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i'feėįįĮsf’*:Teherano gatvėse renka pinigus
< karui prieš Iraką vesti

IRAKO FRONTE BUVUSIEJI KARIAI TVIRTINA.
KAD PLANUOTAS IRANO ĮSIVERŽIMAS NEPAVYKO

iv ■

BAGDADAS,- Irakas. — Irano 
propagandos Agentūrų taip pla- ’ 
čiai išgarsintas puolimas- į Irako" 
teritoriją visiškai sustojo. Irako 
vyriausybė leido užsienio kari
niams atstovam^ nuvykti į kelis 
fronto ruožus, kurie jau turėjo 
būti iraniečiu užimti, bet dar td-’ 
bėra irakiečių ■ kontrolėje. Užsie
nio kariai- buvo - nuvažiavę' pa
či on pafrohtėn ir' laisvai grįžo' 
ne tik į užfrontę, bet ir Į Bag
dadą ' " - ' ’ '•

Londone ir Kipro suloję, gir-' 
dėti Irano parlamento pirminiu^ 
ko padalyti .pranešimai pąsityir-, 
tina. Jis sakė,, kąd Įrąno puoli-, 
mas gerpkavsulėtėjo, Iraniečiai, 
keliose .vietose buyo įleisti ; į 
Irako teritoriją, bet netrukus' 
kryžmine ugnimrhuvo išskinti.

' g?.- ■ .k ' —i '. Prašo žmones dųętLaukų ?. •: 
' TEIIĖRANĄS._igų5rano spatį-J 

da atspausdino kelis vaizdus: Iš; 
šios dienus IrįnęęSOSFuies. jVišė-; 
Šose svaftesb&sŽ- vietose prtsta'-'.’ 
ly t i stalątir šuouf;’kuriuose še% 
di kariai; su aukų .lapais, ’ ;<

*■ . *► *k /-*r. * . y
Jie ragina/ praeinančius’ 'žino-"' 

nes dubti/ aųkifėsiėm /.puolimui; 
praves t i^VišL^žinę, Ū5d- patš; 
Chomeiri '̂ parlainen-’ 
to pirnuttŠFk^-'p^sakę^j Vąp^ė' 
įsiverži; 
pats p

riuomenės ir slapstosi užfron
tėje. ;

Lakūnai nenori vykti į fron
tą.'Jie žino, kad Irano lėktuvai- 
lėtesni, jie nepajėgia pasprukti , 
nuo irakiečių. Tas pats yra ir su < 
tankistais; Irakiečiai moka pri-' 

"ęiti'prie Irano tankų ir juos pa-| 
’dčgti. Tada visiems reikia šokti- 
laukan ir gelbėtis. ' j

Irakiečiai laukia puolimo Mi- Į 
san srityje, bet iraniečiai gali i 
pasirinkti kitą fronto ruožą, kurį 
dar yra mūšiuose nedalvvavusiu I 
karių. Jie. gali pradėti puolimą į 

.Mąndali tarpukalnėje,: kur turi! 
sutraukę kelis pulkus.

SEKR. CŲELLAR BIJO 
NAUJO KARO

Jt

•• Praeita sekmadienį, vasario 1.3 -Įd.ę Chicagos Lietuvių Taryba suruošė 
* \Vasario 16-osios — Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 65 metų su-' 

kakties minėjimą. Matome susirinkimo salės vaizdą. (M. Nagio nuotr.)

. NEW YORK, N.Y. — Jungti- 
inių. Tautų generalinis sekreto
rius Javier. Perez de Cuellar pa
reiškė, kad ••galimas-' atominis-1 
karas; Antradienį Ją sąvo baimę antradienio rytą įmaršavo 
•jis .-išdėstė - Ženevoj, d&dbėdanias į krikščionių falangistų valdytą 

Jsu iiiisiginklą36mo kromisij«s^-«|3^rt,Ji'®e‘rut^ j°ki° šūvio. 
; riaisflą patį jis pakartojo,tie-i ar pasipriešinimo užėmė visas 

čiadi'enį New Y'orke.
■ . • -r, 

Vpe.^ęGuellar kad" rvt nu0 1f)73 mct„. Ji,'
ata centrus, apka-

fžųiti:<.iuri'ftių sayb^jibįlų. Jeigu. 
ĮŲėbi/pųsės riepa$ftikėst^ena kita, 

tėfi .ijos niėkąd mepad|^j’s reika- 
jmg^niioM^^^^ives prie;

‘j ? T’ą^ąftjo^ę saya- ąbė j ones J.
. . • -"s -' ■ y-X -Perež 'de GaėHar .(^fešįė dakta-

aukų, va.j
xlbvauja hušiginkla^ųfto komi-1 

' tetiki. ' M

LIBANO KARIAI ANTRADIENĮ 
UŽĖMĖ VISĄ RYTŲ BEIRUTĄ

ANTRADIENIO RYTE 4,000 LIBANO KARIŲ ĮŽENGĖ
Į KRIKšė. FALANGISTŲ VALDYTĄ R^TĮ' BEIRU1 Ą 

BEIRUTAS, Libanas. — Ke- trafiką pradėjo tvarkyti Libano 
turi tūkstančiai Libano karių militarinė policija. Jie be gink-

Į lų išėjo į kiekvieną sankryžą ir 
tvarkė judėjlnfrą.

Libano kardomenės vadovy
bė įsakė falangistams atiduoti 
visus ginklus atėjusiems ka
riams arba vvriausvbės atsiustai 
policijaj. Jeigu po 21 valandų 
gatvėse ar kvartaluose pasirodys 
ginkluoti vyrai, jie bus karo 
teismo baudžiami.

; visas 
rvtu Beirutą nuo 1975 metų. Ji: 

Krikščionys falangistai valdė

į INDIJOJ NUŠOVĖ K0NGRE- 
j SO PARTIJOS ATSTOVĄ

NEW DELHI, Indija. Ant
radienį Indijoj nušovė Kongreso 
partijos atstovą Stariją N. Rąm. 
Aram provincijoje, kur šiomis: 
dienomis eina rinkimai į parla
mentą, buvo nušautas Indiros- 
Gandhi geras draugas. • j

Paskutinėmis savaitėmis Aram 
' provincijoje buvo nušauti keli? 

žmonės. Antradienį premjerės 
draugas Ram sakė kalbą susi
rinkusiems. Jis buvo nužudytas.

a

linga

kitas užr&ŠbA>^r^| rrrpavardę',į' 
o .trečiašįpęrMĮraiM.- D'-
aukojo. A^^t^OĮęįĮįąijįVęĮMokjąi 
kraitelė,‘kurion pinigui;;
Jokio palšvitayimomedfioda ’.
būtų labaidarbo? Vienas 
rinkėj as ranką uždeda an t k rai-

ne-teles, k-ąd. vėjas Jiinigų 
nuneštu.;"

Jaunimas bėga 
iš kariuomenės

KALENDORĖLIS

■ >5

Vasario 17: Aleksas, Donatas, 
Tormeišis, Villė, Giliginas, i

Saulė teka 6:44, leidžiasi 5:26.
Oras ūkanotas, šiltas, lis.

Salvė.

Teheraną pasiekiančios žinios 
sako, kad jaunimas bėga iš ka
riuomenės. Vieni perbėga pas 
irakiečius, o kiti pabėga iš ka-

Valstybės sekretorius George Shultz liudija Senato 
komitetui apie reikalą įvesti pastovią taiką

Artimuose Rytuose.

šus, ginklų sandėlius ir visą su
sisiekimą. Iš ten falangistai įsi-;

.verždavo i kitas Beiruto sritis ir- 
-bandydavo savo priešams pada-; 
,.j.. ____ Libano vyriausybė
nepajėgdavo valdyti Beiruto ir. 

; jo apylinkių, nes susidurdavo su‘ 
-falangistų ginkluotomis jėgo-' 

< mis.
Atrodo, kad krikščionys falan

gistai, norėdami išprašyti Izrae
lio, Sirijos ir palestiniečių liku
čius iš Libano, sutiko klausyti, 
kol vyriausybė

Prezidentas
Įvesti

Libano prezidentas Amin Ge- 
majel, norėdamas valdyti visą 
Libaną, antradienio rytą atvyko 
į priemiestį, esantį visai netoli 
amerikiečių zonos, išrikiavo 

14,000 karių ir jiems pasakė 
kallia. fe

- Krašta turi valdyti vyriau
sybės jėgos, jeigu norime visą 
kraštą sujungti. Kol valstybėje 
bus kitos jėgos, galingesnės, ne
gu vyriausybės kontroliuojamos 
jėgos, lai negalima tikėtis, kad 
Libanas atgautų savo suvereni
nes teises. - pareiškė prez>din- 
tas Gemajel išrikiuotiems Liba
no kariams.

Falangistų karinė vadovybė 
buvo informuota apie preziden
to ir premjero planą nuginkluo
ti falangistus, jeigu jie bandytų 
priešintis Libano kariams.

Amerikos kariuomenės vado 
vyl>ė buvo informuota apie Li
bano prezidento ir vyriausybės 
planą siųsti karius į falangistų 
kontroliuojamą Beiruto zoną. 
Marinai buvo paruošti padėti Ųi- 
bano kariams, bet nebuvo rei- 

į kalo.
Libano kariai patys užėmė vi- 

’ są rytų Beirutą be šūvio.
I Libano kariams užėmus visų 
rytų Beirutą, tuojau v’są miesto

Libano kariai yra pasiruošę 
šitokiu būdu nuginkluoti ne tiki 
krikščionis falangistus, bet ir 
kitas grupes, vedančias kruviną ■ 
kovą su kitomis grupėmis. Visi'; 
kovingieji privalės atiduoti gin-: 
klus vyriausybės paskirtiems! 
pareigūnams. . •

atstatys tvarką.

ragino karius

JAV GANGSTERIAI SIUN
ČIA GINKLUS MAFIJAI

visus klausytojus. Į

Neramumai prasidėjo prieš 
dvi savaites, kai Aramo'provin
cijos gyventojai panoro neleisti, 
persikėlusiems Bangladešo ipiri 
liečiams balsuoti. Pasirodo, kad; 
i Aramo provinciją atbėgo dido-J 
kas skaičius indų. Bangladeše; 
juos persekiojo. Jie save skaito 
indais ir nori balsuoti, tuo tarpų, 
tikri indai nenori kisti jiems’ 
balsuoti.

ALBAMECIAI SĖDĖS JUGO
SLAVIJOS KALĖJIME

Italijos mafija patai
sų Amerikos gangs-

patyrė, kad

ROMA. — Italijos prokuratū
ra, pradėjusi nagrinėti Italijos 
mafijos komplikuotą veiklą, nu
statė, kad 
ko ryšius 
teriais.

Teisėjai
gangsteriai siuntė Italijos mafi
jai visą sunkvežimį naujausių 
ginklų. Italų policijai pateko 
adresai, kam tie ginklai turėjo 
būti įteikti.

