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sius peronistus ir atiduoti teis
mui net k.lis dvasiškius, kurie 
bendradarbiavo' su komunistais 
ar komunistuojančiais elemen
tais.

Kanadoje ir JAV šiaurėje ūkininkai lengviausiai važinėjo rogutėmis 
■ ir šunimis. Automdbiliai iš -sniego- neišbrenda.
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Radijo programa Vasario 16-tai
Lietuvių ir anglų kalbomis Amerikos Lietuvių Taryba 

paruošė~įkalbėtas juosteles Vasario 16 d. radijo programoms. 
Lietuviškai įkalbėjo dr. K. Šidlauskas ir dr. K. Ėringis, ang- 

. liškai — dr. J. Valaitis ir A. Adomėnas, šios paruoštos pro
gramos perteiktos įvairioms radijo stdtims Chicagoje, So. 
Bostone,' Brocktone, Hot Springs, Detroite, Racine, Hart
forde, Seto’n Hali universiteto stočiai, Watehung, N.J., New 
Yorke ir kitur.

UKRAINIEČIŲ ŠVENTĖ.
Ukrainiečiai sausio 21 dieną 

St. Nicolas salėje, Chicagoje, 
ritinėjo savo nepriklausomybės 
paskelbimo 64 ąsiaš lųętintš. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo Uk
rainos vyriausybės egzilėje 
prezidentas pro’f. dr? N. Stepą--* 

’ nenko.' •
' - Ghicagos ukrainiečiams vado

vauja-dr. M. Charkewych. Minė
jime Amerikos Lietuvių Tary
bai atstovavo kun. J. Prunskis.

WASHINGT0N0 PAREIGŪ
NAS CHICAGOJE

Naujasis Valstybės sekreto-

riaus pavaddotojas žmogaus tei
sių klausimams -y Elliott Ab- j 
rams sausių 20 dieną Cbieagos 
centre turėjo pranešimą/įvai
rioms tautinėms ' grupėms. Iš- j 
ryškino, kaip JAV vyriausybė j 
stengiasi^ padėti už geležinės už-1 
dangos esantiems žmogaus tei-* 
šių sąjūdžio nariams, kurie susi- ’ 
laukia represijų iš komunistinių j 
vyriausybių. «■

Iš lietuvių šiame pasitarime 
dalyvavo ALTo atstovas kun. J. 
Prunskis, turėjęs progds iškelti 
kai kuriuos lietuviams rūpimus 
klausimus.' .

(ALTo informacija)

paskelbė paskutinius lakūnų žd-. STIPINĖJUSIAM SOVIETŲ GENERO

BOEING 737 LĖKl’UVĄ
NELAIMĘ TYRINĖJUSI KOMISIJA PASKELBI 

. PASKUTINIUS LAKŪNŲ ŽODŽIUS

WASHINGTON, D.C. — Da
bar aiškiai nustatyta, kad sausio 
13 dieną Boeing " 737, vėžes ke
leivius iš Washingtono į Flori
dą, buvo apledėjęs k nepajėgė 
pakiltf reikalingon aukštumon. 
Lėktuvas turėjo pradėti kilti 
nu<j tako, nuriedėjęs 3,900 pėdų, 
bet jis. vos . pajėgė pakilti,: kai 
pasiekė 5,200 tako pėdų. 4 i

Lėktuvas tada turėjo pakilti 
iki 1,000 pėdų ir sukti, savo ke
liones kryptimi. .Vietoj kilti 
aukštumon, Boeing 737 pradėjo 
leistis žemyn, nors mdtorai su
kosi visu smarkumu.

Visus šiuos duomenis rodo 
juodoji dėžė, ištraukta iš van
dens. Magnetofoniniai užrašai 
aiškiai rodd, kad lėktuvas kilo 
iki 377 pėdų ir tada, jis pradėjo 
kristi.

mtnrfctrtiy-VS^ms aiški' nelai
mės priežastis.

NAUJAS PLANAS ATOMO
• RAKETOMS MAŽINTI

/WASHINGTON, D.C. — So-
- ’ . vietų valdžios atstovai pranešė,

braukti ledą, tuojau kitur pra- kad jk? negak prjini(i prez Rca. 
dėdavo' atsirasti dedo: -Kelionė gan0 pasiiHymo pabalinti iš Eu- 
jau buvo kiek_;pa^uota. .Padė- - vidutini(Hllydž:0 ato_
j ėjas tarė ląkūnul. . 'mines raketas. Brežnevas nesu-
- žvilgterėk, mūsų pastangos tjnkas pa§alintU bel Jis pa.

tuščios, sųtirpdome vieną , ledo siū,ė visas‘ »išal(ivli-. Xauju ra. 
gabalą, tuojau pradeda augH k>-. ketu necfarvti, o' dėl turimu vešli 
tas. . . . ; ■ • . 1

Minutę prieš skridirrią abii pa
sižiūrėjo pro langą -į lėktuvo . “ ',--f ■. -
sparnus ir Pęttit dar pridėjo’: { Prezidentas Reaganas pasiūlė

— šitas sparnas turi nuo ket- naują planą vidutinio dydžio 
virtadalia iki pusės colio ledo raketoms kontroliuoti,-tačiau jis

negali plano paskelbti, nes- susi
tarta derybų melu nieko viešai

bandė padėti, bet darbas nevyko, 
nes vos pajėgdavo vienur nu-

ropos virds vidutinio-dydžio ato
mines raketas. Brežnevas nesu-

pasi tarim us. sieki a n t ra ke t ų skai
čių sumažinti.

Nelaimingo lėktuvo pilotas 
buvo Larry Wheaton, d dešinioji 
jo ranka buvo lakūnas Roger 
Alan Pettit. Juodoji dėžė'lnri 
užrašiusi šių dviejų lakūnų pasi
kalbėjimų pačiame lėktuve.

Diena buvo šalta, lėktuvo spar
nai apkrauti ledo. Lakūnui nau
dojo lėktuvo priemones Tedui 
tirpdyti ir lėktuvo svoriui ma
žinti. Aerodroriio patarnautojai

sluoksnį per visą sparną.
Jiedu dar pasikeitė keliais žo

džiais. Už poros sekundžių vėl _ neskelbti; kol nesusitarta.
girdisi Petito žodžiai:

— Larry,
Larry!...

— Aš tai matau, — aVakė la-' ruošė savąjį. Sovietų spauda
kūnas Wheatdn. ! tvirtina, kad JAV nenori susitar-

Toliau magnetofonas užrašė ti, todėl ir siūlo naujus planus, 
didelį bildesį, kai lėktuvas tren- Jain rūpi susitikti šu prez. Rea- 
kė į. tilto kraštą ir nėrė į šaltą . gariu koricesijonl* gauti, bet ne*- 
Potomac upės vandenį.

Lėktuvas nulaužė tilto kraštą,
sulaužė 4 automobilius ir tilte 
užmušė 4 žmones.

Nelaimę, tyrinėjusi komisija

Brežnevas būtų norėjęs, kad 
mes krentame,' pagrindan būtų padėtas jo pla- 

j nas, tačiau prez. Reaganas pa

nori prarasti pagrobtų pozicijų.

iniai patenkinusį- kad pre
zidentas Reaganas artėja 
prie jo politikos Afrikos ir 

Vid. Amerikos atžvilgiu.

1

KALENDORftLIS

Vasario 6: Titas, Darata, Ži
vilė, Gyvylė, Alkis, švelnė, Parp
ia, Tvyra.

Vasario 7: Romualdasyšvitri- 
gaila, Regis, Vilgaujis, EBcė.-

Vasario 8: Dionizas, 
Giedrė, Kylikis, Pa§v&istė/.t)išis, 
šitalkė.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 5:12.
Oras Šaltas, snigs.

SAUDI- ARABIJA SPAUDĖ 
-AMERIKOS BIZNIERIUS
WASHINGTON, D.C. — Sau

di Į Arabijos vyriausybė spaudė 
tubs JAV biznierių--, kurie atsi
sakė daryti įtakos į senatorius, 
kada buvo svarstomas radarinių 
lėktuvų Saudi Arabijai pardavi
mas.

New Republic žurnalas savo 
vasario mėnesio numeryje įdėjo 
straipsnį, kur rašb'ma, kad ara
bai vykuriai pravedė savo kam
paniją Amerikoje. Jie gavo pri
tarimą žymiai didesnį, negu iš 
pradžių patys tikėjosi.

Tvirtinama, kad Amerikos ry
žių augintojai, bankai, ligoninės 
kreipėsi į senatorius, kviesdami 
juos balsuoti už tai, kad prezi
dentas turėtų . teisę parduotu 
Saudi Arabijai taip vadinamus 
AWACS radarinius lėktuvus. 
Nutarimas Senate praėjo 52 bal
sais prieš 48. >

TO^BITOV'EIEPėTŠVAŽIU0TI:
TREČIADIENĮ IŠVYKO Į KANADĄ NE TIK SOVIETU 

GENEROLAS, BET ĮVAŽIAVO IR JO ŽMONA

WASHINGTON, D.C. — Tre
čiadienį Valstybės dcĮiartamm-, 
tas pranešė Sovietų ambasado-1 
riui, kad generolas Vasilijus I. 
Čilov tapo nepageidaujamu as
meniu Amerikoje. Jis yra .pri
skirtas prie kariuomenės atsto
vybės, naudojasi diplc’matinė- 
rhis neliečiamumo teisėmis, o 
jis verčiasi šriįpinėjimu. Valsty
bės ^departamėnlo paj-eigūnė 
Sondra McCarty'pareiškė, kad 
jis sulaužė savo pažadus, nesilai
kė diplomatinių taisyklių. , -

, Gen. -čitovas buvo sučiuptas 
nusikaltimo metu.r.:Jam buvo 
pranešta tudjau išvažiuoti. Jis 
buvo nulydėtas į aerodromą, 
iš- ten lėktuvas juodu su žmona 
išvežė į Kanadą.

Generolas Čitov gyveno
Amerikoje du metu '

Pasirodo-, kad generolas V. 
tov buvo aukščiausią laipsnį 
rįs Sovietų kariškis. Jis Ameri
kon buvo atsiųstas prieš •'du 
metu.

Praeitą savaitę FBI agentai 
buvo pasiryžę.Cito.vą suimti Vir
ginijos miesto priemiesčiuose. 
Savo automobiliu jis bandė pa
sprukti ir dingti iš FBI akių, bet 
jam nepavyko.

čitovas taip skubėjo, kad vos 
nesudaužė mašinOs. Vis dėlto 
FĘI agentai jį sulaikė. Kaip dip
lomatui, jam liepta išvažiuo’ti. 
Jeigu būtų jam iškelta byla, tai 
būtų buvęs didelis skandalas.

Čitovas, patyręs, kad jis, kaip 
diplomatas, gali laisvai išva
žiuoti, nė vienos dienos nelau
kė. Jis susirinko visus savo daik
tus ir su žmona išvažiavo.

Či-
lu-

— Argetinos kariuomenės va
dai pažįsta Nikaragvą geriau ne
gu amerikiečiai. Jiems geriau 
pažįstamas Nikaragvos gyveni
mas.

------ .--------------- -
— Argentinos kariuomenės 

vadovybė nori ramybės Ameri
koje, todėl pati pasisiūlė grą 
žinti tvirkų Nikaragvai.

BREŽNEVUI NEPATINKA 
SEKRETORIUS HAIG

MASKVĄ, .ftįfsįjaL' <į- Brežne 
vas labai, pasiptkfinęš sek reto 
rhrmi; Alexander H'aig? kuris as
tuonias- valandds . praleido su 
Grpmyka ir beveik neužsiminė 
.ap^ie ;.atpjuin»ų'.'ginklų, apriboji- 
■rrio^klklisia^X^. ?; -

Jis visą Tak^kąlbėjd apie 
Lenkiją ir 'Afganistaną, bet ne
kalbėjo apie fai, ką-reikėjo kal
bėti.. A ,.■; ‘v

Brežnevui labai nepatiko JAV 
Valstybės sekretoriaus pareiški
mai apie Lenkijoje įvestą karo 
stovį, apie Sovietų ginkluotų 
pajėgų skaičiaus padidėjimą Af
ganistane. Brežnevo nuomo’ne, 
Haig-Gromykos pasitarime 
grindinis klausimas turėjo 
dabartinių, vidutinio dydžio 
minių raketų “įšaldymas”.

pa
būti 
ato-

F. CASTRO SESUO TAPO 
JAV PILIETE

MIAMI. Fla. — Juanita Castro, 
tikroji diktatoriaus Fidel Castro 
sesuo, ketvirtadienį gavo JAV pi
lietybę ir prižadėjo ginti demo
kratinę šios valstybės^antvarką.

Juanita C.astrd kurį laiką gy
veno Kuboje, kritikavo savo 
brolį, nepritarė jo sauvalei ir 
diktatūrai. Ji panaudojo pirmą 
pa-ifaikusią progą, pabėgo į JAV 
ir prižadėjo kdvoti ttž laisvą n- 
demokratinę Kubą.

