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JERUZALĖ, Izraelis.—Prem
jeras Menachem Beginąs trečia- krante.

IZRAELIO KABINETAS NEDRĮSO j
PAŠALINTI GEN. ARIEL ŠARONO |

PREMJERAS NORI ATLEISTI GYNYBOS MINISTER!, BET 
KTITAIINISTERIAI BIJO NETEKTI KARO VADO 

nirhu dešiniame Jordano

milaną pakvie ė buvusi Afganis
tano vvr’.ausvbė. Jie išeis, kai ta
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NKARAGVA PASKYRĖ 
: NAUJĄ AMBASADORIŲ
MANAGUA.Dabartinė Ni

karagvos vyriausybė paskyrė 
naują ambasadorių prie Wash- 
intgono vyraiusybės. Jis yra 
sandinistaš, bet jis nėra toks 
griežtas. Buvęs ambasadorius 
visiškai nesutiko su dabartine 
Niitąragvds vyriausybė. Buvęs 
ambasadorius, atsistatydino gruo 
džio mėnesį dėl labai radikalios 
Nikaragvos vyriausybės politi
kos. Manyta, kad vyriausybė jį 
suinis, bet jis buvo laisvas ir 
niekas jo nelietė.
jĄčaujai paskirtas ambasado- 

rhis yra 36 metų dr. Antonio 
Į- s Joątjūin Toledo. Jis baigė aukš 

' tuosius ekonomijos mokslus. Jis 
. gavo daktaro-laipsnį -ir dirba so-

dienj buvo pasiryžęs atleisti ge
nerolą Ariel Šaroną iš gynybos 
mimsterio- pareigų; bet kiti mi
nisterial nedrįso' tokio žingsnio- 
imtis.

Gen. šarohas išėjo iš kabine
to posėdžio ir nuėjo į ministe
riją eiti savo pareigų. Į Izraelį 
atskrido Zairės gynybos minis-, 
teris Lupundu Wa Botanda, ap
sikarstęs medaliais, apsisągstęs 
žibančiais ženklais. Jį atlydėjo

- trys leitenantai.

Botandą pasitiko’ gen. šaro- 
nąs. Jjs atėjo civiliniais* drabu
žiais apsirėdęs; neturėjo nė vie
no medalio. Visi žino, kad bet 
kokią yaląndą jis gali būti at
leistas iš' pareigii, Šarūnas; į tai 
nekreipia dėmesio. Jis eina pa
reigas. - .- .

Beginąs prižadėjo vykdyti : 
sprendirną

•; Trečiadienį paaiškėjo, kad 
premjeras Beginąs, prašydamas 
aukščiausio Izraelio teismo pir
mininką I. Kahana nustatvti, ar 
koks IzraeĮio.^parėi^ūpas kaltas 
dėl .Šąbros- ir šafii&j stbyyklose 
vykusių . žudynių.pasižadėjo 
vykdyti* teišnio sprendirną.

- Visiems ta^^t' .; aišku;? kad 
generolas šaronąs < bųfe didelė 
naštū Izraelio vyriausybei. Patą; 
Beginąs buvo linkęs pasitraukti 
ir leisti., darbiėeiams sudaryti 
naują vyriausybę, bet dabar jis 
keičia savo nuomonę. Jis gavo 
visą eilę telegramų uš užsienio, 
kuriose giriamas Izraelio aukš
čiausio teismo pirmininkas Ka- 
hanas už drąsą pasisakyti prieš 
gen. šaroną. Darbiečiai neturi 
energingo žmogaus, siekiančio 
vyriausybės, todėl Beginąs, atsi
kratęs šarono, dar gali kurį lai
ką vadovauti Izraeliui.

Pakvietė du generolus 
pasiaiškinti

Teismo komisija patarė at
leisti gen. šaroną ir štabo virši
ninką gen. Rafael Eitaną. Kitus 
generolus patarė palikti kariuo
menės tarnyboje, duodant jiems 
progos pataisyti padarytas klai
das. Beginąs du generolus pasi
kvietė p parlamentą, kad komi
sijos nariai* galėtų su jais pasi
kalbėti ir išsiaiškinti.

Vienas nihiisteris iškėlė min
tį, kad gen. šaronas gali eiti at
sargom

Kilo klausimas, kad Begiųas 
netolimoje ateityje pasirašytų 
taikos sutartį su nauja Libano 
vyriausybe ir būtų daugiau at-' 
sargus su izraelitų apgyvendi-

Nikaragvos kariuomenės va
dai' pažįsta dr. Joaquin Toledo. 
Manpnia. kad jis liks ambasa
doriaus pareigoms Washingtone.

RUSAI TŪRęS IŠKELIAUTI., 
AFGA^ISTAN^FS'i

NEW YORK/N.Y. — Jungti
nių 'Tautų .gen. sekretoriaus pa- 
varlu^tdjašjDiegd Cordovez, pra- 
leitlęs-1-7.dienų Afganistsn;. yra 
įsi^k ipęs/. kad jis . padarė pĮr- 
m u esius žingsnius Sbvi e t ų k aro 
jėgomis atitraukti- iš Afganis
tano. ’

lĮiego Cordovez pasakojo, kad 
jis nekalbėjo su Sovietų ginkluo
tų pajėgų vadovybe Afganista
ne.' Sovietų kariuomenės vadai 
nenori'su nieku kalbėti. Sovietų 
vadai tvirtina, kad juos į Afga-
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eitų. Jis nepriminė rusams, kad 
Maskvos agent J nušovė ns tik
tai tuo me u buvusį Afganista
no prez (lentą, bet nušovė ir jo 
žmoną bei vaiką.

Cordovez kalkėj, s su dabarti
ne rusų primesta vyriausybe. Be 
to, i’sika'bėjo- su Irano ir Pa
kistano vyriausybių atstovais.

TEGUCIGALPA, Honduras.— j 
Praeitą savaitę buvo pravesti- 
manevrai Honduras valstijos 
pasienyje. Nikaragvos pasienin; 
buvo sutraukti 1.060 Honduras, 
karių ir keli šhn’ai Amerikos Į 
kariu, lakūnu ir jūreiviu. Jie i ‘ ‘ 1 butų turėję pastoli kelią įsiveiž- ; 
ti į Honduras planuojantiems, 
kariams.

Nikaragva seniai reiškė pre
tenzijas į vi:ną Honduras ruo- 
žą, esantį valstybės šiaurėje. Ni
karagvos pasienyje. Ta sritis 
vadinasi Mesijui to sritimi. Ma
nevrai tęsėsi 6- dienas.. Iš viso 

-juose dalyvavo- net 1,600 Įvai
rios rūšies Amerikos karių. Da
lis jų buvo atvežta lėktuvais, o 
kilus iškėlė Amerikos trans
porto laivai.
, Ąf^hėyrai-.jau pasibaigė, amo-', 
-rikiėčiai važiuoja namo, o Hon- 
duros kariai eina į savo senas 
pozicijas.

Willy Brandt, tarptautinės komisijos ūkio rei
kalams planuoti pirmininkas, patarė išv;

ekonominės katastrofos, vykstančios
Nigerijoje ir Ganoje.

WILLY BRANDT PATARĖ IMTIS 
PRIEMONIŲ ŪKIAMS TVARKYTI
GERALD FORDAS ATIDUODA SAVO 1 M) K U MENTUS

KNYGYNUI, JIMMY CARTERIS PASAKYS KALBĄ , i 
j ■ ■'

BONA, V. Vokietija. — Willy, ras Edward Heath, dabartinis
Brandt, buvęs Vakarų Vokieti- Švedijos premjeras ir kt. /.■
jos kancleris, tarptautinės ko-

- Jungtinių Tautų gen. sek- misijos ūkio reikalams planuoti 
rotoriaus pavaduotojas Diego pirmininkas, patarė vyriausy- 
Cordovez mano, kad Sovietų bėms init;s soIidarumo dvasioje, 
primestas Afganistano prezidenj priemonių išvengti ūkio kalasi-, 
tas Babrakas Karmalis papra
šys Sovietu kariuomenės vado
vybę atšaukti Sovietų ginkluo
tas pajėgas.

MISAN PROVINCIJOJE KRUVINOS 
KOVOS ĖJO VISĄ KETVIRTADIENĮ

IRAKAS BOMBARDAVO TRIS IRANO NAFTOS 
CENTRUS, SUKĖLĖ DIDELIUS GAISRUS

BAGDADAS. — Irako karino-1 dėjo pats galingiausias puol 
menės vadovybė praneša, kad mas, bet iki ketvirtadienio vak.- 
Irano karo jėgos pradėjo veržtis ro iraniečiai Misan provincijoj 
į Misan provinciją. Kovos pra-
sidėjo pirmomis ryto valandų-1 pėdos. J’.e turi prašyti irakieči 

t leidimo lavonams surinkti.
Grįžusieji lakūnai parve.' 

Abadano uosto ir naftos rTr 
rijų gaisrų fotografijas, be! kit 
dviejų užd.gtų centrų foteg 
fijos dar nepaskelbtos.

Iranui labai reikalingos atsa 
j ginės lėktuvų -dalys. Iš Ame: 
j kos Iranas jų negauna, nes s 
stabdė visus mokėjimus. Ki 

j laiką Iranas gaudavo lėktuvų 
tankų dabs iš Izraelio, bet p. 
kuliniu metų Izraelis, Wash/.. 
tono spaudžiamas, tų dalių j: 
neparduoda.

Irako prezidentas tariasi su i 
važiavusiu Egipto prezidentu 

j Mubaraku.

KALENDORfiLIS

Buvęs prezidentas Gerald Fordas atiduos Michigan uni
versiteto Ann Arbor knygynui visus turimus dokumen

tus, kad mokslininkai galėtu jais naudotis.

Vasario H: Liucijus, Algir
das, Manta, Valdaitis, Sve'kė.

Saulė teka 6:52, leidžiasi 5:18.
Oraš debesuotas, gnyguriuos.

rofos. Brandt yra įsitikinęs, kad 
j reikia imtis priemonių šiandien, 
kad neprieitum prie pasaulinės 
ūkio katastrofos.

— Gvatemala ]>aleido vyrą ir Brandt vra isitikines, kad N’i- 
moterį, kilusius iš Colorado, gerijos vyriausybės nutarimas 
pralaikytus kalėjime 28 dienas, staigiai išsiųsti visus užsienio 

■ valstybių darbininkus probk- 
mos neišsprendžia. Ganos darbi
ninkai bėgo. nes nebuvo darbo 
ir duonos. Dabar jie vėl grąžinti 
į bado ir nedarbo kraštą. To pa
lies likimo susilauks Benin ir 

i Togo valstybės, nes tūkstančiai 
! šių valstybių darbininkų vertėsi 
Į Nigerijoj, kol naftos versmėse ir 
rafmerijose darbas bujojo.

Kviečia valstybių atstovų 
pasitarimą

Wiily Brandt yra V. Vokieti
jos socialdemokratų partijos pir
mininkas. Vokietijoj eina labai 
aštri rinkiminė kampanija. Bu
vęs kanclcr s Helmut Schmidt 
buvo pasižadėjęs vadovauti rin
kiminei kampanijai, bet gydy
tojai patarė jam susikontro- 
liuoti. širdis sustiprinta elektros 
energija, bei pataria perdaug 
tuo nepasitikėti. Didelė šios 
kampanijos našta gula ant W. 
Brandto pečių. -

Komisijai priklauso įvairių 
i valstybių įtakingi politikai. Pats 
Brandt yra <L mokratinės Vokie
tijos atstovas. Jis buvo paskirtas 

j kanclerio SchmiHt, bet dabarti- 
i nis kancleris paprašė Brandtą 
; ir toliau atstovauti V. Vokietiją 
tarptautinėje ūkio komisijoje.

Be Brandto, komisijai pri-

Tarptautinė komisija 
posėdžiavo Bonoje

Tarptautinės komisijos nariai 
trečiadienį posėdžiavo Bonoje. 
Jie aptarė kiekvieną savaitę vos 
stipriau besitempiančią ekono
minę būklę. Neseniai Brazilijoje 
vykęs Tarptalinio Banko posė
dis turėjo padėti išspręsti Bra
zilijos ekonominius sunkumus. 
Buvo sprendžiami ir Meksikos 
ūkio reikalai.

Argentinos vyri: 
pat yra pasiryžusi 
karo metu visiškai 
išėjusius finansus.

