koncerto proga lankęsi Ry
goje ir dalyvavo LTSR; sostinės 
Vykdomojo komiteto priėmime. 
Politinė latvių vadovybė 1980 
rugsėjo 1 raštu užklausė V. Vo
kietijos užsienio reikalų minis- 
terį: a) ar tikrai Federac. vokie-

250 rublių per įnėn.ptąf fronte 
moka 750 'rublių.

Pagal tas pat žinias, Sovietai 
ruošiasi arba Afganistaną ilgam 
laikyti savo okupacijoje, arba

Jie nucltįlbs j.Sovietai gąbenasų atgal-j 7savo 
atsišaukimu :■ kraštu cihkučtais karštais su ‘ i *-

užrašu AM (Apsaugos ministe
rija) SSSR, liautomis žiniomis,, čia turėti bazę pasiruošimui di

desniam žygiui į tolimesnius is
lamų kraštus. Buvę pontoni- 
niai tiltai per Amurdarjos upę 
pakeisti pastoviais tiltais. Visi 
keFai per sieną taisomi ir plati
nami. Pasienyje, esą kariniai- 
technikiniai- atramos punktai 
naujai atstatomi. Pastaruoju 
melu Afganistane skubiai sta
tomos kareivinės, kurios turėtų 
atlaikvti ir didelius bombarda- i
vimus. Nedidelę Afganistano

nevedanti ryžto pulti ir kovoti, 
nes kariai nežino dėl ko jie tuvi 
kariauti.

ANIb\ kuriam padeda visa 
tauta, kovoja ne tik ginklu, bet 
ir propaganda, 
išmėto milijonus
- rusų ir afganistanų kalba — 
į kariuomenę. Atsišaukimais į 
kariuomenė kviečiama neka
riauti. l ačiau, ši priemonė kol 
kas nedaug tepadėjusi. I ju my
se 1986 m. birželio mėn. perėję 
lik 60 sovietinių karių ir tai 
prie labai sunkių sąlygų. Viena, 
sukilėliai kovoja pasiskirstę ma
žais būreliais. Jie pagautuosius į Taškento 
rusų kareivius nužudo vietoje. ' perpildytos 
Antra, jei kareiviai į sukilėlius j ria's. Lening 
nešaudo, tuomet juos sušaudo j giatįsia sužeisti karininkai, 
kiti sovietiniai daliniai. Esą ivš- į nas rusas gydytojas, po 
koma būdų kaip pritraukti ka- ‘ mėn. savo tarnybos Afganistane žemės juostą, pagal Indijos sie- 

kad jis kasdieną ną. Sovietai prijungė prie Tan- 
džekistano. Tuo būdu atsidarė

, 11’80 m- vasario mėn, karstus 
: gabeno į Estiją ir Osetį. gegu- 
! /ės mėn. i Leningradą, liepos 
i i Oršą, Vitebską. Donecką. 
; Traukiniai su karstais dažnai 
i praeina Taškento - Čeliabinsko- 
' Sverdlovsko geležinkeliu. Visos 

ligoninės esančios 
sužeistaisiais 
ulan vežami

ka- 
dau- 
Vie- 
t r i j u

rius, kad jie perėję Į jų pusę papasakojęs, 
atsuktų savo ginklus prieš oku- pC 16 valandų operavęs sužeis- 
pantą arba, jeigu jie panorėtų 
galėtų gauti pabėgėlio prie 
giobstj.

Gailani mano,

! tuosius karius. Afganistane ka- sau vartus betarpiai keliauti į 
J riaujantlerns karininkams So-Į rndi ją. su kuria dabar labai 
I vielai moka žvmiai didesnes ai- , šilti sanlvkiai.

kad iki 1980 gas. Pav., jei pirmiau gaudavęs Juozas Audėnas

♦

♦
♦♦♦
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Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGUS AMERIKOS LIETUVIAI!
X asin io 1(» proga mes, lietuviai, jungiamės 

iš naujo sutartinai remti Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą ir visais būdais siekti, kad lie
tuvių tauta gyventų amžinai.

šios didžiosios lietuvių Šventės proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vasario 16 sukaktis paminėti ko Įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir 
piinginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuos i organizuotus Lietuvių Bendruo
menės vienetus ir i jau po Bendruomenės šūkiu 
susibūrusius /Amerikos lietuvius, prašydamas, kur 
ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės sukakčių minėjimo ruošimo vi
sose lietuvių kolonijose.

laikau savo pareiga priminti JAV LB LOKo 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuvos lais
vinimo reikalams ir kad tie pinigai turi būti 
perduoti /Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vyk
domajam Komitetui Chicagoje arba Tarybos 
skyriams vietose.

Lvr«uodąmas JAV LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą viltį, kad, budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai
kymo reikalui. „

Prel. J. BALKUNAS.
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacini 

Komiteto Pirmininkas

A

❖
♦%
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CSU referentas užsienio ir gy
nybos reikalams dr. Ekkehard 
Wagner, pranešdamas latviams 
apie jo frakcijos nario interpelia 
ciją Bundestage ir atsakymą į 
ją, nurodo, kad tokiu užsienio 
reikalų viceministrės atsakymu J 
reikia būti patenkintiem, nes j 
juo patvirtinama ne tik nepasi-j 
keitusi vokiečių vyriausybės lai
kysena Pabaltijo valstybių prie
vartinio įjungimo į Sovietų Są
jungą atžvilgiu, bet Sovietų Są
junga dargi vardu paminėta. šis| nenber^u- 
atsakymas ne tik atitinka istoriJ 1569-1796 
nę tiesą, bet ir sutinka su Vaka-; 
rų valstybių laikysena.

Gale laiško-sakoma,; kad 4tFe

: Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo programa

Vasario mėn. 13 d., penkta
dienį, 12 vai. dienos, vėliavų 
pakėlimas prie Los Angeles 
miesto rotušės.

Vasario mėn. 15 d., sekma
dienį, 10:15 vai. ryto vėliavų 
pakėlimas Šv. Kazimiero para
pijos kieme-

10:30 vai. iškilmingos pamal
dos su pritaikintu pamokslu. Mi
šių lekcijas skaito Gen. Lietu
vos konsulas inž. Vytautas Če
kanauskas ir neseniai iš okup. 
Lietuvos atvykęs jaunuolis 
Giedrius Kazlauskas. Mišių do- 

j vanas neša VLIKo, ALTo ir 
i Bendruomenės atstovai. Gieda 
į parapijos choras ir solistai, va- 
< dovaujant komp. Broniui Bud- 
Į nūnai.

12:3Č> vai. akademija Mar
shall High School auditorijoje-

Pagrindinis kalbėtojas Algirdas 
Kasulaitis iš Cleveland, Ohio.

Meninę programa atlieka:

a) Solistė Birutė Dabšienė ir 
instrumentalistai — Raimonda 
Apeikytė ir Raimondas Mickus;

b) Vyrų kvartetas;
c) Jaunimo ansamblis Spin

dulys, vadovaujamas Onos Ra- 
zutienės ir Danguolės Razuty- 
tės-Varnienės. Akompanuoja R. 
Apeikytė ir Rimas Polikaitis.

Meninę dalį praveda Vita Po- 
likaitytė.

Tuojau po minėjimo bendri 
pietūs Liet. Tautiniuose namuo
se. Norintieji pietuose dalyvauti 
registruojasi iki vasario 8 die
nos pas Rūtą Šakienę, telefonu 
681-4920; Oną Razutienę — 
661-0041, arba Simą Kvečą — 
393-3367.

Atsimintinos datos
de

legacija lankėsi praėjusią vasa
rą Rygoje ir 2) ar Federac. vo
kiečių respublikos vyriausybe

į jau pripažįsta sovietinę Pabalti- 
; jo f valstybių aneksiją \ir nuo ka- 
" Nurodė, 
^aistybės Pabaltt^^gįęu^lciją Į 
Taiko neteisėta.
Didž. Britanijos uzšiėiŽĮčŲreika
lų ministerija kovo^Š^JAV-bių 
kongresas ir senatas^ rugpjūčio 
4 ir t. t. -

Bonnos užsienio reikalų -mi
nisterija 1980 rugsėjo & raštu 
Nr. 213-320.08 SOW^aJęė;-W 
Federac. vokiečių Yespūfejikbs 
konsulato L'eningmde kompeten 
ciją apima, JRyga (pastebima, 
kad tik miestu bet ne Tarybų 
Latviją). 'Vykdjrdainas tą kom- 
oetenciją, generalinis konsulas 
Jirka ir jo bendradarbiai kar
tais informaciją tikslais aplan-

. ko Rygą. Tiesa, lead gener. kon
sulas Jirka š- m. rugpjūčio mėn. 
vėl lankėsi mieste ir kad savo 
Rygoje buvimo metu dalyvavo 
;škilmėse, suruoštose Messkir- 
cho Conradin-Kreutzer choro 
orie kompozitoriaus kapo jo 200 
-jo gimtadienio ffroga. Jums ži
nomame Federac. vokiečių vy
riausybės nusistatyme . dėl So
vietų Sąjungos įvykdytos Pabal
tijo valstybių aneksijos ' nėra 
nieko pasikeitę. Federac. vokie
čių respublika šios aneksijos iki 
šiandien nepripažino ir neketina 
pripažinti.”

Vokiečių general, konsulo Jir- 
kos lankymasis Rygoje ir latvių 
politinės vadovybes laiškai par
tijoms iššaukė paklausimą Bun
destage. Jo narys Graf Huyn 
(CDU'CSU). atpasakojęs latvių
“Gimtojo krašto” Nr. 33 žinią,, 

klausė, “ar Federac. vokiečių 
respubhkos vyriausybė tebesi
laiko buv. užsienio reikalu mi- 
nisterio Schell 1970 spalio 9 pa
reiškimo, kad jokia Federac.

j vokiečių respublikos vyriausybė 
i nėra padariusi pareiškimo, pri
pažįstančio Pabaltijo valstybių 
įjungimą ir ar Federac. vokie- 

' čių respublikos vyriausybė ir to
liau tebesilaiko Pabalti:o valsty
bių aneksijos nepripažinimo prin 
cipo?”

1980 spalio 10 užsienio reika
lu viceministre dr. Hamm-Brue. 
cher Bundestage atsakė, • kad 
general, konsulas Jirka tikrai 
rugpjūčio mėn. lankėsi Rygoje 
ir kalbėjosi su Rygos miesto val
dybos atstove, tačiau jokiame 
miesto valdybos priėmime ne
dalyvavo. Tai neprieštarauja Fe
derac. vyriausybės nusistatymui 
nepripaž nti Pabaltijo valstybių 
aneksijos šis nusistatymas nėra į klasės gali eiti pėsti, o trečio- 
pasikeitęs. i sios — turės stumti busą į kalną.