Policija pirma suėmė 60 ma
fijos narių, kurie laukė Ameri
kos gangsterių ginklų. Iš 80 ad
resų, tiktai 60 buvo tikslūs.

Sunkvežimis iš Turino turėjo 
būti nuvežtas į Neapolio prie
miestį. šį kartą italų policija
pasiskubino. Ji suėmė naujų į ž) 
ginklų savininku anksčiau, negu ' 
jie gavo ginklus,

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Dvidešimt trys albaniečiai, gavę 
nuo vienerių iki II metų kalė-; 
jimo, turės sėdėti Jugoslavijos 
kalėjime.

1981 metų pavasarį jiems 
dingtelėjo į galvą mintis, kad 
Jugoslavijoje, Kosovo provinci
joje. visai netoli Albanijos pasie
nio. jie galės sudaryti nepriklau
somą Albsnijos respubliką. Tai 
buvo Maskvos komunistų planas 
Jugoslavijai sukaldyti. Jie sakė 
kalbas, ruošė mitingus, kvietė 
gyventojus sukilti ir sudaryti 
dar vi. ną nepriklausomą Alba
niją. Kai gyventojai jų planams 
nepritarė, tai jie pradėjo dau- 

langus, deginti namus, ar- 
vandentickį. Jie buvo šil

ini.i, pasodint’ j Kosdvo kalėji
mą. ištardyti, palaikyti iki teis
mo kalėjime, o antradienį dau
guma maištininkų gavo po 14 
melų sėdėti kalėjime, k.d pa- 
i'i.Ivotų. ką jie darė.

PASIRAŠYS KELIAS SUTARTIS 
SU PREMJERU A. PAPANDREOU

PER BULGARIJĄ IR RUMUNIJĄ SIŲS NATŪRALIAS DUJA* 
Į GRAIKIJĄ, PIRKS REIKALINGĄ BAUKSITĄ

<A1. Graikija. Trečia- graikams turistams įvažiuoti 
dižnį oficialiai paskelbta, kad i Sovietų Sąjungą, 
šiomis dienomis į Graikiją at- 
skris Sovietų premjeras Michai- ‘ 
las Tichonovas ir pasirašys ke
lias svarbias sutartis.

Sovietų Sąjunga prieš 4 me
tus pasiūlė Graikijai kelias ben
dradarbiavimo sutartis, bet tik
tai Andropovas padarė reikalin
gas nuolaidas ir susitarė su da
bartine Graikijos vyriausybe. 
Andropovas pasitarimų ilgai ne
delsia. Jis tuojau nusprendžia ir 
įgalioja kitus pasirašyti sutartį. 
Graikams pareiškus savo abejo
nes, Andropovas bematant iš
braukė visus reikalavimus, ku
rių graikai nenorėjo priimti, 
šiandien Andropovui svarbiau 
turėti sutartį su graikais, negu 
pasilikti be sutarties.

Graikams reikalingos natūra
lios dujos energijai ir šilumai. 
Graikai nesutiko mokėti dole
riais, kaip sutiko kitos Europos 
valstybės. Graikai mokės bran
giau, negu patys-rusai už dująs- 
moka, bet vis tiek graikams jos 
bus pigesnės, negu mokant do-( 
leriais. Rusai pasižadėjo Graiki-i 
Įjoję pirkti bauksitą, reikalingą 
aliuminiui gaminti. Maskva ti
kėjosi gauti bauksitą Afrikoje, 
bet rusams nepavyko. JAV ka
riai ir prancūzai pastojo jiems 
kelia. Dabar russi nutarė bauk fe 
šitą pirkti Graikijoj.

Anksčiau Sovietų Sąjunga 
pirkdavo ’ bauksitą Graikijoje, 
bet karo metu prekyba nutrūko 
ir iki šio melo ji nebuvo atnau
jinta.

Be to, Tichonovas pasirašys' 
sutartį turistais pasikeisti. Iki 
šio meto graikai nevykdavo į 
Sovietų Sąjungą. Kremliaus 
agentų skaičius gana dažnai pa
sirodydavo Graikijoje, bet grai
kų rusai neįsileisdavo. Atrodo, 
kad ateityje rusai duos leidimus' vą. Buvę faiang

Viena kita grupė atvažiuos i 
į Graikiją, bet ji bus kontn 
liuojama, kaip yra kontrolių'' 
jami visi graikai, nuvažiavę t: 
ristais į Sovietų Sąjungą.

Be šių dviejų sutarčių. Tiek, 
novas pasirašys technikos, ek 
nomijos. pramonės ir bendri 
darbUvimo sutartis, plačiau ai 
imančias jau minėtas sritis.

Atrodo, kad premjeras An< 
reas Papandreou, Sovietų dipl< 
matų spaudžiamas, visą laik 
kabinėjasi prie amerikiečių d 
kelių laivyno ir aviacijos bazi 
graiku salose,
ko padaryti dideles nuolaidi 
graikams, bet jis galėjo part 
kalanti, kad graikai uždraus 
amerikiečiams įplaukti į gra 
kų vandenis.

Premjeras Papandreou ank 
čiau jau pasipriešino šiaurės A 
ląnto Sąjungos sankcijoms pri 
Sovietų Sąjungą dėl įsiveržiu

Andropovas sut

dėl karo stovio paskelbiu 
Premjeras tarėsi su gen. Jai 
zelskiu.

Izraelio kareiviai Liba 
nušovė tris palestiniečius, ha 
dž.iusius pastoti kariams kelią.

- Ambasadorius Philip Hal 
informavo Izraelio užsienio r 
kalų minister! apie paskulir 
dienu i vykius Libane.

— Disidentas šėaranskis pi 
nešė motinai, kad jis daugi 
jau nebebadauja. Pats Andi 
povas jam pataręs baigti bą

— Libano kareivių būry? 
ėmė krikščionių falangistų ce: 
ra ir iškėlė jame. Libano vėl 

tai suimti.

V. ŽEMAITIS PAŠARVOTAS 
GAIDO ŠERMENINĖJE

Žemaitis, ilgametis 
bendradarbis, bus pa- 
Gaido šermeninėje, 
1X30 S. California

Vincas
Naujienų 
šarvotas 
esančioje 
Avenue.

Laidotuvėmis rūpinasi jo sū
nus, gyvenąs Cleveland? ir pri
klausąs ten esančiai lietuvių 
bažnyčiai. Tėvo mirtis taip su
jaudino kunigą, kad jam buvo j 
sunku atsigauti.

Kitas velionio sūnus gyvena >r 
dirba Komoje. Jis tvarko Tarp
tautinės komisijos maisto (dan
gavusia duoniniu javų) paskirs
tymo reikalus, kad būtų mažiau 
badaujančių pasaulyje.

Naujienose bus mirties prane
šimas tiktai penktadienį.

ALBAN

Per Rumtin ją ir Bulga 
džius natūralioms dujoms stumti į Graikiją. Tru- 
manas apgynė Graikiją nuo komunistų, o dabar 

patys graikai tomis dujomis ušktrpkš.

HUNGARY
RUMANIA
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LIETUVA BUS LAISVA!
TIK GLAUDINKIME SAVO GRETAS, DAR LABIAU STIPRINKIME RYŽTĄ

LIETUVA BUS LAISVA
Tamsa prieš aušrą yra juodžiausia

stiprų politinį smūgį Maskvos 
imperialistams kirto galingiau
sia pasaulio valstybė, tai JAV. 
Jos atstovų rūmai ir Senatas, š. 
m. sausio mėn. 3 d., priėmė ben
drą rezoliuciją, kur yra aiškia; 
pasakyta, kad Vasario mėnesio 
šešioliktoji diena laikoma Lie
tuvos nepriklausomybės diena. 
Tai tikrai didelis politinis ir 
istorinis Vakarų demokratijų žy-

Vyksta globalinė Rytų ir Va
karų tarp diktatūros ir demo
kratijos nuožmi kova, ši kova, 
vyksta gintklais fronte ir žo
džiais pasaulinės politikos foru
muose. Gavosi didelis politinis 
sąmyšis ir politinė tamsa. Ten- 
ka giliui apgailestauti, kad tam 
tikra- dalis ir mūsų išeivijos pa-, 
surietė politikoje. O šitaip tik
rai neturėtų būti, nes Lietuvos,

< gis, laisvinti pavergtas tautas. J
Šie visi išvardinti politiniai 

mokratijos politinius forumus.] įvykiai (o jų yra apstu) liudija. 
Kas liūdniausia, tai kad politi
nis-. -pasimetimas reiškiasi inte., 
lektuain gretose. Pasimetusiti

laisvės kelias yra aiškus ir ryš
kus, ir jis eina per Vakarų de-

kad pavergtiems, jų tarpe ir Lie
tuvai jau artėja laisvės rytas: j 
Tai yra tikra dkiugi žinia kiek-J

intelektualų grupelė, užuot glau- vieno sąmoningo ir doro lietu-1 
dinę savųjų gretas ir organizavę ! vio šįrtižiai, kas skatina žengt, j 
frontą su kitais pavergtaisiais I drauge su yakarų demokčati- 
koyoje už savo tautos laisvę, jie 
pasišovė kolboruoti su savo tau
tos priešo pasiuntiniais. Sunku 
įasti pateisinimą; tetenka tiki rijoje dar nebuvo atsitikimo: 
pasakyti, kad tamsa prieš atrsrą 
yra visada tamsiausia—

Pasauliniai politiniai įvykiai f, 
ūjt’Skiai, riedą žmogaus ir tautu 
.3 r ■ laisvės ‘ kryptiini 
to Žmogus visa savo prigimtimi 
Veržiasi į laisvę, į gėri, į grožį, v 
fįesą. Šiuos žmogaus prigimties 
dvasinius -poreikius gali patent 
kinti tik laisvė — tik demokra-: 
Urtė santvarka. Šią tiesą žmonių 
jnasės kasdien aiškiau praktiš
kai suvokia. Tiesa vis ryškėja, 
kad komunistinė — diktatūrine 
santvarka yra priešiška žmogaus 
prigimčiai, žmogui, tautai ir 
visai žmonijai šviesesnį ir gra-' 
žesnį gyvetniiną laiduoja ne ko-’ 
.munistinė santvarka, bet žmo- 
'flijos evoliucinė pažanga, kuriai 
‘kelią garantuoja tik individo bei- 
tautos laisvė — demokratinė sau.-’ 
tvarka.
PavergttĮ?ų laisvinimasis ir jų A 
laisvinimas vyksta pasauliniu 

► mastu
■ Netenka abejoti, kad pati di-" 
džiausią ir skaudžiausią smūgį 
Maskvos komunistams kirto Leu 
kijos darbininkai. Kaip žinome, 
Lenkijos darbininkų laivų sta-* 
tybos unija, priešakyje su vado- 
yU Lęčh Walensa, drąsiai h' aiš
kiai pasakė, kad Lenki jos. komu
nistų valdžia nėra darbininkų 
rinkta, todėl jų ir neatstovauja. 
Lenkijos darbariiikai negali aU- 
sakyti ir ne iis. ku už Maskvos 
kpmunis.ų pa^uvlos valdžias 
darbus.

t.yakarų poli' šia Lenkijos 
derbtuiakų deklaraciją didžiai 
Vertina — jai skiria nepaprastai 
daug politinės reikšmės. Jų ma~. 
lįymu. Lenkijo> darbininkai šia- 
deklaracija atsiribojo ne tik nuo 
l^imunistų kaltinimų, bet kartui 
3i kirto stiprų -mugi Maskvos 
fefnčuizmui. Tai reiškia, kad 
^piųnnizma-, principe, nėra dar-, 
ijfnihkų valdžia. Visa tai suju- 
jiho net visą Maskvos komu
nistų tvirtovę...