Ji pabėgo is Kubos prieš 17 
metų. Ji tvirtina, kad yra pasi
ilgusi gimtinio, savo krašto, bet 
nesirengia grįžti j Kubą, kol 
diktatorius nebus pavarytas ir 
salos gyventojai nebus laisvi.

Juanita Castrd yra gera kal
bėtoja. Ji yra apvažiavusi ku
biečių kolonija® ir papasakojusi 
kaip ji nekenčia savo brolio įves
tos diktatūros. * /'t

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $384.

WASHINGTON, DC. - Ar
gentinos kariuomenės vadovybė 
imasi priemo’nių sustabdyti ka
ro medžiagos ir ginkluotų pajė
gų siuntimą į Salvadorą. Žinias 
paskelbė JAV Kongreso sluoks
niai. Kongreso komiteto nariai, 
matyt, gavę žinių iš atsakingo < 
pareigūno, kuris prašė jos ne
skelbti, bet neiškenčia ir tokių, 
svarbių žinių paskelbia. rįl

Argentinos ambasada Washes 
ingtone pareiškė, kad žinia yra 
“gryniausias išmistas’’, Argenti
nos vyriausybė tokio žingsnio 
nesiinvianti, liet patyrę laikraš
tininkai tvirtina, kad žinia tikra. 
Laikraštininkai tvirtina, kad ir 
prezidentas Reaganas yra infor
muotas apie šią iš Argentines, 
karių- iniciatyvą. ?

Laikraštininkai užklausė Bal
tųjų Rūmų pareigūną David R 
Gergen, ar tokia žinia galėtų 
būti tikra* be^Jf^atsisakę 
ryti bet teokį komentarą apie šV 
žinią. Tuo pačiu metu jis pabrė 
žė, kad atsisakymas daiyti ko 
mentarą nebūtų paskaitytas ži
nios paneigimu.

Tie patys žurnalistai pasigavo 
naujai paskirtą .Valstybės de 
partamento atstovą Alan Rom 
b-rg, norėdami patirti, ar tokia 
žinia apie‘ Argentinos karo va
dovybę esanti tikra. Ponas Roni 
berg tarj>pąt atsisakė dalyti be 
kokius konjeritarus. •' - j -

Argentinos -kariuomenės vado 
vybė turi' -patyrimą apie kovą 
prieš įsistiprinusius Maskvo 
agentus. Argent i ndw kariams te 
ko apvalyti pačią Argentiną. Ji 
priėjo įsitikinimo’, kad geriausi; 
eiti į patį komunistinį centrą ir 
išvaikyti tori įsistiprinusius rusi 
agentus. Argentinoje kova buv 
gana aštri, bet kariams pavyk 
apraminti kraštą, uždaryti ko 
munistų partijos centrus, suimti 
■ u komunistais bendradarbiavu

Grupė karių yra įsitikinu: i, 
i kad kovą už Salvadoro'Jąisve *
• pradėti ne pačiame Salva-
* bet Nikarag^pj^, iš kurios 

ginkluoti ir apmokyti ka-
rFal per Gvatemalą veržiasi į 
Salvadoro šiaurę, žudo ūkinin
kus. nenorinčius pritarti komu
nistinei Nikaragvos valdžiai ir 
padėti alslalyti demokratinę 
santvaiką pačioje Nikaragvoje. 
Įvedus demokratinę tvarką pa
čioje Nikaragvoje, nebus gink
luotų gaujų, kuries įsiverš į Sal
vadorą. Salvadoras dabar ginasi 
nuo įsibrovėlių iš užsienio. Pa
čiame Salvadore buvo nepaten
kintų gyventojų, bet jų skaičius 
buvo nedidelis, šiandien Salva- 

butų 'neturė
jusi ko veikti, jeigu nebūtų iš 
Kubos ir Nikaragvos įvežtų par
tizanų.

Argentinos kariams daug leng
viau užmegzti ryšius su Nika
ragvos gyventojais, nes argenti- 
niečiai kalba ispaniškai. Tvrrtr 
narna, kad jau dabar Nikarag
voje yra savanorių argentiniečių 
grupė, kuri yra užmezgusi ry
šius .su nepatenkintais Nikar^ig- 
/os gyventojais. Nikaragvos ka
riams jau įgriso kubiečiai, l>a*n-

/os kariams ir gyventojams.

Pakeitimas

Etninių Programų radijo sto
jęs WCEV, banga 1150 AM, pro
gramoje, kuri buvo atspausdin
ta š.m. Naujienų Nr. 25 pirma
me puslapyje, vasario mėne
sio 7 dienos vakarinis praneši
mas apie Lietuvą bus ne 7:05 
vai., kaip pažymėta, o 6:05 vai.

&
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Kongreso atstovas Martin Russo kalbės C.bicagos 
Tarybos ruošiamame sukaktuviniame Vasario 

šešioliktosios minėjime.

Lietuvių



Grand Rapids, Midi., šokėjų grupė PABIROSSPAUDOS

■£1O

kosulu K. i Kitos dienos (sausio 28 d.) pir 
editorialų 
“Daugiau.
aptariant pasaulio opinijai

dytĮ kam auką skiriama: Ame
rikos Lietuvių Tarybai Lietu
vių Bendruomenei ar Lietuvių 
Tautus Fondui; bereikią įrašyti

Mes bėgliai (o žuvusių parti
zanų akyse ir bailiai) žinojome 
mūsų paliktos Lietuvos kančias 
priešinantis sovietinei okupaci
jai, tai visdėlto dabar, po 50 me
tų su dėmesiu skaitome tokį pa
saulinio masto laikrašti, kokiu 
yra “Los Angeles Times’’^ ku
rio žodžiais, Lietuvos kovą prieš 
sovietinę okupaciją primenama

Spviętniię budelio mirtis 
primoje Lįoiųvos aukas

Sovietų ideologo“draugo” Mik
Į hail A. Suslov mirtis ii' jo lai

— Senatorius Edward" Kenne
dy nori, kad jo brolio, buvusio 
prez. John F. Kennedy magneto
foniniai užrašai būtų galimai 
greičiau viešai paskelbti Sena
torius Russell B. Long, kurio 
kalbos su buvusiu prezidentu 
irgi įrašytos į juosteles, norėtų, 
kad niekad nebūtų paskelbta 
kas ten Įrašyta, nes negražu 
viešai pranešti asmeniškų** po
kalbius. " '

Vasario 16-oji — laisvės ir nepriklausomybės akto 
paskelbimo diena. Ji nusako mūsų tautos nepalaužiamą 

• norą, ryžtą laisvai, nepriklausomai gyventi ir kurti sa
vitą gyvenimą. Tai svarbiausia, reikšmingiausia šventė 
mūsų tautos ir valstybės istorijoje.

Šios iškilusios šventės proga, JAV R. LB-nės va
dovybė nuoširdžiai sveikiną seses, brolius pavergtoje 
tėvynėje Lietuvoje, Sibiro taigose, rusų komunistų kalė
jimuose ir visus išblaškytus po visą laisvąjį pasaulį.

Lai ši didžioji švėntė gaivina, stiprina tautinę sąmo
nę, laisvės viltį ir tautini solidarumą. Tesuteikia mums 
naujų jėgų, naujo ryžto, ištvermės besąlyginėje kovoje 
už pavergtos tėvynės Lietuvos ir mūsų tautos greitesnį 
išlaisvinimą.

Kiekvieno sąmoningo lietuvio šventa, kilni pareiga 
dalyyauti Vasario 16-osios šventės minėjime ir s 

-Veikla, savo auka prisidėti prie pavergtos tėvynės Li< 
vos laisvinimo darbų;

JAV R. LB-nės vadovybė -prašo Vasario 16-q> 
šventės minėjimus kolonijose rengti tik vieną, paliek 
pirmenybę vietos ALTo skyriui. Minėjimo metu, auką: 
skilti tik ALTui, nes jis vykdo mūsų tautos valia, rūpi 
naši ir deda visas pastangas, kad pavergta tėvynė Lietuvi

Dabar — armėnų kerštas ru
tuliojasi toliau (iki šiol jau nu
žudyta 18 Turikjos diplomatu 
įvairiuose kraštuose). Labai ap
gailėtinu būdu šį kartą pareika
lavęs gen. konsulo. Gemel Rri- 
kdn; kuris, kaip dabar paisrode. 
buvo lietuvių draugas , dalyva
vęs net Vasario 16-tosios proga 
surengtame (Lietuvos gen. kon
sulo. inž. Vyt. Čekanausko ir po 
nios) konsulų priėmime (ištai- 
gingamę Century City viešbu
ty;^) 1979 m;, kur dalyvavoj’pa- 
šigėrėtinai daug svetimu vai-

— South Haven. Midų, Pali
sades atominėje jėgainėje spro
go vienas reaktorius, bet pavo
jaus sveikatai nėra.

Sapnas pasibaigė. Lėktuvas 
kaž kaip sutrinksėjo ar susvyra
vo ir į langą švietusi vidudienio 
saulė, kartu su neapžvelgiamais 
sniego plotais ir nuostabiai spin
dėjusiais tolimaisiais horizon
tais pasinėrė į pilką rūką, vie
tomis užtemdytą juodais debesų 
tumulais. Pasinėrė neilgam. Tik 
keliolikai sekundžių- Ir, štai, 
žemai, kaip kokiame žemėla- 
lapyje, aiškiausias Chicagos did
miesčio vaizdas: Michi gano eže
ras, greta jo dangoraižiais spin
dintis to didmiesto centras; to
liau — buvusiose prerijose išsi
dėstę priemiesčiai, su įvairaus 
dydžio parkais. , vandens kanalų 
apsuptais, o čia, žiūrėkite, netoli 
aerodromo, visas rajonas juodų 
pastatų. Ir tik velnias gali žino
ti, kam tokie pastatai reikalingi 
ir kas juose gaminama. Ir laiko 
nebėra tais juodaisiais pastatais 
domėtis, nes lėktuvas jau lei
džiasi i milžiniško proto aero
dromą. kuriame mirguliuoja 
įvairiausio dydžio ir išvaizdos 
lėktuvai: vieni kyla į padanges, 
kiti rieda netūpimo takais, ir 
dar daugybė jų. kaip pailsusios 
vištos, tupi nejudėdami.

Vasario -mėnesį surinktų aukų nukreipimas kitai ins 
titucijai būtų sąmoningas trukdymas, kenkimas paverg 
tos'tėvynės Lietuvos laisvinimo veiklai.

Prašome visus tautinės atsąkėmybės jausmą tnrin 
čius lietuvius remti, stiprinti ALTo veiklą, laikytis pa 
grindinių organizacijų darbo padalos, tarpusavio susita 
rimų ir vieni kitiems paramos.
" Lai bendro darbo dvasia te jungia, teragina mų: 
tisus veiksmingiau yernt^ĄLTo^e^lą ir plačiau, veiks 
ihfngiaiJ’^ngtiš |,l^eW^hės iŠlaį^-

Reorganizuotos Lietuviu Bęndruoinene 
vadovybė

Susiuvo “kafjęrą” komunistinė- Vasario 16-los minėjimas
| je hitrarphįjoję,’;yza tokia pą-..... Los Angeles 

straipa: beveik įr visg jo
generacijos narjiį kurie pasiekė 
viršūnes, įę praęĮtįs top tamsių 
laikotarpių. įąjįį’ 1^%^. Įi-

realybe pasigrožėti ir joje pa
gyventi. O ištikrųjų tas padangių 
milžinas, gabenąs 200 ar 300 ke
leivių, neria į paskirtąją vietą 
penkis ar šešis šimtus mylių 
per valandą greičiu. Dvidešim
tojo amžiaus technika pralenkė 
kadaise buvusių mokslininkų ir 
rašytojų fantaziją, spėliojusią 
apie galimybę pakilti nuo žemės 
į begalines dangaus erdves, ku
riose nei laikas, nei greitis neeg
zistuoja. paskęsdami paslaptin
guose Visatos Kūrėjo dėsniuo-

mirtin nusiuntę mįMjoriųs 
ties taut^ų.Ąntr^ pasaulinio 
karo pamigęję jis vadovavo bru
taliam užgniaužimui antikomu
nistinio pasipriešinimo Lietu
voje''. J i?

š i a Mtkhąil Ą Jįųąloyp xnirues 
proga, %,. Ą. Times”
straipsnįuosę Lietuvos ppęsini- 
masis sovietinei okupacijai * i£- 
keltas labai ryškion istorijos yię 
ton, net neminint kitų Baltijos

REORGANIZUOTOS BENDRUOMENES 
ŽODIS LIETUVIAMS

MIELI LIETUVIAI!