Nigerijos elgesys
nežada. Iš tremtieji Ganos darbi
ninkai grįžo į Ganą, kur jų lau
kia nedarbas ir badas.

Susirinkusieji tarptautinės ko
misijos nariai bandys ieškoti 
priemonių ekonominei katastro
fai

stabilizuoti 
iš kontrolės

nieko gero

mis. Iraniečiai buvo įsitikinę, 
kad jiems pavyks įsiveržti į Ira
ką .ir žygiuoti Bagdado kryp
timi,. bet įsiveržusieji buvo su
naikinti kryžmine irakiečių ug
nimi.

Po 10 kovos valandų, iranie
čiai baigė puolimus ir bandė su
sirinkti savo lavonus, bet apie 
tolimesnį puolimą nebuvo jo
kios kalbos. Įvairiose pasienio 
vietose kovos ėjo nuo pirmadie
nio ryto, be! ketvirtadienio va
kare irakiečiai neberodė inicia
tyvos.

Vieni Irsko lakūnai padėjo 
artilerijai naikinti prasiveržu
sias Irano karo jėgas, o antrieji! 
Irano lakūnai bombardavo tris 
pagrindinius Irano naftos cent- 
rui.]L>augiąusia mukcD^ėio Aba- 
danas. kuriame iraniečiai pajė
gė pataisyti anksčiau išlaužytus 
vamzdžius ir galėjo naftą prista-: 
tyli. Į atvykusius transporto lii- į

■Vus. • r |
Irano, kąriai nepasiruošę kai-; pareiškė Sovietų atstovas K 

hų kovoms. Kariuomenės vadai j 
prižada išnaikinti Irako artile- [ 
rijos lizdus,.bet nepajėgia to pa- 
dryti. Pirmyn žygiuojantieji ka
riai lipa tiesiai ant kulkosvai
džių/ Niekad irakiečiai neišžudė Max M. Kampehnan antrsdii

padarytą pareiškimą. Kcnfrt 
skynė praeitą ketvirtadienį. Ira- tacija esanti klausinio pust, 
no kariai dar kartą gali bū

tiek /daug iraniečių, kiek jie iš-

išvengti.
G. Fordas pasitiko 

Jimmy Carterj

ANN ARBOR, Mich. — Buvęs 
prezidentas Gefald Ford, atsi
remdamas dviem ramsčiais, pa
siliko atskridusi buvusį prezi
dentą Jimmy Carterj. Buvę pre
zidentai truputį senstelėję ir pa
storėjo.

G. Fordui buvo padaryta ke
lio operacija. Užtruks kelias sa
vaites, kol jis sustiprės. Dabar 
jis turi vaikščioti, pasiramsčiuo
damas dviem ramentais.

Prez. Fordas, išvykdamas iš 
Washington©, išsivežė didoką 
pluoštą įvairių dokumentų. Jis 
turėjo la;ko tuos doknm ntus 
peržiūrėti. Jis rašo atsiminimus, 
kai kuria>s dokumentais planuo
ja pasinaudoti. Visus kitus 
valstybinius dokumentus jis ati-

klauso buvęs Britanijos premje-j duos Ann Arbor knygynui.

KAMPE LM AN AS ATMETU 
SOVIETU ŠMEIŽTA -.4fc — -

MADRIDAS, Ispanija.
vietų Sąjungos blokas pasisa 
prieš Helsinkio akto pagrin 
uitis principus.

— Mes negalime susitarti.

levas, — nes JAV užima "k 
frontacijos ir polemikos'' r. 
todns.

Sovi.tų atstovas pr.mnt 
JAV delegacijos pirmini’;

me ir minėjime Rytų Euro 
siunčiami į šiaurę, bet tas puo-; sienų.
timas’bus žymiai atsargesnis. j Amerikos atstovas tuoj .u

Irano parlamento pirmininkas i metė Kovaievo išmįslą. Jis 
paskelbė, kad pirmadieni prasi-i kėlęs konfrontacijos ir si, 

----I klausimo. Jis tiktai kalbėjo a 
Dokumentų perdavimo metu į Europos saugumo ir bend: ..

pagrindinę kalbą pasakys buvęs! biavimo klausimus, 
prezidehtas Jimmy Carter. Helsinkio aktuose.

Buvęs prezidentas Jimmy Carter trečiadienį a 
j Michiganą. kad padėtų Gerald Fordui perduoti 

dokumentus knygynui.



FILMAS “VELNIO NUOTAKA” - OKU 
PANTO PROVOKACINIS REIKALAS
Laisvojo pasaulio politinio gy

venimo stebėtojai seniai yra nu-j 
statę, kad Maskvos komunistai 
nieko nedaro, kas jiems būtų ne
naudinga. Tad jei Lietuvos oku
pantas rodo reikalo pagaminti 
film:, “Velnio nuotaką” ir jį at
vežti į Vakarus lietuvių išeivi
jai. reiškia, kad šio filmo rody-1 vos komunistų diktatą. Maskvo?

suprantamas ir pa teisina- 
Pirmiausia, tai koks gi gali’ 
kultūrinis bendradarbiavi- 
kada pavergtoje Lietuvoje

Visuomenės pasipiktinimas yra 
visai 
mas. 
būti 
mas,
kultūrininkai neturi laisvės lais 
vai kurti, nes visas kultūrinis 

I gyvenimas vyksta pagal Mask-

kultūrininkų teroras vyksta kaip 
tik šiuo pat metu. Dabar daili 
ninkai negauna drobės, dažų, o 
rašytojai — popieriaus ir leidė
jo, jeigu jie m liaupsiną komu 
nistmės santvarkos, negirja ma 
terialistinės idėjos ir neneigi- 
Dievo. Kad šios tiesos nežinotų 
akademikai skautai, negalima 

i tikėti...

Aiškus įrodymas, kad - filmui 
“Velnio nuotaka" y*a rodyta 
su komunistu opentą. pagalba 

ir palaima

Kaip žinpma, veikią tarptau
tinės teisės įstatymai,- kurie ap
draudžia autoriaus teises. Va
karų-Rytų pasaulio kultūrinių 
bendradarbiavimas kai tik ir yra 
šia teise apdraustas. Tad, jei ko-' 
munistų pagamintas filmas bū-

mas yra naudingas okupantui.
Taip ir yra.

Aiškus ii okupanto paristojo 
“obuo-io" tikslas: tik erzinti ir 
skaidyti išeiviją, nukreipti jos 
pozityvias pastangas nuo oku
panto užmačių prieš tautą, nuo 
sutartinų organizuotų pastangų 
siekiant laisvės Lietuvai. !

šį “nesantaikos obuolį” oku- i 
panto agentai atrideno ne bet 
kuriuo kitu metu, o prieš par 
Sietuvos N e^pri k 1 ausomybės 
šventę, kad sukeltų tarpusavio 
nesantaiką, erzelį ir atitrauktų 
pastangas nuo tinkamo pasi
rengimo didžiajai mūsų švente* 
—. Vasario 16-ajai.

-Tad tik‘ir-stebimasi, kaip aka- 
diijūkai skautai, būdami aukš
tąja išsilavinimo žmonės, taip 
jau* būtų politiškai neišprusę Ar į tų -rodytas vakaruose' be jų su 
visu glėbin pasičiuptų okupanto tikimo, tai jo rodytojai - 
Att^dęnta “nesantaikos obuolį 
—- į filmą “Velnio nuotaką”

'Iffy'

JAV Atstovų Kūmai ir Senatas svarstė Lietuvos laisvės reikalus ir vienbalsiai nutarė 
Vasario 16-ąją paskelbti Lietuvos Nepriklausomybės Diena. Chicagos lietuviai piketavo 
Jaunimo Centrą, o provincijolas įiaulaitis išnuomavo jėzuitu kavinę, o vėliau davė ir 

salę skautams akademikams džiaugtis paverg-oj Lietuvoje gamintais filmais.
'■ (A. VL. nuotrauka)

Mcj gpums vjsteMis, kurie 
gerbėmie Vl|^4 * arti-

j maiaa juo bendravome, gal pats 
Į skaudžiausias dalykas, surištas
sų pasitraukimu, buvo jo nuo
latinė kančia. Niekas tiek Pūt-: 
viui neprikaišiojo, kaip jisai 

j pats, laiške Mikelkevičiui kalbė 
damas apie gležnų daigelių pa
likimų šiaurės vėjui kaukiant. 
Darbas sąjungoje jį neabejoti-1 
nai vargino. Bet nemažiau var
gino ir kaimo tremtis. Juk pir
moji jo širdies ataka Įvyko iš 
vadovybės jau pasitraukus ii 
pamačius, kas darosi, netinka
mam viršininkui pradėjus šei
mininkauti. Tolimesni Įvykiai 
Pūtvio sveikatai nepagelbėjo. 
Taika sieloje, vidinė ramybė 
yra svarbi kiekvienam ligoniui, 

Į taigi, ir širdies ligoniui. Nuola
tinis susinervinimas, dažnas l

•tegalėjo nepagreitinti jo mir
ties.

Pūtvio darbų, jo siektąjį tiks
lą ypąiinffli gražiai ir preciziš
kai apibūdino kan. Juozas Tu
mas - Vaižgantas: “Putvinsklui 
toKau teko tųati kūrybinis dar
bas. Jis susilaukė nebepriklau
somos Lietuvos, laisvai plėtoti 
tautinę kultūrą. Bet jos buvimas 
dar netikras; tenka gintis, o ka
riuomenei išlaikyti pinigų ma
ža. Tai imasi sudaryti miliciją 
— šaulių; įkalbėti visai visuo
menei prievolę patiems gintis ir 
mokėti ginti. Buvo visokių val
džių, o Putvinskis su savo Šau
liais įiko vis tas pats — darbo 
žmogus.

(Bus daugiau)

. — Federalinė vyrįausyjjė im-
t blaškymasis, priekaištai sau pa- sjs priemonių maisto, kortelių 

čiam iš pareigų pasitraukus, klastotojams suimti.

šiuo- » • ■. • • ■ .
atveju Akademikai skautai
būtų galėję susilaukti iŠ Lietu-į 

Akademikai skautai ši okupan-, vos komunistų teismo ir, ko ge__ 
tp- propagandinį filmą parodė! ro, net milijoninio atlyginimo. 
•Chicagos lietuviams š.m. -sausio į 
30C3d. Jauninto Centre, su jėzui-l 
tiį provincijolo A. Saulaičio lei- : 
dirbu. (įdomu, kur buvo ir kaip 
reaguos Į šį reikalą J.C.- Valdyba,; 
plsauiiečių sudaryta? Visuome- 
hė'-flaukia jos pasisakymo.) 
v.'Pjlmo “Velnio nuolaka”-rodj-

Nea bejoti na, kad ' Akademikai: 
apie šią teisę taip pat gerai ži
no. nes daugelio jų galvas jau 
puoša sidabrinė šerkšna... į

JAV Senatas ir Kongresas tiesia: 
kelią Lietuvos laisvei, o Akadė-, 
mikai skautai—Okupantui rauką \ ** t r ’t t ? . ' . -* •

JAV kongresas — Atstovų rita;
Briidrąda'rbiaulojams palankioje j mai ir Senatas šių metų •sausio, 
spaudoje - - Draugo dienrašty- ■ mėn. 3 d. išleido Įstatymą, ku-' 
je. Sk.lbimss iššaukė patrioti-į riuo vasario mėnesio šešiolikto- 
hės visuomenės pasipiktinimą 
yėrtė ją tinkamai reaguoti.