1 Paknhriu mesta ir kita politi. 
ifį bomba tiesiai i irr.pcrinlisti- 
tiės Rusijos ’viitovę. šią bombą 
riiętė Europos parlamentas, įneš- 
damės rezoliuciją, reikalaujan
čią Pabaltijo tautoms — Lietu . 
vai. Lat\’iį^'’’r Estijai laisvės.

Na, o liečiu ir nepaprastai

drauge su Vakarų demokrati
joms. ■ ' ■■

Taip^pat yra būtina aišfrriinti, 
kad. .visoje, žiloje žmonijos isto-.

I

kad kitataučiai kuriai nors kitai 
-tautai iškovotu. laisve. Tas reiš
kia, kad reikia orientuotis.laike 
bei aplinkoje, ir siektiįgerų san
tykių su t savo tautos . draugais, 
c ne mėginti bentdradarbiąuti 
su savo tautos priešų pąsiuhtį- 
hiais,. kaip'kad neseniai pade- 
rriontstravo savo politinį.aklumą 
jau pražilusiais plaukais akade.’ 
mikąi.

Neabejotina, kad tautinė vie
nybė ir visų pavergtų Europos 
tautų '..-.pusavis solidarumas yra. 
vienas stipriausių ginklas prieš 
imperialistinę Rusiją. To būti
nai ir turime siekti, ši sritis yra 
puikiausia veiklos dirva mūsų 
akademinio išsilavinimo žmo
nėms. To dar nepakanka — rei
kia ir platesnio politinio žvilgs-

1 nio bei gilesnio išprusimo.
Lietuvos Nepriklausomybės

1 .'Us a1y_mo šventė yra gera pro-, 
ga pagalvoti apie vidaus santai
kos didžiąją reikšmę kovoje už 
tautos egzistenciją, ir proga pa
duoti taikos ranką brolis — bro 
liui. Pagaliau, jau- atėjo laikas 
suprasti, kad partijos siauras po-, 

.litinis reikalas bei partinio do
minavimo užgaidos' negali būti- 
pastatyta aukščiau tautinio rei
kalo.

Mūsų tautos ateitis reikalauja 
iš iriekvietoo garbingo darbo. Tik 
tautiniam reikalui atidavę pir
mumą if padavę savo broliui tai- 
'•-cs ranką galėsime išdidžiai gie- 
!o‘i ■ Lietuvos himno žodžius; 

Tegul meilė Lietuvos dega mū- 
■. u širdyse, vardan tos Lietuve-' 
vienybė težydi. Z. J.

t

t g o

darbovietėj®, ir .^trarpsniais ki- ti’ir organizacijos užšaldytą ton-

1
R
A k.
n

Mb.

kams. Anketos reikia nedelsiant 
užpildyti ir išsiųsti vadovybei.

Koseažiui pirmininkavo K. 
čiuiinskas; sekretoriavo — J. 
Kreivėnas. Posėdis įvyko, A. ir 
A. Repšių, bute. Po posėdžio, 
prie kavutės visi turėjo malo
nią progą asmeniškai pasikal
bėti organizaciniais reikalais.

Buvo apgailestauta, kad posė- 
ciyje nedalyvavo .pats C. V. pir- 
minnikas -ar. V. Dargis. Pasiges-, 
ta jo malonios nuotaikos, įne- 
šant posėdžio metu ką nors nau
jo. Pasirodo — daktaras buvo 
susirgęs.

tątaučių’spaudoje^.’ tiek gyvena
mo krašto, tiek ’ Europos taūtų 
spaudoje bei visuose politiniuo
se forumuose. Neužtenka vien 
informacijos, apie savos.' tautos, 
nelaisvę ir kančia's, o reikia tie
siog šaukti — padėkite išlaisvin-} 
ti mūsų tauta-iš komunistiškos i , v ■
rusų vergijos! 

• * * *

Centro valdybos-pastogė
R.L.B. Centro valdybos sau

sio mėnesį posėdyje buvo' svars
tomi organizaciniai einamieji ir 
nepaprasti reikalai. Buvo ap
tarti ir santykiai su kitomįs or
gan izaci tomis. Šiuo reikalu bus 
pateikia žinių atskirai, kurias

DMys Gajauskas. Gintautas 
Icšmcntąs. Mečislovas Juięvi- 
$yus, Anastazas Janulis, Genė 
Novickaitė. Petras Patf.aitis. Vik-. 
taras Pwkm. Povilas Pečeliū- 
u.u>, J*dius Sasnauskas, Algir
das Statkevi&us. Vį^aųtas Skuo 
di% Šėrgiejus KovaFovas. Jad- 
vyga Stauelyte. Antaną- Ter
leckas Vytautas Vaič iūnas ir ki- 
‘i tavo broliai -e 
es pen6iws. ka 
a is va ir kad tu 
gyventi, kurti

I di.vojo lietuvio sx-enta parM- . 
-a Kkalauti laisvės kaliniams} 
•r vi-ai kalinarftsi tautai. Tu* j 
pagalbu- privalome ieškoti ir

nesą vergj- 
d Lietuva būtų 
velėtuin laisvo:

vėliau paskelbs Centro organai.:
Gana plačiai aprietas orgąni- į 

žarijos finansinis reikalas.' Yra 
nuomonė, kad gal reikėtų steig-1

uą.. Fiąansinis^ondas turėtų bū- 
įti rikiui geras^ puikus organiza
cijos prestižo reikalas. Deja, or
ganizacijos veiklai reikia pinigo 
jau ir šiandien. Sakoma, jei ne- 
Eępsi ratų - nevažiuosi.

Finansų vajaus reikalą prista
tė vajaus komisuos pirmininkas 
K. Čiurinskas. Jis pasakė, kad 
apylinkių pirmininkai yra įsi
jungę .į vajų ir jau. sutelkę ke
letas tūkstančių dolerių sumą. 
Vajus vyksta toliau. Pastebėjo, 
kad ne visi aukotojai nori, kad 
jų pavardėm būtų skelbiamos 
spaudoje. Jie aukoja tyliai.

■ Padėka ir pagarba šiems kuk
liems aukotojams. Tai vis Tė
vynės labui! _ . j

. Centro valdybos iždininkė Al. 
Kačinskienė išdalino iš vadovy
bės gautas finansinio atsiskaity
mo anketas apylinkių pirminin-

R.L.B. konkursų reikalas
R.L.B, Kultūros Tarybos , 

skeletas novelės konkurso laike* 
dar nesibaigė

Novelės konkurso terminas 
baigsis tik š. m. balandžio mė
nesio 1 d. Todėl dar yra laiko. 
Turintieji kūrybinį akstiną ir li- 
t-eiacūrinį sugebėjimą rašyti dar 
cun laiKo jsijungri į konkursą.

Kasimus reikia siųsti novelės 
vertinimo, komisijos pirminin
kui A. Tamulynui, adresu — 
o2i)7 So. Wippie Ave., Chicago, 
ill. 60629 -...

Jau yra gauti keli novelės ra
iše i kuo daugiau — tuo

Kultūros Tarybos 
no o ei ės kon kurso

skel
to 

yra\ -

V. MYKOLAITIS-PUTINAS

ŽUVUSIEMS PARTIZANAMS

Su bombom, šu gaišiais, su gaudžiančiais lėktuvai* 
Suskambo Lietuva ir gedulo varpais.
Graudi minia, calunai karstai ir neštuvai, 
Kaip ju 'daš debesis pakilo ties kapais.

Gili, pinti dūdbė< kokios nebuvo niekad, 
Ir graudus Requiem, ir aitrūs smilkalai. 
Pradėto laisvės žygį. greitai mus paliekat 
Žalių tėvynės «odų šaunūs sakalai!

iš pmATtfo* slęs, meto to ir smurto 
Rrk.Mėte į ?; ulę žvilgančius sparnusč 
Par- esti mūsų žemei didžio laisvės turto. 
Maitsa, uždegi j tumus ir paguost senus.

krjtot nuo klastingos priešo kulkos.
Savu krau’u atpirkę svetimas kaltes.
h'į'ri. sudaužės pančius, drąsiasparnių pulką* 
Tėvynės laisvės žygį iki galo tęs.

f'-iU, plę'i (hvbė tarp ^antkapių ir kryžii), 
O esat jūs vėrti milžinkapio prie keHo. 
Kad tiem<. kurie Tėvynę:ginti pasiryžę, 
I'cv rriiUT ža iintut kovdSfnarsingą galią.

.1941-VI-29.
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šilta vakarienė. Šokiams gros 
“Gintaro” orkestras. Dalyviams 
— auka $10 asmeniui. Rengėjai. 

» * *

įkyrėjo erzelis
Visi laukia taikos ir darbo 

nuotaiku
Lietuvių Bendruomenė dau-, 

gelyje valstybių atlieka didelį 
lietuvių vienijimo ir lietuvybės 
išlaikymo darbą. Gaila, kad to 
negalima pasakyti apie JAV^| 
Lietuvių Bendruomenę. Daug 
kas kitisi, kad po paskutinių rin
kimų, Amerikos LB, vadovauja
ma naujo pirmininko,, pajėgs 
olaiviau pažvelgti į savo tiesio
ginius uždavinius h- sieks visus 
lietuvius vienijančių idėjų. Ne-, 
linkės niekam mirties, o gal, me-^ -1 
gindama pataisyti savo įskilusius 
rūmus, atšauks gėdingus teis-

mažiau^rūpi savo tautos likimas i stangas”.

ir lietuvių vieningumas, negu 
tiems, kurie juos niekino, mušė, 
pravardžiavo nuo pat išprovo
kuoto skilimo pradžios. ,

LKDS bilieteAis,t 
1983 m. vasario mėn. 39 *nr.

* * f-
't •

Konferencija Šveicarijoje 
pasmerkia rusinimo ” 

politiką
1982 m. spalio 10-11 d. Luzer

ne, . Šveicarijoje, jvyko konfe
rencija apie nerusiškų tautų ru
sinimą ir jų kolonijinį išnaudo
jimą, kurią surengė organizaci
ja vardu "Europiečių ’’i eisiu ir 
Apsisprendimo Konferencija”. 
Priimta rezoliucija^ reikalaujant, 
kad Maskva bematant sustabdy
tų rusinimo bei išnaudojimo pe
liuką ir prašo pasaulio visuome
nę paremti Sovietijos nerusiškų

; "(Elta)

Lietuvių Bendruomene turėtų grįžti 
prie kultūrines veiklos

žiniai, 
geriau.
R.L.B. 
biamo
premijai meccenatė jau

Mecenatei prašant,, kol kas jos 
pavardė aar neskeioiama. Ten
ka tik džiaugtis, kad tokių są
moningų ir dosnių žmonių tu
rime. fagarba mecenatei!”