1236 — Didysis Lietuvos ku
nigaikštis Mindaugas apjungė 
Lietuvos valstybę ir užėmė sos
tą.

1251 — Buvo įsteigta Lietuvos 
karalystė- aė

1410 — Lietuviai laimėjo kovą 
prieš teuton j ordeną ties Tan-

Lietuvių-lenkų

1941-1944 — Lietuvą okupavo 
vokiečių naciai.

1944 — Antroji Sovietų Są
jungos Lietuvos okupacija.

1944.1952 — Lietuviai pasi
priešino Sovietų okupacijai. _

1914 — Vasario 19 d. pradėjo 
eiti Naujienos dienraščiu.

1927 — vasario 16 d. mirė Dr. 
Jonas Basanavičius.

1795-1915 — Lietuvą, po rusų 
'jungu. *
■ 1915-1918 —' Lietuvą okupavo 
(vokiečiai, t %- • >•; ?
Į 1918—JAV, bidzibji Briiani- 
: ja, Prancūzija, Italija ir Japoni-naud'i^ga^ir ‘mūsų darbui”

Latviaęni^irfema. sėkmės jų po- pripažino Lietuvą nepriklau- _ 
žmogaus tei-į valstybe.

siu įgyvendinimo.
z (Voįdėtijos LB Inf.)

r

ŠAUKŠTAS PO PIETŲ
• ; $ j n

.Lenkį joje/1 Badomo miesto 
teisme .vyko ilgai užsitęsusi sky
rybų byla. Bylos eigoje teisėjas 
paklausė vyrą:,, -j! M

— Ar ilgai tamsta buvai pa
žįstamas su. savo" dabartine žmo 
na prieš vedybas.

— Ne, — buvo atsakymas.
— Pažinau ją tik gerokai po ve
dybų. Į

Skaitytoju Balsai H
' * / 1939

Mieli Naujieniečiai!

Pastebėję, kad- mūsų prenu
merata jau baigiasi, skubame 
siųsti Jums 50 dolerių^ piniginę 
perlaidą. Tai bus už prenume
rata ir likutis — kaip parama 
laikraščiuiBe laikraščio būtų 
nuobodūs > žiemos vakarai, o 
Jums parama reikalinga. Tik 
nepasiduokite kc'munistų pad- 
laidžiams ir atvirai parašykite 
j u vedamus darbus.

1920 — Taikos sutartis su So
vietų Sąjunga liepos 12 d.

1922 — JAV, Didžioji Britani-
r, Ta, Prancūzija, Italija ir Japoni-

- j ja Lietuvai pripažino de jure.
! — Priimta Į Tautų lyga-

( ___— Slaptas Sovietų-nacių Dvi kaiminkos kalbasi:
— Ir vėl Tamstos balsas už

kimęs. Kas šį kartą atsitiko?
— Matai, brangioji, mano vy

ras pavėlavo grįžti namo.

susitarimas prieš Lietuvą rug
pjūčio 23 ir rugsėjo 28 d.

1940 — Sovietų Sąjunga įsi
veržė į Lietuvą birželio 15 d.

1940 — Prievarta Lietuvą pri 
sijungė prie Sov. Sąjungos rugp. 
3. d.

1941 — Ginkluotas sukilimas 
prieš Sovietų okupaciją birželio 
23 d.

Užkimo

Niekas nežūsta
Jau nuo senų laikų taip būna, 
Pasaulyje niekas nepražūsta.
Antai, mūsų moterys slaptom 
Savo metus uždės kitoms.

Nors dėl ligos Kazys buvo pa
guldytas j ligoninę, bet nepasi
davė, kad būtų piaustonias. 
Taip ir Jūs nepasiduokite, jeigu 
kas Jūsų gerus darbus norės 
apspiaudyti ir nedorai iškriti 
kuoti. Jūs einat gera vaga, i: 
laikykitės.

Lai gyvuoja Naujienos!
Širdingi linkėjirąai visam 

Naujienų štabui.
i

NEPRALOŠĖ

Stasė ir Kazys Ulevičiai 
Crystal Lake, III.

♦ 4i
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Pasakojama, jog vienas Ame
rikos lietuvis nusipirko Kaune 
pirmos klasės bilietą į autobusą 
ir rengėsi važiuoti Ukmergėn.

Įsisėdęs pastebėjo, jog visi pa 
sažieriai turi vienodas sėdynes”.

“Reiškia, aš išmečiau bereika- 
lo kelius litus”, pamanė jis.

Už kelių valandų busas pri
važiavo kalnelį^ konduktorius 
išlipęs sako:

— Pasažieriai pirmos klasės 
pasilieka savo vietose; antrosios

Zylė gyrės, kad jūrą ji uždegs, 
Kad liepsnos lig debesų pakils 
Ir ilgai jos neges,
O jūros vanduo labai įšils.
Gandai tie siekė žvėrių gyvenamas aplinkas 
Ir drebino išgąsdintų žvėrelių kinkas.
Vieni jų pabijojo, kad kailis jų nusvilti gali; 
Kiti gi metė darbą tuoj Į šalį 
Ir bėgo prie jūros pažiūrėti, 
Kaip zylė sugebės tą jūrą užkerėti, 
Kaip greit tos liepsnos ten pakils 
Ir kiek vandeny žuvų išvirs.
Atbėgę tekini, pusiau be žado, 
žuvų sriubų mėgėjai su šaukštais atsirado. 
Visi prie jūros kranto renkas;
Reginys tuoj atsidarys nemenkas. 
Jie susijaudinę ir stengiasi tylėti, 
Tik šnibžda, bijodami garsiau kalbėti: 
“Štai liepsnos pradės tuoj kilti!
Vanduo netruks užvirti!
Eikit toliau, kad nenusvilti!”
Žiūrovai laukia valandą, dar antrą, trečia, 
Kol nuo nervų įtampos juos šiurpas krečia. 
Deja, jie pagaliau prarado viltį 
Ir jūros gaisro neteko jiems patirti.
Nors tiek daug žadėjo zylė, 
Bet žiūrovus karčiai ji/apvylė;
Ji pažadų neištesėjo, 
Jūros uždegt nesugebėjo 
Ir jos garbingas vardas nukentėja.

♦ $ $

Kol darbas neatliktas lig galo, 
Juo niekas girtis neprivalo.

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOJ 217 ] 
kaina $3, gaunama Naujienose.

Naujienos. Chicago. Ilk, Sat.-Monday, H-Feb. 2, 1981.



STASYS PRANAITIS

"BE DRUSKOS
(Tęsinys)

Nors Vytautas Rauda ne pats ( 
palieka dvasiškių luo'mą, o tam
pa išmestu iš seminarijos kape
liono Gašliūno intrigų dėka, 
skaitytojas beveik neabejoja, 
3°g Vytautas anksčiau ar vė
liau būtų su sutana išsiskyręs 
ir savo noru. Ir labai simbolis-' 
ka, kad jis pasirenka gydytojo 
specialybę: supratęs, tur būt, 
kad negalės kaip dvasiškis gy
dyti žmonių sielų, Vytautas 
Rauda nori, nors gydydamas 
žmones nuo fizinių ligų, jiems 
pasitarnauti, šioje simbolikoje 
glūdi gilus humanizmas. Išsipil
dė ir jo tėvo^ Justo Raudes lin
kėjimas: “Geriau būk padoriu 
pasaulisč/u — Lietuves ži
buriu!”

Saliute — žmonių tamsumo ir į 
netolerantiškumo auka. Klieri
ko Vytauto pamokslas jos laido
tuvių metu yra neabejotinai 
viena iš stipriausių romano vie
tų; tai lyg ir kaltinamoji kalbi,’ 
pasmerkianti pasaulyje viešpa- ’ 
laujantį blogį, ir kviečianti, 
klausytojus dėl *viso to susi-’ 

I mastyti. !
Auka yra ir suluošintasis i

Vincukas Kurmis, ir nekaltai • 
nuteistasis Valys Kuosa. Knygos 1 
pabaigoje, Lietuvą užplūdus1 
raudoniesiems — neva nešan-! 
tiems naują, teisingą santvarką,1 
Vincą Kurmį ir Valį Kuosą jau ’ 
matome “naujosios santvarkos” į 
talkininkų gretose... Jie mėgi
na įtikinti Justą Raudą, kad esą ; 
teisūs — bet negali nieko atsa-1 
kyti į jo priekaištą: kodėl iš ve-J 
žė į Sibirą tokius gerus žmones, j 
kaip buvę grytelninkai (Justo 
dėka jau pasidarę “buožėmis”, 
kai jis davė jiems žemės) Uliai,

Vytenis

Romane yra ir daugiau tei
giamai atvaizduotų, gerų žmo
nių. Kaip sako Justas, “Dievas 
sunaikintų pasaulį ugnimi, kaip 
Sodomą-Gomorą, jei dorų žmo- geraširdis piemenukas
nių jame jau nebebūtų! (•..) (kaip tik ir ištraukęs Vincą iš 
gėris su blogiu balansuoja ali- liūno, 
tinkamam santyky...” (29 gyvybę), 
psl.).. Prie teisiųjų priskirtinas 
Justo brolis Matas — nors, kaip kęs savo sūnui Vytautui: 
teigia Justas, jis “tampa kar-) tojo šaltinio akivaizdoj sakau j 
tais dviveidžiu ir lengvapėdiš-

tuo išgelbėdamas jam ’
~r/ - j

Justas Rauda kartą buvo sa- 
’šven-1

tau, sunau (...) Jei teisingu-Į 
kus sprendimus padaro, gi ve- į mas bei Kictovė nupultų iki tokio ’ 
liau gailisi”. ! ------ ...... 1
perdaug puikuojasi ir savo pri
klausymu- pasiturinčiųjų . ūki
ninkų luctaui ir negali net pa
galvoti spie tai, kad jo dukterį 
Salę galėtų apsivesti paprastas 
bernas. Vėliau, mirus Saliulei, 
Matas labai pergyvena, “pajuto 
pirmą sykį gyvenime savo men
kumą, suprato savo beprasme'*. 
Tačiau po apsilankymo pas kle
boną (pamatęs, kad klebonas 
labiau pergyvena dėl savo gy
vulio susirgimo, negu dėl Salės 
mirties) Matas randa savyje 
ryžto ir .dvasinių jėgų (’"budo 
jame kažkas maištingo”). Ir 
jaučiame, jog jis 
nelaimėje.

Gilią skaitytojo 
simpatiją sukelia

Briedžių būrelis Nidoje.