■ <-'A* *, • > 1 i

mak buvo pakartotinai skelbtas;

ir tapo ambulance išvežta. -M’-j 
re net -ligoninės nepatekus. 
Daugelis jos mirtį komentuoj?. 
nepalankias akademikams skau-. 
tams, d^daim' jiems priekaiš
tą už išeivijos vienas -prieš kHą 
erzinimą. .
Okupanto ■ meštds "nesantaikos 
obuolys^ rieda ir kelia erze/į I

Kaip .-ir buvo galima lankti, 
okupanto atridentas “nesantai- 
kos obuo-.ys’' jau ir sukėlė vį-

reiškia priplėštą, Sakydami! kad

mo rodytojams — Akademinio 
Skautų Sąjūdžio vadovybei, kad 
jie atsisakyytų rodyti komunis
tų atsiųstą filmą—‘‘Velnio nuo
taka”. Gi šiems nepaklusus, pra
sytų Jaunimo Centro vadovybę 
nęduot’ salės filmo rodymui. 
Konsule, išklausiusi A. Juške
vičiaus prašymo, .pasakė, kad ji 
tokios intervencijos padaryti ne
galinti, nes tad jai neleidžia tarp- 
tautinės teisės konsulų Įstaty
mai .daryti -i žmones bet kokį 
spaudimą — jų veiklą kreipti 
vieną ar kita linkme. Tai’ tikrai 
•gaila, kad" yra tokie nepalankūs 
mums tarptautinės teisės įsta-

ii i ji diena paskelbta Lietuvos ne-
1 priklausomybės diena. -

■■ ' “' ' ' vi?>
X' :;OA ■■

1 Kominrslai pasakojo, kad pavergtoje Lietuvoje užrašomos 
Z senos liaudies dainos, bet rodomame filme ne savo l»alsu 
'rėkė tas p. ta Daunoras, dėl. kurio koncerto pirmą kartą 
. buvo piketuojami lietuviai jėzuitai. Paveiksle matome pir- 
* mą pike’in nką, anksč ausisi atvykusį piketuoti skautus 

akademikus- ir politines, nuovokos neturinįt provincijolą
J Saulai.į. , (A. VL. nuotrauka)

Pasaulio galingiausios valsty
bei šiteks palankus Lietuvai 
mitai ima- yra nepaprastai dide
lis politinė- reikšmė? istoriniai 
įvykis. šis nutarimą? kelia- 
džiaugsmą ir stiprina laLvės vil
tį. kiekvientam sąmoningam lie- 
tttvhli. t’ž visa tai privalėtume 
Idiškai? padėkoti Amerikos val
džios pareigūnam' — preziden
tui ir kongronjairims. Na ir 
šioje akcijoje turėtų reikšti? di
namiškoji išeivijos dalis — aka
demikai skaniai. Betgi, kaip ma-, 
tortu, jiem? tokie dalykai nerū
pi. • Užuot padėkoję Lietuvos, 
laisvės siekio draugam? užtarė
jam^ jie ištiesė ranką- tautos 
okupantui: h* priėmė iš jo pi'opn.

kia, kad nfe visi akademikai skau
tai yra Įsijungę į šį nešvarų pro
vokacini darbą, ir kad organiza
cijos vardas buvo panaudotas 
daugeliui akademikų net neži
nant ir nepritariant. Sakoma, 
kad akademikų skautų tarpe yra 
tik keli politiniai aktyvistai, ku-

Betgi žinoma, jei tai būtų pa 
vykę užkirsti kelią rodyti oku
panto provokacinį filmą, tai bū
tų buvę išvengta tikrai daug ir krauju sutepta!

bereikalingo vidaus erzelio bei 
skaldymosi. Būtų išvengta ir 
piketavimo — kraštutinės reak
cijos priemonės, kurio metu tarp ; 
vykstančių į frlmą ir pikietuoto-j 
jų vyko tikras žodinis karas. Ko-j 
dėl taip atsitiko, nėra ko ir aiš-! 
kinti.

Tenka tik tiek pasakyti ir gi
liai apgailestauti, kad ant oku
panto meškerės vis dažniau iri 
dažniau užsikabina intelektua-į 
lai, ko neturėtų būti. Intelektu
alai turėtu rodyti daugiau poli
tinio išprusimo ir tautinės sa- 
vigasbos. Tenka konstatuoti, kad j 
tai yra gėda prieš visą išeiviją 
h- prieš pogrindyje kovojančius 
už Lietuvos laisvę. Nesupranta
ma, kaip galima priimti okupan- , 
to agentų ranką, kuri brolių

ALEKSANDRO MANTAUTO 
ATSIMINIMAI APIE PŪTVI

(Tesinys)
Gerus santykius Pūtvis pa

laikė taip pat su ministru pir
mininku prof. Augustinu Volde
maru. nors, tie santykiai buvo 
daugiau formalūs kaip Pūtvio 
•bendravimas su Smetona, Kru-; 
pavičium, Šleževičium ar Gri-' 
nium. Voldemaras Pūtvį gerbė 
ir, kaip matėme, drauge su mi
nistrų kabinetu jį palydėjo Į 
paskutinę kelionę. Aukštos nuo
monės apie Pūtvį buvo mano 
buvęs šefas, užsienio reikalų mi 
aistras kun. dr. Purickis, su ku
riuo man teko gražiai bendra ' 
darbiauti vėliau, Klaipėdos su
kilimo metu. Kun. dr. Purickis 
taip pat buvo gabus žtimalislai- 
ir Trimito bendradarbis. Pūtvii 
tairties proga jis parašė ir man 
įteikė labai stiprų straipsnį, ku
riame Pūtvį pkVadlno • “tautos 

kas tuoj pat šiuo rei-j vadu" ir gabiai įrodinėjo, jog 
tikrai taip yra. Bat gi to straips
nio- nedrįsau spausdinti, nefio- 
rt♦ lamas padaryti nemalonumo 
prezidentui Smetonai.

Aukštųjų kariuomenės parei
gūnų tarpe Pūtviui ypatingai [

rie tik ant vienos rankos pirštų 
.1 suskaitomi, nors veikia visos or- 
j ganizacijos vardu. Jei tai tiesa, 

i tai Akademikų Skautų Sąjūdis, 
užuot dirbęs pozityvų kultūrini 
darbą, savo jėgas privalės pa-., 
naudoti vidaus trinčiai apramin-

| ti. Tuo tegalės džiaugtis tik Lie. 
j tuvos Okupantas.

1 R. Lietuvių Bendruomenės pa- 
' stangos užkirsti kelią okupanto 
provokacijai

■ R. Lietuvių Bendruomenėm 
vadovai, sužinoję apie tĮ įvykį iš 
bendradarbiaUtojams. palankios 
spaudos skelbimu, kad bus ro- 
Tomas okupanto pagamintas fil
mas, greitai, nustatė, kad tai esąs 
okupanto agentų provokacinis 

- renginys, skirtas išeivijai erzin
ti ir ją skaldyti. A. Juškevičius, 
R.LB. Tarybos vykdomasis vi- 
cepirininini
kalu kontaktavo Lietuvos Gene-] 

Lralinę konsule J. Daužvardienę, 
" Jis paprašė konsolės, kad ji .pa

naudotų savo turimą diplornatii' 
■■i’į autoritetą ij- padarytų inter- ( 
venciją okupanto pagaminto1 fil-

ganchni bei provokacinį filmą -A 
Velnio nuotaką?!...

Akademikai skautai šitokiu 
neatsakingu savo elgesiu j>ade-_ 
monidravo tik politini apakimą 
ir nearbejotina, kad užsitraukė 
tik negarbę ir nepasitikėjimų' 
patriotinės išeivijos. Tai yra 
kas nrnormalau? ir nepateisina
mo intelektualiniam sambūriui 
šitaip toli politiškai subanalėti. 
Okupanto propagandinio rimo 
rodymą liečia ir Stasės Stočkii- 
ė? mi'lie? šeėėH?. NrięjgiLn.'int] 

j jos mirtie? priežastį. Kokia ji 
bebuvo -- fizinė ar emocijų n • 
šaukta, vra faktas, kad ji buv3! 
s3ė TiTnk) žiūrovė ir t€ii pat 
tėję g:»vo širdies ^taka. sukrito

palankūs buvo Krašto apsaugos] 
ministrai generolas Teodoras 1 
Daukantas ir pik. Povilas Ža- 
deikis, vyr. kariuomenės štabo’ 
viršininkas gen. št. pik. Kazys 
Škirpa, kariuomenės vadas ge
nerolas Juozas Stanaitis, gene 
rolai Nagius-Nagevičius, Bulo
ta, Zaskevicius. pulkininkai Kal- 
mantas, šarauskas, Vėgelis ir' 
eilė kitų. Po Pūtvio mirties, pe
są jungos suvalstybininimo Įvai
riomis progomis su pagarba apie 
jį atsiliepdavo kariuomenės va
das generolas Stasys Raštikis, 
Šaulių Sąjungos vadas pik. Pra
nas Sąladžius >r kiti aukšti ka
riai ir šauliai.

Todėl, mano manvmu, asmuo 
su tokiu dideliu autoritetu kaip 
Vladas Pulvinskis-Fūtvis, likda 
mas šaulių Sąjungos viršininku 
■r pirmininku, būtų galėjęs daug 
daugiau padaryti, negu bet kasi 
Kitas jo vietoje. Jam pasitrau
kus, sąjunga žengė didelį žings 
nj atgal. Daug brangaus laiko 

•.’vo sugaišta mums kovojant 
ta P-jtvio grįžimą. Jam pasili
kus vadovybėje, tas laikas būtų 
nivęs geriau sunaudotas

allikusi visus paruošiamuosius Kūčių vakarienės darbus, pra
eitų metų gruodžio 4 dieną Lietuvių Tautinių namų salėje 

tarė šį Įžangini žodi:
Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės vardu sveikinu 

visus atsilankiusius Į šį neeilinį parengimą — Kūčias. Susi
rinkome po dienos darbo atsikvėpti, parimti dvasioje, susi
mąstyti ir tautiniai atsigaivinti.

Susėdę prie savo ievų ir protėvių tradicinio stalo, pasijus
kime esą vienos didelės šeirnos nariai, vienas -kitam brolis, 
sesuo.

Nors kartą metuose atsigaivinkime iš savo tautinio šal
tinio, kad neužtrokštume, kad nepaskęstume kitataučių jū
roje... Kol kartosime savo tradicijas, tol liudysime -tautai 
ir pasauliui, kad esame nenudžiūvusi šaka, bet gyva tautos 
dalis, besirūpinanti jos likimu.

šį ypatingą vakarą prisiminkime visame pasaulyje iš
blaškytus mūsų tautiečius, prisiminkime rr tuos, kurių Kūčių 
vakaro stalas bus tuščias ir nykus...

Prisiminkime ir ŠĮ kraštą, kuriame gyvename ir kurio 
gausiomis gėrybėmis ir laisve taip labai naudojamės.

Ta proga norėčiau pacituoti vienos poetės žodžius:
“Kristaus gimstant pasaulis jau laukia
Kūčių naktį, paruošęs stalus.
Pūgos Sibire siausdamos kaukia, 
Ten ant stalo nei duonos nebusi

Nelankysią Kalėdų senatis,
Nenuneš net -menkos dovanos.

- Ar tą vakarą, laužant plotkerę, 
Apie vergų laisvi pagalvos?” ;

rųppried by The Jos. Gorneou Co., NY., N.Y, č 1981 80 proc

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
‘ktgantiskuturtingu, ’svdrriu, ūkiančiu, ei

Martell Cognac skoniu nuo m.
O 4<ai žmonės taip H^ai k* nors vertina.

[ūs žinote, kad tai yra labai gera.
.. Sveiks. Petar Kazanat*ska». Pre&. T«l.; 347-J747 •

MM.TUe.Frl.>-4 Mt.
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LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS
i •

Metinį Instituto suvažiavimą gos archyvinės medžiagos lik;
tu gausiomis paskaitomis sušau
kė praeitais metais gruodžiį 4 
ir 5. Visuotinis narių susirin
kimas įvyko praeitais metais 
gruodžio 4 rytą. Patvirtinta darJ 
votvarkė. Pirmininkavo LKI 
pirmininkas V. Bartusevičius, 
protokolavo —.. sekretorius dr. 
K. J. Čeginskas. Jis perskaitė 
ir praėjusio suvažiavimo proto
kolą.

LKI veiklą ir lėšas apžvelgė 
pirmininkas V. Bartusevičius. 
Valdyba tris kartus buvo susi- 
i i likusi posėdžių ir dažnai tarėsi.

mą. . ,
Dr. Jonui Norkaičiui 

traukus iš LKI Valdybos 
pirmininko pareigų, ją vieton 
išrinktas dr. Vilius Lenertas. 
Kontrolierium pakviestas Pe
ras Odinis.

Suvažiavimas atidarytas po
piet. Pirmininkas V. Bartusevi
čius pasidžiaugęs, kad LKI dar
bas plečiamas, aptarė kultūros 
sąvoką. Cituodamas Lietuvos j 
pogrindžio Aušrą, nurodė tėvy
nėje ir svetur kuriamos lietuviš
kos kultūros skirtybes.