Aukotoja, mecenatė sako: 
Mums neteikia- skaitinių iš uz 

geležines uždangos — iš oku
puotos Lietuvos, pagal okupan
to diktatą sukirptų ir parašytų. 
Reikia skaityti laisvo kūrėju 
iaisvai sukurtus kūrinius. Reikia 
remti savuosius rašytojus, kai. 
jie turėtų tik ekonomines sąly
gas rašyti”.

Tai tikrai sveikintinos min
tys.

R.L.B. Kultūros Tarybos skeJU 
tas premijinis konkursas mokyk
linio amžiaus vaikui, jau baigė
si, kaip ir buvo skelbta — 1983. 
1.15. Yra gautas ne mažas skai
čius mokinių rašinių; kai kurie 
jų yra vertingi. Jais buvo pa
tenkintas ir konkurso komisijos 
pirmininkas A. Tamulynas — 
lituanistas.

Konkurso mecenatai: dr. V. 
Dargis ir J. Žemaitis. V. R. 

* * *
Rengiama šimtininkų

Šimtininkai gaus specialius
* ženkliukus..

JAV R. L. Bendruomenės Ta
ryba ir Centro valdyba maloniai. 
kviečia Jus ir Jūsų artimuosius' 
dalyvauti Iškilmingoje šimti- 
-m*kų pagerbimo vakarienėje,' 
1983 m. baandžio mėn. 9 d. 7 v. 
v. Vyčių salėje, 24g5 W. 47 Avė.,

(Raso Vincas Trumpa Akiračiuo
se, 1983 m. sausio mėn. numeris)

Vinco Trumpos, dėstomos min. 
tys išeivijos organizacinio pyve- 
nimo veiklos reikalu, yra logiš
kos, realios, tad jo straipsnis ir. 
yra ištisai atspausdinnamas Nau
jienose, R.L.B. Vagų skaityto-j 
jams susipažinti. Galima drąsiai
pasakyti, kad. V. Trumpos gal- tuvą, negu visa mūsų’išeivijos

kad “męs galime Lietuvą. pa
veikti savo politįhe, o ne . kultū
rine veikla”. ■ \

Nors šį pastarąjį savo teiginį 
kun. J. šarauskas nori,paremti 
istorija, tačiau istorija berods vi
siškai ka kita šneka. S. Daukan- 
to ir V. Kudirkos raštų j išleidi
mas turbūt daugiau paveikė Lie-

vogimas • daug kur sutampa su 
R- L. B-nės ideologija ir jos ve
dama linija.

{:Koks skirtumas tarp politiko 
ir santechniko

politinė veikla. Daug.kas iš vi
so avėjo j a išeivijos politinės vei
klos prasmingumu. Tiesa, viena 
mūsų išeivijos grupė -r pažan
gieji, socialistai, komunistai — 
ir politiškai veikė Lietuvą, bet 
kaip tik dėl to, kad jie besijun
gė į Amerikos politinę sistemą, 
bet bandė ją griauti. . Kun. Ba
rauskas, priešingai, norėtų, kad 
mes įsijungtume į Amerikos po
litinę sistemą ir per ją bandytu
me paveikti Lietuvos likimą. Jis 
net pritaria samdymui vadina-

Mėgstu kun. J. Šarauską, jo 
poleminius pasisakymus, ypač’, 
kai jis taip entuziastingai (nair 
viai.) kalba apie ryšius su kraš- 
iu. Lyg, rodos, tie ryšiai tik nuo 
mūsų tepriklausytų. Patinka jis’ 
.net tada, kai skelbia tokias bai
senybes, ’ kaip kad atsisakymą
nuo "kultūrinių žaisliukų” ir me mų amerikiečių profesionalų 

. timąsi i "politinį darbą”. Labai (lobbying). Girdi, jei vanden- 
drąsiai skamba jo tvirtinimas,

prezid. p ko dr. V. Pitoplio ati
daromasis ir sveikinimo žodis. 
Garbės ženkliukų Įteikrm?^s. Ofi
cialiosios dalies - uždarymas — 
Centro valdybos pkas dr. V. 
Dargis. Meninę dalį atliks so- j 
iistė Aldona Buntinaitė. šalta ir

■

1

(Nukelta į 3 psl.)

Myinrai sesutei

LAIMAI BOBELYTEI

mirus,

brolį dr. K. Bobelį, VLIK© pirmininku jo šeima 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

JAI’ R. TlEJUVlį

l-F

i
e

r

1

Naujienos, Thursday. Febnian 1



BENDRUOMENĖS VA-GOS
f (Vtkėita.iš antro puslapio)

sugenda, samdomės kom-» lėšas. Tačiau musu, kaip etni-
Į 
tiekis 
j.ctctin.gą žmogų jam pataisyti.

Deja, politika nėra vanden
tiekis. Tikrai nesvarbu, kokiai 
( tninei grupei priklauso šaltkal- Į 
vis ar kurpius, bet etninės gru
pės ""politiką” gali suprasti tik 
tos grupės žmonės. Žydai čia 
t eras pavyzdys. O kai tie ta
rdami amerikj iaš prcdLsicna- 
!.u ima kalbėti už mus^ jie. pa- l 
; rodo, nežino n<*t, kada Baltijos į 
. aitai buvo okupuotį. Už mū., 
; pačių pinigus jie traukia mus 
i lerą ar kitą amerikiečių 

■ .'ė partiją. Ką, pavyzdgiui, 
L- . o su Lietuva turi mūsų 
c. .“cmtracijos*.. prie prancūzų 

vokiečių, konsulatų.
E a tų kvaila pasisakyti prieš 
ėsiį jaunesnių žmonių pastan- 
- veikti dęmpkiątuose ar res- 
■ blikonuosė. Dieve jiems pa- 
k tapti kongrėsmanaas ar net 
natpriais. Gal jiems Tia, ir. va- 
nami amerikiečių profėsiona
i butų naudingi, ypač teikiant

nės grupės politinę ir kultūrinę 
veiklą galime nustatyti tik mes. 
pątys. Gerai, kad jau nuo seno 
labai kompetet:ngai veikia Al- j 
ta ir, Vlikas politinėje srityje. 
Neatrodo, kad jiems būtų re;_ 
kalinga kokių ten “proffesionaU 
lų” pagalba. Bendruomenė tu
rėtų vėl grįžti, prie kultūrinės 
veiklos, atsisakydama kaišioti. 
pagalius į Vliko ir Altos darbą.' 
Tik kultūrinius mūsų tautos in
teresus puoselėdama Bendruo
menė galėtų pozityviai pagelbė- j 
ti mūsų politiniams veiksniams* 
ir kas g; J dar svarbiau — pądėli 
sukurti palankesnę atmosferą 
ryšiams su kraštu palaikyti. Tai 
eventualiai gal būtų naudinga 
ir pačiam kraštui, bet neabejoti-! 
nai tai naudinga išeivijai, kuri, 
vis dėlto nemiršta taip greitai,* 
kaip kai kas pranašauja. Manau,’ 
kad ii- kun. šarauskas priklauso 
"tai klaidingų pranašų grupei.” j

____________ _________ I- — t
4 Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

‘ VELNIO NUOTAKOS” ASISTENTAI.
Įgudęs meškeriotojas, kad pa- bet ir okupacijos našta prislėg- 

gautų maksiinalinį žuvų laimi
kį. pirm meškerę užmetęs, lei
džia žuvims įsigardžiuoti. Meta 
mėgiamą maistą ir tuo jas už- 
vilioja. Po to, spėk tik traukli.

Nepriklausomos Lietuvos prie
šai. Maskvos okupantai ir jų ko
laborantai įgudę kapitalistinio 
pasaulio naiviųjų suvedžioji
muose. J e meškeriojimo meto-: 
dus panaudojo ir Jaunimo Cent
ro vandenyse...’

KGBistai, besibraudam1 į Jau-, 
nimo Centrą, siekia dvigubo 
tikslo: ,/ . . , v

a) Leidžia įsigąrdžiuoti, įpra
tinti. užvilioli bolševikinius fil
mus žiūrėti. Pradžoije patiekia
ma neva “nekaltus pliekus”, gi 
vėliau, pakiš patiekalus su stip
resniais bolševiku nuodais. Svar
bu precedentas. • T-:

b) Vasario 16-os laikotarpy 
supiudyti lietuvių visuomenę. 
Abiem atvejais laimi okupantas.

Tenka stebėtis ne tik papras
tų “žuvelių”’, bet ir stambių vi
suomenės veikėjų - vadovų nai
vumu (tiksliau ' kvailūmū):! 
Pradedant --bolševikinių filmų 
tiekėjais, įsileidėjais į Jaunimo i 
Centra bolševikiniu filmų de
monstravimui, baigiant garsin- 
tojais — Draugu, Margučiu ir 
kt., visi nusikalto ne tik? sąmo- 
uingajai patriotinei visuomenei, Dviveidiškumai! Jų-’veikla aiš

kiai rodo esant juos įsirikiavu
sius j “penktos kolonos” eiles! 
Laikas jau. būtų išvilkti juos j 
viešumą, numauti kaukes, kad 
ir aklį matytų, koki vaidmenį 
jie vaidina. Net amerikiečiai tu-

tai, kovojančiai tautai. Iš šalies 
stebint atrodo, kad skubantieji 
bolševikinį, “meną” žiūrėti yra 
tiesiog ištroškę. Jauni net suįrė(ų žinoti juos esant savojo 
vaikais, seni, luoši!... j

• Kadangi mano apylinkės ūk-- j
ninkai Lietuvoje teigė, kad. Margutį. Anot 
“kvailą miesčionį gali su bara-' ' - - 
banu (būgiiu). nuvilioti net į naudai?).

1 krašto išdavikais! Nejaugi ir 
ateit v visuomenė rems Dranga.

Margučio — 
“veiklos pastangas” (bolševikų

bėgimo!” Reiškia, skautų įmi
nimo srovė bėga pagal bolševi*', 
kų kryptį ir jos “neužtversite*’.. 
Kryptį nurodė dvasiniai vadovai. 
Ir tuo nuostabiau, kad tie-vado
vai yra ypatingai pagerbti! Už 
ką juos gerbia? ’Keisti dalykai 
darosi: užuot papeikti, juos ger-,

\ ALEKSANDRO MANTAUT0
\ ATSIMINIMAI APIE PŪTVl '

(Tęsinys) i

Negaliu užbaigti šių puslapių 
uepsminėjęs, kad.yiado Gerar
do Putvinskio-Pūtvio gyvenimas 
tai ne vien Lietuvą atradusio 
aristokrato, knygnešio, kalinio, 
rašytojo!, dvarininko, socialinio 
reformatoriaus, filosofo, valsty
bininko, kovotojo, šaulių Sąjun
gos įkūrėjo, ideologo ir vado is
torija. Jo gyvenimas — taip pat 
ir dviejų širdžių meilės istorija. 
Meilės nepaprastai romantiškos, 
švelnios ir skaidrios, pergyvenu
sios visas gyveninio audras ir 
užsigrūdinusios, s u b rendusios 
varge ir bandymuose.