O dabar bendras kvietimas 
Los Angeles ir artimesnių apy
linkių lietuviams — į Nepriklau 
somybės Šventės minėjimą va
sario 14 d. Los Angeles mieste 
(atpuola šiemet vėliavos iškėli
mas prie miesto rotušės, nes 
pernai čia kilus diplomatiniam 
nesusipratimui,: dėl dviejų Kini- 
jų vėliavos kėlimo — miesto ta
ryba nutarė užsienio valstybi
nių švenčių proga, jokios sveti
mos valstybės vėliavos prie mie 
sto rotušės nekelti).

Pats atsišaukimo tekstas su 
organizacijų pirmininkų para
šais Naujienose buvo prieš kele^ 
ta dienų ištisai atspausdintas).

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko ,A|sišaukimas

BRAiNGl’S AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasarid 1(> proga nies, 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- 
ą,.?usiai. “j jas minint,' moraliniu pritarimu<ir 
piinginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuos į organizuotus Lietuvių Bendruo* 
menės vienetus ir Į 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.

J'frūuodanias L£ įtaiki no jo Organiza- 
fiflP Komiteto ir sayo linkėjimus./drauge reiš- 

bubėdami Lietuvos išląis- 
viniiųo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai įr vieningai dirbsime J AT Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai- 
kypio reikalui.

'* 'T' / Prel. į. BALKUNAS, 
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio 

Komiteto P. i r m i n i n k a s

, dienraštis “Los Angeles Times*'j 
š. m. sausio 27 d. laidoje labai iš i

I samiai ir ilgame straipsnyje apie j 
•J Suslovo mirtį, paminėjo Lietu- 
I vą, kiek tai liečia Balti jos kraš- 
; tus, išimtinai tokią pastraipa: 
* ‘*1944 m. Suslovjts buvo paskir

tas į Baltijos respubliką Lietu-
;. va. vyraujančią Romos Katali- 
‘ kų valstybę, kaimynystėj e#I«en- 
{ kiješ, kurią tada Sovietų Są-

< stybių • konsulų’ ^(reziduojančių&a ;lJūngė į savo vėlstyįinę [ _
• Los Angeles), o taip pat daug’ teritoriją. Suslovas prižiūrėjo į kraštų vardais: Latvijos ar Es 

lietuvių/ susimokėjusij po $100 užgniaužimą antisovietiriių par- j tijos.
4 (už porą), to prięmimo išlaidų ti^nų Lietuvoje, kovos, kuri pa 

. padengunui ; ; reikalavo 48.000 gyvybių, tarp
\ j Kiek turėjau progos dabar. 1044 ir 1952 m. (Čia, bė^ abejo, 
tragiko gen.*konsulo" K Arikan": Stirna galvoje didvyriškas JLie- 
žuvįrnb proga patirti, mūsų gen. tuvos partizanų kovos, prięši-

* kęnstdaš, inž. Vyt. Čekanauskas/nantiš sovietinei okupacijai. V. 
kkip tik turėjo žodini susitari- B.).

. mą susitikti su gen

.7 Ąrikan priešpiečiuose sausio 28 mąjame vedamojo, 
cL/bęt teroristų šūviai, kaip tik puslapyje, antrašte 
tos dienos rytą nutraukė gyvy- negu Suslovo galas1

Pirm kartą patekusiam į Chi
cagos aerodromo stotį, kurioje 
sutvarkomi visi keleivių išvyki
mo ar atvykimo reikalai, neleng 
va susiorientuoti.Visokių parašų, 
informacijų, kur kas priimama 
ar išduodama, pilna. Bet ir tuo
se, spindinčiomis raidėmis švie
čiančiuose nurodymuose sunku 
susigaudyti, kadangi patalpos 
vos apžvelgiamos akimis. Il
guose koridorių takuose grindi
mis slenka elektra varomi pla
tūs diržai. Atsistojai ant jo. ir 
jis tave nuneša iš vieno korido
riaus galo į kitą Nereikia pa
čiam tais koridoriais tempti su 
savim turimų ryšulių ar laga
minų. ant slenkančio tąko pasi
dėjęs, gali “tinginiauti”.

Vienur kitur paklaidžiojęs, 
pagaliau atsidūriu erdvioje sa
lėje, kurioje atitinkamuose at
stumuose vienas nuo kito suka
si, panašūs į parkuose-'įrengtus 
suksinii) ar kitokių spalvų žu
velių baseinus, lėkštų jiugnu, 
apvalūs apskritimai. I juos iš 
aukščiau esančių patalpų, auto
matinių diržų nešami, atslenka 
lėktuvais atvykusiu keleiviu

Jau eilė metų kai Los Angę- 
les mieste Vasario 16-tos minė- 
jųnas raugiamas sutelktomis jė- 
g&piis (tikriau sutelk Upėmis): 
Amerikos ĮJętuvių Tarybos, 
JĄV Lietuvių Bendruomenės 
Vakarų Apygardos ir Tautos 
fondo Komiteto,. Tokia tvarka 
rengiama ir šiemet vasario 14 d., 
pagaĮ Ptogramą, pasirašytą Ame 
ri^os Lietuvių Tarybos fds An
geles skyrUųs .ęįjrmingi^p, tik ąųk°s suįį^,; aukotojo 
pareigu eįiiąpei^. jaiį tręcius “ 
metus iš eilės) Felikso Masai-

JAV Lietuvių Bendruome
nės Vakarų Apygardos pirmi
ninko Rimanto Dabsio ir Tautoj 
Fondo Los Angeles Kom. pirm- 
Albino Markevičiaus^ Leiskime 
kalbėti jų žodžiais, jų parašais 
aprobuotoje minėjimo progra- 

1 moję, kuri šiomis dienomis bu
vo išsiuntinėta įos t Angeles ir 
apylinkių lietuviais.

Su kvietimu minėjime daly
vauti pridėtas ir vokas aukoms. 

k Lietuvos Nepriklausomybės At
statymo Pastangoms paremti” 
(taip sakoma voko jraše)^ kurį, 
siunčiant ALTo iždininkui K. 
Prišmantui aukas, reikia nuro-

Ir. kaip tyčią, lėktuvas, atro
do, stovi vietoje, leisdamas ta

bės Siūlą mums draugingai nu
siteikusio gen. kurmio W, Ari* 
kąp, kurį ansčiau, tunų tautinės 
šventės (spalių 29 d.) proga yra! 
sveikinęs mūsų gen. konsulas i 
VyL Čekanauskas.

Nesigilinant į armėnų — tur-; 
kų istorinį ginčą (tai istorikų rei J 
kalas), gaila, kad tokiomis ne-į 
lemtomis aplinkybėmis žuvo ‘ 
lietuviškob laisvės kovos reikalą J 
?erai supratęs ir užjautęs taurus 
Turkijos diplomatas gen. kon
sulas G. Arikan. Skubus gęn. 
konsulo inž. Vyt. pękanaų^ko: 
užuojautos pąręįškirętą^ genjppn!

< _ . „ A . šulo K. Arikan šeimai (žnmnafries 9 mętus, taip pat Kali- .. i .T T ir trj’s vąriraO akt1-'fomnoje, netoliausiai nuo Los . v . ‘ •a V ■ ... ko lietuviu momento nuotai-Angeles, tada irgi generalinis 
turku konsulas Mehm Baydar^ 
ir vicekonsulas Bahadir 
buvo vieno senyvo armėno pa-| 
kviesti atvykti į nurodytą mpte-t 
lį. kur jiems būsią atiduota se
nį, reto gerumo, pavogti turkų 
dailės meno darbai (painting) d dotuvęs rado plataus atgarsio 
Kai tie du turkų dpilpmatai nu-! pasaulinėje spaudoje, kur dau- 
vyko nurodyton vieton, to pa-t g'au ar mažiau buvo nušviestas 
ties senuko buvo nužudyti šū-' kaip sovietų ideologo, krū
vių galvon. t vinas kelias Į partijos, (komuni-

; stų) viršūnes, kur jis išsilaikė 
: net iki š. m. sąusio 21 d., kai mi- 
: rė Maskvoje.

šuiiai, yr t o si
keleiviai buvo palikę lėktuvo 
patarnautojų z n*c e 
noti lėktuvu £k erJrn f 
visi didesni pdrietęi, prieš 'ei
nant į lėktuvą, S ke’crt u • 
įipamf ir savurnka^s t 
narni kelionėj pasiteįgU'*. Va, 
žiūrėkite, visi kuriuo nors lėk
tuvų į paskyrimo vietą atvykę 
keleiviai renkasi prie lėtai besi
sukančio “baseino”, j kurį, jau 
miųėtų automatinių diržų at
nešti, tyliai ir pamažu, gula 
keleivių nuosavybės. Jų savi
ninkams jokio vargo: besisu
kantis “baseinas” tas nuosavy
bes atneša tau parankiausioje 
vietoje — ištiesei ranką ir ją 
pasiėmei. Lėktuvų kompanija, 
kurios lėktuvu pasinaudojai, su 
teikė maloniausią patarnavimą- 
Tokia yra šio amžiaus nuostabi 
automatizacija.

Pasiėmęs savo lengvutį, mels
vos spalvos lagaminėlį, galvoju, 
kur dabar žėgliuosiu? Atsisu
ku išeiti į gatvę ir keletos žings
nių atstume matau: į kitą pusę 
nusigręžę, gal manęs ieškodami,, 
stovi mane Chicagoje pasižadė
jęs priglausti ir globoti Jonas 
Adomėnas ir jo simpatiškoji Zo- 
sytė, kurią aš, prisimindamas 
Tauragės mokytojų seminarijoje 
buvusią savo mokinę, panašią į 
Zosytę^ .^savąvališkąi ęsu per
krikštijęs “Stepute”.

Neverta aprašyti nuotaikos ir 
jausmingumo, sveikinantis su 
trisdešimt metų nematytais bi
čiuliais, su kuriais drauge teko 
dalintis DP stovyklinio gyveni
mo V. Vokietijoje — Traunštei- 
ne,: varąąįą:Jr džiaugsmais. Pa
sisveikinę ir pasiglėbeščiavę, ste
bime vienas kitą, ięškoįdami 
mumyse įvykušii^^šžzeitimų 
per tokį ilgą n^n^tymo laiką, 
“Steputė”,ri feaip ąhąis laikais, 
taip ir-dabar tebėra simpatiška 
ir graži, nekreipiant dėmesio į 
vienąTkita metu įbrėžta ženkle
lį'. O Jonas, tas augalotas ir 
liesumų ištysęs vyras, ne tik iš
vaizda, bet ir savo šmaigščia 
pašaipa, dviprasnfišką tiesą reiš
kiančią, išliko nepasikeitęs: pa
sakys kokį, į tiesą panašų, tei
ginį, o, žiūrėk, tas teiginys vi
siškai atvirkščios prasmės.

(Bus daugiau)

Terprūrą nužudytas Turkijos 
gęn. Kerną/ Arikan

buvo betupiu draugas

furfcįjos — armėnų “nęsuve- 
kvs sąskaitos”, lekiančios 
1C45 uxtos, kai sakoma, 
turkai esą išžudę net 1.5 (pu- 
san!m) milijono armėnų — la
bai apgailėtinomis aplinkybė 
mis, pare.kalavu naujos aukos 
Los Angeles itziduojančio Tur 
kijos general i nic konsulo Ke
rną/ Ar l-r an nužudymo, jau tre
cio Turkuos diplomato Lo* An
geles . kritusio nuo armėnų rąn-

2 Chicago. UI šatifrday-Mcnday Feb AR 1^82'
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IGNAS SERAPINAS

Kazys Binkis — talentingas kūrybinio 
nerimo išreiškė jas

Kazys Binkis

mencijų spektalis ( 
spektaklyje) fecu autoriui rea- 
lisVniarrje kūrinyje susikurtą 
idėją apipavidalinti ir meno bei 
gyvenime santykį išsakyti.

"Generalinė repeticija’' — gal 
dėl neįpras os ir kompbkuo o-
kompozicijos* gal dėl nepatrau
klios čia dėstomos idėjos — ne- 
teatralų nei v sumenąs didesnio 
susidomę imb nesulaui ė

Be deieju didžiųjų draminių 
veikalu — “Atžalyno*’ ir Gene 
ratinės renešiojos*' — K. B nkis 
yra palšes ir keletą smulkes
nių: “Kalėdų Senelis’/ “Dešim
tis litų ir gyvvbė1/ “Ka/ atsarga
daro gedą’’. ši pastaroji .vien-l 
veiksme komedija vasario 13 d. 

'Vakre bus suvaidinta Č/kagos
Jie paliko Lietuva 1944 m.Dagy*

šauliu Rinktinės.salėje. Tai'gy- ‘tai ir gana linksniai -čia pat, ap-
..va. n;lna juoko ir Binkio sąmo
jaus iš A’-'t 'ojo Pasaulinio karo

| pradžios .komedija. Verta ;ą pa- 
i matyti ir gardžiai pasijuokti.