Ar gyvatė užuodžia? Taip. Pa- ridoje pelkėse yra nuodingų ma-
tinas pažįsta patelę pagal uos
lę. Jos dvišakis liežuvis padeda 
surinkti mažus vabzdžius. Nuo
dingoji vad- “pit”’ gyvatė turi 
gilius įubimus apiejuose akių 
senuose. Ši gyvatė labai jautri 
šilumai ir oro vibracijai. Savo 
liežuviu suseka ir puola auką, 
net nakties me u. Josios iltys nė
ra tekios, kaip k tų gyvačių. Ker 
tant iltys pasikeičia į k:tą pozi- 

' ciją, o' kirtis toks smarkus, kad 
pereina net per storus drabu
žius.

cuson gyvačių- Važiuodamas per 
Everglades pelkynus, sustojau 
pasilsėti. Išlipdamas iš mašinos 
vos neužmyniau ant nuodingos

Ištysusi labai ilga ir stora pilkos 
spalvos gyvatė. Ji šildėsi pa va
karinėje saulėje. Iškart mes iš
sigandome, pamatę tokią didelę 
gyvatę. Dar gerokai palūkėję, 
nutarėme nemeškerioti.

Vieną kartą netoli McHenry 
ir Fox upės važiavome meške
rioti: Dr. M. Strikolis, latvis Ką- 
napis ir aš. Bevažiuojant prie 
upės, ant kelio tyso ilgas storas^ 
“balkis”. Privažiavę arčiau, pa-^ 
matėme, kad labai ilga ir stora? 
juoda gyvatė šlaužė iš švendrėm: 
apaugusių pelkių. Kokia ta gy-< 
vate buvo, nežinome, bet mus.

Žodis “gyvatė” iškart supurto, se srityse, ten nėra gyvačių. Tro- 
žmogų. To šliuž’o visi bijo. Ar- pakuose ir Filipinuose gyvačių 
klys, pastebėjęs gyvatę, sustoja 
ėjęs- Apė gyvates tenka nors 
sutrauktai pakalbėti, kadangi 
nuo jų įkandimo šimtai žmonių 
miršta, ypač tropikų kraštuose.

“Awake!” žurnalo korespon-

yra įvairiausių ir labai daug. Gy 
račių yra 3,000 skirtingų rūšių, 
mažyčių ir labai didelių. Bet 
nuodingų gyvačių yra tik apie 
200. *

Prieš keletą metų Pennsylva- 
nijos kalnuose vaikščiodamas 

ieškojau pažažui motyvų. Ėjau 
nuo Vandergrift miesto iki Apo 
lio miestelio prie Aleghany upės. 
Viename plokščiakalnyje ant pla 
čios uolos sustojau pasilsėti. Iš 
tos vietos atsiveria platus vaiz
das ap^e vingiuojančią upę. Jau 
nutariau tatyti molbertuką i 
tapyti. Tik žingsnį žengus atgal,, vjsus nustebino, kad čia galėtų^ 
vos neužmyniau ant dviejų cop-| būti tokių baisių gyvačių. „ ■ 
pemead gyvačių! Matomai, tos 
Jvi gyvatės šildėsi dar nekarš
toje ryto saulėje. Jų spalva gra
ži, išmarginta auksiniais taške
liais, spindėjo saulėje. Tos gy
vatės buvo labai nuodingos.

Nulipęs nuo kalno, pasiekiau 
nedidelę geležinkelio stotelę. Pri 
žiūrėtojas paklausė Stranger? 
Pasakiau ko aš čia valkiuojuosi 
ir ką mačiau. Jis man pasakė 
Gerai, kad nulipai. Čia visokių 
gyvačių pilną.

Yra vadinamų “daržinių5

Veikiausia, kad tos dvi maty-; 
tos gyvatės nebuvo smaugliai,' 
tiktai šiaip vandeninės ar pel-' 
kių gyvatės?

Apie gyvates būtų daugiau ko, 
pasakyti, bet nenoriu skaityto-,’ 
jo gaišinti.

M. Šileikis. •.

nykščias nuodingąsias gyvates:
Kai Filipinuose darbininkai at 

kasė seno pastato griuvėsius Ma 
niloje, .rado seną kanuolę, kuri 
buvo užtaisyta. Kanuolės vamz
dyje rado daug gyvačių. Darbi- 

Saugokitės, gy-

Matas šiek tiek ‘ lygio, kad joks padoraus žino 
gaus gyvenimas būtų jau nebe 
įmanomas, Dievas turėtu siusti \ ninkai suriko: 
man mirtį. Tai tokios yra suda- j valės! Jie daugiau bijojo gyva- 
rvtos sutartys su Dievu-” (301 j cių, negu užtaisytos kanuolės. 
psl.).

Ir štai romaso pabaigoje, 
liūdnos konfrontacijos su 
jojo teisingumo 
romis, po šiurpių deportacijų 
įvykdytų “I ‘ ‘
— Justui, kaip atrodo, 
momentas, kai padoraus žmo
gaus gyvenimas pasidarė “ne
beįmanomas”/ .. Gana -mįslinga ; 
ir susimąstyti verčianti 
knygos pabaiga... .
sakęs namiškiams, jog einąs J A 
prie savo pamėgto šventojo šal
tinio, pasiėmė žvakę ir išėjo.. - 
Jį nusivijęs sūnus Vytautas te-

; Kas gyvena Airijoje, Naujo- 
po joje Zelandijoje, ar labai šalto- 

nau-1 —
nešėjų pažiū- pama|^ jji<.išnykstantį žibu- 

. „' r-ėlį. Ir tik tiek besužinoin, k*ad 
teisingumo \ar an j geį.3n(-.ia dieną, saulėtą rytą, 

aip atro o, a ei°^įyyji0 just0 Raudės laidotuvės...
Į Daugiau autorius mums jau 
Į nieko nepasako. - U ‘ :
< Ar Justas Rąuda — kaip tą- 

viduii JrajsyĮ< Goštauto laidotuvių daly- 
. us as, pa- viai, pasisakė apie paduoti^ 

jog einasi-. . , , . j .* ■ Jiems sriubos skoni, pagalvojo, 
jog dabar jo gyvenimas. būsiąs 
lyg be druskos?... Kad keičia
si moralės ir teisingumo sąvo
kos, viskas apvirsta aukštyn

* kojom — ir “kuo bus sūdoma 
| druska, kai ji išdvoks”? ...
i Tokie mįslingi klausimai pa
liekami romano “BE DRUS
KOS” skaitytojui — ir gal ge
riau, kad autorius visko iki ga
lo ir neišaiškino. Ir tegu skai- 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas b’toias — anąsyk kiierf- 
kas Vytautas, parsinešęs namo 
kaukolę — hamletiškai susi
mąsto dėl knygoje keliamų 
problemų ir tepaieško joms 
sprendimo... Taip bus geriau...

nepaluš savo

užuojautą ir 
nelaimingoji

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS!
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN 

CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

gavo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati, 
nimo vajaus talką!

' Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galim? skaitytojų 
reikliai* prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• Iž anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardai -------------------------------------------------------
Adresas ----------------------------------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas įkaityto  j as. Priede  doL 
Pavardė ir vardai ____________________
Adresai —-----------------------------------------

, kurif

Spomoriaui pavardė, vardu Ir vietovė 

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviJką spauda fa 
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti ui pridedamus----- dol.
Pavardė ir vardu - ------- ---- ---- —---------------------------------
Adresas —---------—------------------------- ——----------------------

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi m 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas , M . ... -------- .... .... ... .......
Adraau ---------------------- .-----------------------------------------------

Žmonės, kurie gyvena tropi
kuose. turi patyrimo apie gyva
tes. Kobra yra pavojingiausia 
dar ir tuo. kad ji paprastai būna 
arčiau žmonių. Ji labai pikta ir 
agresinga. Kobra gali net vytis 
žmogų ar gyvulį. Kartais kobra 
spjauna nuodus į akis. Yra dar 
kita, mažiau žinoma, bobra, vad. 
k’ng cobra. Ši yra pati didžiau--B 
šia nuodingoji -gyvatė. I
Nuodingų gyvačių yra ir jūros 

pakraščiuose, bet jos nepuola 
žmogaus. Bendrai gyvatės žmo-į 
gaus nepuola, jeigu jų neerzini Į 
ar rieužmini. Saugiau yra ne-} 
vaikščioti nesaugiose, žolėse vie- j
tose. Dauguma gyvačių nenuo-j vačių, kurios nenuodingos, 
dingos- Tropikuose, kaip Ama
zonės džiunglėse, yra be kitų, 
smauglių, kaip boa constriktdr.

i pyto’nų, kurios labai didelės — 
1 40 pėdų ilgumo ir sveria iki 500 
svarų, bet jos nenuodingos. Sa
vo aukos laukia pasislėpusios 
medžiuose ar lapuose. Puola tik 
tai didelį gyvulį, beždžionę, kro- 
kodylą ir pan. Pirma pasmaugia 
apsivyniojusios aplink auką, ta
da ryja.

r Šiaurinėje Amerikoje yra kitų 
j rūšių nuodingų ir nenuodingų 
I gyvačių. "Nuodingųjų kategori- j 
joje barškuolė, ypač pietvakari- 

; nėse valstijose, pav. Arizonoje I ėjome meškerioti miškingoje vie 
'labai didelė,-net daugiau 6 pė- toje. Nedidelis, dumblinas eže- 
dų, turi ragelius virš galvos. Kiyj riukas, o aplink jį brūzgynas, iš- 
ta barškuolių rūšis toliau į šiau-į virtę medžiai. Ant vieno virš 

aplink Didžiuosius ežerus, 
yra minosagus barškuolių, tam
siai rudos spalvos. Indianos sanį 
dūnuose . mačiau uogaudamas 
prie upelio juodųjų aviečių di-. 
deliame raizgyne penkias gyva
čių išnaras. Toje vietoje net-. 
Whiting skautų stovykla užda
ryta' ir padėtos lentelės saugotis, 
gyvačių. Sandūnuose yra vad.! 
blue racer gyvačių. Jos'laibos įr 

vūną. Jei gyvatė per metus pra-^ labai ilgos, tamsiai mėlynos spal 
ryja didelį gyvūną keturfer kar- vos. Jos nenuodingos, dažnai ma 
tus, ji gyvena. Gyvatės mažai tysi medžiuose apsivyniojusią 
mato, bet jaučia prisiartinantp aplink šaką kaip spyruoklis. Kar 
objektą. Nėra aišku, ar gyvatė tą paeerzinau, tai uodegą virpi- 
girdi, kadangi neturi ausų iš lau na, kaip ir barškuolė, bet neturi 
ko pusės. Tyrinėjimai elektros pa| naginių slanktelių. Yra labai ii- 
galba parodė, kad impulsas vei-r gų ir storų juodų gyvačių, kir
kia. Gyvatė labai jautri žemės rios nenuodingos. Jos paprastai 
virpėjimui. ' 1 mėgsta naikinti barškuoles. Flo-

Studijos parodė, kad gyvatės 
yra reikalingos mažesniems gy
vūnams naikinti, bet su jomis 
reikia elgtis labai atsargiai. Gy
vačių ilgis nuo 15 cm. iki 40 pė-1 
dų (12 m.). Gyvatės yra. šalta-1 
kraujės, kaip ir žuvis, bet jų kū
no temperatūra keičiasi pagal 
aplinkos temperatūrą. Gyvatės 
oda nėra slidi ir švelni, bet sau
sa, žibanti, o žvynai kieti.