Ministeris dr. A. Gerutis šver. 
, kino suvažiavimą savo, Šveicari
jos lietuvių, į kurių tarpą tur- 
*būt įsijungs dabar Šveicarijoje 
internuotas kartu su kitais so-i Hermanas 
vietų kariais Afganistane į ne-j jesniais T.---- v
laisvę patekęs Rimas Burba, ir! tuvos istorijos klausimai

pasi- 
vice-

Vincas Krėvė-Mickevičiusr.ą kambarį bibliotekai ir vieną 
archyvui. į biblioteką jau per
kelta dr. , Jono Griniaus paliki
mo 1,300 knygų. Vasario 16 gim
nazija deponuos buv. Kybartų 
■ imnazijos biblioteka. Tvarko- 
rni ir į archyvą perkeliami pilies 
pastogėje esantieji išmėtyti ak-, 
tai. Archyvinę medžiagą žadėjo 
atsiųsti VLB’ Dortmundojir Lne- 
becko apylinkės. Archyvą ve
da istorikas Ą. Šmitąs.

šiemet Išleisti du pirmieji Ink 
stituto leidiniai. Gauta už juos 
650 DM aukų, daugiausia iš už
sienio., ^Ateinančiais: metais nu- 
matomos išleisti dar dvi kny
gutės. Iš viso LKI turėjo šiemet 
1,700 DM pajamų Įf beveik tiek 
pat išlaidų. Kasoje yra per 100 
DM. Siūlė išrinkti kontrolierių 
iždui’ patikrinti. Dėkojo visiems,' 
parėrnusiems' pirmuosius LKI 
žingsnius ir pądėjusiems pama
tus tolimesniarri darbui.

Dr. Čeginskas pastebėjo, kad 
LKL- įsteigimu ir jo organizavi
mu daugiausia rūpinasi V. Bar- 
tusevivius.’" Instituto Įkūrimas 
susilaukė teigiamo atgarsio lie
tuvių spaudoje JAV-bėse ir Aus
tralijoje.

Dr. Rėklaitis siūlė visas kny
gas pirma inventorizuoti,, o pas
kui katalogizuoti, išlaikant pro- 
veniencijospriucipą.  ̂Pageidavo 
leidinių vokiečių kalba. Paža
dėjo savo paramą patarimais ir 
darbu. Dipl. bibliotekininkas 
Art. Hermanas taip pat žadėjo 
padėti tvarkyti biblioteką.

Ministeris dr. A. Gerutis pa
pasakojo apie .sąvo per 40 su vir
šum metų šiikauptus turtus — 
per daugiau kaip. 4.000 pavadini
mų biblioteką ir . 150 bylų ver
tingų dokumentų. Linkęs dides
niąją dalį perleisti Lietuvių kul
tui os institutui.' Informavo apie 
jam žinomu.žymiųjų lietuvių už- šyt-i. Su architektūra susijusi ir 
sieny liūdną bibliotekų ir vertin- vienuolijos istorija.

Dipl. bibliotekininkas Aitūras 
supažindino su nau- 

vokiečiu leidiniais Lie- 
is. Per 

Lietuvos diplomatinės tarnybos klausytojus paleistos knygos,
| vardu. Vokietijos LB Valdybos apie kurias prelegentas kalbėjo:; 
( sveikinimus pei'davė jos vice-! Manfred Hellman studija Das

pirminintkė Živilė Grodbergie- 
nė, pūsidžiaugdama, kad VLB 
Valdybos iniciatyva Įsteigtas ir 
jos globojamas. LKI gražiai pra-I 
dėjo darbą ir pažadėjo jam pa
ramą ateity. ’ Vasario 16 gimna
zijos direktorius Andrius Šmitas 
išreiškė pasitenkinimą, kad LKI 
savo suvažiavimus ruošia gimna
zijos pastogėje ir kad jam va
dovauja buvęs šios mokyklos! 
darbštus mokinys. Pastebėjo, 
kad LKI įkūrimas padarė gerą 
įspūdi vokiečių vyriausybės žmo 
nėse ir jie pažadėjo savo paramą.

Meno istorikas ir biblioteki
ninkas dr. Povilas Rėklaitis ap
tarė Lietuvos pranciškonų —| 
bernardinų architektūrą XVIII 
a., remdamasis daugiausia jųį 
anuomet išleistu žemėlapiu Pro-, 
vincia Lituana. Žemėlapio fak-a 
similė ir įvairių statinių bei jų; 
detalių foto nuotraukos paleis-' 
tos per klausytojų rankas su- 
sipažinfi. žemėlapį sudarė grei- 
čiausiai koks nors bernardinas.: 
Jį raižė Hiršas Leibovičius (1700 
-—1770). tikras to meno meist
ras žydas, anksčiau dirbęs pas 
kunig. Radvilą-Žuvelę Nesvy-į 
džiuje-ir išraižęs 165 Radvilų gi
minės portretus. . žemėlapy pa
žymėtos tik tos vietos,. kuriose- 
buvę bernardinų vienuolynai—j 
Vilnius, Kaunas, Kretinga, Ty
tuvėnai ir daug. kitų. Bernardi
nų bažnyčios ir kiti statiniai yra 
įvairių stilių: gotika, barokas, 
renesansas, bet daugiausia mai-

Grossfuerstentum Litauen von 
den Anfaengen bis 16. Jahrhun- 
dert”, išspausdinta leidinyje 
“Handburh der Geschichte Li- 
tauens” Band 1 S. 735-849. To 
paties autoriaus “Der Staats- 
streich von 1926 in Litauen, Ver- 
lauf und Hintergi-uende”. Iš
spausdinta leidiny ‘ Jahrbuch 
fuer Geschichte Osteurcpas 
1980”, S. 220—242. . Ten pat-iš- 
spausdinta ir Aba Straco (Haifa) 
studija “Der litauische Landes- 
rat als Instrument der deutschen 
Ostpolitik 1917—1918”. Atskiru 
leidiniu paskelbta Marianne 
Bienhold disertacija “Die Ent- 
stehung dės Litauischen Staates 
in den Jahren 1918—1919 im 
Spiegei Deutschef Akten”. Lie
tuvos praeities temomis yra ra- 

' še Rytų Vokietijos istorikai, suo
miai (Seppo Mylliniemi) ir kiti. 
Nėtvienas jų nemoka lietuviš
kai, todėl ir jų darbai su didelė
mis spragomis bei klaidomis, ne
kalbant?- j au apie ,tendenči ją
žvelgti į Lietuvos praeitį iš vo
kiško taško.

Per diskusijas dr. Gerutis ste
bėjosi, kad vokiečių,universite
tai priima disertacijas apie Lie
tuvą lietuvių kalpos nemokan
čių doktorantų, .taigi negalinčių 
naudotis šalti litais tos šąli es, ap i e 
kurią jie rašo.. Aba Stražas yra 
labai. prosovietinis.. Dabar vo
kiečių kalba paskelbtą rašinį jis 
yra skaitęs Pabaltijo instituto 
suvažiavime Stockholme ir dėl 
jo teko tada ginčytis. Dr. Ge
rutis ir dr. Rėklaitis, remdamie
si savo asmenine patirtimi darė

Iš pranešimo ir diskusijų pa- i 
aiškėjo, kaip labai mums stinga! 

'lietuvių istorikų darbų apie Lie
tuvą svetimomis kalbomis.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas 
savo pranešimui apie lietuvių 
rezistenciją pasirinko motto iš 
V. Krėvės raštų — Ir bitutė sa
vo medų gina, ners žino, kad 
įgėlusi turės mirti.

Lietuvių pasipriešinimą oku
pantams nuo 1940 iki šių dienų 
padalijo į 4 laikotarpius. 1944— 
1946 buvo spontaniškos kovos 
laikotarpis. Vyrai, nepaklusę 
mobilizacijos įsakymui,, buvę 
lietuviu daliniu kariai vokiečių 
okupaccijos metu ir kiti, jautę 
pavojų iš sovietų, ėjo į partiza
nus. Apie 30,000 vyrų atsidūrė 
miškuose.

1946—1949 buvo vieningos' 
centralizuotos kovos laikotarpis, 
įkurtas Bendro demokratinio pa
sipriešinimo sąjūdis (BDPS). 
1949—1952 — Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdžio laikotarpis. Už
megzti ryšiai su užsieniu. 1952— į 
1956' — paskutiniųjų ginkluotų 
pasipriešinimų laikotarpis. Pat1 
skutinis LLKS vadas Vanagas 
1952 ėmėsi demobilizuoti parti- ■
Žanus.

' iPer diskusijas"4 apgailestauta, 
jog neturime išsamios partiza
nų kovų istorijos. Asmenys, ku
rie Lietuvoje bandė ją rašyti 
arba rinkti medžiagą, sukišti Į' 
gulagus ir psichiatrines ligoni-j 
nes: Apie partizaninį, karą ten 
ir dabar pavojinga kalbėti. Gro
žinėje literatūroje tos kovos 
vaizduojamos tendencingai. DU 
džiulis provokatorius prof. Mar
kulis-Erelis, buvęs. Įsibrovęs net 
į partizanų vadovybę, ir dabar 
dirba teismo medicinos katedro
je Vilniaus universitete.

Sekmadienį (gruodžio 5) kun. 
Jonas Dėdinas supažindino su

veikia skTtingai. Ir evangel!.-tat dpVĮį '“iT visuomenės veikėjų .są- 
sukū.ė skirtingą 
veikslą. Tai duoda pagrindą 

i Įvairiai aiškinti evangelijas Jei 
i kuris teologas įsistebeilija į ku- 
I rią nois evangelijos vietą be at- 
i žvilgio Į visumą, sukuria savo 

teo ogiją. Nuo krikščionybės 
pradžios buvo daug evangelijos 
aiškintojų, jog vėliau prireikė 
paskelbti credo. Bet ir po to, 
ypač mūsų laikais, teologai ne
snaudžia. XX a. daugiau išryš
kėjo šios kryptys: numitinimo 
teologija (Boltmaiin ir kt.), fe
nomenologija, transcendentinės 
antropologijos (katalikų ir evan
gelikų srovė) teologija, mirusio 
Dievo ir netgi atsisveikinimo su 
teologija.
kataliku
Smalkiai reiškėsi Jaunimas su 
teologija iš apačios.

Prelegentas ilgėliau sustojo 
prie išlaisvinimo teologijos, la
bai stipriai besireiškiančios Pie
tų Amerikoje. Kai kurie jos at
stovai bando suderinti krikščio
nybę su marksizmu,, neatmeta 
II išlaisvinimo teologijai pritaria, 
II ičlaivinimo teologijai pritaria, 
bet be revoliucijos. ’

Krikščioniškas modernizmas 
iššaukė Bažnyčioje krizę — su
mažėjo pašaukimai, pamaldų 
lankymas. Kun. Dėdinas atkrei
pė dėmesį į Lietuvos ateistus, 
kurie pamažu atsikrato lengvo 
galvojimo ir bando surastų rim
tesnių argumentų savo tezėms 
pagrįsti. Tai rodo jų naujieji 
leidiniai, kaip Religiotyra, Ate
izmo žodynas ir pan. ’■ j

Per diskusijas pabrėžtas žmo
gaus ryšys su jį supančia visuo
mene, bet už savo veiksmus jis 
atsakingas asmeniškai. Marksiz
mas nėra mokslinė teorija, todėl 
nederintinas su krikščionybe.

Pirmininkas V. Bartusevičius, 
apžvelgęs šio suvažiavimo dar
bus, dėkojo visiems LKI rėmė
jams ir pądėjusiems šį renginį 
suruošti bei jį pravesti ir pa
kvietė Į moksleivių pamaldas.

LKI yra paruošęs 25 psl. Vo
kietijos lietuvių organizacijų va.

Jėzaus pa- rašą? Į jf įtraukti Vokietijos LB 
ir jos apylinkių, katalikų bei 
evangelikų sielovadą, jaunimo 
organizacijų ir kitų liet, institu
cijų vadovų, o taip pat liet, ku
nigų, menininkų, gydytojų ad
resai. Suvažiavime svarstytas 
šio žinyno išleidimas.

Sacro krašto lietuviai pa-! 
minėjo Maironio sukaktį

., ... tšįmetinėse vokiečių 
dienose Duesseldorfe

išvadą, kad ir Hellmanno nusi- naujausiomis teologijos krypti- 
statymas Lietuvos atžvilgiu ne- mis krikščionybėje,. Anot jo, 
draugingas. žmogus skirtingose situacijose

programą, deki imuodamos su-' 
kaktuvininko eilėraščius. Mirga' 
paskambino kanklėmis.

y.
Kun. Skėrys padarė praneši

mą apie 1983 liepos 1'3 Čik.i- 
goje Įvyksiantį Lietuvių evange-' 
likų liuteronų Bažnyčios sinodą. 
Saariando ir Rheinland-Pfal. o 
lietuvių evangelikų atstovu į tą 
sinodą išrinktas dr. med. Stasys 
Sereika, iš Queidersbacho.