(Pabaiga)

člevėlAndo žinios

(Tęsinys)
K.Binkis yra palikęs savo įna

šą lietuvių kultūrai ir savo pui
kiais vertimais. Iš jų paminėtini 
opei-ų libretai: “Faustas”, Ai
da“, “Kitežas*'; trumpos dra
mos: “Mocartas ir Saljeris”, 
“Akmeninis svėčias”, “Puota 
maro metu”, dalį A. Puškino 
“Eugenijus Onieginas”, M. Gor
kio “Daina apie • sakalą*’, kelios 
Krylovo pasakėčios. — Be visų 
šių darbųį nepamirštinas K. Bin
kio kultūrinis palikimas yra" jo 
.puikiai suredaguoti literatūri
niai almanachai — “Vainikai” ir 
“Antrieji vainikai’*, kartu su 
dailininku K. Šimoniu iliustruo
ta liaudies dainų antologija“Dai 
nos”, kartu su J. Petrėnu pa
ruoštas istorinis “Vilniaus albu
mas”.
Paskutinė K. Binkio kūrybos 

stotis — jo dramos
Pirmasis ir pats sėkmingiąu- 

*siaš Binkid draminės kūry
bos bandymas, pasirodęs 1937 
nx/yrasja penkių veiksmų dra
ma iš mokinių'gyvenimo — ^At
žalynas”. čia vaizduojama, kai 
kiek išsiblaškusiam matematikos 
mokytojui Tijūnui jo auklėja
mojoje klasėje dingsta piniginė 
su 100 litų. Įtariamas neturtin
gas batsiuvio sūnus Jasius. Gel
bėdamas draugą nuo pašalinimo 
iš gimnazijos, pasisako pinigus 
paėmęs Petras Keraitis r-r-. pa
grindinis šios dramos veikėjas. 
Jis, kilęs iš kaimo, siuvėjo sū- 
nųsj dabar našlaitis, gyveno pas 
jį priglaudusį dėdę inžinierių 
Ketrait. , Petras —doras : geraį 
širdis berniukas, kaip ir jo drau
gas Jasius. Mokytojų Taryba pa
šalina Petrą įr gimnazijos, pa
tardama jam*, persikelti į kitą

gimnaziją. Sužinojusi PRISIMENAiVT POET4 
KAZĮ BINKĮ

Beskaitydamas Naujienose 
Binkio gyvenimo ir kūrybos apy 
braižą, prisiminiau ir aš kaiką 
iš savo gyvenimo, kada pirmą 
kartą man teko šį mūsų žymųjį 
potą sutikti.

Buvo graži 1937 metų vasara. 
Vieną savaitgalio popietę, rr.es 
trys Kaune begyveną artimi bi- 

. ciuli'ai, buvome pakviesti ketvir
tojo, jo tėvai ūkį aplankyti, ku
ns buvo gerokai toli, net už 
Šiaulių miesto.

Ten nuvykę, radome daug. su-, 
kviestų mūsų bičiulio apylinkės 
kaimynų, kurių tarpe buvo ir 

• K. Binkis, su savo gražia dukra 
; --Kauno Aušros mergaičių gimn. 

gimnaziste.Nesistebėkit,kad spe.

sprendi-’7 
mą, iždidi Petro dėdienė, ponia 
Keraitienė, išveja jį iš namų. 
Petrą priglįudžia geraširdis siu 
vėjas Žiogas. Petras čia dirbda-| 
mas vakarais mokosi. Mokyto
jas Tijūnas atneša pas siuvėją 
Žiogą jau gerai apšiurusį paltą- 
Siuvėjas po pamušalu randa už
kritusią piniginę su 100 litų. Da
bar paaiškėjo Petro nekaltumas- 
ir pasiaukojimas už draugą ir 
klasės garbę. Iš tariamo nusi
kaltėlio jis tampa herojus. Pet
ras grąžinamas į gimnaziją. 
Draugai džiaugiasi. Tik globė
jai ponai Kuraičiai pasijunta ne
jaukioje padėty, padarę greitą 
ir nežmonišką sprendimą. Jiems 
grįžta moralinė 3 bausmė už po
elgį Petro pažeminimo metu.

Kilnūs pagrindinių veikėjų' c'aliai pažymėjau ją esant gim- 
charakteriai, patraukli moralinė Paziste, nes mums dar esant jau-

K.

link jį sustojusius, jumoristiš- 
kai patraukė “pefdantjV , 
? Kažkurį viena 2 mūsiškių pra 
dėjo prašyti Gelių iš S? o. Daug 
nereikėjo, ir K. Binkis tą ilgą ir 
labai charakteringą mūsų kai
mo jaunimui jo eilėraštį, ištisai 
padeklamavo. f-

Visi buvome sužavėti, daug 
plojome, už poeto sveikatą gė
rėme ir prižadėjome tas Gėles 
iš Šieno mintinai išmokti.

Pasirodė, kad vakaronės šei
mininkė kaip tik turėjo K; Bin
kio vieną eilėraščių rinkinį, kur 
tos jo gėlės buvo atspausdintos, 
Bedūkstant mums jaunimui, ir 
besivaržant už gražiąją, Binkytę, 
mane net nelaimė ištiko: šokda
mas sode per ravą, išsisukau ko- 
ją;Tas privertė mane išbūti sve
čiuose neb tris dienas.Viskas už
sibaigė ne blogai, o Gelės'iš šie
no buvo išmokta mintinai.

O dėl to, kad sužincc;a,
* Ar jis myli kiek mane, 

Kak paklaus manęs, dėl ko čia 
Tie - žiedeliai balzgan i 
Taip pat žydi, kaip lankoje, 
Ir taip kvepia, kaip šile.— 
Nesakysiu, kad dėl jo jie, 
Tik užminsiu, kad atjoja 
Man bernužis iš toli....
Ir žiūrėsiu tylumoje
I jo veidą, į akis, 
Kol man jos tik pasakys, 
Ką'jis mąsto, ką dūmoja 
Apie tą, kuris atjoja....

Staiga rausti vėl pradės, 
Jeigu lūpos lyg gėlelės 
Nejučiomis sudrebės 
Ir be1 vilties nusiminęs

-‘Jis nuleis žemyn akis 
Ir “sudiev” man pasakys,— /

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MAISTAS Iš EUR.OPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St., Chicago, IK. 60629 Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENt

-idėja, gyvos ir įdomios drami-’ 
nės situacijos “Atžalyną” iškėlė 
į pirmaeilius draminius veika
lus. Tuoj jis buvo pastatytas 
Valstybės Teatre Kaune, Klai
pėdoj .Juos pasekė Marijampolės, 
Telšių teatrai, provincijos gim
nazijų teatrėliai’.’ “Atžalynas” iš 
naujo atgijo Vakarų Vokieti

jos tremtinių stovyklose ir šia
pus Atlanto — Čikagoje. <

Nepriklausomybės paskuti-niars 
metais “Atžalyną” buvo išsiver-* 
tę kaimynai latviai, kuris jų so-'- 
stinės teatre su dideliu pasise
kimu žiūrovų buvo sutiktas.

Uždegtas didelio “Atžalyno”., 
■_ pasisekimo, K. Binkis ėmėsi Tą
syti Ir daugiau scenos veikalų- 

.1940 m. paraše prologo ir 6 pa-

niems studenčiokams, gimnazis
tės suvaidindavo ne mažą rolę.

Prieš pat vakarienę, mes, visas 
jaunimas, tiek jaunuoliai, tiek ir 
merginos; apsupome K. Binkį ir 
pradėjome prašyti ką norą iš j6 
poezijos, padeklamuoti. Binkis 
neilgai spyrėsi, o pridėjęs dar 
porą ar trejetą stikliukų, eiliuo-

buvo išmokta mintinai.
J. Žemaitis

* * #

K. BINKIS
GŠLĖS IŠ ŠIENO r * -

Aš surinksiu alei vieną 
Visus pievų žiedelius 
Iš nupjauto rytį šieno 
Ir svirnelio kampelius 
Jų galvutėms išdabinsiu.
O kai’gfįž jis iš lankos .' r 

. Ir] prie kiemo apsistos,
Aš jį tyliai prakalbinsiu 
Ir svirnelio pavadinsiu

i Atsikvėpti nuo kaitros....

Oi, tada aš prie krūtinės
; Jį priglausiu taip tvirtai, 

Taip meiliai jam pasakysiu, 
Kad jis vienas man tiktai
Ir širdyje, ir mintyse;
Kad žiedeliai tie iš šieno
Anksti rytą sulig diena 
Rūpestingai atrasti
Ir ’svirnelin dėl jo vieno 
Dėl meilužio sunešti....

Bet... Jei jis nenusimintų 
Ir juokais tik paverstų

. Mano žodžių tiesią mintį, —

Oi, tada-jau nuraminti 
Nieks manęs nebįstengtų, 
Nieks tada besužinotų, 
Kam tos gėlės iš lankos 
čia tarp sienų samanotų,'

Baigti pasiruošimai Vasario 
šešioliktosios minėjimui

Amerikos Lietuvių Tarybos 
—Clevelando skyriau.^— ruošia
mas Vasario, šešioliktosios <>lj 
metų Nepriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjimas bus 
vykdomas vasario 11 d., 19K2 m., 
tokia tvarka:

1} Minėjimas pradedama.^ pa
maldomis abiejose lietuvių pa
rapijų šventovėse:

10 vaL DMNP šventovėj — 
klel>. kun. G. Kijauskas, S.J.

1O.ŽŪ vai. šv7 Jurgio švento
vėje — kleb. kub. J. Bacevičius. 

. i Pamaldose Organizacijos da-
I lyvaują su savo vėliavomis pa- 
I gal parapijos pasirinkimą. Vi
suomenė kviečiama tą dieną pri
pildyti abiejų parapijų šven
toves -

2) 4 vai. popiet pagrindinis 
minėjimas dMxi> parapijos au
ditorijoje. •

Kalbėtojai: du žymūs JAV 
kdngresmanai — Larry McDon
ald iš Georgia valstijos ir John 
A-shbrook iš Ohio.-'Jie aliusyra 
žinomi kaip stiprūs, kovotojai 
prieš raudonųjų veiklą ne tik 
JAV, liel ir glo’bąlįniai. Iš lietu
vių pusės kalbės ALTo informa
cijos direktorius kųn. J. Pruns- 
kis. ■■

Meninėje dalyje: solistė Aldo
na Stempužienė-Švedienė it jau
nos pajėgos: Kristina ir Ilona 
Kuprevičiūtės — pianinas ' ir 
trumpėtas. - Deklamavimas <— 
Algis Miškinis. -

Pastaba: Anksčiau* buvo pa
skelbta, kšd meninės programos 
išpildyme -dalyvaus. Clevelando 
vyrų oktetas, Rilo Babicko' ve
damas. Rengėjai, -susipažinę sū

okteto dainų repertuaru, rado, 
kid jis netinki Vasario 16-osios 
dvasiai fne.s figūruoja pavardės 
Grabulskio, Lenino aukščiausios 
premijos laureato E. Mieželaičio 
ir kitų neaiškių), todėl paprašė, 
kad minėtų S u torių dalykai būtų 
iš programos išbraukti. Oktetas 
gėriau atsisakė, bet nesutiko iš
braukti minėtų autdrių. Todpl iš 
programos jie išimti. <

Minėjimo metu ir |>er išsiunti
nėtus laiškus ALTas rink* atikas 
laisvinimo reikalams. Tie, kurie’ 
minėjime, negalės dalyvauti, pra-} 
šomi atikas siųsti iždininkę 
vardu.* ' '

Jeigu minėjimo melu atsirdm 
da norinčių paaukoti kitoms ins
titucijoms, ALTas neatsisako 
priimti ir vėliau perduoti. Ta
čiau, kiekvienas aukotojas žindi 
kokiu adresu'jo auka turi eiti,■ 
todėl ir be mūsų ta'rpiriinkavirtio 
gali tą padaryti. " ’

. . • . .’■-j Z * .*
Klaidinanti “Draugo’ 

informacija .

Clevėlandd '‘DratjgįjV ‘kobeš- 
pondentaš V. Rociūnas, rašyda
mas apie ALTo ruošiamą'Vasa
rio šešiofikjošios niinėjįmąi; p'ri- 
dėjo,. kad“'ininėjime .aukos' bus 
renkamos ALTui, Lietuvių Be’ti- 
drūdnięhėįifr VLIKūi.^ 4- ;'L.

Kąs korespondęntą;i. įgaliojo ■ 
. tok ją ’ aukų’ ' riiikinio tvarką, 

"'skelbti? • - ■ - Vi ■■
. LB.. įr : V^ĮKast aukas icpUa 

savo laiku ir savo'tvarka, 'gi A*L- 
Tas — savo. Todėl’ kam-rėikia 
nosį kisti ne y savd reikaiušLir 
provokuoti nesusipratimus?’