Kai žmogaus nugarkaulis turi 
34 slankstelius, tai gyvatė gali 
turėti 300 slankstelių. Viena pa-: 
gauta gyvatė turėjo 565 slanks-1 
telius (vertebrae). Gyvatė gali 
susiraityti, kaip virvė. Gyvatė 
šliaužia- atsiremdama į apačioje 
ilgus kaip nagas kauliukus, pri

jungtus prie, apačios- tarytum 
kariško tanko sraigtai, kabinasi 
į žemę. Kai kurios gyvatės gali 
šliaužttmuo 3 iki 4 kilom'etrų per 
valandą.

Gyvačių dieta: sliekai, vabz
džiai, varlės, pelės, paukščiai ir 
kt. gyvi daiktai, taip pat ir uo
gos. Gyvatės ypatingai mėgsta 
peles. Bet praryja ir didesnius 
gyvulėlius. ■ Jų žiaunos elastiš- 
kos. Gali apžioti net didesnį gy-

Jos
Kainaikina vabzdžius bei peles, 

nuodinga gyvatė įkanda į koją 
ar į ranką, skubiai reikia suverž
ti, kad nuodai neslinktų toliau 
į kūną. Bet su trumpom per
traukom užrišimą kiek atleisti 
kol gydytojas apžiūrės. Barškuo
lė kerta žaibišku greitumu ir 
kerta ten, kur arčiausia vieta, 
ypač taiko į nuogą kūną. Gali
mas daiktas, kad gyvatė naudo
jasi uosle.

Yra taip vadinamų vandeninių 
gyvačių ir šiaurinėse srityse. 
Kartą atostogaudami pas Lapė- 
nus, netoli Scottville, Mich., nu

Atsiųsta paminėti
• LIETUVIŲ KALENDOJ; . 

RIUS, išleistas Prisikėlimo para-. ' 
pijos Ekonominės sekcijos, 1011, 
College St., Toronto, Ant., Cana
da- Tai tradicinis, 134 psl., vie
nintelis išeivijoj žurnalo bei-, 
knygos formos kalendorius. Ja
me gausiu įvairių žinių ir pąta- 
rimų, taip pat humoro skyrius, 
viskas, net skelbimai, yra ilius-, 
truoti nuotraukomis ir priešį-, 
niais. Gaunamas pasiuntus lei
dėjams auka. Tą gražų kalendo-.. 
rių redagavo Stasys Prakapas;

Bolognoje, Italijoj, plėšikas 
grasino, kad jis susprogdinsiąs 
banką, jeigu negausiąs apie 
3,000 dolerių (liromis).

Pinigus gavo, numetė bombą 
ir pabėgo. Tada paaiškėjo, kad 
ta jo bomba buvo tik vandens 
bonba ir žadintuvas laikrodis,

iv viio .

vandens sauso, be žievės medžio I pirkite JAV TAUPYMO BONUS

JA Y DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

* 8ŪPESHNGAI ISPĮLDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

| TeL 476-2206 J - |

BE DRUSKOSBE DRUSKOS
Minkšti viršeliai §8.00

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608G

Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyvenimo 406 pusi, romanas

Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy- $ 4 | > J O ? 1

vai parašyta ir lengvai skaitoma.

Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiau t $9 čekį tokiu adresu:

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATCRA, lietuvių literatūros, meno; ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studij’os, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei ją istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
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 
vitOvardžįų pavadinimai ir jų 'vertiniai į vokiečių khlbą:; Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina S6.

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

• i

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.
• SATYRINES NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičle 

vertimas. 200 psl. knygoje yns 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.
Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 

IL 60608. Ufexkmt piltu, pridėti dolerį penduntimo ULddomx
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Vasario aukos — Amerikos
Lietuvių Tarybai

Amerikos lietuviai žino, kad kiekvienų metų vasario

visų laiką galės vadovauti BendruomęneL
Chcagoje buvo sudarytas keturių didžiųjų organiza

cijų komitetas JAV Lietuvių Bendruomenės statutui pa
ruošti. Pagrindan tas komitetas rengėsi padėti Roberts 
Rules, bet frontininkams Chicagos komitetas nepatiko. 
Jam reikėjo daugiau laisvės. Naujoje gyvenvietėje buvo 
sušauktas kitas komitetas, kuris pavadintas Laikinuoju 
organizaciniu komitetu. Jo priešakiu pastatytas prel. Jo
nas Balkūnas. Jis turėjo parapiją, parapijos salę, ir su
tiko būti pirmu JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininku. 
Prelatas Balkūnas, gavęs ALTo paramą naujai organi
zacijai steigti, su Bendruomenės valdybos nariais išsiaiš
kino santykius su Amerikos lietuvių organizacijų vado
vybėmis ir rado reikalą paskelbti šį svarbų paragrafą 
pirmame savo atsišaukime:

Laikau savo pareiga primtinti JAV LB LOKo 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengimų 
pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuvos laisvinimo 
reikalams ir kad tie pinigai turi būti perduoti Ame
rikos Lietuvių Tarybai—jos Vykdomajam Komitetui 
Chicagoje arba Tarybos skyriams vietose.
Ši citata paimta iš 1953 metų vasario mėnesio Kario. 

Būtume galėję pacituoti ir to meto Naujienas, bet po 
ranka buvo to meto Karys, tai iš to žurnalo ir pacita
vome šį svarbų paragrafą.

Prieš septynerius metus JAV LB vadai tiek toli nu
ėjo, kad jie net drįso tvirtinti, kad Bendruomenės va
dovybė jokio susitarimo nebuvo padariusi, JAV LB ar

A. SV1LONIS

Pokalbio aukštas stilius, bet pasigendame 
gilesnės mokslinės minties

mėnes} renkamos aukos turėdavo eiti Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Toks buvo visų didžiųjų Amerikos lietuvių or
ganizacijų patvirtintas nutarimas. Visą mėnesį surinktos 
aukos eidavo Lietuvos laisvinimo reikalams.

Amerikon atvažiavusieji nauji politikai, įsivaizdavę, 
kad jie mokytesni, protingesni, daugiau pasaulio politiką 
pažibantieji, buvo nepatenkinti tuo metu buvusia Ame
rikos Lietuvių Bendruomene. Jie sumanė suorganizuoti 
visus lietuvius į Vieną milžinišką organizaciją. Jiems at
ėjo mintisy kad reikia į tą organizaciją įtraukti visus Ame
rikos' lietuvius, nekreipiant dėmesio į jų politinius įsitiki
nimus, į tikėjimą,;, lytį; amžių ir gimimo; vietą.

Seni Amerikos lietuviai žinojo, kad tokią organiza
ciją sunku sudaryti, kad tos organizacijos nariais galės 
būti tiktai tie lietuviai, kurie norės būti; kad didelė dalis 
yra susidomėjusi kitais dalykais ir neturės laiko įsitraukti 
į bendrą Amerikos lietuvių organizaciją. Atvažiavusieji 
tremtiniai užsispyrę įtikinėjo, kad jie sugebės tokią JAV 
Lietuvių Bendruomenę sudaryti, bet pradžioje ALTas 
turės jiems padėti. Norėjo gauti pradžiai pirmą stūmį, 
o vėliau organizacija pati augs ir didės.

Pasirodo, kad vieningos organizacijos jiems nepa
vyko sudaryti. Jie norėjo sudaryti tokią organizaciją, 
kurią atvažiavusieji visą laiką vafdytų. Amerikoje jie 
kalbėjo apie Bendruomenės vadovybę, bet visą laiką jie 
turėjo galvoje mintį, kurią visi Bendruomenės nariai 
turės priimti, būtent: naujai sudarytą Bendruomenę tu
rės valdyti frontininkai, pagalbos tokiai Bendruomenei 
prašiusieji. Tą pagalbą jie gavo ir pradėjo organizuoti.

Jie padarė gerą pradžią, bet vėliau visas jų darbas 
sulėtėjo. Jie norėjo viską taip suorganizuoti, kad visą 
laiką būtų šios organizacijos valdytojai. Jie kaitaliojo

chyvuose neradę jokio dokumento, kuriuo Bendruomenės 
vadovybė būtų pažadėjusi vasario mėnesį padėti ALTui. 
'Teko išknisti laikraščių padarytus pareiškimus su pasi
žadėjimais bendradarbiauti. Minėtą atsišaukimą prel. 
Balkūnas, pirmas Bendruomenės Centro valdybos pirmi
ninkas, šitaip baigė:

Perduodamas JAV LB Laikinojo Organizacinio 
Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiškiu tvirtą 
viltį, kad, budėdami Lietuvos išlaisvinimo ir lietuvių 
tautos gelbėjimo kovoje, taip pat energingai ir vie
ningai ‘'dirbsime JAV Lietuvių ■ Bendruomenėje di
džiajam lietuvybės išlaikymo reikalui. '

Prel. J. BALKŪNAS,
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Orga

nizacinio Komiteto Pirmininkas
Vienas tylus, bet labai padorus čikagietis išvilko , vie

šumon senus JAV LB pasižadėjimus iržužciaupė burnas 
tiems sukčiams, kurie drįso viešai tvirtinti, kad tokio 
susitarimo nebuvo.

Susitarimas buvo ir dabartiniai Bendruomenės va
dai žinojo, kad jie, norėdami pasipinigauti lietuvių lais
vės kovos sąskaiton, taikėsi prie svetimų pinigų. Jie tai
kosi ir dabar prie Amerikos lietuvių laisvės kovai duo
damų aukų. Jie skriaudė lietuvius iki šio meto, jie ban
dys juos skriausti ir šiandien. Jie jau siuntinėja laiškus 
į lietuvių žinių agentūras ir prašo paskelbti, kad aukos 
esančios jaunimo kelionėms. Jie stengiasi pasivažinėti 
laisvės kovai sudėtomis aukomis.

Privalome pastoti šiems paprašaikoms kelią. Turime 
neleisti jiems rinkti aukas vasario mėnesį, ypač Vasa
rio 16-osios metinės sukakties proga.