Šita meilė Viadui Pūtviui pra
sidėjo dar tais tolimais laikais, 
kai jis iš vaiko darėsi jaunuolis. 
Tuomet jo akysna ir jo širdin 
įstrigo Emilijos Gruzdytės vei
das. Vieną kartą tą veidą pama
tęs, Vladas jo niekad nebeuž- 
miršo....

Vlado ir Emilijos meilės isto
rija prasidėjo J887 ar 1888 me
tais, kai jam buvo 14, o jai tik 
12 metų amžiaus. Netoli Emili
jos tėviškės Siįvartuvpse esan
čiame Reibių dvarelyjevbuvo pa- 
reitgimas. Dalyvavo" ėdė apylin
kės dvarininkų, jų tarpe ir Įda- 
lija BroePPįateraitė-Piitvinskie-

' nė su sūnumi Buvo rodomas 
’ gyvas paveikslas. “'Scenoje ant

aukštos kėdės sėdėjo Išakija, 
rankas ant pečių padėjusi savo 
dukroms — Gudijai ir Lietuvai. 
Eąetuvą vaizdavo jucdaį>ląukė,. 
mėlynakė mergąitė Emilija 
Gruzdytė. Ją pamatęs, Vladas 
ėmė visss, virpėti. Motina laikė 
jo ranka ir (ai pastebėjo. Ir pa
sakė:, “Mano sūnus kada nųrs tą 
mergaitę ves”. Po to, lankyda
masis Suvartu’vos dvarelyje, do
mėjosi Emilija, apie ją klausi
nėdavo. • . .... ,

Motinos žodžiai išsipildė. Vla
das giliai širdyje nešiojo .Emili
jos veidą, nors su ja podfl ilgą 
laiką nesusitiko ir apie ją ne
kalbėjo. Betgi grįžęs iš Vokieti
jos po studijų Ilallės universi
tete, tuojau su keturių arklių 
didžiule karieta ošiančiais miš
kais nudundėjo į Siivartuvą

i o jam tenka sėdėti pasienyje.. 
Mat, šokti menkai temokėjo. 
Tad apsisprendė nieko nelau- 
kiant išmokti šokti, kad kitas- 
kąyaliėrius nepaveržtų jo panos 
dėmesio. NtijraŽiavd Vilniun it 
pėr porą . sąVaič’ų baigė šokių" 
kursus. Grįžai šoko kaip rci-' 
kiant ir tds problemos nebeliko.- 

tlmilija Vladą sužavėjo iš 
karto, ątitikd jo idealams. Jis gi 
su ja elgėsi kaip viduramžių ri
teris sb sąto dama; kai, kada, 
atrodo, riet užmiršdamas, jog ji
nai — sies žemės būtybė. Po ve
dybų Emilija pasiskundė vyrui: 
“Kodėl Tu man 
atveždavai said

. seserims ik.įina 
kė:'“AŠ neitu v: 
neri, aš nedrįsa.i 
zijos tau " 
k u s“. Tačiau, s 
žemiškieji <h 
tinka, Vladas į 
vežė visą pūdą
šokolado. EmHija,va!gė, vr.’gė ir. 
susirgo. Ir po to nemažai atpra-i 
to nuo šokolado valgymu.

Vladas žmoną buvo taip įsi-', 
mylėjęs, kad tiktai- daugiau, ne
gu metams, prabėgus po vedy
bų, pamatė, jeg jinai — ne gel
tonplaukė. !:• nustebęs jai sako: 

rėk, tavo plaukai juodi!” 
Ii k ta i n u st ei >o, o t nen usi m i-

ne, nes gražesnės moters už sa
vo žmoną niekur nematė ir ne; 
norėjo matyli...
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mėšlo krūvą”...". Šič barabano Ar Akademinis Skautų Sąjū-
rolę atlieka Draugas, Margutis; jjs vertas sąmoningos visuome- 
ir^kt." Jei Margutis", Draugas ne-j nės paramos? Po šių bolševikų 
butu, bolševikiniu filmų rėkia-; naudai pasitamavimų, jie never- 
■mavės, ar turėtų tokį pasiseki-, įi paramos! Anot piketuotojų — 
mą

į .-Nesąmoningi smalsuoliai teisi-1 remiu
naši“esą; jėi~Draugas ir Margu-' sisakyfi-juos remti',' nss jie šu- 
tis“:rėklamūdja, reiškia ne tik jauįė savo nuostatus—tarnauti 
galima žiūrėti, 0et ir patarti-Dievu i, Tėvynei ir. Artimui. Jie 
na... Juk Draugas katalikų laik-1 paį-pde gestą, tarjaauti taūtos 
rastis,.;' Tat, ko gi Draugas,’-priešui. Jei atskalūnai yra ma- 
Margutis siekia savo , pasitama-j ^urnOje^ turėtu būti Tuojau pa- 
viftiąis, a p r o balom bolševi- šalinti ir Akademinis Skautų 
kaihs?’ Sąjūdis apvalytas, nuo■‘nukry-

Kur tų ‘.raudonųjų žiurkių” pėliu.
(taip išsireikšdavo- piketinįiikai); Ypač atkreiptinas dėmesys, į 
garbė, .tautinė ,.ambicija, paga-’kieno rankas atiduotas skautų. 
Hali kovingumo dvasia? Kur są- dvasinis auklėjimas. Tas,-.kuris 
žinė? Jip, užsidėję nevaįeido į Jaunimo Centrą bolševi-; 
tinės ;visuomenęs ’ velkėjfiimų kasetės Įnetši, toliau 
kės, apgaudinėja • visuoifienę, ’ negali būti skautų dvasiniu va- 
veikia priešo naudai. Anot. -Vii-. dOvu, nes jo dvasia suteršta rau- 
niaus baltgudžių — žydauska donaiš dažaį$. Nusikaltimas leis- 
palėrįna (apsiaustas be. Tanko- 'A k.5 l-£. x , 
vių) — blaškosi jums ir munis”

Budžiu, budžiu — komunistus 
.. Visuomenė turėtu ai

Sąjūdis apvalytas nuo ■ ‘nukry-

n'ir. ) 
atsa- * 
d t j

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
ii LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno !f. mokat 

1 ^4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine, 
Krėvės, 'Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stinkoi 

Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir Y
1 eSaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom!* b

I ti politrukiis būti skautų dvasi- 
,.;niu yadovu! Tokio dvasinio va
dovo pasekmės bus aiškios. Vie
nas auklėtinių aiškiai piketuo
tojams- pareiškė: “Anot Mairo
nio — “Nebeužtversite upės

Lirybos paveikslais. 365 puaL knyga kainuoja tik 83.

© DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetė*, ra lyto j o* !r Ui

r entea be^ Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
t ama, gėrintis autorė* puikiu rtiHuml ir surinktais dudmeniralf 
Lri užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kamuoja |X

• VIENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
Us luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne aaumi 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
r-.tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko TomO-TtmsIaflBfc 
lomiai parašyt* įtudija apie Rytprūrius, remiantis Pakalnė* t 
I^bguvos apskričių duomenimis. Apraiymri įdomūs kiekviecan 
lietuviui Leidinys (liustniotif nuotrrukofhk. pabaigoje duodama 
ritovardžių pavsdlnlma'v’r jų vertinlil į vokiečių kalbą. Labai 
D4udlngo> 335 pusi knygoje yra Rytprūsių lemWapl*. Ksina M

> M LAUM1S LlMt, ralytojo* Petronė^* Orintsftė* «tf
minimai Ir mintyj apie asmenis Ir rietas nepilt Lietuvoje Ir pti 
maišiais bolševikų okupacijom metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik |3. . ’

9 JULIUS JANONIS, poetas Ir revollodonierius, nernpm 
Im Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik a. 
Jarglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po*^ 
r* ją. Dabar būtų j! galim* pavadinti kovotoju už žmogau t teises 
knyga yra didelio f<*mato, 355 puslapių, kainuoja M.

-B 2ATTWIN1S NOVETJ®, SL Zcmčenko kSryba, 7. Vria’ČJ
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Bašivystanti Vlado ir Ęmili- 
j jos meilė buvo .ypątmgai/graži, 
1 švelni ir romantiška. Etiiilija 

Suvartuvos dvarą sodo gilumoje 
buvoApasidariusi. tirdies JBtjįnoj 
darželį. Tenai Vladas ją rasda
vo. Karietai išnėrus iš miškų, 
vaikas (anuomet vadinamas

bent bolševikų laimėjimas! ! gė. Mat, pagal Draugo politinę 
Jaunimo Centro pasauliečių platformą, piketininkai’ “dvo- 

komitetas, ypač jcLcentrinrs as- kia”, nes atmeta bolševikai' neva 
“kultūrinių filmų” demonstravi
mą Jaunimo Centre. - 

• ; ; ’- _* į |

Atkreiptinas dėmesys

icianctos tau-

kad 
virš minėti jiusikąltbriaį. prieš 
tautos ar jos dalies; laisves "sie
kimą papildomi dar sąmonin
gos visuomenės ignorayimi£:?N(ū^’ 
sikaltėliai nuduoda ėsk visiškai 
“teisūs” ir į sąmoningųjų, teisė
tą reakciją absoliučiai nerea
guoja.

muo-direktorius, jei nęsimpati-. 
zuojąs bolševikų užmačioms, tu- ’ 
retų pajusti ne tik asmeninę, 
ypač visuomeninę bei Jaunimo 
Centro garbės pažeidimą ir AT
SISTATYDINTI. Tuo nuplautų 
Jaunimo Centro aptaškytą rauį 
doną dėmę, .atstatytų garbėj 
Priešingu atveju,;už bolševikų 
naudai veiklą, vėįįa ne tik pa-. 
peikimo, bet -ir/kf 
tos prakeikimo! J

Be td, nėjau t^ševikų filmų 
žinovas - aiškintojai jaučia atli
kęs garbingą pasi tarnavimą? 
Kadai užklaustas^ apie “Stripti
zo"’ — pomogrgfinio leidinio 
vertę, pareiškė neskaitęs, bet 
“veikalas geras”Ą\ “Geras” to
dėl, kad išleistas-'bolševikų oku; 
puotoj Liettivoj. Reiškia — net 
neskaitant, a priori, pripažino- 
“geru”... • •

Ar nekeista? Draugo redakto
rė — filmų žinovė prasiskverbė 
pro piketuotojų gretas... Gavusi: 
“raudonos žiurkės” etiketę.,/, 
apsvarstė, kad tokia etiketė vis 
tik žeminanti... Greit sugrįžo,’ 
bet į piketuotojų eiles neįsijun-

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St., Chicago, JU 60629 ♦ Tel. >25-2787

Didelii pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių

MARKIA NOREIKIENP

'' Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETIE GIFT PARCELS SERYICB , 

HOI w. IMh st, Chicago, HL 60€2J ♦ T*L I25-27H

■m!mHiigJi:i!!liiff;*!il!wa^!i^tm)tlllllllll;IIIIE2SEH

• atrasi ivgaj atpruxjic ejctttai » rAXNU mat 
Z'CirYNAI • SOSMmK E.ITKMT'-'Ti.