. (ALTo Člęyęlartdo' -škyriaus 
; < . ■ Itaforuiacija)

Lyg lankoj dailiai marguotų, 
Niekas, niekas, niekados../ - -

MEET M CHALLENGE!

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

RUSAI KEIKIA LENKUS
' '-j, '''

MASKVĄ, Rusija. -- Sovietų, 
valdžia oficialiai’ prinešė;; 'kad 
praeitų įlietų •„derlius ‘ buvo labai 
blogis. ir r .visiems, rėikia-' susi- 

. spausti kimžus..; 'Mės^š,- taukų ,jr- 
duohds- ■jau’ anksčiau friikp.'- Dėl ’ 

' j ų reikėjo; eilėse ’stoyėtĘ, Bet di- 
bari jau. nęfa kiaušiirių; švasito' 
_ir daržovių.. Stovėjimą apjunki-' 
na;šaltis it sniėg^s; '-Žihphė^The- • 
gąli' srovėti . ėiJ^.-Syii^iątVįrąi

dėl^* 
yi' fh-aĮ^'ktį'J^ai’įS^^aSp, »

vfeikslų tragediją — ‘‘Generalrnę, 
repeticiją”.. - Savo- nauja forma 
yra pirmas toks kūrinys lietu
vių dramaturgijoje. Dviejų eli

SERVE WITH PRIDE-IN 
..THE NATIONAL GUARD;.

-žav siiveržę.;-'..',-'‘i’ ,z-

PJR *lTt'rįįM

Cosmos Parcels Express Corp. ", .
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

£501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71»t St, Chicago, HL

« KtrXSTINGAI IgFILDGW RSCKPTAJ • FANNIB MAT 8Ak 
DUKYNAI • KOSMETIKOS 813KMENYS

Atdara Šiokiadieniais nno

Sefmadlenlalf nno

!T“'T"

* H V

NTUJIENŲ fi8 M.SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadieni, š. m. kovo 14 dieną

MARTINIQUE SALĖJE

2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

J \ • VAKARIENĖ IR GĖRIMAI

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

- BANKETĄ RUOŠIA

'^7 Vietas prašome rezervuoti iš anksto 7

CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

1954 m.-metraštis. Jame, yra vertingi, niekuomet Desenstą,'Vised 
Krėves, T#io šlapelio,. Vinco jĘcišad^^''.V«\-SUixiĮDM^
J. Raukčio, ir. Kazio Griniaus, taip pat. K- MatusEvičiaus ir V»

M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos,. Ą. ROkitelės ir £,r Vario

t DAINŲ SVENTŽS LAUKUOSE, poetės, raiytojcs.fr ta®. 
Hulų lokių pirmūnės Juozės Vaičittaienėg atgfrnlnlmAl apie rhd-ftį 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti fr nedainuojaa- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi fr surinktais duGJacalmlf 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2,

tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Ta! ne 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buftiea lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių Ęnyp 
parduodama tik ui F2. ' j..*' ~į

Įdomiai pareiyt* studija apie Rytprūsius, remiantis PakwbWr $ 
Labguvos apskričių duomenimis. Apraiymai Įctomfla 
lietuviui Leidinys flluatruotas nuotįaukc^i, psialgaįe’ dnMamė, 
vitovardžft) pavadinimai Ir jų vertiniai Į yoljsaų. ‘ 
naudingoje 535 pusi knygoje yra £ri& M

• KĄ LAUMtS L1M2, raiytojos Petronėlės. OrlhtaltM stifc
minimai fr mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. lietuvdje fr pfr- 
m alsiais bolževikų okupacijos metais. Knyga tūri 234 ^ualajdua, 
bet kainuoja tik *3. -

e JULIUS JANONIS, poetas Ir rerottuckmlerfus tiesuprs^ 
tw Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime it politikoje; Be 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimu fr poe» 
aij*. Dabar būtą JJ galima pavadinti kovotoju ui žmogau* tdaea 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu kainuoja (ft.

• SATTRINfS NOVKLSS, 1L Ec^enko kūryba, 1. Takia*
vertimai. 200 H- noteHu. Kaina Si

jlcacse, 17>* 8a.,

3 — NaujMaos, Chicagt, DL $ fa. m,

raiytojcs.fr


TH I LITHUANIA* DAILY NIWI

Dauj Except Sunday >> rhe Lithuanian -awi Pub. Co,, lx 

<J3** So rtalsted Street, Ghrc*^, *- Tcle^&ftt 421-4191 

1XAJOND-CLA56 PUS1AGX PAID AT CHICAGO, H J. INGIS

m of January i, 1?SO 
vufeacrlpUon £>Tt*s

4XAv-aa^ 4>4O.UU ptu fca* ^i-UU fc/v 
a. moLUu, $12 uu pe* b axontha. b 
uhei utA <ocaf ies $4U.uO per yeaj

-UV pei 5U dioiiin^ >1Z.UU pe
nce mūūUu vni’idh. $45.00 pel yea*

be* jouiiuiet H5.UU pe; year

a cent' pei copy

•auuo pirmos diene* 
"Mėnraščio kaino* *

''icagojv u pnemiesčiuo-e: 
. eUHlU ?43AA

pašei metų ---------  $24.00.
rims mėnesiam $12.00
ten an nerupiu $5 (K

»uiose jAV vietose 
metams $40.00

/usei metų .$22.00
cinu mesdami __ __  $13.00
anam menesiui ___  _ I €00

irLfiUlOJt

metams >4xa
^usei metų P4.O

jamun meneAim L. . € SO

oiezuucM
neuma  >48.uu
>usei metų  ^A00

aitu xasdieu .garinant 
-<ma<Hemiu. I Fidžis. Naujienų Ben

drove, 1733 bo. hUlsW SL Chicago, 
relei 4214M.00

•mum 'ixi> uųjn uasv .

caru «v ^tys. Lenęiūgėlis. tremties metais Vokietijoje, Tuebingene (Čiurlionio ansamblio šokėjai).NAUJIENŲ rastinė atdara tasdien, išskyrus sekmadieniui
orio 9 ral ryto iki 5 vtL popiet Sešt&dirniiii — iki 12 tiL

didatui) gauna pandyi^ tekstą? 
reikią tik jį išmokti skaityti. Ši
tokia priežiūra apsaugo orato

i rius oua tuu&albėjima
Tuo paęiy laiku, kuomet kan- 

į šriptot susitikimus su
į rink* cMi^fZMės komisijos 
j i5jgBjaatMya ohkėįų surašymą. 

T*m darbai B mokyklų, garny k- 
hį ar kitą įtaigų parenkami as- 

r ^ertys — agitatoriai. Jų pagrin- 
t Anė parėtu atrašyti rinkėjus, 
[ išnešioti įbems pakvietimus į na- 
j mus ir dieną savo rin-

kėius paraginti. o esant reika
lui už nesaugus pabalsuo.i.Trečžąb ririkirtuį etapas yra už b?t®a33.ĮMs. £ y telsavimo pro 

pra-W^mas ir balsų 
»^n?e‘avia3» ya^indinį šio eta

po darba rįtkžmmė komisija at- 
Seka kartu su tiekėjais ir žur- 
aalistois. Taėmu nepastebimais 

’ b^vicse eigos ^ebėtojais bei \ prižiūrėtoįpki yra saugumo or- ' ganai. Tais atvejais, o tokių pasitaiko gana dažnai, kai rinkė-
Reikia pagalvoti apie kitus būdus

Visas laisvasis pasaulis veda kovą už pagrindines 
žmogaus teises, už tautų laisvę ir nepriklausomybę, už 
demokratinę santvarką, už tvarkingus rinkimus, už lais
vas politines partijas, platesnį švietimą, laisvų ir atsakin
gą spaudą, teisingą radiją ir kitus kultūringo pasaulio 
būtinumus.

Bet gyvenimo tikrovė eina kita kryptimi. Mūsų am
žiuje buvo išlaisvintos kelios prancūzų, britų, belgų ir 
por.uralų kolonuos Afrikoje, bet šiandien kelios išlais
vinto' Afrikos kolonijos jau. vėl pateko į vergiją. Mes.. 
žinom'1, kad Afrikos-kolonijos šiandien pateko. į didesnę 
veifgijšą^nęgu jos buvo anksčiau.

Jei Atmesime žvilgsnių Afriką, tai šiandien koloni- 
in n'^ikračiusiojer-Ąfrikoje rasime visą eilę valstybių, 
kurio' turi labai griežtą santvarką, spaudos cenzūrą, su
varžytą susirinkimų ir žodžio laisvę, ir labai sunkiąs 
gyvenimo bei darbo sąlygas. Kitos išsilaisvino iš kolo
nui1 būklės, bet Įsivedė proletariato diktatūrą ir užmezgė 
labai glaudžius santykius su Sovietų Sąjunga.

Abisinijoje šiandien įvesta komunistinė santvarka, 
vadovaujama buvusio Alžirijos kariuomenės seržanto. 
Mozambikas, Madagaskaras, Angola ir Alžirija yra val
domi Maskvai ištikimų žmonių. Libiją dar tebevaldo fa
natikas arabas. Maltoje išrinktas toks “demokratas”, 
kuriam labiausiai šviečia Maskva. Rytiniame Pietų Je
mene valdo komunistai. Jie baigia įsistiprinti Afganis
tane. Dar ten tebevyksta kovos, bet Sovietų ginkluotos 
pajėgos ten kontroliuoja visus strateginius kelius. Jie 
buvo ir visus kalnus paėmę, bet žiema ir neprieinamos 
uolos privertė rusus trauktis iš kalnų. Kubos kariai pa
dėjo komunistams užimti ne tik Angolą ir Abisiniją, bet 
šiandien tie patys kubiečiai jau įsistiprino Nikaragvoje, 
o dabar jau baigia naikinti Salvadoro karius, stiprintis 
Gvatemaloj, Hondūre ir kitos Vidurio Amerikos srityse.

Jeigu prezidentas Reaganas nebūtų nutaręs imtis 
priemonių prieš Sovietų Sąjungos ekspansiją, tai rusai 
būtų jau įsistiprinę ne tik keliose Afrikos valstybėse, bet 
ir Vidurio Amerikoje.

Kongresą paskirti šimtą milijonų dolerių, kad sekreto
rius Haig galėtų sudalyti sąlygas Salvadorui ir kitoms 
Vidurio Amerikos valstybėms gintis. Jau dabar i Salva
doro šiaurę Įsibrovę partizanai žudo ramius gyventojus 
dešimtimis, sukelia jų tarpe paniką ir verčia bėgti iš 
savo ūkių JAV Kongresas nelabai norį skirti didesnes 
sumas, nes nenori, kad pačios JAV Įsiveltų Į Salvadoro 
tarpusavio kovas, kurios gali nuvesti prie Trečiojo Pa
saulinio karo. Kuba ir Nikaragva siunčia savo, karius Į 
Salvadorą, o JAV siunčia tik patarėjus, kuriems uždraus
ta kištis Į einančias kovas. Jie galį patarti Salvadoro ka
riams kaip vesti kovą, kaip, naudoti'modernius ginklus', 
bet negali imti ginklo į rankas.- kovos laukuose.

Trečiadienį atėjo iš Argentinos nauja žinia. Argen
tinos kariuomenės vadovybei brangiai kainavo, bet ji ap
valė kraštą nuo įsibrovusių ir Maskvai tarnavusių vieti
nių. šiandien Argentinoje galima ir naktį išeiti Į Buenos 
Aires gatves be baimės. Argentinos kariai siūlo naują 
kovos būdą Vidurio Anjerikai. JAV. negali ar nenori 
siųsti savo karių į Vidurio Amerikos/ frontus, tai tuos 
karius sutinka siųsti Argentina. Jie sutinka vykti į da
bartinio neramumo sritį — Nikaragvą, iš kurios išva
žiuoja kariai Į Salvadorą. Kad nebūtų komplikacijų Ar
gentinos kariai sutinka vykti į Nikaragvą civilinėje ap
rangoje. Jie. sutinka vaidinti nikaragvieciuSj pasiryžu
sius atstatyti demokratinę tvarką Nikaragvoje. Panašiai 
elgėsi kubiečiai. Jie, persirengę civiliniais drabužiais, pa
dėjo sunaikinti buvusią Nikaragvos kariuomenę. Pačioj 
Nikaragvoj sunaikino demokratines jėgas, nuslopino gy
ventojų norą ginti demokratiją. Sudarė perversmams tin
kamą 25,000 nikaragviečių kariuomenę, kuri visuomet 
gali apginti komunistuojančią valstybę nuo demokratinio 
elemento pačioje Nikaragvoje ir, jeigu yra reikalo, siun
čia tas pačias ginkluotas pajėgas į Salvadorą.

Argentkiiečiai nori vykti į Nikaragvą ir padėti at
statyti demokratinę santvarką pačioje Nikaragvoje ir 
sustabdyti jaunus vyrus ir moteris, siunčiamus į Sal
vadorą.