NESUPRANTAMAS
REIŠKINYS

Anglų laikraščiuose tilpo pa
staba. jog kelionė iš Londono į 
Cambridge dabar užtrunka i! 
giau, negu 1S20 metais.

Juokų žurnalas “Punch” pa 
stebėjo, jog to jis negali sup as 
ti, nes aptarnauja tas pats loko 
motyvas, kuris buv< 
ir 1890 metais.

MOKINIO ATSAKYMAS ■
Vienoje mokykloje, mažame- 

Wisconsin© miestelyje, pyko se
kantis dialogas:

Ekzaminuotojas: — Kokią įta
ką padaro gigantiškas automobi
lizmo išsivystymas į morali 
žmonių stovį?

Mokinys: — Dėka tam suma- 
. žėjo arklių vagystės.
I e Pratartas žodis paukščiu 
nuskrenda, o raštu pareikštas, 
amžiams pasilieka.

Maironis

Saaro krašto lietuviai paminė
jo Maironį evangelikų pamaldų 
proga praeitais metais spalio 30 
Wiebelskirchene. Jas laikė kun. 
Fr. Skėrys. Jis atsivežė ir ke
turias Vasario 16 gimnazijos mo
kines: Gabiją Diavaraitę, Rena
tą lešmantaitę, Silviją Mickū- 
naitę ir Mirgą Šaltmiraitę. Po 
pamaldų ir po VLB Saaro kraš
to apylinkės pirmininko Algir
do Palavinsko paskaitos apie baisu pagalvoti kas bus kuomet 

-Maironį mokinės atliko meninę ateis žiema...”

a erą*
I sus kitiems patarti, kaip reikia 
! gyventi, nors patys sau panašių 

patarimų duoti dažnai nesuge- 
gebame.

. SUNKUS LIETUVOS
KOLCHOZININKŲ BŪVIS

Viename laiške, gaubime iš 
Lietuvos, sakoma štai kas:

. “Vasara pas mus yra bloga. 
Dažnai lyja, viena kita dienelė 
šiltesnė, bet šiaip oras paniuręs. 
Varginga buvo šienauti. Kolū
kyje gyvenimas blogas. Darbas 
sunkus, o naudos nėra. Tiesiog
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> M LAUMES LIME, rašytojos Petronėlės Orlataltėf att 
minimai fr mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pb 
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Andropovas reikalauja drausmes darbi
ninkams. inžinieriams ir.. ministrams

Jurijus Andropovas, galingiausias Sovietų Sąjungos 
valdovas, prieš 10 dienų buvo užsukęs j Maskvos staklių 
dirbtuvę. Sakome “galingiausias”, nes jis bene bus vie
nintelis įtakingas komunistas, kuris žino, kad Sovietų 
dirbtuvėse nėra tvarkos, darbininkai gauna mažą atly
ginimą, juos prižiūrį,komunistai, ir dirbtuvėse reikia 
įy^^kdąugią& k^ąusmės ir tvarkos. , r - 

! Laisvajame pasaulyje komunistai skelbia,-'kad jie 
yra* darbininkų reikalų ir^^^.,tįisių;xgyiiėjaš,. bet tikrovėje 
jie yra darbininkų Įįftfeųaofojai. Jie privalo prižiūrėti, 
kad visoje dirbtuyėjė,l)ūtų' drausmė ir komunistų nusta
tyta darbo tvarka. Vargas tam darbininkui, kuris drįstų 
neklausyti prižiūrėtojo.

Laisvame pasaulyje, protingi pramonininkai panaiki
no slegiančią darbininkų priežiūrą. Jie žino, kad sąžinin
gas darbininkas geriausiai jaučiasi ,kai jis yra laisvas. 
Jis yra produktingiausias, kai niekas ant jo sprando ne 
sėdi, kad neseka kiekvieno jo judesio. Sąžiningam darbi
ninkui didžiausias variklis yra jo sąžinė, pažadas dirbti.

Tuo tarpu Sovietų Sąiungoje didžiausiu darbininko 
varikliu yra komunistas. Komunistai valdo visą staklių 
dirbtuvę. Komunistai stovi cechų priešakyje, jie prižiūri 
kiekvieną darbininką, kad jis pagamintų nustatytą ga
minių skaičių. Jis privalo daboti,, kad nebūtų sugadintų 
prekių. Jeigu tas viršininkas, nuo pat ryto iki vakaro 
prižiūrintis darbininką,, pats mokėtų pavyzdingai atlikti 
darbą, tai darbininko taip giliai neįžeistų. Tapti prižiū
rėtoju — nereikia būti specialistu. Nereikia mokėti pa
vyzdingai, sparčiai ir sąžiningai atlikti darbą. Kad bū
tum prižiūrėtoju, reikia būti komunistu — to ir užtenka. 

. Reikia būti partinio viršininke padlaižiu: mokėti spausti 
darbininką, kad jis daugiau pagamintų, ir pranešti savo 
viršininkui — Įtakingesniam komunistui, ką darbininkas 
galvoja apie komunistinę santvarką, apie partijos vado
vybę, apie vyriausybę ir visą komunistinę sistemą.

Andropovas, būdamas visos KGB įstaigos- įtafcftigus'T 
vadas, turėjo šnipus kiekvienoje Sovietų Sąjungos dirb
tuvėje. Jis žinojo, ką darbininkai pagamindavo ir ko ver
tas yra gaminys. Jau lapkričio mėnesį Andropovai Centi 
ro komiteto nartams pranešė, kad Sovietų! Sąjungos dirb
tuvėse nėra tvarkos ir nėra drausmės. Andropovas mi- 
nisteriams nurodė,, kad jie nežino, kas dirbtuvėse darosi.

Andropovas žinojo, kad laisvojo pasauliu dirbtuvėse- 
darbininkai daugiau pagamina, negu Sovietų dirbtuvėse; 
Andropovas galėjo Centro komitetui pasakyti, nes- jfe ži
nojo. Jis turėjo ištikimų šnipų eilę, kurie prikfetfisė komu
nistų partijai ir buvo kagėbistai. Paprastą komunistą* 
darbininkai galėjo apgauti, papirkti, jeigu buvo reikalo, 
bet su kagėbistais reikalas yra sunkesnis ir pavojingesnis. 

I 
Andropovas atsivedė į staklių dirbtuvę- v. Grišiną,' 

Maskvos merą, politinio biuro narį. Grišinas staklių dirb- ‘ 
tuvėje nedirbo, bet jis su Andropovu KGB įstaigoje tar
navo. Jis buvo glaudus Andropovu bendradarbis, kai 
Andropovas valdė KGB. Grišinu jis pasitikėjo.

V. Grišinas staklių dirbtuvės darbininkams tarė-:
“Ir lemiamas vaidmuo čia, žinoma, turi priklau-, 

syti komunistams, partiniems organizatoriams ir 
jūsų gamyklos partinei organizacijai, kuri turi visus 
Įkvėpti kovai už tai, kad būtų-išspręsti šie uždaviniai. 
Jurijus Vladimirovičius čia kalbėjo- apie drausmės- 
stiprinimą. Tikrai tai daugiaplanis klausimas. Ir ne
tik reikia laiku ateiti ir laiku išeiti iš darbo, nors> 
ir tai labai svarbu.

Reikia stiprinti ir gamybinę drausmę,, ir planinę 
drausmę; čia teisingai kalbėjo-, kad: lemiamas vaid
muo* priklauso kolektyvui. Kai kolektyve bus suda
roma viešoji nuomonė apie kiekvieną darbo drausmės 1 nuoHką" dailininkų? Dauguma- iŠ 
pažeidimą, tai bus galingiausia priemonė, galingesnė jų, niekad ir neįėjo į’ ofici-aiią 

Į TSRS' dailininkų s-gą.Ką gi su tokiais daryti“? tr Jokios linįgvistih'ės pastangos ne-* ' reikia ir ant paveikslų; nieko konkretaus daugiaaši a nematy- ‘ tt Menas, tai abstraktus, negi* sukiši visus į psichiatrinę Ifgo-- ; innę. Jie tęn būdantį, ko ’ iV šienas''iiffiafra'VtSS. Tai gi;, prieš, tokius- buvo nutarta imtis “sveĮ- ' ko$ kritikis” kabteliuose — “vf- suomeninin auklėjimo”' kside- Kuosę. O" jei kartais ir tas nepadėdavo,. tai buvo išsiunčiaihi buldozeriai. Tiro meta, negalėjo^ būti nei kalbos, kad' valdžios organai skirtu dailininkams nonkonformistams patalpas jų eks- pozirijpms išstatyti. Privatūs butai Tarybų Sigoje, paprastai, febai ftiaži fr' daiffnfnkai savo paveikslus išstatydavo“ tiesiog gatvėje. O* kas gi tada pfridary- davo-? Sužinoję per dąffininkų ataugus, Į numatytą eksporici- jai vietą* susirinkdavo mitrins žftionių, jaunimo, studentų. Ten* jau būriuodavosi saugumo pareigūnai, milicija. Galų gale, lydimi draugų, kad paveikslus pakelyje neatimtų, ariykdavo daikininkai. Kildavo' sąmyšis. Publika blokuodavo saugumą ir miheiją; kad daiRftrnkar galėtų savo paveikslus išstatyti. Sąmy-

i’C** --i-v

Mikas Šileik.s Peizažas
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Disidentą sąjūdis ir neoficiali kultūra 
Sovietą Sąjungoje

(Tęsinys)Pb tb buvo dailininkai moder* \ nistai: Oskaras Tragiuas, Emes-fa Niežviestnyj, Bergeris, Kres- tovskis Maskvoje. Zvierievas, Namuchinas, Pbnlčhinas Leiiin- ytade. Ir pagaliau visa eilė, vi-' su grupė ARS apjungianti vie-

šis kartais pereidavo į peštynes, ; nors valdžios atstovai,. kaip tai- . >yklė, elgdavosi- ne per daug įžūliai. Paprastai vaizduodami . pasipiktinusius darbo žmones.Jzėsiai ir viską išvartydavoi To- .kia praktika pasibaigė po Kruš- eiovo.; Dabar, panašiais atvejais^ prieš
už visas kitas”. (Tiesa, 1983 im vasario. 1 d.)

Andropovas dar-pridėjo: / ,a ;
“Nerėčiatųrįaci,’draugai teisingai suprastų, jog 

drausmės2 stipriilimo klausimas liečia ne tik darbinin
kus, inžinerijos, technikos darbuotojus. Jis liečia- vi
sus,, pradedant-nuo ministerių”. (Ten pat)

Daugelis mano, kad- komunistai davė lygias teises- 
moterims ir nenuvaro jų prie sunkesnių ir pavojingesnių 
darbų. Andropovas aplankė moterų cechą ir paklausė T. 
Komarovą, cesho viršininkę, kodėl jos neisielidžia vyrų 
ir neleidžia jiems Čia dirbti. Komarova jam taip atsakė :

“(Vyrai) Ateina ir išeina. Jiems atrodo, kad 
dirbti mūsų ceche labai sunku, nes gamyba kenks
minga, ir jie žiūri savo sveikatos. Taigi su moteri
mis, žinoma, kartais sudėtinga dirbti.- Tačiaū esama 
ir didelių pliusų. Antai, mūsų ceche,, išskyrus- četas 
i^mtis, nėra pavėlavimų, pravaikštų. Mes turime 
kitą bėdą. Pamainose dar pasitaiko daug laiko' nuos
tolių. Ir štai su jais mes dabar labai rimtai kovojame”.

J. Andropovas: — 0 kodėl jų atsiranda?
T. Komarova: — Dėl- įvairių priežasčių.- Būna, 

kad gaunami nepakankamai geri lakai ir dažai. D tai 
labai apsunkina darbą. Mes kartais būname priversti 
dirbti darbą iš naujo tik todėl, kad naudojame ne
kokybiškas medžiagas... (Ten pat)

Kodėl Maskvos staklių dirbtuvėse sunku* dirbti, mums 
nereikia komentuoti. Tą pasako tos dirbtuvės- ceehavirsi- 
niūkė. Ji pasakė pačiam Andropovui, galingiausiam So
vietų Sąjungos valdovui. Mes trumpai užsiminėme apie 
Andropovo vizitą vasario 3 d. Naujienose, o šiandien
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ELDORADO
(Tęsinys)

— Okėj! Pagalvosim, pažiūrėsim. Aš vis sa
kau ir darau: “Take it easy”. Kad kelsimės Į Lie
tuvą. jau dabar nebelieka ko abejoti. Bet reikia 
susitvarkyti ir pasirengti. Reikia už namą ge
rą kainą gauti. Su nuostoliu negi parduosi. Be to, 
reikia dar kur nors apsidairyti, daugiau uždirbti.