Atdara Siokindieniais nne

nuo J yri. ryk? Iki F ’’ri r
& KLHLBAN, RA, JUgtatrao^ rri»CBl*k**

furmonu),.,užkirsdavo, arkliams, Į. 
ir jaunasis Šilo-Pavėžupio^ sve
čias su dideliu greičiu ir trenks
mu būdavo :privežamąs; prietSu- 
vartuvos: dva’rb gonkų; Išgirdusi 
karietą atidundant, Emilija 
sprukdavo į ’susitikimo vielą. 
Kartą jai teko žgai lauktu o į to 
Vlado kaip nesigirdi^ taip.nęši- 
girdi. i. Pągąjiaų. atvyko gd^kai 
pavėlavęs. Mat, miško keliukas 
buvo siduras,“ karietą didelė, šar
kos trukdą, ‘sunku su keturiais 
arkliais viėtomįs prąvažiūoti. 
Tad įr. pątsai.-.pąnąs.- Puty&skLs, 
it jo vežėjas,4 Šilb^avėŽųpyje 
pasiėmę kirlius; suktojo, pįke-, 
iįuijr išsijuosę kapojo per <laųg 
išsikišusias irvąžiųbji trukdan- 

t čias nn^tžlų 'šakaS'.... ", T ■ 
U. Pradėjęs iaųikytis '$uvajtftvoj, 
Vladas pamatė«.ih^ Jtilf svėeiai

P. Salinė šoka, jo

— Arafatas Alžirijoj tarėsi su 
Palestinos tarybos nariais. Kai 
kurie palestiniečiai yra pasiryžę 
pripažinti Izraelį, nes kitaip bū
sią visai išnaikinti.

i ' GERAS LOŠIMAS

Jurgis: — Reiškia, išmokinai 
savo žmoną lošti pokerį? j

Petras: — Taip, ir tai buvo 
neblogas sumanymas. Pereitą 
šeštadienį aš išlošiau iš jos tree, 
dalį šavo algos.

blogi mę*

■ .t
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įvyks

Mero rinkimams Chicagojė artėjant kaBdidaMi 44
sustreikavusius miesto ugniage- Vis trys kandidatai jau kelis 
sšiš, kurie ir taig jau buvusio sykius dalyvavo pęę TV tinklą 
mero a. a. R. Daįey kadencijų, perduotuos^ debatuose. Juose 
metu buyo išsikovoję miesto mą-orei teko atremti
riue Amerikoje atįygūiunus. Ttj- 
jų metų laikotarpyje Jt Byrne 
parodė Uetūviatns ypatingą dė
mesį: Marquątte Pajrko Tietu

“pirminiai” 
ęą Chicago 
ię^as. Ęųs 

lenkaų^ae iswto merus (bur- 
mi^tras, ąt,ba majoras)., seniūnai 
(uldermąnaį) U kiti.

Cbkągpė miestas sa
XQ dįąįęiŲmi yra ant-I vius aplankė net penkis kartus,
tąsia dbiS^^ŪĮ. Ajpšrikoje, tai' Jos kandidatūrą labai reųiia ii 
šie ęų^Įąąai ąŲtręįpę ųe tik po- i lietuvis senatįpriua Frank gįavic- 
i |įį įp.^įpjesnictios' * 
Anaęeik.0% spąu.ųpa dėmesį. Pla-

abiejų kkų kandidatų, kartais vi-

Nup šįų pirminių rinkimų pęi- 
klausyą Chięagos miesto, o kar
tu ir Marąuettįe Parko bei kitų 

avle, hetųviškų kolonijų ateitis. Ęal- 
‘fj. r virpąs yra kiekvieno, susįpra-
Kitas kandidotas — R. Dąley,. piliečio pareiga. Šie pinni- 

' niai rinkimai dabar yra daugęiaj skąįto^g. žųęn.ąlas U. S. buv. merų R. Daley sūnus, nors;
&, Wqj& Bepprt vasario ! ir buvo- viešai pasižadėjęs į- s^r^nI’,’negu~bS*kadą praeį- 

21 <į laidoje CWs^ps rinkt- [rus nekandidatuoti, savo. z<x^ su, tyje' Jie yra svarbesni ir už aųt- 
rnams piūkytė vis^ puslapį už-į lauže. Daugėlas ehmagieėių yrą rfniuSi arba galutinius rinkimus, 
■rnąųai sbxMBSW, pailiustruotą isdikinę-, jog. jaunasis Ę. Daley i B^uckime visi, kad vėliau ue- 
sj^vęfomųi biiųmįsi^njų kandi-į dabartines vaisi, prokuroro pa- i kaltintume kitų dėl netinkamo

Del ko nutraukėme Pleškio 
užrašytą paskaitą B

Šių metų sausio 21 dieąos vakare lietuviu jėzuitų 
centre neseniai atvykęs iš pavergtos Lietuvoj p. Antanas 
Pranskevičius skaitė paskaitą apie disklentų sąjūdį ir 
neoficialią kultūrą Sovietų Sąjungoje.

Paskaitą suruošė Amerikos lietuviai skautai akade
mikai. Paskaita buvo yieša, garsinama katalikų leidžįa- 
maj^ĮflCibąrijonų Draugė iri skelbiama fMargutyjė”. 
Tema buvo Įljomi, todėl žurnalistas Antanas Pleškys į pa
skaitą nuėio'atidžiai^paskaitos išklausė, svarbesnius da
lykus pasižymėjo, 0 po paskaitos viską nusirašė, perrašė, 
o vėbau atsiuntė Naujienoms, kad platesni lietuvių 
sluoksniai susipažintų su naujai. Amerikoje atsiradusio 
lietuvio mintimis.

žurnalistas Pleškys taip elgiasi .jau ištisas dešimta 
me'is Jis pagarsėjo kaip atidus, teisingas ir labai tiks
lus laikratšiniukas, Į savo paruoštus rašinius jis Įdeda 
dauor darbo, viską paruošia labai tiksliai, kad platesni 
visuomenės sluoksniai žinotų kas, ir ką pasakė, kad dėl to 
nekiltų iokių. abejonių. Iki šio-meto niekas prie Naujienų 
nesikabinėjo ir žurnalistui Pleškini neišmetinėjo, kad jis 
pasakytą kalbą būtų netiksliai perdavęs arba tendencin 
gai užrašęs. Per visa QP metų Naujienų gyvenįmą njękąs 
jų teisman netraukę dėl netikslios ai’ neteisingos žiruos

Šių metų vasario 10 dienos popietę (turime užsi 
rašę ir laiką) telefonu Naujienų redaktorių pasišauk- 
ponas, pasivadinęs Antanui Pranskevičium, ir paklausė

— Iš kur tamsta gavai mano straipsnį, kuri ištisai 
spausdini Naujienose?

_ iš tamstos aš jokio straipsnio negavau ir nespaus
dinu, — jam redaktorius atsakė.

— Tamsta spausdini mano straipsnį žodis žodin, aš 
tikrinau.

— Tai ne straipsnis, o tamstos paskaita, kurią skaitei 
jėzuitų centre skautams akądeųiikąms.

— Tai ne paskaita, o mano straipsnis, — paaiškino 
ponas Pranskevičius. — Aš ten skaičiau savo straipsnį,

H UZ.A5 s VAISIAS

ĘLŪQRADO
(Tęsinys)

— Aš manau, kad tamsta dabar jau neabe
joji, jog Čia tas pats. Apie kokią nors apgavystę 
negalėtų būti nė kalbos.

— Aš tai iš karto, tikrą įųyątų bęt ęią kiti 
mane suglumino. Ar turėtum dabar laiko ? Čia pat 
norėčiau ir atsakyti.

— Gerai.
— Taigi rašyk:
“Mielas sūnau! Aš visai tikra esu, kad tu tas 

pats mano sesers Agnieškos sūnus. Nors savo gy
venimu nesiskundi, bet aš noriu turėti tave prie 
savęs. Todėl viską ten mesk ir važiuok kaip grei
čiau pas mane. Gal neturį pųiig^ MUoaeį gąl ten. 
atsilyginti kur n.ęrs reikią ųž tąvo ątvęžiuią, tuo
jau parašyk. Kiek reikės, yiską apmokėsiu. Tik 
žiūrėk, prieš važiuodamas tikrai parašyk, kad 
galėčiau tave pasitiki i. Jeigu ne, tai pasiimk 
stotyje..

— Kaip jus vadinat šitą lėksi arba kėb?
— Na^i taksi.
— Tai’t up ir parašyk. Dar pridėk, Kad gerai 

susidėtų visus savo popieiius ir saugotų, gal bus 
leikalingi. Dabar užteks.

Key jau turėjo savo bute naują rūpesti ir 
darbą. Malonų darbą, nes sukinėjosi po kambarius 
ir niūniavo. Neū’ si manydavo, savaime, gal net

ių dėl netinkamo
■ Tai turė

tų priimti dopiėn ne tik eiliniai 
’ piliečiai, bet įr biznio žmonės, 
kurie praeityje pagal įsigalėju- 

j šią trąrįciją ^pirminiuosę” rin- 
1 kimŲtO$ę nėbalsųpdavo.

Jūratė

K3?’ 'F kandidato išrinkimo.

pasilikti, kol įgys daugiau pa- 
lyriiųo k- subręs amžiumi.

Trečiasis kandidatas H. Wash- 
ingtou yra simpatingai' atrodau, 
tis ir gąna geras kalbėtojas. Ta
čiau rinkiminėje kampanijoje 
jam kenkia jo praeitis. Dėl fe- 
deralinių pajamų mokesčių 1972 
m. nemokėjimo, jis buvo teismo 
nuteistus Į). djęnĮį įiąlėjimo dr 
trims metams : ‘’prtibatiph® jfU. 
S. News & Wofcl Report, 1983.

■£L2į). Savo rinkiminėse kalbo
se jfe pabrėžia ' reikalą pei^aj- 
kyti' CKrėagos poiicijps šistėiną?