Argentiniečiai esą pasiryžę atlikti šią operaciją, nes 
jie yra įsitikinę, kad be šių priemonių demokratija neap-

B. STASIUKAITJS

Tarybinių Socialistinių Respublikų S-ga - 
TSRS - ^demokratiškiausia” šalis pasauly(Tęsinys)Kad tarybinė liaudis “pademonstruotų savo meilę ir prisirišimą” Komunistų partijos vadams, pastarieji, pagal respublikinio centro komiteto paruoš-.tą grafiką, siūlomi beveik kięk- vinoje apygardoje. Tokių apygardų dirbantieji “kreipiasi” atvirais laiškais “prašydami” tą ar - kitą “nemirtingą” veikėją blc-kiruotis jų apylinkėje Kadangi kjekvienąs. kąndi datas tegali blokitubtis tik vienoje apygardoje, todėl tokie “liaudies sūnūs”, atvirų laišku reikšdami padėką ^visuomenei už “parodytą pasitikėjimą”, “partijos ir liaudies neišardomos, vienybės įrodymą'” ir “begaliniai apgailestaudami”; kad.-negali visų dir-bančiųjų prašymų patenkinti, nurodo, apygardą kurioje sutinka blokiruotis.Toliau, seka kandidatu ’ susiti

JAV prezidentas šios savaitės pradžioje paprašė sigins, kaip ji neapsigina Afrikoje ir Rytų Europoje.

a.pie Įmonėse, kolūkiuose, įstaigose, Institutuose ir kitus vyk adančius džiaugsmingus susirinkimus, apie darbininkų, kolūkie-čių inžinierijos - technikos darbuotojų. tarnautojų, armijos ir laivyno, karių patrijotinj “pakilimą,” apie kandidatų pasisakymus ir milžlniStus socialistinės ekonomikos laimėjimus. Ganyk- . lu ir fabrikų darbininkai, rinki- . minės nuotaikos uždegti, “savanoriškai” prašo pakelti- išdarbio normas, kolūkiečių karvės melžėjų asmenyse įsipareigoja dau- . giau duoti pieno, kolūkiečiai' pasižada 20 — 50% daugiau prikulti is hektaro grūdų. Tik krau tuvėse nepadaugėja maisto produktų bei deficitinių prekių.Be abejo, šie -veiksmai, daug '■ kuo primena gerai paruoštą tę- , atro spektakli, tačiau yra ir tam tikru skirtingų niuansų. Teatro ’ režisierius, patiki artistui rolę —kimas su rinkėjais. Spaudos pus- leidžia jam scenoje be “špargalf lapiai radijo ir televizijos laidos Į kos” kalbėti, gi. čia režisūra lapiai radijo ir televizijos laikos daug griežtesnė-.- Kieki vengi; kai pasipildo naujais pranešimais bėtojas. (išimtis nedarom3 kan-
Argentinos kariai, apvalę savo kraštą nuo įvairių 

Įsibrovėlių, yra pasiryžę padėti ir kitų valstybių pasiry- 
žusiems idealistams. Jie žino,, kad. be ryžto niekas, jų rei
kalų neapgins. Išlaisvinus Nikaragvą, aprims visa Vi
durio Amerikos sritis.

Panašiu būdų apvalius Kubą, aprims visa ši sritis. 
Kubos gyventojus reikės įtraukti kovon. Tiktai išlaisvi
nus Kubą, išsilaisvins Angola ir Abisinija. Takiais pa
čiais metodais reikės padėti patiems rusams išsilaisvinti, 
kitaip vergija plis po visą pasauli. Reikės rasti pasiryžė
lių, norinčių padėti patiems rusams.

jai suabejoja arba nesąžiningai atlieka savo vaidmenį, saugumo organai paprastai padeda pa keki tokių rinkėjų “politinę dva šią”. Jeigu rinkėjai tokiam lengvai nepasiduoda, tenka, žinoma, užsiimti tiems organams tokių neklaužadų ir ilkesniu politi-■ niu auklėjimu.* ■ ; --■ Rinkimų komisija paruošia detaliai balsavimų pravedimo planą. Numato kas prie kokio stalo ; sėdęs, kas rūpinsis mąžyliais, kai tėvai ateis balsuoti. Svarbu, kad balsavimų salės plakatai bei . papuošimas atitiktų aukštą politinį idėjinį. lygį. Priešrinkiminė komisija numato pačius ; pirmuosius rinkėjus ir organizuoja jų . sutikimą- Jękiąi$4fvė- ;jais “’par^kanii’”/rinkėjai, pir- Įmų kžną' Oyyąująntieji .’čmki- Į muose, arba ypatingai nusenę, į Jie ryto šeštą valandą pirmieji i balsuoja už “liaudies atstovus”. , Šis “patrijbtinis”; momentas * fik ;suojamas spaudos, radijo ir te- : revizijos korespondentų.Balsavimų -dienos metu išėję laikraščiai, radijo ir tlerizijos specialios laidos skelbia ir. rode “begalinį Gaudies aktyvumą, patriotizmą”, kur rinkėjai vos ne iš vakaro susirinkę prie rinkiminiu- būstiniu nekantriai lau- kė balsavimų pradžios, “trokšdami kuo greičiau atiduoti balsus už. geriausius iš geriausių.”Deja, eiliniai rinkėjai eina balsuoti labai nerangiai, čia pagrindinį vaidmenį suvaidina agita- toriai. Jie įpareigoti balsavimų i dieną raginti savo apylinkės rinkėjus, o apie 12 valandą, norė- ! darni greičiau nuo tos ’pareigos j iišsilaisvinti, paprastai patys už į “pasyviuosius” pabalsuoja.(Bus daugiau).
cURfdTE JAV TAUPYMO BONUS

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTY3IUS

(Tęsinys)
Profesoriaudama Kalifornijos universiteto 

Los Angeles skyriuje UCLA Mariją Gimbutienė 
taip gerai pasidarbavo, jog universitete nuo 1963. 
metų rudens semestro įvestos lietuvių kalbos pa
mokos, lietuvių kalbos dėstymas. Ir nemažą bū
relį studentų ji pajėgė i tas studijas įtraukti. 
Kurso oficialus pavadinimas buvo: “Slavic Lan
guages 125B — Lithuanian; 3 units”.

Tas “Slavic” užgavo kai kurių patriotų jaus
mus. Pradėta ąkciją ir buvo skleidžiami ragini
mai pasiųsti protestus universiteto vadovybei, 
kad lietuvų kalbos studijas įjungė į slavistikos 
departamentą. J. Kojelis, anais metais Vn. rai
dėmis pasirašinėjęs Draugo bendradarbis^ ne tik 
savo protestą Drauge išspausdino, bet pasisakė 
žinąs, jog ir tuometinis Lietuvos garbės konsulas. 
J. Bielskis pasiuntęs protestą universiteto rek- 
toi'iui.

Kaltinta ir M. Gimbutienė, na. vien univer
siteto \ adovybė. Net vadinamajame Draugo kul- 
riiriuiame priede buvo aštriai pasisakyta prieš 
lai. kai Li”<ledani Jonelaičio metus Aleksio Ran- 
niio pa- kaita buvo slavistikos departamento glo- 
boii. lĮje veje a liepdamas Br. Raila, Draugo ra- 
Sir>į adv.jo er įmo išsižiojimu. Kas tas “cha

mas”, žinojo ir gal dabar tebežino redaktorius.
Lietuvių kalbos kursą ne tik ne kartą kores

pondencijose teigiamai paminėjau, bet ir rekla
mavau, kad jaunimas imtųsi tų studijų. Pavyz
džiui, 1964 m. sausio 23 d. numeryje koresponden: 
cijoje “Lietuvių kalbos mokymas universitete”. 
Naujienose buvo išspausdinta visa kurso progra
ma, Įstojimo sąlygos ir kitokia informacija. 0 kai 
M. Gimbutienės veikla Draugo dienraštyje vis 
.buvo neigiamai aprašoma, įsiterpiau į polemiką, 
klausdamas Naujienose vienoje korespondencijo
je, kodėl niekas neprotestavo, kai A. Vasys-Vasi- 
liauskas jėzuitų Fordham o- universitete ne lietu
vių kalbos departamente pradejp, lietuvių kalbą 
dėstyti. Kėliau ir kitą klausimą: kalbininkas An
tanas Salys yra “Slavic and East European Joux- 
"nal” redakcijos narys, jis priklauso '’American 
Association for the Advancement of Slavic Stu
dies”, kodėl niekas prieš tai neprotestuoja?

SANTAROS-ŠVIESOS NEILGA GYVYBĖ ,

1965 m. sausio 10 d. Marija Gimbutienė į savo 
namus Topangos kalvose sukvietė keliasdešimt 
lietuvių; buvau kviestas ir ten nuvažiavau. Ji bu
vo ką tik grįžusi iš Čikagos, dalyvausi L. Vana- 
gaitienės ir A. Mackaus laidotuvėse. Pasakoją 
liūdnas laidotuvių nuotaikas. Prim in ė, jog 1964 m. 
gruodyje Los Angeles lietuvius aplankius Algi
mantui Mackui, su juo buvę sutarta įsteigti San
taros-Šviesos skyrių, surengti dailininkų A. Ku- 
rausko ir V. O. Virkau paveikslų parodą. Siūlė 

sutarimą po nelaimingos A. Mackaus mirties 
įvykdyti. Tą sueigą ir svarstymus aprašiau Nau
jienose, 1965 m. vasario 20 d., antrojoje dalyje iš- 
-spausdintame rašinėlyje: “Mirtis lyg užkerėtas 
žodis Algimanto Mackaus lūpose”.

Santara-Šviesa vėl įžengė į losangeliškių lie
tuvių veiklą. Tų pat metų kovo 12 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje buvo parodos ir kartu A. 
Mackaus pągęrbimąs. Keletas programos atlikė
jų kalbėjo, kūrybos apžvalgas darė. Apie A Mac
kaus literatūrini palikimą kalbėjo, tikriau pasa
kius, paskaitą skaitė M. Gimbutienė. Paprašiau, 
kad paskaitos tekstą duotų Naujienose išspaus
dinti, pažadėjo paruošti spaudai. Atsiuntė jį man 
laišku, 196o m. balandžio 16 d. rašytu, kuriame 
^reiškiami pagekfevimąi, kaip jos paskaita turi 
būti išspausdinta. Tekstas toks: “Tik dabar pri
ėjau prie paskaitos apie A. Mackų, kurią skiriu 
Naujienoms: Prašau redakcijai pareikštą mano 

^sekančius pageidavimus: 1) Straipsnis turi būti 
;atspausdintas gerąje vietoje, norėčiau viename 
ipuslapyje. A. Mackaus nuotrauka vėl galėtų 
būti pakartota. 3) Kad nebūtų išleistos išnašos. 
4) Kad nebūtų korektūros klaidų. Šalia to, pra
neškite, kad Naujienos man siųstų savo šeštedie- 

fnio priedą, noriu prenumeruoti.”
Visus pageidavimus surašiau ir su paskaita 

nusiunčiau Naujienoms, o. to laiško originalą pa
silikau savo archyve.

► Kaip geras, locmanas išvairuoja laivą iš uos
to į audringą jūrą ir joje paleidžia, taip panašiai 

nutiko ir su čia minėta M. Gimbutienės veikla. 
Lietuvių kalbos dėstymui surado pakaitalą, kurio 
globoje tie kursai ir išgaišo. Santaros-Šviesos va
dovybę. perleidusi į kitas rankas, vėliau ir pati 
prisidėjo prie tos organizacijos veiklos užmigdy
mo, atsisakydama net pažadėtos paskaitos apie

Štai faktai. 1966 m. kovo 12 d. Santara-Šviesa 
Nurengė kultūrinę vakaronę: Prano Gailiaus pa- 
vaikslų paroda, Romo. Šležo Simas. “Velnio bala”. 
Meno temomis bediskutuojant, po pirmininko Br. 
Railos prabilo .valdybos narė Kfeva Rūta Vidžiu- 
nienė, pareikšdama savas nuomones, skirtingas 
negu Br. Raila išdėstė. Diskusijos išvirto į tikrą 
nesantarą. Net ir Santaros-Šviesos valdyba persk- 
tvarkė jau be Railos, pirmininkavimas atiteko 
R. K. VidžiūnieneL ' ~ ,

i Nanjeji valdyba reldamavo jos rengiama 
Metmenų žurnalo visuomenei pristatymo vakaru. 
Programoje: dr. M. Gimbutienė D. Mackialienė 
ir A. Žemaitaitis. Atsitiko staigmena, kai prieš 
parengimo datą viri programos atlikėjai atsisa
kė Buvo, auostabib W M. Gimbutienė, to žur
nalo redakcijos narė, taip staiga susirgo; o kai 
katras iš tų dviejų programos atlikėjų aiškia* 
pirmininkei R. K. Vfdžiūnienei pasakęs, jog su 
Br. Raila nenori pyktis, o jis agituoj'ąs, nematąs 
reikalo visuomenei Metmenis pristatyti'

(Bus daugiau) -
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Vedeja — Aldona taukus 
Telef.: 778-1543 
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KAIP ŽMOGAUS KŪNAS 
GINASI NUO PRIEŠŲKai truputį įsipjaunate pirštą, tai tuomi perdaug nesijauciina- tės, nes žinote, kad kraujo tekėjimas greitai sustos, iš tikrųjų, jeigu taip neįvyktų, tai ilgai netrukus numircumem. Kraujas pais suranda pnemo'mų atlikti •‘piuniDerio’' darną ir uždaryti prakiurimą. Pirmiausia, perkasti piršte nervai kuo greičiausiai pamiormuoja ‘cenuaię', kau kraujas nega. Centrinis stabas tučtuojau išjudina visą eilę veiksnių surinkimui medžiagos — plonučių šimelių arba kristaliukų, uipuuyti prapiovimą.Tuo pat syxiu momentaliai įvyksta raumenų susitraukimas perpjautoje kraujagyslėse, kas savaime sumažina “plyšius” ir paiengviha jų uždarymą.— Dokumentai rodo, kad Izraelio agentai šnipinėjo Ameri-oje ir pardavinėjo gautas ži- svarstydami kažkokį labai svar- : *- bų klausimą, pavargo ir užmi-nias.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION.

Licensed by VNESHPOSYLTORGGerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant
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GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.

a Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION'
'M ■> w . M
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New Haven. Conn. 06511 
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Youngstown, Ohio 44503

A. ZUJUS
Daugiau seniai žinomų, bet 

nepasenusių uždaviniųI. Du draugai turėjo tik vieną dviratį — tai buvo Lietuvoje anuo metu, kai dviratis buvo labiau reikalingas, negu automobilis JA Valstybėse...Juodu sumanė nuvykti į kaimyninį miestelį, pakaitomis čia važiuojant vieną kilometrą dviračiu, čia einant pėsčiomis. Važiuojąs dviračiu turėjo palikti kitam dviratį prie sekančio kilometrinio stulpo ir toliau eiti pėsčiomis sekantį kilometrą ir L tAr jiedu laimėjo šiek tiek laiko, -jei pėsčias turėjo eiti 4 km. greičiu "per valandą, o .važiuotas —važiuoti 12 km. greičiu per valandą?(Kaimyninis miestelis buvo sveiko skaičiaus kilometrų atstumu).2. Trys graikų filosofai sėdėjo pamiškėje prie kelio ir, be-

t
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Juokdarys praenvis, pamatęs,' kad visi saldžiai miega, nutarė iškrėsti pokštą ir ištepė visų trijų kaktas juoda anglim.Pabudę, filosofai ėmė juoktis ir juokėsi smagiai, žiūrėdami vie nas į kitą. Kiekvienas galvojo šitaip: mano kakta švari, o kiti du juokėsi vienas iš kito, o aš — iš abiejų. Po ilgesnio laiko

ninkas, budaiuąs flo
ras, apsigalvojo^ kad perdaug 
paprašė 3 keliautųjų ųr» pasišau
kęs UiTiąt l*«P* prisivyti kėliau- 
mokus ir grąžinti jiems 5 mar
kes. Bet urnas |>uyo sukčius ir, 
prisivijęs svečiu^ kiekvienam 
grąžino po vieną markę, o dvi 
pasiėmė. Taigi, visi trys sumo
kėjo 27 markes, o dvi markes 

asilaikė tarnas.
Tuo būdu iš viso buvo sumo- 

:ėta 29 markės: 27 markes, kaip 
minėta, sumokėjo keliautojai, o 

vi markes pasisavino tarnas. 
Lur dingo viena markė?

5. Raskite sveiką teigiamą 
kaičių, kuris padidės lygiai dvi

gubai, kai jo vienetų skaitmenį 
perkelsite į to skaičiaus prie
kį.Pavyzdžiui, jei skaičius 2104 i (du tūkstančiai šimtas keturi) i venerų skaitmenį 4 perstaty- | sir. e prieky e, tai gausime 4210. i Šis skaičius beveik dvigubai di- | dėsnis už 2104, bet vis dėlto ne tiksliai dvigubai, nes, padauginę 2104 iš dvie ų, gauname 4208, o tai yra skaičius tik ajtimas skaičiui 4210.Torais pačiomis sąlygomis raskite bent du skaičius, kurie padidės i^nas lygiai tris, kitas lygiai 4 kartus.6. Mieste yra 8 krautuvės, parduodančios tos pačios rūšies ir ta pačia kaina arbatžoles dėžutėmis po 100 gramų. Vienoje krautuvėje savininkas suka 'ir parduoda tik 90 gramų dėžutėje. Kuriuo būdu vienu pasvėrimu galima nustatyti, kurios krautuvės savininkas suka?

7. Sveikų teigiamų skaičių suma lygi šimtui. Kokie turi būti šie skaičiai, kad. jų sandauga būtų pati didžiausią?
8. Kubas nutašytas iš balto medžio, bet jo šešios sienos nudažytos juodai. Įsivaizduokite, kad visos briaunos padalytos į tris lygias dalis ir kubas suskaldytas į 27 mažesnius (lygius vienas kitam!) kubus. Kiek mažesnių kubų turės po 3 juodas sienas, kiek po 2 juodas, kiek po vieną ir kiek turės visas tris baltas?9. Prie dviejų arabų, atsisėdusių pailsėti pavėsyje, priėjo anglas ir paprašė valgio. Arabai, išsiėmę vienas 3, kitas 5 kukurūzo pyragaičius, sudėjo į! krūvvą (visi pyragaičiai buvo vienodo svorio), Visi trys suvalgė po lygiai .Atsisveikindamas anglas sumokėjo arabams 9 dolerius (anuo metu lyg ir perdaug, bet dykumoje kainos kyla). Kaip arabai ruri pasidaryti pinigus?
10. Posėdis prasidėjo tarp 6 ir 7 valandos vakare, o pasibaigė tarp 8 ir 9 valandos.Raskite tikslius laikrodžio rodymus posėdžio pradžios pabaigos momentais, jei tais mentais valand. ir minutinėdyklė pasikeitė vietomis. Taip pat raskite posėdžio tęsimosi

vojo: o, gal, if mano kakta juoda? Nuėjęs kiek tolėliau, išsitraukė nušveisto metalo veidrodi ir įsitikino, kad ir jo kakta juoda. Koks buvo jo galvojimo kelias? -Uždavinys panašus į uždavinį apie tris diplomatus, bet loginis sprendimo pagrindas visai kitoks ir negali būti pateisintas tuo, kad visi filosofai turėjo vienodas sąlygas. ...3. Į vieną Kauno skrybėlių krautuvę atėjo gražiai apsirengęs vyras ir išsirinko skrybėlę, kurios kaina buvo 10 litų. Išėmę šimtinę ir padavė krautuvės savininkui. Bet savininkas netu- “ėfo grąžos ir nusiuntė berniuką į gretimą krautuvę. Ten berniukas iškeitė šimtinę, ir pirkėjas, gavęs 30 litų grąžos, išėjo ir dingo iš akių. (Jž 10 minučių atbėgo iš kaimyninės krautuvės mergaitė ir parodė šimtinę, kuri buvo netikra. Tuo būdu skrybėlių krautuvės savininkas gavo sumokėti kaimynui šimtą litų.Kiek iš viso nuostolio turėjo skrybėlių krautuvės savininkas?4. Vokiečiai mėgsta keliauti po Vokietiją pėsčiomis (wan- dem). Trys tokie keliautojai atėjo į viešbutį, pernakvojo, pavalgė vakarienės, pemakmojo, iš ryto gavo pusryčių ir už visą tai gavo sumokėti po 10 mar-
Pair mo ro-

kių (taip pigu buvo, turbūt, i laiką.ories Pirmąjį Pasaulinį karą....)- 11. Praeivis paklausė piemerPo to, kai praėjo keletas minu-1 nuką: kiek tu turi avių? Būda- čių jiems išėjus, viešbučio savi-l (Nukelta į š(s;< puslapį)

DON'T CUT IN BETWEEN CARS^

That are allowing-safe 4 
FOLLOWING DISTANCES.

THERE'S X'SOOOfiN

P. J. ridikas
«64 Bo. HALSTED STREET loL XArta J-A9D

BUTKUS - VASAITIS
i Ave^ Cicero, HL T*L: OLympic 2-10W

v-
PETRAS BIELIŪNAS

6348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetta 3-3471

5 — Naujienoj Chicago, HL Saturday-Monday, Feb. 1982

GEORGE F. RUDMINAS
2319 So. L1TUANICA AVE. TeL: YArds 7-HS8 - HM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

DEIKIS
v

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA r

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

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

fURIMl 

AOPLYCUU 

/ĮSOSE MIESTO 

DALYSI.

AMSULAM5Q 

PATARMAVIMAS
LA1C<£O?

J«tuvių

-udotMviiį

^rektorių

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

DUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĘ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPOiNAS C. LACK IK SUNŪS 
(LACKAWICK

wiJiBi. oytn si’KElKi. Kr^untw 2*1214
4.1UZS SOUTHWEST HIGH WAI, raioe Milt*, HL *74*441»
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ir

— Juozas šarapnickas, iš St. 
Catharines, Ont,. Canada, Nau
jienų korespondentas ir bemlra- 
dar^is, pratęsė prenumeratą ir 
pridėjo $25 Naujienų paramai 
bei $7 kalendoriaus išlaidoms 
padengti. Nuoširdžiai dėkojame 
už nuolatine paramą ir Kalėdų 1 
pobūvį Naujienų štabui.

— Per Juozą šarapnicką ga
vome sekančių skaitytojų mo
kesčius: Kctto Jonušo prenunie-i 
ratą metams ir $15 Naujienoms; 
paremti; Prano Daugino prenu
meratą metams ir $ 
noms paremti bei Juozo Paukš

niginę p rlaidą metinės Naude
lių prenumeratos atnaujininiui 
bei pratęsimui, o likusius skiriu 
aukai vi ų lietuvių dienraščiui
Naujienoms paremti, nes Nau-i 
jienos yra visiems lietuviams 
prieinamos, juo labiau Naujie
nos laisvai leidžia visiems apsi
ginti mūsų bajorų spaudoj su- 
niekintienv. Tad linkiu sėkm* 
Jūsų lietuviškuose darbuos? 
Nuoširdžiai dėkojame.

— Jonas Lengvinas, iš Chica
go, Ill. (Union Pier, Mich., va
sarvietės savininkas), lankėsi 
Naujienose ir įteikė $20 Naujie- 

J nerms paremti. Dėkui už vizitą, 
nąudingus pokalbius ir paramą.

— Sekantieji Naujienų skaity-
>10 Naujie- tojai pratę.-ė prenumeratą yiene-

riems metams ir pridėjo po $10
čio prenumeratą metams. Nuo-j N’aujienoms paremti: Juozas Ar- 
širdi padėka visiems.

• — Anna Tėvainis, iš Amster
dam, N.Y.; rašo: “Prašau siun-
.tinėti Naujienas ? ir toliau. Esu

čišauskas, iš Chicago Heights, Į 
Ill., A. J. Alekna, iš No. Miami1 
Beach, Fla., V. J. Dovydaitis, iš 
San Clemente, Calif., A. P. Ja-

vienos netzūksta. Kiek avių tu
rėjo ganyti piemenukas?

12- Vienas senas prancūzas 
savo testamente užrašė trims sū_

valdybos nariai išklausę W Iš- į 
ganaičio pranešimą nutarė MA-’ 
RIJŪNĄ ŠNAPŠTĮ pasalinti iš 
Sąjungos be teisės grįžti, vado
vaujantis St. 66 str.

C. valdyba tuo padarė neiega- 
u lų ir neteisėtą veiksmą. Čia pa
brėžtina,’ kad drausmės nusi
žengimų baudimas yia leistinas 
tik “savos žinybos ribose”. Mū-j 
sų Sąjunga turi tris žinybas: ad- 
ministracinę, teisinę ir Kontro
lės Komisijos. Kiekviena tų ži- 
nvbų yra vadovaujama “savo” t 
Centrinio Valdomojo Or
gano, būtent Centro valdybos, ( 
Sąjungos Garbės Teismo ir Są-| 
jungos Kontrolės Kcmisijos.Nei 
vienas jų neturi teisės brautis į ‘ 
kito “kiemelį”.

MARIJONAS ŠNAPŠTYS nė-1 
ra tik eilinis šaulys, priklausan- j 
tis administracinei žinybai. Jis j 
kaipo G. Teisėjas 'ir dargi Są-t 

' jungos G. Teismo pir-kas pri-'

N am a L lami — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALE

Namai, 2am4 — Pardavta* 
UAL 1ST ATT FOfc SAU*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

U12 W. Cermak Road Chicago, UI Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARiATAS * VERTIMAI.

ligonis jau 17 metų. Linkiu lai- >š Brighton Parko, Chica-fnums 21 statinę gero prancūzė-
.jfningu Naujų Metų ir lai gyvuo
ja Naujienas, valio!” Dėkui.