Minėjimus ruošiančios organizacijos privalo daboti,
statutą, šalino nepageidaujamus žmones, o vėliau, kai' kad svetimais pinigais pavažinėti mėgstantieji negriebtų 
nariai pradėjo reikalauti platesnių teisių, tai Bendruo- šių aukų. Tokie aukų rinkėjai privalo būti iš salės iš- 
menė iširo. Suskilo. Subyrėjo į dvi dideles dalis. Vieni prašyti.
norėjo patys Bendruomenės reikalus svarstyti, o kiti — Visos vasario mėnesio aukos privalo būti atiduotos 
būti amžinais organizatoriais. Jie buvo įsitikinę, kad jie ALTo centrui.

Draugas 1980 m. gruodžio 6 dienos laidoje, kultūriniame priede atspausdino gan ilgoką dr. Tomo Remeikio-pokalbį su Bronium Nainiu.Draugo skaitytojams dr. Tomas Remeikis pristatomas kaip parengėjas anglu .kalboje “Op- [ ,<s;tion to Soviet Rule in Lithuania 1945-1980”. Rašoma, kad šios knygos autorius gimęs Lietuvoje, bet mokslus, baigęs Amerikoje: University of Illinois ir įsigijęs Ph. D. daktaro laipsnį. Parašęs' brošiūrėlių-' apie Sovie-A tų. žmogaus teisu pąžeidima’pku- puotoje- Lietuvoje. Taip pat, daug mokslinių straipsnių. Šiuo metu yra Lituanus ’r Akiračių redakcijų narys. Lituanistikos instituto leidyklos, PLB Visuomeninių reikalų komisijos narys ir nuolatinis JAV LB politinės veiklos talkininkas.Jo plati veikla ir dar platesnis išsimokslinimas, mokslinių rašinių gausa, bei politinėje veik loję talkininkavimas intriguoja, paskaityti ir tą ilgą jo pokalbį su LB veikėju B- Nainiu, kuris, berods, jau yra išėjęs pensijon iš aktyvios bendruomenės veiklos. Tikrai įdomu patirti, ką gi šis moksle pasižymėjęs vyras yra prikalbėjęs minėtame pokalbyje-Tačiau jį paskaičius, tenka tik nusivilti jo padarytais pareiškimais. Tiesa, jis naudoja pokalbyje labai aukštą stilių ir juo dėsto pakiausėjui savo atsakymus, bet juose nėra pagrindinio dalyko, kas būtina mokslininkui, būtent: objektyvumo' ir gilesnės minties plotmės, svarstant kai- kurias gan opias lietuviškos išeivijos veiklos problemas.

2Čia neliestu jo paruoštos minėtos knygos., kurios paruošimui LB-nė yra investavusi 20,000 dolerių. Skaičiau “Dirvoje” St. Santvaro gan lėkštą jos vertinimą ir suminėtus asmenų vardus, kurie jam padėjo ją paruošti. Bet iš esmės paliesiu jo aukštu stilium pakiausėjui duotus atsakymus.B. Nainys jo paklausė,, kokios traukos jėgos jį atitempė į materiališkai nepelningą, profesiją* bei lietuviška'darba? Klausimas rodos lėbai'paprastas. Gi Tomas Remeikis šitaip dėsto “Atsakyti sunku be giluminės savęs analizės”. Prie ko čia toji giluminė analizė? Man rodos, .kad; ir eiliniam Draugo skaitytojui į šį paklausimą nebūt sunku atsakyti, nesinaudojant jokia gilumine analize. Tiesa, nors ir pats klausimas yra gal ne tiek keistas, kiek juokingas. Kokia traukos jėga gali lietuvį traukti prie lietuviškos veiklos, jei ne lietuviškas patriotizmas bei tautinis sąmoningumas. Tuo tarpu Tomui Remeikiui atsakyti į šį paklausimą prireikė net giluminės savęs analizės. Matyt jis norėjo pademonstruoti Broniui Nainiui savo gilų mokslą. Juk ir pats pripažįsta, kad prie lietuviško darbo stumia didele dalimi tautinis sąmoningumas. Iš viso, kam tokį klausimą ir klausti, kas kiekvienam šviesesniam Draugo skaitytojui savaime aišku. - ' 'Tiesa, Tomas Remeikis daro užuominą, kad lietuviškas darbas nėra sutaikomas su profesiniu ir amerikietiškos aplinkos gyvenimu. Bet toks jo pareiškimas yra neįtikinantis, nes gyve

nimo faktai tam prieštarauja- 
Kažin :ir yra tokia profesija, ku
rią lietuvis įsisavinęs negalėtų 
dalyvauti ir lietuviškame darbe? 
Jei jau kas iš lietuvių apsispren
dė ats sakyti lietuviškos veiklos, 
tai ne dėl to, kad jo profesija 
jam trukdytų, bet jis paniro į 
bonvivsiniško gyvenimo gelmes 
arba prarado tautinį sąmoningu
mą. Todėl jam ir lietuviška veik
la pasidarė svetima. Juk ir pats 
Tomas Remeikis pripažįsta, kad 
taip būna, kai prarandamas tau
tinis r>atriotizmas.

3B Nainys prisimena kažkokį Tomui Remeikiui lietuvišką nedėkingumą, kuris jam buvo padarytas maždaug prieš tuziną metų. Būtent, kažkoks politinis sektorius, smailiais “ragais” norėjo pabadyti, o gal ir visai “nudurti”. Matyt, greičiausiai tai iškilo tokia triukšminga reakcija dėl Tomo Remeikio padarytų kokių nors kontroversinių pareiškimų. Bet toks klausimas lyg ir butu kaltinimas, visuomenei. Kam ji reiškė protestus, arba B. Nainio žodžiais tariant, norėjo Tomą Remeikį “ragais nudurti”. Gaila,, kad paklausėjas neatskleidė tų Tomo Remeikio kont- raversinių pareiškimų. Bet reikia spėti, jei jau visuomenėje iškilo tokia reakcija, tai suprantamas dalykas, kad pareiškimas nebuvo naudingas pavergtosios Lietuvos reikalams. Tat, šiuo atveju tenka tik pagirti visuomenę, kad ji buvo budri ir laiku sukėlė-., tokią reakciją. Nors To- mas Remeikis dėl to save teisina. kad jam kaip visuomenės mokslo specialistui buvo supran-; tama konflikto priežastis,Bet ' kam tada, tokiam specialistui esant, skelbti tokias mintis, kurios sukelia tokią reakciją, dėl ko kilo grėsmė būti “ragais” nudurtam ?Dar-’ keisčiau skamba, kai Tomas Remeikis pareiškia, kad niekas neturi tiesos monopolio. Jo žodžiais tariant, jos nerasite nei moksle, nei religijoje, nei ma gijoje- Kažin ar mokslininkui tiktų taip nekritiškai leptelti ir mokslą sugretinti su magija?(Bus daugiau )— Tarptautinė specialistų komisija nelauktai nuvyko Į San Renio, uždarė visą kazino, suėmė žaidimų prižiūrėtojus ir pradėjo patikrinti visas ruletes. San Rėmo' yra pats didžiausias Italijoj kazino. Pastaruoju metu, pradėjo sklisti gandai, kad ruletės tvarkytojai yra išmokę nustatyti ratus, kad jie sustotų jų pageidaujamoje vietoje. Daugelis lošėjo tame kazino pralošė dideles sumas pinigų.
PICKITg -V honus

KAZYS BORUTA

PYPKIŲ MAINAI
(ATSIMINIMŲ NOVELĖ)

Mokykimės gyventi ir kurti pavojuje! (B. Sruoga)

(Tęsinys)

Nejučiomis krūptelėjau ir sustojau.. Pasi- 
Pasižiūriu —ateina Balys Sruoga. Didelis, aukš
tas kaip šv.Jono bokštas. Kiek linkelėjęs. Kažko 
susirūpinęs.

Kur eini? — klausia. — šiąnakt hitleri
ninkai ims įkaitus. Žiūrėk, kad nepačiuptų. 
Pasisaugok!

— 0 pats ką darai? — atsakau, klausda
mas ir pasižiūrėdamas į sunerimusias jo akis.:

— 0 ką čia darysi? — atsakau nusigręž
damas. — Gal negriebs velnias . . .

— Ne, Baly, — sakau, pajutęs jo nerimavi
mą. — Tu didžiausias ir iš tolo matomas vi
same Vilniuje kaip šv. Jono bokštas . . . Ta
ve pirmąjį gali pagriebti. Einam verčiau į 
mano žvirblių palėpę. Jei užklups — stogais 
pabėgsime .... _______ __

— N-i, — taria pagalvojęs. — Eisiu namo, 
žmona, duktė laukia ... 0 ir Krėvę reikia 
kur nors iš ramų išgabenti. Jį, be abejo 
pj-miausia čiups. 0 jis, žinai, senas dzūkų sker
džius. užsispyrės ir niekur neis. Gal pasiseks jį 
kur nors isgabe. ti.

— Bet ir pato išsinešdink! — priduriu.

— Matysiu, — atsako Sruoga, apsidairyda
mas po kiemą ir lyg ko ieškodamas. Pa
galiau sugraibaliojo kišenėje pypkę. Išsitraukė, 
rengdamasis užsirūkyti. Bet šyptelėjo ir man 
staiga atkišo:

— Mainykim pypkėmis — pasiūlė.
— Mainykim! — sutikau, pajutęs jo neri

mą ir draugystę. • - •
Daug nesvarstydami, sumainėme pypkėmis, 

prisikimšome tabako ir užsitraukėme po dūmą. 
Persimetėme dar po porą žodžių, spėliodamijtas. 
gali naktį įvykti, ir vienas antrą įspėdami pasi
saugoti Stipriai paspaudėme rankas atsisvei
kindami ir skubiai nuėjome kas sau. Ar susitik
sime dar kartą? Visko gali būti. Naktį suima' 
gestapininkai įkaitus ir lig ryto sušaudo, kad 
nebandytų kas išgelbėti.

II
Universiteto kieme atsiskyręs su B. Sruoga, 

jau visai sutemus nuėjau vienas į palėpę Didžio
joje gatvėje, senuose karvedžių Katkų-Katkeričių 
rūmuose, kurių ten nebuvo likę nei kvapo, nei 
vaiduoklio. Senoje magnatų tvirtovėje, visaip per
statytoje ir sujauktoje, gyveno universiteto pro
fesoriai, ir aš tenai su žvirbliais buvau laikinai 
prisiglaudęs pačioje pakraigėje, pro kurios apva
lų langelį buvo matyti Vilniaus seni stogai ir šv. 
Jono bokštas.