Tarvydų gyvenime visai nelauktai Įvyko di
delė atmaina. Visas tikslas ir siekimai sukėsi da
bar apie vieną dalyką: kaip perkelti namą ir pa
tiems persikelti anapus vandenų. Ten jau buvo 
galvojama apie pastovumą ir tvirtus pamatus. 
Čia viskas tarnavo kaip priemonės, ir viskas tu
rėjo laikiną pobūdį. Rodos, visai nebetoli jau buvo 
ta diena, kada pasakys: 'T>udiėtf, gerasai dolerių 
krašte. Dėkui, kad suteikei laikiną prieglaudą ir 
su turtingu kraičio išlydi”. Bet...

Čia ir atsitiko kaip su tuo žmogumi, kuriam 
kerštingas pavydus velnias ėmė kaišioti pagalį 
į ratų stipinus. V isai giedrame gražiame danguje 
subu zge kovos lėktuvų motorai, ir sutviskėjo žu
domoji ugnbs Prasidėjo antrasis, dar baisesnis 
karas. Atskyrė vandenis nuo kiantų ir aklinai 
uždarė kelią į mylimą siekiamą šalį.

Jei kam pradėt < .esisekti. tai nelaimė griū
ti po nelaimės- ųako prityrę žmonės. Staiga, be 

jokio, rodos, reikalo, plačioj autostrados kryž-

kelėj užlėkė nelemta mašina ant Tarvydo Buicko. 
Taip trenkė, kad vien tik laužas ir mėsos gniu
žulas.

Tarvydienė likosi viena, visai vieniša. Broliai 
jau buvo mirę. Nors rengėsi jos broliai praplėsti 
savo- giminės metrikas, bet neprisirengė. Nuėjo 
į ūną pasauli, nepalikdami nei pėdsakų, nei žy- į 
mės. Nebent tik antkapių šlifuoti granito gaba
lai kai kam pasako: čia ilsisi Simonas Narutis, 
o čia — Vincentas Narutis. Tai ir viskas.

Sunku buvo vienai Tarvydienei valdyti dvi
dešimt keturių butų pastatą. Jokio įgudymo nei 
nenusimanymo neturėjo. Pagaliau, nė noro ne
buvo. Parduoti bijojo; karo ir priespaudos metas. 
Viena, nuostolinga, o antra, ką gi veikti čū tiek 
daug pinigų. Vien tik dėl to namo teko dairytis 
naujo vyro.

Jau pirmiau, prie.savo pirmojo vyro, pažino 
juodu Casey Key. Iš pradžių, Lietuvoj dar, buvo 
jis Kazimierz Kijowskij, paskum — Kazys Ki- 
jauskas, ir galutinai jau Amerikoj — Casey Key. 
Žmogus atrodė rimtas, padorus ir apsukrus. Buvo 
našlys, turėjo du sūnų ir dukterį. Bet visi jie 
buvo suaugę ir gyveno skyrium, kiti buvo savo 
šeimas sukūrę.

Maždaug po metų, vyrui mirus. Tarvydiertė 
ja ubuvo misiz Key. Susituokė be jokių sąlygų ir 
derybų. Naujajam vyrui pavedė tvarkyti ir pri
žiūrėti visus namus, o sau pasiliko tik bute šei
mininkauti, kaip ir prie Tarvydo, kada ji niekur

mo sprendimo griežtumas nesu
stabdė neoficialios literatūros ’ faidds feigosl. Tiesa, tos litera- ‘ t liros raida, pradžioje nesumažino ir teismo griežtumo- Brodskis Leningrade *— 7 pietai, Maranzinas — 3 metai. 'Abudu neatsėdėjo teismo nustatyto laiko ir buvo išteisti į užsien. Bet jau Rajasiajiįvas, romanas — "Maskva beidealiai’’, Vainovičius —■ “Gyvenimas ir nepaprasti nuotykiai kareivio i Ivano Čionkino”, Zinovjevas — ’Žėrinčios aukštumos”, “Šviesi - ateitis”, “Rojaus prieangyje”, . negavo nieko. Ir ką gi galėjo gauti, kada- šalį, tiesiogine žodžio į prasme, užplūdo samizdato banga-Žurnalai — "Brozinis amžius”, ’ “Ieškojimai”, “Aidas”, “Aja”, ’“Feniksas”, “Vitči” — Maskva- j‘e; “Laikrodis”, “37”, “Varpas”, “Raisas”, “TSSR moterys”, “Ma- 'riįą” — Leningrade.! Tai t3t svarbiausi reguliariai ' išeinantys samizdato (savilai- ‘ dos) periodiniai leidiniai. Kiekvienas Rusijos ar respublikų ' daug maž' didesnis miestas turi ! keletą savo neoficialių periodi- ;niu leidiniu., Tiesa, lygjs jų tankiai, ne ką ; aukštesnis^ už leidžiamą valdžios i oficialią literatūrą. Ne visi jų išlaiko tiražą, konkurenciją,, ir• kaip panašiai būna- ir . Vakarų , visuomenėje — užsidaro

į Iš svarbiausių einančių didžiausiu tiražu.ir.ilgiausiai išsilaikiusių gaĖma paminėti:. “37” .ir “Laikrodį”. Išeina kas du mė_ ■ nėšiai, bėiOdš, jau ašuoųi. mėtai. ’Ruoštą, net gj, sąjuū^’nes li^- ' ratų konfėerficįjas ir. skirįą^ų- : drieįąjĮ$ Bie&j; jiteratū- ?-^,^ĮėYi!tfįas^5&i^' inėtų atgal, .tokios prėihijbš Įf^iSdmo iškilmes plačiai’ nušvietė Kanados radijas.- /i-*

»
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žeidimą. Dailininkai- išstatę sa- vo darbus gatvėje, oficialiai suimami ir traukiami teisman,, o jų: paveikslai koūfi^ūoįami. Taigi, beliko butai, Įrašys, įhautsardbs. Bet ir teitai, paprastai, Įyąiriais ' pretekstais, Įsiveržia mžKcija, .ikrina dbktmientu^ 'ąfęšpjpjaf.. Tokia prėfetika, pavyzdžiųvįis"; n in grade tęsiama, ir iki šiai <įiė- natPrieš išvažiuojant, iš. Tarybų S-gpSį praeitų metų rudeni, man teko, dalyvauti tokiose parodose. . - - ;ir abu kartu- duris laužė milici- * Aleksandras Soizebacynają. Vieną iš jų,> tiesa,- nesėkmingai- Bet grįžkime kiek /į- praeiti.Septyniolika metų atgal, 4965 metais, maskviečiai rašytojai Daniells ir Siniavskis,. be oficialaus leidimo-išdriso paskelbti savo literatūrinius kurinius užsienyje. Paskelbti pseudonimais. Paskelbti kūrinius, kuriuose- buvo pavaizduotas- ne istorinis siužetas, kaip “Daktaras, živago'-’. Ne abstraeija,. kaip "Palatoje numeris šeši”, bet groteskine sa- i. tyros forma pavaizduotas šiolai- kinis tarybinis maskviečių gyvenimas. Tie kūriniai jiems kainavo, vienam penki, kitam sep- * tyni metai gulago. Ir vistik teis-

■ saulinės literatūros istorijoje už-LS — rašytojas, istorikas,, humanistas; Savo fiteratūrihę veiklą, jis pradėjo kaip' ir. TSSR. rašytojų sąjungos narys, chruščiovinio atlydžio laikais — “Viena Ivano į Den'isovičiaus diena1*. Dar. išėjo 
r... (pavadifiiaias pasakytas ne- aĮškfet- A. Pl_)',jau nė Maskyo- ; jė, bet Vologdoje, ,o Tyardoys-■ kib redaguojamame žurnale e- ‘'Naujasis .pasaulis“. Tai buvo vienintelis Tarybų S-gos be cerizūrinis. žurnalas, kadangi jo redaktorius buvo Centro, komiteto narys.(Bus daugiau)

pacitavome pasikalbėjimą, atspausdintą vasario I dieną. 
Vilniuje leidžiamoje Tiesoje-

už savo buto ribų nesikišdavo.
Slinko metai nuobodūs, be tikslo. Kartais ta

rytum pasirodydavo kokia prošvaistė. Misiz Key 
atsigaudavo, pagyvėdavo, štai, štai jau rodos ga
lės parduoti savo namą, pames čia viską ir links
ma, viltinga persikels Į savąjį kraštą.

Karas baigėsi, o geresnių vilčių net paguodos 
vistiek laikas neatnešė. Dar blogiau: nutrūko bet 
koks ryšys su savaisiais. Jokia žinia, joks laiškas 
nepasiekdavo artųjų. Kaip žuvusiųjų žemėj ar ko
kiame pragare.

Naujosios vedybos irgi nieko geresnio neda
vė. Jos nebuvo džiaugsmo sustiprinimas, o tik 
būtinas praktikos gyvenimo reikalas. Jos vyras

negalėjo, jokie nepakenčiami pafinkfrrtaf neerzino 
jos. Visada buvo mandagus, paslaugus, yfipestin- 
gasK Gerai tvarkė visus ūkio reikalus. Bet kas iš 
to, kad sielų niekas riejungė, kad visai Svetimų 
pasaulių buvo žmohės. Jokios dvasinės šilimos ar 
artumo. Ypač svetimi jai buvo jojo vaikai, pa
gimdyti ir išapklėti tikros lenkės. Iš karto ram 
tykiai su jais pasidarė nedraugiški ir netgi kaž
kodėl priešiški. Tokie priešiški, kad tiek ii vienos, 

'tiekis antros pusės įsigalėjo tyli slapta neapykan
ta, įtarinėjimai ir nuolatiniai priekaištai.

‘ Dažnai pasirodydavo jai, kad visi jie tik apsi
metę tokie paslaugūs, gėrį, o iš tikrųjų laukia jos

giaujbs palikimas turėjo atitekti, jei jokių gi-

— Taikos korpuso nariai per 21 metus apmokė Malaizijos gyventojus naujų amatų, šiomis dienomis jie išvažiuoja iš Kna- la Lumpur.
minių nei Artimųjų čia neturėjo.

Ir štai nejučiomis tasai namas ūžgulė sun
kia kankinama našta. Kiek pirmiau jis buvo 
džiaugsmas, paguoda, tiek dabar nuolatine kan
čia. Linksmai šviesių Vilčių gaivinanti su pir
muoju sayo vyru taisė šį lizdelį. Daug nuo ko su
silaikydami, geresnį kąsnį nuo burnos atitrauk
dami, dėjo centą prie cento, spaudė dolerį prie 
doierio, kad butų senatvėj parama, ligoj ar nelai-r 
mėrį kokioj tikroji pagalba. Per daugelį metų 
triūso, prakaito užaugo didelis gražus namas, 
drauge palengvėjimas ir šviesa akims. Toks jis 
visą laiką ir buvo1, bet dabar staiga sunkumas. 
Toks sortiktnnas, kad mažiausias imdkgimas ar 
negalavimas koks artimos mirties šaltu prakaitu 
išpildavo ir taip sukrėsdavo,. kad tikra ligonė 
pašidarjtiavo.

Labai bijojo, kad staigi mirtis neužkluptu 
, jos. kol nesutvarkyti dar namo reikalai. Bet kaip 
/dabar padarius? Čia dažnai pa/Sgodavo Dievui, 
kodėl ją, taip nubaudė, kad nepataimjno jos vai- 
singumo. Būtų įpėdiniai, netektų dabar taip gal
vos sukti Juk galėjo ką noiv h* Įsūnyti. Tokių 
gražių gabių našlaičių yra mačiusi. O dabar?