? — V. Pūras, iš Grand Repids,
« F * LLldLV, 1b

>Iich., atsiuntė $25 už kalendo- * gtakėnas,
rių, pažymėdamas, kad noris 
,atsilyginti.ir už praeitų melų ka
lendorių. Nuoširdžiai dėkojame.

* — J. česnaitis, iš Clearbrook, 
fc.C., Canada, rašo: “Siunčiu l nicfriey order (U.S. dol.) $70 už| 
prenumeratą, o likutis tebūna 
Naujienų paramai. Linkiu Jums 
5aug laimės ir geriausio pasise
gamo jūsų darbe.” Dėkojame. *

'• — Vyt Vasiukevičius, iš Mar- j

go’je, Stasys Kemzūra, iš Brock- ko vyno. 7 statinės buvo pilnos, 
ton, Mass., Aleksas Keršis, iš To- i 7 buyo pusiau pilnos 
ronto, Ont., Canada, J. Petkų- Į 7 — tuščios, Be to 
nienė, iš Racine, Wise., i

, iš Marquette Parko, liai turi gauti po vienodą kiekį 
Chicagoje. Nuoširdi padėka vi- vyno ir po vienodą skaičių 
sieros.

čia lentą; taip pat turime 1600 
mažiausių kvadratų, o be to, 
daugybę kvadratų 2 iš 2, 3 iš tri-‘ klauso tik teisminei žinybai. To
jų ir t.t. gali bausti tik teisminės ži- 

gali būti bausti tik teisminės ži-

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE z

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233Mėgstu skaičių 13, nors Lie- nybos Vyriausias Organas. Ir 
tuvoje ji vadino velnio tuzinu. 
JA Valstybėse šito < 
pavadinmas visai nekiltas: “ke
pėjo tuzinas“, nes perkant 12 
“baronkų” (riestainių), kepėjas 
duodavo dar vieną “magaryčių”. 
Iš čia “baker’s dozen”.

Be to, 13 — pirminis skaičius,

niekas kitas. Taip kaip Dalinio 
skaičiaus i pir-kas (St. 157 str.) ar Centro

• ’ valdybos pir-kas (St. 162 str.) 
nėra jokie karaliukai^ bet pri
valo vykdyti savu Valdybų nu
tarimus, taip ir Garbės Teism.ųj 
Pirmininkai privalo vykdyti sa
vo (o ypač aukštesnio — Są- 

t- y. jis dalijasi tik iš vieneto ir j jungos G. Teismo) nutarimus, 
pats iš savęs. Dar daugiau: 131 (Bus daugiau)
yra dviejų kvadratų suma, bū-1 
tent, 9 + 4.

Pabaigai, pamėginkite nusta
tyti, kurių dviejų sveikų kva-- 

j dratų suma lygi skaičiui 22697 
Pastaba: Visų pirma turime J taip pat, kaip ir 13, pirminis). ; 

didžiausią kvadratą, būtent, pa- ------------------- -

ir likusios 
testamente 

ir V. ■ buvo sąlyga, kad visi trys bro- 
v * i i. • i • __ a- __ •__ i_- i •

— Antanas Juozevičius, iš 
Bridgeport, Chicagoje, lankėsi 
Naujienoje. Dėkui už vizitą, 
prenumeratos pratęsimą metams 
ir $5 Naujienoms paremti.

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR F AJA MINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX 

INSURANCE ' NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street v

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, Sreh, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talrrian Ava. 
Tel. 927-3559

statinių, bet neturi teisės pilsty
ti vyno. Kad ir sunku buvo brc> 
liams, bet jie visdėlto sugebėjo 
patenkinti visas testamento są- 

' lygas. (2 sprendimai).
į 13, Turime lentą, panašią į 
j šachmatų lentą, bet dydžio ne

—: Dėkui Idai Valauskienei, jš 8 iš 8-nių, o, pavyzdžiui, 40 iš 
St. Petersburg, Fla., už $15 Nau- 40. Kiek- kvadratų turi šitokia 
jienoms paremti. * lenta?

quette Parko, Chicagoje, pratę-1 Juozas Lapinskas, iš Brigh-
$ė prenumeratą vieneriems mč-; J^ar^0, . Chicagoje, lankėsi

■pridėjo $15 Naujienoms 1 ;.au^!enose ir ^ei^e ^0 auka.
į i šauliu reikalai

tams ir
paremti. Dėkui.
i ■

h — Jonas Kutra, jš Santa MoV 
iiica, Calif., Kutra Realty savi
ninkas, pratęsė prenumeratą ir 
.pridėjo ?8 Naujienoms paremi 
jti. Dėkui.

? —St. Rūkas, iš Hot Springs, 
Ark., pratęsdamas prenumeratą 
yįeneriems metams ] 
Naujienų paramai.
nuolatinę paramą.

’ - <* * . Į

■ — A. Ašokli?, iš

pridėjo $15 
Dėkui

Nuoširdi padėka.
— Jurgis Liogys, iš Wood-į 

haven, N.Y., ir Peter Velykis, iš i 
j Rockford, III., pratęsė prenume-j 
‘ ratą ir pridėjo po $10 kalendo
riaus išlaidoms padengti. Dėkui.

— A. Petrauskas iš Town of t 
Lake, Chicagoje, lankėsi Naujie-‘ 
nefee. Dėkui už vizitą, prenume
ratos pratęsimą metams ir $10 

uz; Naujienų paramai. • '

Cicero, III., 
atsiuntė 10 defl. Naujienoms pa
remti. Dėkui.

DAUGIAU SENIAI ŽINOMŲ, 
BET NEPASENUSIU 

UŽDAVINIŲ

(Atkelta iš 5-to puslapio) 

mas gudrus, piemenukas atsa- ; 
kė: kai aš jas sustatau po 2, ar-: 
ba po 3, arba po 4, arba po 5, ar-. 
ba po 6. tai vis viena avis at
lieka, o kai sustatau po 7, tai nė

Siunčiu 60 dolerių pi- vienos avies neatlieka ir nė

7 — A. Krakauskas, iš Bridge-} 
p.orto, Chicagoje, lankėsi Nau
jienose, pratęsė prenumeratą 
•metams ir Įteikė $10 Naujienoms 
paremti. Nuoširdi padėka.

ri+~ J- Venclova, iš Chicago, 
jlL, rašo

TAVO ŽODIS-YRA TIESA 
Jono 17:17

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

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS ’ TESTAMENTAS

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA.’ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321

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

A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
fusirūpinimą________________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Ketais viršeliais________________

S8.00

83.00
Dr. A. J. Gnisen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURUS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Ček| arba 

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

g*. HALSTED ST, CHICAGO. IL

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar-

— Vakar Calumet . City prie
miestyje nušautas Donald V. 
Valentas. Jis - mirė Hammond, Į quette Parke. Sena kaina $52,000 
Ind., Margaret ligoninėje. Valen
tas buvo gabus ir pasižymėjęs 
policininkas.

DĖMESIO';
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis: .
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

NETURI TEISĖS ŠALINTI GARBĖS 
TEISMO PIRMININKO

Paaiškėjo, kad K. Milkovai- 
čio vadovaujama valdyba, 
8j balsais prieš "3, pašalino 
Marijoną Šn apsti, LŠST Gar
bės teismo pirmininką iš Lie
tuvos šaulių Sąjungos Trem-

LIETUVIS dažytojas:
Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

tyje. Valdyba neturėjo teisės 
Jdkio sprendimo daryti. Mari-
jonas šnapštys' parašė tokį 
skundą LŠST Garbės Teismui: j

L. š. S. T. SĄJUNGOS 
GARBĖS TEISMUI

1981 m. gruodžio mėn.19 d., 
Dearborn, Mich.

Sąjungos G. Teismd pirmi
ninko G. š. Marijono šnapš- 
čio, gyv. 5906 Neckel, Dear

born, MI 48126

SKUNDAS

— Izraelio vyriausybė manoj 3 Su $15,000 pirkėjui proga 
kad josios inžinieriai pajėgs pa- Marquette Parke gauti labai 
statyti % šprausminiams . lėktų- svariai .užlaikytą mūrinį’ namą, 
vams gerus motorus. Pagal vai- nes pardavėjas duoda paskolą 
džios planus, 1990 metais-Izrae
lis pajėgtų pastatyti ir Lavie 
sprausminį karišką lėktuvą.

I Laiškas Redakcijai
i r

J

Didžiai gerb. Redaktoriau!

Naujienas skaitau su noru, nes 
mėgstu vedamą liniją ir bendra
darbius.

Linkiu visam laikraščio kolek
tyvui sėkmės bei ištvermės, ko
vojant dėl Lietuvos laisvės, ke- 

; Irant viešumon okupanto darc-
1981 m. gruodžio 18 d. gavau nias skriaudas mūsų brangiai 

iš LŠST centro -valdybos sekre- Lietuvai.
toriaus 1981. XU. 19 d- lydraštį, 
kuriuo atsiųsta C. valdybos 1981 
m. gruodžio 5 d. protokolo Nn

4 ištrauka. Joje rašoma, kad C.

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

American Travel Service Bureau 
>727 S. Western Ave, Chicago, Hl. 60643 

Telef. 312 238-1787
•petemriMs až^kent lėktuvą, fraokinfax. laivu kelto-> Nemoknau pttznuTimas už^kant lėktuvų, trankfrnfrr laivų kelio 

itų (eruisei), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervadias: Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kcaMui. 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
•nacijai visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reasrvuocį rietu 
i anksto — prieš 45-60 dienų.

yra senUuria, mdžfausie ir turtingiausia lietuvių tratemalinė or- 
rizdsaeija, lietuviam* ištiktnai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultflrlnlna darbu*, gelbsti tr kitiexm. kurie tnoc 
darbut dirba.

SuA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
apdrrodų savo nariams

8LA — apdrau®a pigiausiomis kalnomia. SA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekviena* fietuvlji Ir lietuviu draugu 
Susivienijime apsidrausti iki 310,000.

8LA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowiteai 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, uekjan&asi 
aukštojo mokslo Ir jų gyvenimo pradžiai.

^LA — vaikua apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
9L000 apdraudoc romą temoka tik $9.00 metanu.

SLA — kuopu vyra visoae lietuvių kolonijoje. Krdpkitėf 
i savo apylinkės SLA kuopa veikėjus jie Jusi 
mielai pagelbės 1 SLA hūniytL

Galite krelptla tr featai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMERICA

t«l tnn MS-tna

i

seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. ,69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

•Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

_______

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate. Pardavimas tr Taisymas 

2646 W«at S'* h Strwf 
T*(. REpublk 7-1241

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenm, 
Chicago, 111. 60632. Tab Y A 7-59B3Siunčiu $50 čekį — $40 pre

numeratai 1982 metams atnau-i 
jinti, $10 — kalendoriui • bei j 
spaudai paremti.

Pr. Dovydaitis
Los Angeles, Calif.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

VIENAI MOTERĖLEI reikalin
gas išnuomoti vienas kambarėlis. 
Prašome rašyti:

Naujienos, Box 257 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

KACTYGQOUP

We'll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AS PARDUOTI, 

Eflomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūšų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.*

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tek 767-0600 '
DĖMESIO!

• Chicagoje gyvenantis pasi
turintis ir ramaus būdo ameri
kietis, 38 metų, 6 pėdų ir 2 colių, 
sveriąs 193 svarus, norėtų susi
pažinti su ramia, nafnus mėgs
tančia nedidelio svorio moterimi. 
Prašau laiškus rašyti angliškai:.

% Naujienos
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

MISCELLANEOUS 
(vairūs dalykai

WE WILL “DISCOUNT” 
ANY PRICE ON TV, AUDIO 

VIDEO & CAMERA 
EQUIPMENT.

Call INTERNATIONAL 
AUDIOTRONIX

24 hrs. per day for free catalog 
1-(800) 358-9092 
l-(800) 862-4982 

Ext 107

Laikui kelio nepastosi.

M. ŠIMKUS
Notary Public .k

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Z*foIU A»ent 
120t/3 W. 95th U

40642, , 424-U54
Farm f we anfl Casual

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Advokatu
GINTARAS P. ČEPtNAS

Dirbo valindoc nuo 9 viL ryte 
Iki 0 vai vak. Šeštadieni nite 

9 vaL ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal rasitarima.

TU. 776-5162 irta 776-5111 
S64S Wed 63rd Strw* 

Chicago, ID. M62F

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentieki* ir Šildymas)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE
Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines dpen or no charge.

Free estimates.
735-6361

Poezija yra teisybė, apsivil
kusi šventadieniškais drabu- 
žiaus.
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