Palėpėje buvo tamsu ir tylu. Žvirbliai ir ba
landžiai pašelmenyse jau buvo sumigę ir tyliai 

snūduriavo, kartais sučirkšdami ar suburkuoda- 
mi. Po grindis patamsyje šmižinėjo pelės ir žiur
kės. Užsidangsčiau langus, užsižiebiau šviesą, pa- 
sitikrnau išėjimą pro stogus. Paskui atsisėdau 
prie stalo, rūkydamas Sruogos pypkę ir apie jį 
galvodamas;

Su juo seniai buvau pažįstamas. Jaunystėje 
jo nerimstantis, ieškantis žodis turėjo didelio po
veikio mūsų kartai. Gaudėme jo eilėraščius ir 
straipsnius. Kai išėjo jo “Dievų takais”, nesu
laukdamas, kada pasirodys knygyne, važiavau 
per naktį karietka iš Marijampolės (tada dar ne
buvo geležinkelio) į Kauną, kad greičiau juos pa
matyčiau. 0 paskui, kai jau buvau studentas, 
Sruoga atėjo skaityti pirmos savo paskaitos. Ta
da pirmą kartą jį pamačiau. Aukštas, ištįsęs, 
sportišku kostiumu su golfkelnėmis, lyg prabėgo
mis užsukęs į universiteto didžiąją salę, nervingai 
skubėdamas, skaitė pirmą paskaitą. Truputį nusi
vylėme. Laukėme, kad jis pranašiškai skelbs savo 
kūrybinį credo. O jis paskaitė mums apie rusų 

[liaudies epą, o paskui dėstė rusų literatūros is
toriją. Skaitė skubėdamas, po nosimi murmėda
mas, vengdamas su studentais susitikti. Mes jau
tėme, kad jam mažiausia rūpi oficialus kurso dės
tymas. Tik kartais užsidegdavo, kai dėstomas da
lykas jam prie širdies būdavo: pašiepti obskuran- 
tizmą, iškelti minties polėkį. Tada Sruoga užsi
degdavo, pasipildavo humoras, sarkazmas, žodis 
pasidarydavo gyvas ir veiksmingas. Paskaitą 

skaitydavo poetas ir visus patraukdavo. Paskui 
jis ir metė skaitęs oficialias paskaitas, visą širdį 
atiduodamas dramos seminarams ir išauginda
mas visą teatralų kartą.

Bet aš tada buvau toli nuo Lietuvos, nors gy
venau tik ja viena: jos sielvartais po nelemtu fa
šizmo jungu. Su Sruoga mano keliai ilgam išsi
skyrė. Jis toliau profesoriavo ir mažai rašė. 0 aš 
dar mažiau rašiau ir menkai studijavau, visą lai
ką užsiėmęs tėvynės išvadavimu, kol pats į akla
vietę be išeities pakliuvau.

Po kelerių metų susitikome mudu Vienoje, 
kai jis atvažiavo su studentų ekskursija, vykda
mas į Alpes, davęs žvalgybai garbės žodį, kad nei 
jis, nei studentai su manim nesusitiksią. Bet jis 
pirmas iš to pasijuokė, liepęs man telegrafuoti -- 
apie atvykstančią ekskursiją, kad ateičiau pasi
ekti. <

— Kokio velnio iš tavęs žvalgyba nori? 
tarė su pašaipa, kai atėjau į stotį. — Negi bijo, 
kad gali Smetoną ištaškyti?

Smagiai nusijuokėm.
— Matai, — paaiškino su įprastu humoru B. 

Sruoga, — esu davęs žvalgybai žodį, kad su tavim 
nesusitiksime... Bet ką dabar padarysi, kad tu 
mus sutikai? Matyt, iš tavęs žvalgyba ž< džio 
negavo...

(Bus daugiau)

I—Naujiena. Chgo., Sat.-Mon«Jay, .ban 31-Eel>. 2, 1981



16. Apie šitą pažadėtąjį “ainį” rašė pranašas Izaijas: "Nes mums 
gimė kūdikis ir mums duotas Sūnus, ir jo viešpatavimas padėtas 
ant jo peties; jis bus vardu: Stebėtinas, Patarėjas, Galingasis Die
vas, Busimojo amžiaus Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. Jo viešpa
tavimas dauginsis, ir ramybei nebus galo; jis sėdės Doxydo soste 
ir jo karalystėje, kad ją sustiprintų ir paremtų teismu ir teisybe 
nuo dabar ir per amžius. Kareivijų Viešpaties uolumas tai pa
darys”. —r Izaijo 9:6,7.

Labiausiai atsižymėjęs dalykas tame pažadėjime apie būsi
mą teisybės viešpatavimą, yra piktųjų jėgų apgalėjimas, die
viškoj stebuklingos visagalybės garantuojamas. Pranašo paminė
tasis “Sūnus” yra Kristus, ir toliau dar pasakyta, kad viešpata
vimas bus ant jo “peties”.

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

DR PAUL V. DARGTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Co«-mvnity klinikai 
Medicinoj direktorių* 

19M S. Manheim RA. WwtcteaaHr, it 
VALANDOS: 3—9 darbo d te noro U ir

ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
nurinko juos Į Y katą, kuri hebraiskai vadinama Armagedon* 

(Apreiškimo 16:16)

Mikas Šileikis 'Vienuolis'
Lietuvos Aidai

KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 
Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
is.WTIS stoties, 1110.AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois-60629 
Telef. 778-5374

i liai tų privalumų turi. Daugybe j i u neranda kur namo parlėkti 
iš antro ar trečio kaimyno. Bet 
laiškanešių veislės karvelis be 
;okio vargo randa kelią sugrįžti 
per dešimtis, dažnai net šimtus 
kilometru. Ši veislė yra žmonių 

j +yčia išaugyta, parenkant vis j t:nkamesnių ir tinkamesnių po- « • v • • • •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

KARVELIAI - LAIŠKANEŠIAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ/ 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGO» 
3907 Wm* 103rd Strwf 

Valandoc pagal suitarim*.

ISTORINĖ APŽVALGA

OPTOMITRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

Uli W. 71 St. Tai. 737-5149
Tikrina aku. Pritaiko akiniuc ir

“contact lenaea”
VaL agal fudtariin*. Uždaryta tree-

SUSIRINKIMŲ

'■ Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros
t a nKiubo metinis susirxiiKiinas ivyKsDr« LEONAS SEIBUTIS antradienį, vasario 3 a., vycnų sa^eje, 

Z4a5 W. 47th bt. Praažia 1 vai. po
piet. Visi nariai kviečiami atsiia.i- 
syti, bus daug svarbiu re^Kaių ap- 

J tarti.. Po susirinkimo bus vaišes.
A. Kalys

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telof.: 448-5545

f ŠILEIKIS, O. P.
< IRTHOPED A^PROTKZTSTA S 

Aparatai - Protew. Med han-į 
dažai. Speciali pacaiba toleaaa.

* cjupporte; u t ;

Brighton Parko Lietuviu Moterų 
klubo metinis narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, ‘ vasario 5 U., 
1 vai. popiet Anelės Kojak salėje. 
4500 So. Talman Avė. Nares prašo
mos atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti, ir jau laikas už
simokėti nario-duokles. Po -susirin
kimo bus vaišės.

Eugenija Strungys, rast

Ž85G West 62rd St. Chfca»». !«. M629
T»!»f.: PRaapact

FLORIDA

Upytės Draugiško klubo metinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, vasa
rio 6 d., Anelės Kojak salėje, 4a00 
S. Talman Avė. Pradžia 1 vai. popiet. 
Nariai kviečiami atsilankyti, .nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo — vaišės. A. Kalys

kurie greitai labai pabrango.Išradus telegrafą manyta, kad karvelių tarnavimo amžius jau p; įsi baigė. Bet vokiečių karas su prancūzais 1870-71 m. parodė, kad ir dabar karveliai dar nenustojo savo reikšmės. Laike Pary-1 ž’aus apgulimo karveliai gavoišnešioti iš miesto ir į jį apie Į atminti.

5 a

I
- GORDON FUNERAL HOME -Vr’■ų k:ausinius naujiems karveliams išperinti. Šio parinkimo keliu atsirado naujų karvelių veislių, kurios laiškų neš’ojimui, j sportui ir kitiems reikalams la- , bai gerai tinka. Laiškanešių iš- j auginime gerų rezultatų duoda i tik suporavimas savo lėkimu tė- | viškės suradimu pasižymėjusių I karveliu. Tai yra vienintelė ge- ; ”a veislės išauginimo bei ištobu- . tinimo priemonė.Ypatingai gerų- karvelių laiškanešių išaugina belgai. Belgi- i joj šios rūšies karvelių augini- | mas yra tam tikras tautinis spor tas, pasiekęs aukšto tobulumo laipsnio. Iš belgų nupirkti karveliai net po dviejų nelaisvės metų ištrūkę vėl randa kelią į savo tėvynę!Karvelio orientavimosi galia yra didelė. Turėdamas geras akis ir pakilęs kokius 200 metrų aukštyn, karvelis gali apmatyti kokį šimtą kilometrų kelio. Jei jam tenka lėkti toli, tai jis orien tuojasi savo atmintimi, būtent, kitąsyk matytus pakelėje daiktus karvelis pažįsta; jis žiūri taip pat į saulę, kuri jam padeda link

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344
1

I

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

Visi atsimename, kaip karo ' metu, Lietuvą užėmę, vokiečiai tuojau išleido griežtą drakonišką įsakymą išnaikinti mūsų kraš te visus karvelius. Kuo šie kuk- ' lūs nekalti paukšteliai užsitraukė ant savęs tokią vokiečių nemalonę? Kodėl galinga, baisiais ginklais apsišarvavusi, vokiečių armija bijojo tokių malonių paukščių?Atsiminkime žilą senovę, atsiminkime visuotinąjį tvaną ir Nojaus arką. Išleistas iš arkos varnas išlėkė sau ir negrįžo o karvelėlis palakiojo, sugrįžo su alyvos šakute, kaipo tvano pabaigos liudininke. Pasirodo, jau Nojaus laikais karvelis žmogui tarnavo kaipo žinių nešėjas.Senovės finikiečių pirkliai, plaukiodami plačiose jūrose, naudojosi karveliais ryšiui palaikyti su savo tėvyne. Graikijoj Taurotenas pasinaudojo karvelio greitumu pranešti savo tėviškei žinią apie savo laimėli- mą Olimpijos žaidimuose. Seno-, vės karuose karveliai dažnai at-; likdavo greičiausio telegrafo rolę. Bet ir naujais laukais, prieš telegrafo išradimą, karvelių rolė greitam susižinojimui buvo nepakeičiama- Net Reuterio agen tūros įsteigėjas naudojosi karveliais. greitas žinias siuntinėda- mas. O miliardierius Rotšildas už savo pralobimą turi būti la< jų sugebėjime pažinti savo gim- bai- dėkingas karveliams. Bū- vietą, prisirišti prie jos ir tent, 1815 m. nugalėjus Napoleo i labai tolimų vietų greitai ną prie Waterloo, Rotšildo ban- \ sugrįžti Žinoma, ne visi karve- kas Londone karvelių pagalba ke I Jiomais dienomis anksčiau gavo ž nių ap;e Paryžiaus biržą po Napoleono nugalėjimo, negu Angluos plati visuomenė apie tai sužinojo, nes tada jokio telegrafo dar nebuvo, ir pigiai prisipirko Anglijos vertybinių popierių,