(Bus daugiai )
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Funeral Home and Cremation Service<■

Charles Stasukaitis
v’

iKALBOS KAMPELIS Al. SlLElhJLS

Ui

iI b
saicos žiemos vaizaas

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester- Community klinikos 
Medicinos direktoriui 

1W$ S. Minheim Rde, Westchester, Iii. 
VAJLANDU^z 3—S darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadieių 8—3 vai 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Lietuvi ų Motery Apšvietos draugi
jos metinis nariy susirinkamas įvyks 
šeštadienį, vasario 12 d., 1 vaL popiet 
38u8 S. Union Avė. Narės prašomos 
gausiai dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikaių, kuriuos teks tinkamai 
aptartu Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

t*SUSIRINKIME
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

- Vakarų vėjai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

lokiu aaresu:
Naujienos, 173V S. Halsted SL, Chicago, IL Gubos

iil^lillllllHIIIlHIHIIIIIIII^^^il^iilll^ll^iii^illIlllil^lllIl^lllOll^^WliilllillitflUlhlbllllllllllUllllUlWllWIBj

TEL 233-8553 
ter*** 855-4506, Paoa 06058

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

I’ECIALYBI; AKIŲ LIGOS 

TO7 West 103rd Strom 

Valandos pagal nuaitarim^

OP TOMĖ TRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
26)8 W. 71st SL TeL 737-5149 

Tikrina aku. Pritaiko akinius 

ir 'contact tenser'.

Or. LEUJNAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, rUSLSS lit 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WRST 63rd STRIKT 

/aumaw; anuati. x—6 popie.

Ofite telefonas; 776-28K,

Prostatos, ankstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 GENERAL AVE. 
SL Petersburg, Fla. 337 Id 

let (813) 321-420f

"ERK. KAUSTYMAI

uodimai — Pilna apdrwfe 
ŽEMA KAINA

Hnimam Master Ch&rgs 
ir VISA korteles.

JL SERENAS. TeL 925-1063

Apdrausta, porkraustymaa 
ii ivairly atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 176-16*2 arte 37M9H

SOPHIE BARČUS

Nevykę dariniaiVieni rašome ALTa (as), BALFas ir VLIKas, o kiti paverčiame į besąvokinius žodžius — Alta (as), Baltas ir Vilkas. Mūsų kalbos dailinto j ai ir tiks- lintojai kartais taip viską supainioja, kad tiek rašantiems, tiek ir skaitantiems sudaro daug bėdos. Girdėjau, kad ir mūsų žinomas kalbininkas prof. dę. P. Jonikas yra nuorųbnės būk, esą, į reikėtų tuos organizacijų su- trumpintus pavadinimus rašyti kaip paprastus žodžius, tik dfl džiąja raide" pradedant.
1 : ' /. ' iNemanyčiau, kad tai būtų pil< nai logiška tuos pavadinimus' paversti j bereikšmius žodžius. Kita vertus, juk tai būtų nusižengta prieš visame pasaulyje nusistovėjusį sutrumpintų pavadinimų rašymo būdą — žymint kartu tik pirmas žodžių didžiąsias raides.L; Kiek atsimenu; tų- pavadinimų suliesimmą bene bus pirmasis -sugalvojęs buvęs gimnazijose lietuvių kalbos mokytojas -St. Barzdukas. Kadangi Barzdukas buvo didelis bendtruomeninin- kas, tai kai kuriai mūsų spaudai, kuri Liet. Bendruomenės darbus tik užgirdavo, nežiūrint;i kaip ir kokioje darbo srityje ta' Bendruomenė reikšdavosi, tas jo naujadaras labai patiko.Yra, matai, tokių žmonių, ku-- rie mano, kad nors ir nekaip,* by tik kitaip, tai jau ir gerai. Tokių tektų paklausti — kaipgi jieį sutrumpins tokius pavadinimus,1 kaip Jungtinės Amerikos Vals-: tybės, arba kad ir Lietuvių Prekybos Rūmai?Nejaugi paims ir perdirbs tie-; šiai į Javės(as) ir Lprai? Tik keli sutrumpinimai, paverčiant juos į paprastus žodžius, duodasi lengvai perskaitomi, bet

RADIJO 6EIMO5 VALANDOS

Sešudieniiia ir sekma lipniąją 
nuo 8:30 iki RJO vaL ryto. 
Stotose WQPA - 1490 AM 

transliuojamo! ii mūšy efvdŲot 
Marquette Parka.

Chicago, Ulinot* 60625 
T«l«t 778-5374

Nuo 1914 metu<c

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
imūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL 60829

Vedėja —. Aldona Daulnw 
Telef4 778-1543

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZD1IONYT*

£

tadienie 8:30 vaL vakaro- 
Viso, uidoa ii WCEV stoties.

ŠTEPUNAS C. LALh IK SUNŪS

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

T«L 925-7400

892$ SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9*00

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

BUTKUS V ASAITIS.

ii WHS stotie*, 1110 AM bang*
2645 W. 71st Street

III
MIDLAND ■ 
FEDERAL 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632

PHONE'254-4470

Iridav, February 11. 19K3Cb>ouo

|

ji

OxACiLAWlO

H24 JfrJfiSl OSW fi’lKKA. umudui i UU
SOUTHWfafel HIGH it ax mot mb* LLL 174-44

Read label and follow 
dfrcvt»on>.

< f x i ax. Inc .

LAKŠTINGALOS GIRSMeBuvo pavasaris, gražiausias — Ne, — atsakė aras, — tavo metų laikas. Visi huvo linksmi langas man permažas. Kur aš — tiek .žmonės, tiek paukščiai, čia nutūpsiu? Nepapasakosiu tau, kas girdėti žemėje, žmonėse, -neš esu atsiskyrėlis, nemėgstu būti arti žmonių. Aš kraunuosi lizdą aukštose olose, toliau nuo žmonių, kad jie man neišdraskytų. 'Aras nuplasnojo galingais vo sparnais į padanges ir nyko iŠ akių.Skrenda „pro šalį gulbė.— Gulbe, gulbe, apsakyk, kas darosi žėm^er mano krašte; giišmę-man pagiedok.— \e, ^ atsake gulbė,'— ne-

ir tvirtame kalėjime, liūdėjo vienas kalinys. Kentėjo jis- vi- , sai nekaltai, atskirtas nuo; brolių, nuo žmonių, atitrauktas nuo savo vaikelių. Tuo pavasario metu pikti žmonės apkaustė jį geležimis ir įmetė kalėjimamKalėjime buvo drėgna, tamsu, šalta. Lovos vietoje, tik šiaudų kūlelis jam buvo pamestas, į tą kalėjimą vandens ir" duonos atnešdavo -tam ūktu laiku sargai \ ' 'bkurdu. buvo nekaltam ir' jautriam kalimui pavasario metu būti-uždarytam. .Jis kalėjo ten ilgai, išblyškęs, ligotas, nuliūdęs. Saule retai te- zvilgterėdavo į jo siaurą langelį.-Galvojo kalinys apie savo mylimuosius, artimuosius žmones, apie savo vaikelius. Manė, kad visi jį bus pamiršę ar numirusiu laiko. O, kaip jis norėjo zmou, kas girdėti žmonėse, gimtinėje!Kartą priėjo svyruodamas prie lango. -Saulė jau leidosi už miško, aukso spinduliais apšviesdama medžių viršūnes; žmonės ėjo, važiavo gatvėmis, kalėjimas buvo aukštai, žmonės •žemai rodėsi maži. Jis sunko, bet niekas jo neišgirdo, žydrame danguje paukščiai skraidė. Prieš -langą lėkė aras.— Are, are! — suriko jam kalinys. — Nusileisk man ant lango; papasakok, kas darosi žemėje, mano krašte.

sa- iš-

didžiuma jų gali net liežuvį sužaloti

atsakė jam lakštingala.Ir pasklido po kalėjimą ne- ' apsakomai malonūs, be galo raminantieji baisai. Lakštingala taip gražiai lakštavo, kad’varg- ->ui kaliniui ėmė iš džiaugsmo ašaros riedėti. Parkritęs žemėn, ,.s Ūk verkė, tik klausėsi...— Vakar ryią,- austant, — giedojo lakštingala, —buvo taip . airiu, vėsu. Nulėkiau į tavo na- tiieLus, atsitūpiau žaliame lazdyne, arti vandenėlio, ti-s atdaru tavo namų langu ir ilgai savo giesmę giedojau. Lopšy tavo Jurgelis m.egojo. Kai aš jam sučtrškiau: “Jurgiuk, Jurgiuk! Paplak, paplak, paplak!”, jis atmerkė savo šviesias-- akeles ir .
” 7 — ' f • p.1sakinėsiu tail, kas darosi tavo' klausė ‘‘Kur. dingo mano tėve- krašte. " Aš plaukau visada tyruose, šaltuose vandenyse, tarp lendrių žaliųjų. Kai parausta rytais vanduo, aš sveikinu aušrą — sveika gyva, aušrele! Giesmės aš tau nepagiedošiu, kad ir kaip tu nori, nes savo giesmes aš mirdama tegiedu, o tuo tarpu, kaip matai, esu laisva ir sveika.Ir gulbė nuplaukė oru, baltais sparnais plasnodama.— Žvirbliai, žviruletiai! Bent jūs atsitūpkit ant langelio ir papasakokit, kas girdėti mano krašte. Pavasario giesmę man pagiedokit.— Čir, čir, čir,‘neturime laiko; mums reikia dar šimtai vikšrų surankioti; dabar, kaip žinai, pavasaris, reikia daug dirbti; tuoj bus ir naktis, reikės ilsėtis...Ir nuskrido žvirbliai į šlaitą.Bet štai pasirodė pilkas paukštelis, pasisukinėjo prieš langą ir atsitūpė ant geležinių grotelių. —Sveika, iaikštingalėle! Sveika, didžioji giesmininke! Pasakyk, meldžiamoji, kas darosi 

Juozas Žemaitis' mano krašte, pagiedok man giesmę.— Gerai, gerai, aš tau pasa- _ kyšiu,-kas girdėt tavo krašte ir pagiedosiu tau giesmę, — tuoj

tave glamonės ir bu-

lis?” Niekas jam nieko neatsakė. Toliau jis klausė ir klausė mano - giesmes. Taviškiai visi sveiki, dažnai tave mini... Neliūdėk... Žmonės rūpinasi tave išvaduoti; , jie tave išvaduos ir tu vėl būsi laisvas, pamatysi vėl savo kraštą, savo namus... Tavo vaikeliai vėl čiuos... Bus ramus pavasario vakaras. Medeliai sužaliuos, kvepės pavasario žole.ės, paukščiai parlėks iš tolimos kelionės — vėl bus miela ir malonu gyventi. Tu sėdėsi savo priebutyje ar darže ir pasakosi savo vaikams, kiek kada kentėjęs... Tu juos mokysi, kad jie suaugę būtų geri žmonės... Mokysi, kad žmonės rūpintųsi vienas kitu', kaip brolis broliu. Tu sakysi jiems, jog mokslas ir šviesa yra j, didelė galybė... Ir vaikai pa- J klausys tavęs. Jie bus naudingi savo kraštui, visuomenei; bus išmintingi ir dori žmonės. Jie mokys ir kitus dorai gyventi. Tu gyvensi ilgai, ilgai. Tavo plaukai pražils, bet tavo širdis bus jauna. Kai numirsi, žmonės tavęs verks. Tavo 
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

garomuami ir vi liūs kapub tave(Nukelta į

pasėta sėkla žmonės, tave kcianii, į ža- auiyuės. Anl scsl poslapį
3CM.E CHICAGO MOTOR CXV0 TIPS OH 

fXPRCSSWAy DHmM6-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

I 
I I ?

TĖVAS IR SŪNUS 
.V1ARQUETTE FUNERAL HOME

K
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ- S

2a33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

- ?■ constipation relief tomorrow 
each for EX-LAX tonight.