■ H. Washington, būdamas juo
dosios rasės atstovui pagrotai .ti
kisi. didelės Chicagčs juodųjų 

f paramos. Jis .tįip. pat apeliuoja

Sįtfytiinit uQg pirminiuose rili- r-ėoų, tose pareigose keletą metų 11** • «W • * ei •• y . • * V • « . *kūpupsę dalyvaus virš vieno 
ųųįĮjpjao UJ^suptojų. Kadangi 
Chjęago^ miestą juodieji sudaro 
Q procentus visų gyventojų, tai

to niero poziciją kandidatuoja 
tryS demokratų kandidatai: da- 
bartinė majore Jane Byme — 

turiu išėmęs copy right, ir tamsta brangiai užmokėsi už > 48 metų amžiaus,, prokuroras Ri- 
man straipsnio pavogimą. . r

. — Ponas Pranskevičiau, aš tamstos nepažįstu, su 
tąmsta niekad nebųvąu susitikęs, tamstos bute nebuvau 
ir tamstos straipsnio nepavogiau. Iš viso, niekad nieko, 
nevogiau, nevogiau ir tamstos straipsnio...

— Aš tamstą traukiu teisman. Teisme pąaiškės.
— Aš, teismo nebijau, — atsąkė redaktorius-
— Aš turiu gerus advokatus.., j Tamsta pamatysi, 

kiek visa tai kainuos/.. Jeigu ne tamsta pavogei, tai kas 
pavogė? Pasakyk, kas pavogė? . *

— Tuos klausimus aiškinsimės tęisme.
— Tai tamsta slepi vagį, man nenori pasakyti, kas 

pavogė ? Aš reikalauju, kad mano straipsnis būtų tuojau 
sustabdytas, — įsakančiu tonu atsąkė p. pranskevičius.

-r- Aš viską sustabdysiu, bet rytojaus dalies negaliu 
sustabdyti. Ji yra surinkta, įdėta į puslapį ię rytojaus 
numeris jau spausdinamas.

— Sustabdyk mašiną ir išimk!
— To aš negaliu padaryti!— redaktorius atsakė.
— Na, tai pamatysi! — griežtu tonų, tąrė p. Prąnske- 

vičius ir padėjo ragelį, net savo nųmerip nepalikęs.
Niekad nemanėm, kad p. Pranskevičius būtų toks 

priekabus, Net pamanėm, kad tai gali būti kokia proyo- 
kąęiją. Naujai atvykusio Sovietų mokslininko vardu gą- 
lėjo koks Fronto bičiulis paskambinti ir sukelti bereika
lingą erzelį. Susiskambinom su žmonėmis, kųrįe naujai 
atvykusį p. Prąpskevičių jau pažįstą.. JĖ. tvirtinęs, kad 
jis vis dėlto ^urįs- copy right ir be jo leidimo straips- • 
nio negalima pavogti ir spausdinti Naujienose.

Ponas Prąpskevičius gali turėti gerus advokatus, 
kaip jis pasakė, bet vis dėlto teks išaiškinti, ar jis skaitė 
paskaitą, kaip buvo paskelbta, ar jis skaitė savo straips
nį kaip j^ pasakojo telefonu. Jis gali saVo teisęs turėti 
užregistravęs Washingtone rrba net Ženevoj,, kąįp, P.ą- 
sąkpįU-’ bet prie skaityto straipsnio vertėjo pastebėti, kad 
copy right yra garantuota ir niekas neturi teisės be-, jo 
sutikimo nieko apie tai laikraštyje minėti. Daugelis ąuto- didesnę Wterija.

- i. ;h! aji ^rr1------------- °-------  -
negirdėdama niūniavo. Labai seniai savo dainos 
garsai ir žodžiai bebuvo išsiveržę iš jos krūtinės. 
Dabar ji ruošė savo Petrui kambarį. Tasai kam

barys, kaip visai neį-eikalingas ir nenaudojamas, 
buvo paverstas senų daiktų sandėliu, kurių begy
venant, ilgainiui prisirenka. Vis žmogus taupo, 
gailiu išmesti, gal dar kada nors prireiks. Dabar 

'vieni tų daiktų ėjo į beizmentą, o kiti stačiai į 
1 garbičių. Ta proga buvo padaryta rimta revizija 
visame bute ir pajaustas gerokas palengvėjimas, Į 
apsivalymas.

l£ęy atidėjusi tvarkė, o josios vyras niūriąi , 
tylomis sekė. Vieną kartą nebeiškentė: *

— Vadinasi, rimtai lauki savo Petro?
— Kaip gi!
—'Aš tai nekviesčiau jo. - '
—5 Na įinoipą, kad jis tau nerūpi, gal net 

ną|aįįąįa^>| . I
-r- Vi§ užšoki. Aš norėjau tau pasakyti, jei 

jis ten nesiskundžia, kam trukdyti žmogus. Apsi- ’ 
lankyti galėtų, bet ar verta visiškai perkelti? Ne 
ką gerespiąįr čia gaus.

— Kaip tai?
— Ąš galvoju apie darbus. Dabar ir čia pa

blogėjo... j
— Nędįrba ta\o vaikai juodukų darbo, ne

dirbs ir jis!'
— Bet mano vaikai amerikiečiai.
— O kas jis bus — meksikietis? Ir jis galės 

būti toks pats, o gal dar aukštesnis.

SPAUDA IŠKĖLĖ KLAUS

į chard Daley —- 40. m. amžiaus, 
; ir kongręsmąnas. Harold Wash
ington — 60 m. amžiaus.

Chicagos miestas yęa beveik 
be išimties demokratų partijos 
kontrolėje. Ręspublikęąiąi, ilOĮ’S 
gal ir jie pirminiuose, rinkūnųp- 
se turės’ šavo' kandidąfiis, prak
tiškai joktų vilčių į savp kandi
dato laimėjimą nededą,.- įokįu 
būdu, kuris demokratų kąndida- 
tas laimės pirminiuose rinkimųo-

■ jiiupęe, rinkimuose.
Dabartinė Chicagos miesto 

mąjorę J. Bymę iki šįpį tvarkėsi 
neblogai,. galimą pasakyti, tie
siog. pagirtina^ Miesto, mokes
čiai ypač nekUnojąmp tuętgj. jęi 
priimsime domėsi pąskųtimųjų 
metų infliaciją, pakilo palygina
mai labai nedaug. Miesto.finan
sinė padėtis, palyginus su kė

de et nnpera.” x(skaidyk ir- všį. 
dyk), -šis posakU tebegalioja,k. 
šiandien. Baltiesiems- besi^Ilči; 
jant ir vieni, kitiems beįrodįne-? 
j ant, kuris iš dviejų .kandiefetų 
būtų-geresnis, rinkirnus g^Jyląi- 
mėti trečiasis kandidatas.- Ųągaį

oągęrėjo, Majore įrodė ąsme- 
"inę drąsa, atleisdama k, darbo galėtų , gauti tik po 29. procentus

rtų džiaugiasi, kad kas paskelbtas pą&kąįtąs pąjuini ąębą 
atpasakoja. T

Redąktorius* išąiškiętęs, kM telefonų, tįį^ąi kąlbęj^ 
p, Pranskevičius, norėjęs pokalbį kelti viešumon, bet pa- 

. klausą P^tąęė-jg ir nieką nesakė skaitytojams, kol •bo-’- 
PA’ęėjo Vasario Įsosios sukaktuvinis mmejipias^ Paskel
bus žinią, būtų- sudariusi nejauki nuętąįką šventės b^hį-

Šventei praėjus, galima tuo reiklų pąįą^tL Juo 
daugiau galvų, tup dąųgįąu išroiųties- klausimui spręst-,

Qalimas dąįktąs^ kad keliamas klausimas ir jo tonas 
yrą surištas su užpakalyje tupinčią konferencija. Bet 
tada ręįkį^ tąį^ pat išaiškinti, ar už netikras žinias iš viso 
verta mokėti. Jas paskelbus — visi.būtų pamatę. Taj yrą 
laisvos spaudos galia. Uždraudus jas skelbti, lieka dar

— Manai jį mokinti?
— Na žinoma! Toks gabus vyras — nusikal

timas būtu apleisti. Pamanyk: pats ligi daktaro 
pradžios prasimušė. Tegul dabar baigia.

— Štai kokie tavo sumanymai!
— Taip ir bus!. Tegu tik atvažiuoją. Matai, 

Casey, vesdamas manę tų pardavei savę. ąąmus ir 
visus pinigus išdalinai savo vaikams. Į šitą, namą 
pė cento, neątnešei. Ir aš tau nieko nesakiąu.

— Kam tu nuolat ųąkliū,vT mano vaįkų?- Aš 
tau ne kartą esą $a.įę& pąjjk juos ramybėj. Jie 
tavęs neliečia, nekliudyk tų ir jų.

— Tad ir tu nekliudyk man. Kaip a$ noriu, 
taip ir padarysiu su Petru.

— Bet jpį ąš ięgį čia ęsu!
— abejingai., nęl tącytum su

panieka pasižiūrėjo žmona.
— Nu taip!, ■ \
— Kas tavo, tavų ir paliks. Tu savą gausi.,.
Rimtai supykęs pašoko Key:
— Aš dabar žinau, ką tu čia planuok: Petrą 

noi’į pasodinti man bosu, o aš kaip dženitMfius tu
rėsiu jums dirbti. Ne, to niekad nebus! '

— Tu pats Čia suplanavai iš didelėą baimės. 
0 kodėl tokia baimė atsirado, nes perdaug nori to, 
kas tau mažiausią priklauso. .t

— Pažiūrėsim...
— Na ir žiūrėsim! 4
Petro atsakymas gęvokąį ją prūrenkė ir vėl 

patupdė į minktsus krėslus. Tik ir juose ji ne-

. ĘĄIVKŽĮUS, Prancūzija. — 
Prancūzai buvo tikri, kad Klaus 
įtarioje, kąųo mętįu buvę$ pačių 
vadas Lyon mieste įr apylinkė
se, gyvęaę amerikiečių zonoje 
Vokietijoje, bet amerikiečiai pa
reiškė, kąd jie apie-Barbie nie
ko ųgžinoję.

išaiškino, ^ad<^.iU?.B^rbie gy- 
vc’aa iBowijoj, Lą Pąz .ixiKSte. 
Klasfeid grįžų: į įPrancųžijų, pii- 
skelbė, ilgą sįraipsųį apie nacio 
Barbie žydų ir prancūzų .areštu s

jšvęzinią.' į; žų^iįhĮlsio- 
\7k1as,: Kai prancūzų^abdoje 

■ pasirodė :zmiūs Apie.' načip^Bar- 
. Kiė . ži|urįųs darbus, Dęljyijos1 
raidžią jį suęųiė H atįdaiyč pran- 
;ūzams. Prancūzai jį teis už 
5,000 žydų nužudymą it 7,000 
pFąirčūžų kalinimą ir ,r karįki- 
ninią-. . f „ X1

! ‘ •"Valstybės sękjetpvius G. 
Shųltz pareiškė Sęųątui, -ka<. 
Saudi ĄržūHją. ,$ętęik$ jokAfi$ pa. 
,r|^ps Lįbauuįįeį MteŠO gy
ventojai nęišpgioks vięrįįngąr gy
venti. ‘ ‘ ‘ ; .

viceprezideatąs Wal
ter Mąųdąlę ąĄ^radĮ? nį Clues- 
goje gaųą ilgąjį tarėsi su yąlsty- 
bės prokuroru. Ripliarį 5>ajįęy.