EUDEIKIS115.000 depešų. Visų valstybių kariuomenių vadovybės karveliais labai susirūpino. Ir pereitas didysis karas parodė, kad, nežiūrint visų technikos išradimų kariuomenė negali atsisakyti nuo karvelių tarnybos. Nei bevieliai telegrafai bei telefonai, nei įvairiausi orlaiviai negali visame kame karvelių patarnavimų išstumti. Todėl ir dabar Vokietijoj, Belgijoj, Prancūzijo, Lenkijoj ir kituose kraštuose ’' labai rimtai žiūrima į karvelių laiškanešių- auginimą bei veisimą. Vokietijoj, pavyzdžiui, yra apie 2.000 karvelių auginimo draugijų su kokia puse milijono karvelių.
Laiškanešiu karveliu ypatybėsLaiškanešio karvelio pagrindinė ypatybė yra, tai jo prisirišimas prie savo gimtinės, prie sa i-o draugės. Iš karvelių mes, žmonės, tikrai daug galime pasimokyti, kaip savo gimtinę mylėti, gerbti ir mylėti savo gyvenimo draugę ar draugą. Visa laiškanešių karvelių vertybė glūdi

Nesenai prancūzų pulkininkas Paul Renard laikraštyje “Journal dės dėbats” rašė apie karvelių laiškanešiu svarbą. Jis pažymi, kad karveliai, būt, turi spe- vialiū orientavinosi organą, nes nuvežti už šimtą kilometru nuo savo nuolatinio gyvenimo vietos traukiniu ar vežime, jie greitai rasdavo grįžimo kelią. Fiziologai betgi lig šiol tokio specia- lio organo dar nesusekė. Iš kitos pusės, karveliai turi matyti savo į lėkimo kelią. Kada, minėtas pul \ kininkas pasikeldavo balono pagalba į. orą ir debesyse ar virš , jų paleisdavo karvelius lėkti, jie tuojau sugrįždavo į tą. patį ba- loną, visai ir nebandydami rūkuose kelio ieškoti.(Bus daugiau)TRIMITO NR. 190

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Iš TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

MEET THE CHALLENGE!DR. C. K. BOBELIS *

PERKRAUSTYMA1

L

SOPHIE BARČUS

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

— Prez. Reagano spaudos sekretorius yra James S. Brady. Jis dalyvavo rinkiminėje prezidento kampanijoje.— Washington's ddmonstra- vo Irano Laisvės Fondo nariai. Kai kuriuose plakatuose buvo Įrašyta, kad Irane yra 35 mili- j jonai įkaitų.

TeL: YArds 7*3401

BUTKUS - YASA1TIS
(PACEVIčIūTĖ) TeL: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-3572

TeL: Y Arda 7-1138 - 113S

DENTURE WEARERS

W54 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1811

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURiMB 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

Aikštės automobiliams pašlatyti

STEPONAS C. LACK Hl SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4411

j A major f 
advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE I

one application holds 
comfortably up to 4 days

_ ____ ________ I

5025 CENTRAL AVK 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS' 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lletuvip kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4100-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef*: H E m lock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

J

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD JU METŲ 

ES SUKAKTIS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES automobiliams pastatyti

Chic<<ot 

Lietu vię

Direktorių

t

r

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So, LITUANICA AVE.

f
*

ANTANUI GRAUŽINIU! 
mirus,jo žmoną Bernadetą ir dukrą Rūtą su šeima nuoširdžiai užjaučiaJUSTINAS ir MARIJA PALUĘINSKAI 

FELIKSAS ir SAULĖ PALUBINSKAI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

O

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

i 
I ¥ 
i 
l 'i 
i

i

Jžiu suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą mamytę ir žmoną, 
kurios netekome 1978 metų vasario mėnesio 1 dieną. 
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse, Chicagoje.

Emma šeštokas (Pacevičiūtė) buvo gimusi Lie
tuvoje, .Alsėdžių miestelyje.

Palikai Tu mus visus dideliame liūdesyje, nes Tu 
mus visus atjąutei, visiems padėjai mūsų varguose 
šiame žiauriame pasaulyje.

Kol mūsų širdys nesustos plakusios, mes Tavęs, 
mylima Mamyte ir žmona, nepamiršime.

%

t Nuliūdę lieka: Dukra, vyras, giminės 
ir draugai

I

į
*

I

Naujienos, Chicago, I1L, Sat.-Monday, Jan. 31 Feb. 2, 1981



CICERO APYLINKĖJE
Š. m* sausio 25 d. 2 vai. po-1 kad PLB propoguotojas ir stei- 

piet ponų Dumčių bute įvyko j gėjas prel. M. Krupavičius jį 
pirmasis šiais metais Cicero LB j aplankiusiems artimiesiems ne- < 
(R) valdybos posėd;s. Posėdyje 
dalyvavo visi septyni valdybos 
nariai ir svečias — Apyg. pirm, 
p* Dubauskas.

Posėdi adidarė p-kas St. Prane 
kevičius, patiekdamas darbot
varkę. kuri susidėjo iš septynių 
punktų. Darbotvarkė priimta ir 
iš eilės buvo nagrinėti visi punk 
tai.

Svarbiausias klausimas šiame 
posėdyje buvo visuotinis narių 
susirinkimas, kuris įvyks š. 
vasario mėn. 22 d., tuoj po 
tuviškų mišių, 11.45 vai.’ 
Antano parapijos didžiojoje
Įėję, šiame susirinkime bus ren- ? 
•kami dviejų metų terminui 4 j 
•valdybos nariai ir revizijos ko- 
;misija. Visiems bendruomenės 
nariams bus išsiuntinėti pakvie
timai. šį darbą apsiėmė padary
ti nepailstanti valdybos narė po
nia L. Dubauskienė.

m.
lie-

sa-

Kad susirinkimn metu 
išvengta susigrūdimo ir 

•gaišinimo, nutarta nario mokes
tį pradėti rinkti vasario mėn. 8 

■d. Kiekvienas bendruomenės na
rys ją galės susimokėti parapi
jos mažojoje salėje. 8:30 vai. 
ryto salė jau bus atidaryta ir 
priims nario mokesčius iki 1 
vai. po pietų. Negalėsiantieji 
susimokėti tą dieną, turės pro
gos tai atlikti vasario mėn. 22 d.

Prašome narių nepamiršti, kad 
balsavimo teisę turi tik tie na
riai, kurie yra sumokėję nario 
mokestį.

šio susirinkimo data ir laikas 
dar bits paskelbta spaudoje ir 
per radijo valandėles. Valdyba 
nuoširdžiai kviečia narius skait-' 
lingai dalyvauti ir tuo įrodyti 
savo solidarumą ir pareigos jaus 
mą priklausančiai organizacijai.

Atsiminkime, kad mes seka
me ir puoselėjame tą bendruo
menę, kurią ikūrė a. a. prel. My
kolas Krupavičius. Pernai, gruo
džio mėn. 4 d., suėjo 10 metų 
nuo šio didžiojo vyro mirties. O 
kaip skaudžiai jis pergyveno 
bendruomenės nukrypimą nuo 
jai paskirto tikslo. Yra dar gyvų 
liudininkų, kurie gali paliudyti,

būtų 
laiko

kartą yra pasakęs jog niekas tiek 
blogo Lietuvai nėra padaręs 
kaip frontininkai. į

Jau galima paskelbti ir kitas 
Cicero LB (R) renginių datas, 
nes salės jau užsakytos. Be jau 
minėto visuotinio narių susirin-1 
kimo, kuris įvyks vasario mėn. 
22 d., sekantis parengimas — 
Jaunimo Popietė bus balandžio 
mėn. 29 d.; Tautos šventės mi
nėjimas įvyks rugsėjo 20 d.; ge
gužinė bus surengta spalio mėn. 
11 d. Vyčių salėje, o mūsų tra
dicinis Rudens balius įvyks spa
lio mėn. 24 d.

Prašome š‘as datas pasižymė
ti ir nepamiršti.

Kasininkė p. D. Liepiėnė pra
nešė kasos stovį ir, praeito Ru
dens Baliaus apyskaitą* Balius 
davė gražaus pelno, nors jis bu
vo kiek ir mažesnis už praeitųjų 
metų pelną.

Nutarta CV ir Apygar. Valdy
boms išsiųsti nario mokesčių 
mokesčių įnašus už 1979-80 me
tus.

Klausimuose ir sumanymuose 
o. St. Pranckevičius pasiūlė kad 
Bendruomenės Balsas daugiau 
dėtų medžiagos apie ateities dar
bus ir sumanymus^ daugiau duo
tų rašinių apie bendruomenės 
tikrąįj darbą ir užduc'tį ir steng
tųsi jį kuo plačiau paskleisti J. 
A. V-se ir kituose kraštuose.

Ap. Skopas

T R U &

...........—

: STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Foto O. Andrews Katinas

MEXTALINLS FILMAS, KU
RIAME PARODOMA JAU ĮVY
KUSIŲ IR VYKSTANČIŲ PRA
NAŠYSČIŲ EIGA. JOS IŠPRA
NAŠAUTOS ŠV. RAŠTE 2000 - 

i 3000 melų PRIEŠ KRISTAUS 
i G MIMĄ.

PRADŽIA 2:30 vai. po pietų 
Į vasario 1 d., sekmadienį, SU 

PAAIŠKINLMAfS IR KAVUTE. 
Adresas: 3638 W. 83r<l Street, 
Chicago, Ill. Ruošia Lietuvių 
Koplyčia. Visi laukiami. (Pr.)

— Illinois valstijos loterijoje 
sausio 29 d. Pc’t of Gold lošime 
laimėjo 81923t; Bingo lošime 
laimėjo 07, 16, 42, 55, 62*

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

IEŠKO SKIEPŲ REUMA
T1ZMUI NAIKINTI

ipmi — Pirdtvlmut 
Sl£AL ESTATE FOR SALI

_ Mimai, Žami — Pardavln
REAL ESTATE FOR SA

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN? 
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKXJIMAIS.

*j£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2Ž’2 W. Cermak Road Chicago, UI. Tel, Virginia 1

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO ĄGENTCRA

— A. Mingėla. Hamilton, Ont, : 
pratęsdamas savo ir p. Z. Ston
kaus prenumeratas, parėmė Nau ’ 
j ienų leidimą ŠIO auka. Dėkui. >
- Dėkui sol. Izabelei Motekail^ džiaugėsi naujuju š_:...„ 

Manigirdui Mote-\ nariu; bet yPač >uJaSim’° Pen'

pakviestas redaguoti “Į Laisvę” tiejūnų dukra, gruodžio 21 die-j 
žurnalą, leidžiamą Fronto bičių-1 na baigė bakalauro laipsniu psi- 
lių organizacijos.