Ex-Lax he Ips restore yodr system’s own natural 
rhythm overnight. Gently, dependably. Trynt tonight. 
You'll like the relief in the morning 
Chocolated or pills,Ex Lj 
“The Overmgnt Wonder"'

EeL. 652-5245

•UiAN VANCE tt GEORGE SORIN)

Aikšte* automobiliams pastatyti

KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIM 
Patarėjai ii laidojimu direktoriai'

K

«<or
S

į

AMfiUkANK 
*TARMAV1MA>

IU RIMS 

vOPLYfiiA, 
•SQSE MIEST< 

JAL r$B

PETRAS BIELIŪNAS

■mmi 11 HimiimmiHuntimtiimtiiu

VANCE FUNERAL HOME
» 1424 South 5Utb Avenue



VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PROGA
120 metų iškentėjusi po euris

tinės Rusijos imperijos jungu, 
palankioms aplinkybėms susi
dėjus, 1918 metais Lietuva vėl 
pasiskelbė esanti nepriklausoma. 
Tačiau tą laisvę ai niekas ne
padovanojo — reikėjo ją iš visų 
grobuoniškų kaimynų iškovoti 
ginklu, kurie taip pat neturėta. 
M. Sleževičiaus vyriausybės pa
šaukti, mūsų savanorių pulkai 
stojo nelygion kovon. Jų pasi
aukojimo ir gyvybių dėka laisvė 
pagaliau buvo iškovota. Nepri 
klausomomis pasiskelbė ir Kito-, 
dvi Lietuvos seserys — Latvija 
ir Estija. ;

Iš I-jo Pasaulinio karo pelenų 
ir griuvėsių prisikėlusi Lietuva 
per trumpa4 nepriklausomybes 
laikotarpį visose valstybinio gy
venimo srityse buvo padariusi 
nejtikėt:nai didelę pažangą. >

Deja, po 20 laisvės metų Eu
ropos dangus ir vėl apsiniaukė. 
Pasinaudodami pasauline įtam
pa, piktieji Lietuvos kaimynai 
pradėjo Lietuvą varginti grąsi- 

1 irimais, ultimatumais. II-jam 
Pasauliniam karui prasidėjus, 
nors Lietuva ir buvo paskelbusi 
neutralumą, greitai buvo klas
tingo Rytų kaimyno okupuota, j

Šįmet, švęsdami 65-sias me
tines nuo Nepriklausomybės ak- 1 
to paskelbimo, kartu prisimin- 
k’me, jog jau praėjo 42 metai, 
kaip mūsų tėvynė Lietuva pra
bado nepriklausomybę ir neša 
žiaurią okupacicjos naštą. 42 me
tai — tai dvigubai ilgesnis lai
kas, negu tas trumpas ir šviesus 
nepriklausomybės laikotarpis.

Šiame atomo ir elektronikos 
amžiuje pasauliniai Įvykiai vys
tosi žymiai greičiau, negu bet 
kada praeityje. Pasaulis nesu
laikomai eina laisvėjimo kryp- ’ 
timi. Po II-jo Pas. karo beveik 
visos puslaukinės Afrikos tau
telės gavo teisę savarakiškai vai- ’ 
dytis. Deja, ši teisė yra bruta
liu būdu atimta daugelio šimtr‘ 
mečių istoriją, kultūrą ir savo 
kalbą turinčiai lietuvių tautai. ‘ 
Sovietinė imperija negalės il
giems amžiams užgniaužti pa-} 
vergtų tautų laisvės polėkių ir 
turės subyrėti.

Kaip šimtmečiais slopinta ir 
marinta lietuvių tautos dvasia

piieš 65 metus gaivalingai ir g.

it

i

miegami ir du kambariai skiepe.

NmmL tuni — PardavimvJ
UAL KSTATI FOR SALS

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

IIAL 15TATI FOI lALf

■ 
• -5

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

« NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr»lt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava, 
Tai. 927-3559

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: - -r

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

Du i
Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 

j nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai, švarus. . $67,000. 62-tros ir 
California.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin
ko paskola.

savo giesmę tau gie 
: nusimink, nenusirmn

tingai atbudo nepriklausomam mė. Daug ji parakė, kalinys su-| 
gyvenimui, taip ir šiandien ga- tvirtėjo, naujų vilčių gavo.
lime būti tikri, jog mūsų tau-1 N-inkus išsipildė jo svaj 
tos dvasia tebėra nepalaužta ir 
gyva, ir tik laukia tinkamo me- 
r f r.to valstybingumo atstaty
mui. į

Sakoma, jog yra tamsiausia 
p ieš aušrą. Jei dar tik prieš 
keletą metų beveik jokių proš
vaisčių Lietuvos laisvei nešima-' 
tė. tai šiandien daug vilčių tei
kia Europos Parlamento nuta-■ 
rimai ir kiti Įvykiai. Netolima 
ateitis gali mums atnešti ir ne- 

i Įtikėtinai palankias aplinkybes, 
todėl budėkime, kad nebūtume 
tų Įvykių užklupti nepasiruošę.

Amerikos Lietuvių Taryba 
jau nuo 1940 metų dirba labai 
svarbų Lietuvos laisvinimo dar
bą. Taip pat atminkime, jog. 
daugumoje tik jos dėka lietu-' 
viai karo pabėgėliai nebuvo iš' 
stovyklų Vokietijoj išduoti oku-! 
pantui. Tik jos pastangų dėka 
atvykome į šią gražią laimės ša
lį — Ameriką.

Pagal susitarimus ir tradici
ją, Amerikos Lietuvių Tarybos' 
skyriai, kur tokie yra Įsteigti, 
ruošia Vasario 16 d. minėjimus., 
Patį didžiausią ir iškilmingiau-' 
šią minėjimą Chicagoje kasmet! 
suruošia Chicagos Lietuvių Ta-) 
ryba. I

Šįmet toks Vasario 16 minė-ji.] 
mas įvyks sekmadienį, vasario 
13 d., Marijos Aukst. Mokyklos 
auditorijoje. Pradžia 2 vai. p. p.- 
Yra numatyta įdomi ir Įvairi 
oficialioji dalis, o meninėje da-j 
lyje pasirodys jaunimas su tau-! 
tinių šokių montažu. Labai pa- į. 
geidautina, kad Į šią didingą’ 
dvasinio pakitimo šventę atsi-' 
lankytų ne tik suaugusieji, bet 
ir jaunimas.

Be to, neužmirškime pagal iš- .• 
gales paremti Amerikos Lietu-j. 
vių Tarybos darbus kuo didesne' 
pinigine auka. E. J.!

LIETUVOS IŠLAISVINIMU
BESIRŪPIN

Lakštingalos giesmė
(Atkelta iš 5-to psl.) 

tavo kapo žalią klevą pasodins. 
Aš kiekvieną pavasarį,
rytais, tame klevely tupėdama, menę.

Brighton Parko Lietuvių 
Namu Savininkų Draugijcs vi- 
suotinis metinis narių susirink'- 
mas įvyks sekmadienį, yasaria 
20 d., 2 vai. popiet, kaulių Na
muose, 2117 \V. l.?rd St. Visi 
nariai prašomi kuo gausiau da- 
Ivvauli. Po susirinkimo bus 
vaišės. Draugijcs Valdyba

KELIOS KASDIENINIO 
GYVENIMO TAISYKLĖS

Vienas išminčius nubraižė sau ; 
ir kitiems sekančias normas kas- ( 
dieniniam gyvenimui: Neap-( 
krauk savęs bereikalingais rū-,. 
pesčiais ir būk linksmesnis kaip 
galima dažniau. Atidžiau pas’.- ■' 
rink maistą ir valgyk tik tada, j 
kai esi alkanas.

Kalbėk tik tada, kai turi ką : 
nors verto pasakyti; nevargink; 
kitų ilgais pasakojimais, kurie 
kitiems gali būti neįdomūs. Į

Padėk savo parašą tik atidžiai 
peržiūrėjęs po ko pasirašai. 
Vengk pasigyrimų ir bereikalin-: 
gai nesmerk kitų, nes tuomi ga-1 
Ii padaryti jiems skriaudas.

Nenešiok savo širdyje neapy- 
j kantos tiems, kurie gal netyčia- r 
mis tave Įžeidė. Kuo greičiau' 
apie tai pamirši, tuo pats sma- Į i 
giau jausies j

Stengkis būti naudingu ir ki- < 
tiems. Gelbėjimas kitiems savo Į 
tautiečiams įneš daugiau šviesos 
ir Į tavo gyvenimą. •

Nenusimink jei tave ištinka j 
kokia nelaimė ar liga. Bandyk 1 
drąsiai atsikratyti nuo jų, panau-; 
dodamas visas įmanomas prie-' 
mones.

— Izraelio kariniai patarėjai 
anksti perorganizuoja Zairės kariuo-

i

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BELL MALTE 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Aleksas Ambrose, l

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —■ 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Pcvilas P. Dargis 
t -

Vasario 16-oji — tai didžioji mūsų visos tautos šventė. 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas primena mums šian
dien pareigą bendromis jungtinėmis jėgomis rūpintis, kad 
pavergtos Lietuvos kančios kuo greičiau pasibaigtų, kad ji’ 
iš Maskvos kolonijos vėPkuo greičiau taptų laisva ir nepri
klausoma Mūsų broliai Lietuvoje kenčia kultūrinę, tautinę 
priespaudą, ūkinį išnaudojimą, daugelis jų kalinami arba 
tebelaikomi Sibiro ištrėmime. Jie su viltimi prisimena mus, 
tikėdamiesi, kad mes stengsimės veikti į JAV valdžios žmo
nes, į pasaulio opiniją, siekdami, kad Lietuvoje būtų grąžin
tos žmogaus laisvės ir grąžinta tautai Lietuvos nepriklau
somybė.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje visuomet uoliai rūpi
nosi Lietuvos reikalais. Mūsų organizacija yra įsijungusi į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri nuo pat okupacijos pradžios 
vadovauja Lietuvos išlaisvinimo kovai. Visus savo narius ska- i 
tiname gausiau dalyvauti Vasario 16 minėjimuose, panaudoti 
visas progas keliant balsą dėl Lietuvos išlaisvinimo ir skirti 
aukas Lietuvos laisvinimo reikalams, persiunčiant jas Ame
rikos Lietuvių Tarybai, kuri apjungia Įvairias lietuvių politi
nes ir pasaulėžiūrines grupes Lietuvos laisvinimo pastangose.

Tegu 1918 m. Vasario 16 laisvės šauksmas uždega ir šian
dieną mūsų širdis dirbti, aukotis, pasišvęsti Lietuvos laisvi

nimo pastangoms, vadovaujant Amerikos Lietuvių Tarybai.
POVILAS P. DARGIS SLA prezidentas

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

Or. A. Gus»en — MINTYS IR DARBAI. 25ri psk liečia 190.' 
metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičiu jaunas diena* n 
susirūpinimų------------------------------- --- ------

Dr. A. J. Gus sen — DANTYS, jų priežiūra, sveika :.i ir 
grožis. Kietais viršeliais —--------------------

Minkštais viršeliais, tik--------------------
Dr. A. J. Gu«sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-----
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant JI perriuntiroo išlaidoms.

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
butui. ‘2 auto gar. Aliumininiai lan-

Į gai. švarus. S62.000. 72-tra ir Wash- 
; tenavv.

ŠIMAITIS REALTY

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autoaiehlllc 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 7

•’J
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INCOME TAXINSURANCE
2951 W, 63rd St.

Tel: 436-7878

<ELP WANTED — MA? E-FF.MALE 
Saikia Darbininku ir Darbininkių

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed) 
working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from Home Office every 
Wednesday. Start immediately- No 
experience necessary. National 
company. Do your work right in 
the comfort and- security of your 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad
dress to: American FideJHy Com
pany, Hiring Dept. 77, 1040 Lone 
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE 
1049 W. North Ave.

! Rūkyti karpiai (chubs), sturys.
I (sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel. 337-0263

X'

Dengiame ir taisome visų Į<- 
Šięjstogus. Už darbą garai- 
tuo jame ir esame apdrausti;

ųARVYOASKIELA

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-171:

r,

At I V E R A S -<•
Laftrodfial Ir brsatenyW

Pardavimai Ir Taisyzm 
2446 |9fh 
Tat. REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60631 Tel. YA 7-5990
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JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halstcd St 
Chicago, IL 60608

£2.06

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings
S10 

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — SI.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

Miko šil rikio apsakymu knyga 
“Liucija'’ jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

•adėtl teisininko Prano ŠULO 
aruošta,— teisėjo Alphonse 
YELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
įleista knyga su tegališkomir 
nrmomis.

Knyga su formomis garma, 
ta Naujienų administracijoje.

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

— Sekmadienį kardinolo Ber- 
nardin mišių klausėsi 2,000 ti
kinčiųjų katedroje.

M. ŠIMKUS -
Nofiry Public ,

INCOME TAX SERVlCi

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

šymai ir kitokie blankai- j

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
fi vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimu

TeL 776-5162 ...
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

advokatų draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimu

6606 S. K»dxi. Ava. 
Chicago, I1L 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI

1 DIENRAATĮ “NAUJIENOS”

6. Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, February 11, 1983