— Daytono lietuviai minės 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tę vasario 14 d. 6 vai. vak. Lie
tuvių klube. Kalbės prof. kun. 
Antanas Jurgelaitis, programoje 
dalyvaus Klevelando vyrų ok
tetas ir sol. Irena Grigaliūnaitė.

— Sausio 10 dieną Los Ange
les Šv* Kazimiero bažnyčioje 
buvo pakrikštytas Aidas Juozas 
Mattis, Edvardo ir Editos Mat
tis sūnus. Knšto tėvais buvo Ri
mas Prižgintas ir Ramūnė Vit
kienė. Krikšto apeigas atliko 
Kun. Dr. Vincas Bartuška. Ta 
proga p. Mattis namuose įvyko 
šaunios vaišės, dalyvaujant šei
mos artimiesiems bei bičiuliams.

šeimos

ekologijos mokslus katalikiška
me Chaminade universitete, Ho-; 
nolulu, Hawaii. Jos sesutė Eglėj 
gavusi pilną stipendiją, siekiai 
psichologijos magistro laipsnio j 
garsiojoje Bryn Mawr kolegijo
je, Pa.

—Gen. T. Daukanto jūrų šau-

TUCSON, Ariz. — Gydytojai 
išleido labai dideles sumas pi
nigų reumatizmui įveikti, bet 

J jiems dar nepavyko. Praleido’ 
ne tik pinigų, bet ir 50 metų 
darbo šiais pavojingai ligai gy
dyti, bet vis dar neatsiekė savo 

j tikslo, šiomis dienomis keli gy
dytojai specialistai apsidžiaugė, 
kad jiems jau pavyko pralaužti 

pėdus, bet kol dar nebus tikri, 
i tai vaistą didesniam kiekiui 
j negamins. Į
! Dr. Edwin. R’eachey pranešė 
gydytojų draugijai, kad gydy- ’ 
tojų grupė, vedanti tyrinėji-; 
mus sugebėjo pagaminti Lakto-

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.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
lių kuopos Čikagoje rengiamas riją, kuri naikina streptokokus,, 
Klaipėdos Krašto atvadavimo j sukeliančius reumatizmo tem- ‘ 

prijungimo prie Didžiosios peratūrą.ir
Lietuvos metinis paminėjimas

. Gydytojams dar ne
aišku, kaip tas reumatinis karš- • 

bet jie džiau-.

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

Įvyks š.m. vasario 1 d., sekma- ^is sukeliamas, 
dieni, 2 vai- popiet Šaulių na- giasi turį vaistą tiems strepto-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidi 
Dirbu ir užmiesčiuose, grei 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTO 
Tiktai $120 pusmečiui autom oi 

Liability apdraudimas pensin 
kams. Kreiptis: 

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

TeL 523-8775

tienei ir mu 
kaičiui, dainavimo ir muzikos 
studijos bei mokyklos vedėjams, 
714 W. 30 St., Chicago, Ill- 60616,! 
tel. 842-4324, už lietuviškos 
spaudos palaikymą ir $20 auką 
Naujienoms.

— S/asys Zabarauskas is Ci- 
kagos prie prenumeratos pridė
jo S10 auką. Po $5 atsiuntė: po-j 
nia Aurelija Bitautas ir V. Sta-į Angeles, cal., Jono ir Onos Mo- 
kėnas iš Marquette Parko Jur-I 
gis Kacickas iš Hamiltono ir 
William Yuodelis iš Edmontono: 
Ponia Anna Dambrauskas iš 
Bridgeporto ir Stanley Rupertas 
iš Marquette Parko atsiuntė po 
dolerį už kalendorių. Dėkui vi
siems.

kmetinis broliukas Aras.
Aušra Matulaitytė, Los 

gėlės, cal., Jono ir Elenos 
tulaičių dukra, susižiedavo su 
Sauliumi Bagdonu iš Chicagos, 
dabar gyvenančiu Irvine, Cal. Jų 
vestuvės numatomos gegužės 9 
dieną Šv. Kazimiero bažnyčioje.

— Birutė- Motiejūnaitė, Los

Ma

muose. Kviečiama lietuvių vi
suomenė, jaunimas ir patrioti
nės organizacijos su vėliavomis’ j? 
dalyvauti. Visi šauliai kviečia- j 
mi dalyvauti uniformuoti. Po j ? 
minėjimo —- bendra dalyvių ka- ■ 
vutė. Įėjimas nemokamas. (Pr.)

—Kr. Donelaičio lit. mokyklų 
tradicinis žiemos balius įvyks 
vasario mėn. 7 d- Lietuvių Tau
tiniuose Namuose, 6422 S. Ked
zie. šokiams gros Vyties orkest
ras. Dėl rezervacijų prašom 
skambinti telef. 598-5323.

kokams naikinti.

I AMENT Al We’ll help you make the right move.

— Vacys Rociūnas iš Ohio

Ilg-ainetis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
8727 S. West»rrt Ave^ Chicago, DJ. 60642

Telef. 312 238-5787
• Nemoki-JB&s patartuvlmis nfoikrnt lėktuvu, traukiniu, lalrn kelia 

JU (CTuise«), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezerv&ciias; Parduoda 
ae kelionių draudimus; Orgcnizuojarae keliones J Lietuvą ir kitus k-aštus 
■udarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infor 
2aci]B8 visais kelionių reikal&La.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik eina rerervuoU vietai
: anksto — prieš 45-60 dienų. '

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius 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 ...........

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais __ __ ___ _______

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

ŽMONĖS. Kelionės po I£uropą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

GENERAL REM0DELI5
• Alumin, langai, durys, me 
apmušimai. • Staliaus darbai, 

rnento laiptai, porčiai, stogą 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

Alphonse nuomoti ar apdrausti savo nuo 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ savybę Chicagoje ar bet kut 
išleista knyga su legališkomis Amerikoje, prašome skambinti 
formomis. : ar užeiti j mūsų Įstaigą.

Knyga su formoni* gauna. į 
ma Naujienų administracijoje, j 
1739. South. Halsted St., Chica-i 
go, ILL. 60(508. Kaina $3.00.

I Tuo reikalu jums gali daug ' 
Į padėti teisininko Prano ŠULO, 

-{paruoštą, — teisėjo

e RODYSIME SPECIALŲ! 
SPALVOTĄ FILMĄ ^BUSIMA
SIS IŠLIKIMAS". TAI DOKU-

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

■ Virš 500-tai namų pasirinkim;

j BUDRAITIS REALTY CO
6600 S. Pulaski Road

TeL 767-0600SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA N0RESIEN2

ir

JĮ
WSt, Chic^a, EL I3S2I o T®L WA Į
Dideh’r paztrinkimai geroc rūil*« ivairig prekig. i

MAISTAS IŽ EUROPOS SANDELIŲ ?

Cosmos F

Juozo Šmotelio

ATSIMINIMŲ 
. SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
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.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

IWl w. st., Chicx^o, HL C0S21. — TeL WA 4-Z717

TAUPYKITE PIRKDAMI IŠ PHILMAID 
FABRIKO SANDĖLIŲ

Sekmadienį, vasario 1 d., nuo 8 vai. ryto 
iki 4 vai. popiet

PIŽAMOS (nakties apranga) ir NAKTINIAI, 
NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS 
TRUMPI ar ILGI APATINUKAI, 

NAUJOS MEDŽIAGOS ir KASPINAI

YPATINGA ŠIŲ RŪŠIŲ APRANGA:
NAUJI ŠILTI DRABUŽIAI,

KELNAITĖS dydžio nuo 5 iki 8 — tik 50 centų, 
dydžio nuo 9 iki 11 — tik 60 centų-

Visi būsite patenkinti bet kokiais šios fabriko 
krautuvės pirkiniais.

* * ♦

23

1033 W. VAN BUREN STREET 
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS 

Didelė automobiliams aikštė veltai

DAŽYMAS IR REMODE- 
Ll AVIMAS

Nėra darbo permazo. Visus paii 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAI 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybė
Pardavimas ir Taisymai 

2646 West 6*th Street 
TeL REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus

P. ZNEDAS, 4059 Archer Avem 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59

KITCHEN-BATHROOM
REMODELING

Tile and Plumbing Installation 
Licensed-Bonded-Insured
Call BEN SERAPINAS

636-2960
S_____________—---------- —<

Vienas ūkininkas, Marijampo
lėj, užvedė savo karvę ant ša- 
lygatvio ir eina į turgų. Pribė- V 
gęs orie jų policininkas ima sau- __ —----------- -
^į. j HFLP Y/ANTED

- šalygatvis yra tik peštiems! Darbininkų, reiki.

— Bet, tamsta, mano karvė 
irgi pėsčia, — ramiai atsakė ūki
ninkas.

Notary Public
R1COME TAX SERVICI 

<259 S. fctoplrwood. TeL 254-74 
Taip pat daromi vertimai, gimin 
Iskviatimal, pildomi pilietybės pr 

tymai ir kiloki blankai.

FEMALE
homeownerspoucy

TAUPYMO BENDROVEI
Į REIKALINGA TARNAUTOJA

F. Lsocli*. Ac*nf 
JlCei/i W. 95th St 
Evsrg. Ftrk, 111 
♦0642, - 424-B654

ENERGY
WISE .

(TELLER)

su patyrimu ar be jo. 
Skambinti 254-4470 

arba 925-7400

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
4 kambarių butas, naujai išdekoruo- 
tas; pečius ir šaldytuvas. $250 į mėn.

Po 7 vai. vak. skambinti 925-9116

SUreTFw

/ ------------------ -
ADVOKATŲ DRAUGIJA

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

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

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000

Organize car pools to 
save gasoline.
Don't be a Bom Loser!

MARQUEfTE PARKE išnuomojamas 
4 kambarių butas; 2 miegamieji, šili
ma, pačius, šaldytuvas. Naujai išda
žytas Pageidaujama suaugusi pora ir 
mėnesio apdrauda. Nuoma S250 mėn.

Skambinti 778-4351 arba 778 4435

i
PATS SKAITYK IR DAR KL j 

TUS PARAGINK SKAITYTI '
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryte 
iki 6 vai. vak. še^tadienj nuo 

Q vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal ausitarima.

TgL 776-5162 arba 776-5153
2649 Wed 63rd Street

Chicago, m. 60629

&—Naujienos, Chicago, III., Sat.-Monday, Jan. 31-Feb. 2, 198