— BrazUj-jojĮ, Salvadoro, pror 
vįųėijOjje, gyyenįojėms pavyko 

■ išgelbėti labai, svarbų ežerą nuo 
išnykimo.

— Kalinys Henry Brisbon 
Menard kalėjime peiliu papiovė 
ranką 33 jaunuolių žudikui John 
Wayne Gacy,

tupėjo ramaus poilsio. Visai negalė jo suprasti, 
kaip jis taip lengvabūdiškai daro, kada ji neri
maują ir laukia ųę ^ęnobiį^ bęt valandomis. Ge
tras taj geras, bet jei ■ perdaug, tai tik save 
.skriaudžia.

^Greftai išvažiuoti negaliu, gal po dviejų ar 
trijų savaičių. Mano vieton, pasamdę naują žmogų 
.ir prašė, kad padirbėčiau drauge su juo, kol pri- 
įpras prte skalbyklos mašinų. Nebuvę man blogi 
ligoninės viršininkai; tad ir aš nenortu pytuoju 

' su jais skirtis. Svarbiausia, kad daviau žodį, vadi
nasi, pasižadėjau.' Savo duoto žodžio niekad nesu 
d^ ęųĮaj^ęs. Dėku^ teta, už gęi’ą širdį, bet, pinigų 
mą^ Į^tęikią,. apsįve^ių savai.s, kiek esu užsidir
bus, Visas ĮŠtedms jau apwkejaiu o kelionei irgi 

, užteks-” • • ' .
- §avąj,tfis» įtempi įri^iaut, labai

gėjo. Dažnai pradėjo jis išeiti iš namų. Ji visai 
nežinodavo kur. Dažaiąų ir Mtefonų pašaukdavo, 
tik aę jis^o fejina. jo duktė, $itię pasikalbėjimai 
tksiog sukrėsdnvo jos. smegenis, ypač, kad lenkų 
kalbos nė žodžio ji nesuprato. Sugaudavo vieną 
žodį Pletr. Suprato, kad tai Petras. Vadinasi, jie 
turi reikalą dėl Petro, bet kokį? Kažką planuoja, 
.daro. .
r , . (Busdaigiai..... .

4 — Naujienos. Chicago. Ill,'— Thursday. Feb 17. 1983
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KODĖL SLEPIAMA 
NUSIKALTĖLIŲ TAUTYBĖ?

Charles Stasukaitis 
FD. LE.

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Prostatos, inkstų ir ilapiuna 
takų cinrurgijA, 

oU2o CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33716 

let (.813) 321-4206

Jei paimsime Vokietiją, Pran
cūziją, Italiją arba bet kurią 
Skandinavijos valstybę, tai tų 
valstybių gyventojai beveik 
šimtaprocenttiniai vienos tauty
bės žmonės. Visai kas kita Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, ši 
valstybė išvis neturi tautybės, 
nes jos gyventojus sudaro įvai
rių tautybių žmonės, kurie ga
vę Amerikos pilietybę arba čia 
jau gimę, nesvarbu iš kokios tau
tybės tėvų, tampa Amerikos pi
liečiais, visame pasaulyje jau va
dinami amerikiečiais...

Be to, Amerikos gyventojai 
skiriasi ir rasėmis. Be baltųjų, 
čia esama geltonųjų ir juodųjų. 
Šie paskutinieji vadinami loty
nišku žodžiu — nigro; arba lie
tuviškai sakant — juodieji.

Šiandien, jie daro didelę pa
žangą visose gyvenimo srityse. 
Matome juos ne tik televizijos 
ekranuose, bet ir politikoje bei 
mokslo baruose. Kas vyksta jų 
pačių tarpusaviuose santykiuose, 
ne taip plačiai težinoma. Tiek 
realiame gyvenime, tiek ir fiL 
muose jie vienas už kitą gana, 
atkakliai kovoja.
į Deja, tai dar ne viskas. Kri
minaluose jų procentas yra žy
miai’ didesnis už baltuosius, pa
lyginant jų ir baltųjų skaičių 
Amerikoje. Seniau, kiek prisi
menu, jei laikraščiuose buvo ap
rašoma betkokie kriminalai, bū-

NAUJAS (?) LIETUVIŲ LEIDŽIAMAS 
BIULETENIS VOKIEČIŲ KALBA

Ant. mano stalo guli Vakarų numerio reikia laukti vasario 
mėn. Iš pirmo žvilgsnio kiekvie
nas skaitytojas spręs, kad tai 
yra kietas pnesbolsevikinis lei- 
oinys.

Po antgalvio pirmąjį puslapį 
užpildo straipsnis “Lne Moer- 
der” (Žudikai).' Jis apžvelgia 
cekos organizaciją nuo įsikūri
mo iki Andropovo laikų. Kiek 
plačiau sustojama tięs Cekos 
(NKVD, KGc$) žudynių užsie
nyje, laisvame "Vakarų pasauly
je. Ir dabar pradedama pasa
koti, kaip po I pasaui. karo Bal
tosios gvaraijos generolai ir po
litikai būva iš pasalų nušauna
mi, kaip Lėniųo dešinioji ran
ka, Troįckis, buvo Meksikoje už
muštas. Po Antrojo pasaui. ka
ro čekistai pavartojo moderniš- 
kesnius žudymų metodus ir prie
mones. Dabar- pasirodė, kaa 
Kremliuje besėdinti -žudikų kli
ka bijanti plunksnos ir spaus-

voKieujeje temziamas biuiere- 
iiis *‘±ne Captive toaitic bta- 
-cs '. i>et tai jame tėra vienmte- 
jiai keturi žoožisti- anglų kalba. 
^i.aa jis yra lietimų leidžiamas 
■r sftrnvuiejamas, išeiskiama 
vieninteliu lietuvišku žodžiu 
siuntėjas", pąae<,u pirmame 

puslapyje, kairiame, viršutinia
me kampe ir toliau -an-tgaivyje, 
vokiškai: Herausgeber; -nei*r A. 
Viluckis.. Visas -kivas trijų pus
lapių biuletenis, labai smul- 
Kaus šrifto mašinėle prirašytas, 
yra vokiečių kalba leidžiamas.

Biuletenio antgalvis. yra ne
paprastai priesboiševikmėš siin- 
oolikos ir turinio. Simbolikoje 
primenama Ribbentropo - Molo-' 
vo Moskau, den 23. August 1939' 
sutartis, o šūkių tarpe padėta 
tokia informacija apie Latviją: 
“Latvijoje, savame krašte, rusi
fikacija, kolonizacija, ir teroras
bepaliko 50 % latvių”'. Biulete-į ainto žodžio. Besibaigiančių 50 
nis datuoja ’’Januar 1983”, reiš- metų bėgyje jie pavartojo nuo- 
kia, bus mėnesinis ir sekančio

suredaguotas patarimas:
Jeder muss seiien, class in dem 

uocn freien Westen, sei-ber Vor- 
kenrungen tntit, um sein Le- 
ben, seme Freiheit zu schuet- 
zen”. Kiekvienas gyvenantis 
aar laisvuose Vakaruose, priva
lo pats imtis priemonių savo gy
vybei, savo laisvei apsaugoti).

Straipsnis parodo, kad biule- 
venis yia bolševikų agentų lei- 
užiąma destruktyvi priemonė, 
biexiand lietuvius visuomeni
ninkus atgrąsiriti, atbaidyti nuo 
prieskomunistines veikios, nes 
šiaip jie gali būti, kaip anie anti- 
komunistai kaa buvo nežudyti, 
jei vedamasis straipsnis jau pa
rodė, kad jį rašė vilkas avies 
kailyje, tai antrame ir trečia. 
...e biuletenio puslapyje> vilkas 
išryškėja aiškiu bolševikų agen-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

e. KRAUSTYMAI
M U H N G 

-aidimai — Pilna apdr*w 
1£MA KAINA

»iimam MASL6X C21UB* 
u vtaa Korteles.

•v. teKSNAS. IsL 925-40*1

rasė. Šiandien to jau nėra. Ne
suprantu kodėl?

Susidariusi tokia padėtis tega
lima paaiškinti tik tuo, kad bal
tieji, norėdami per rinkimus 
kiek galint daugiau balsų iš 
kitokios spalvos žmonių susižve
joti, nusižengėlio rasės nutarė 
neminėti.

Nepasakyčiau, kad tokia poli
tinė linija būtų galima pateisin
ti. Jei šiandien juodieji mažai- 
tekreipia tarpusavio dėmesio i 
kai kurių jų nemoralų viešu-

moję elgesį (dažną užpuldinėji-j 
mą moterų, plėšikavimą ir ak-j 
menų bei butelių svaidymą į 
pravažiuojančias baltųjų rasės 
žmonių vairuojamas mašinas),] 
-tai jiems pradėjus spaudoje bei 
atvangos į. akis badyti gal jie su-{ 
siprastų ir patys tarp savęs pra
dėtų bausti savus neklaužadas.

Juozas Žemaitis

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

■ *
Abudu biuletenio puslapiai 

padalinti į skyrius. Pirmasis sky- 
-lus kreipiasi į VLIKą: “Einige 
v‘rageli an den Vlik” (Keli klau
simai VLIKui).

“Ar Los Angeles gyvenančio 
Algirde Gustančio pagamintas 
Lietuvos žemėlapis tebekaba 
VLIKo biuro prieškambaryje? 
VLIKas buvęs Stasi Kuzminską V v- ,
iš Anglijos su paskaita pasikvie- 

į tęs. Kuzminskas yra iniciato- 
| rius žemėlapio, spausdinto “Eu- 
Į .opos Lietuvyje”... Ir toliau Gus

taitis ir Kuzminskas dešimtis 
. eilučių nušviečiami fantastais .ir 
kiršinančių žemėlapių autorais.

Tame pačiame skyriuje kalba- 
aaa. kad “VLIKo atstovas iš An
glijos Zigmas Juras dalyvavo 
VLIKo sesijoje Los Angeles, 
kuomet 1982 m. gruodžio 30 d. 
“Gimtojo Krašto” laidoje yra 
Juro Naujųjų Metų linkėjimai. 
Juras palyginamas su V. Alsei
ka ir skyrius baigiamas klausi
mu “Ar pas okupantus perbė
gęs VLIKo-Eitos bendradarbis 
V. Alseika nebuvo paskutinis?

Antras skyrius ‘‘Agitation zur 
>r-/ion ’ (Agituojama ben_ 
biauti) kalba apie Eglę 
alkytę. kuri Mūnchene 
(Nukelta į sėst puslapi

Telef. 476-2345 1 M

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

dų pištalietą ir^Mūnchene juo 
nužudė ukrainiečių rašytojus ir 
politikus Rebet ir- -Banderą...

1978 m. Vakarų spaudoje pasi-! 
rodė nauja žudynių aprašymų' 
serija. Ir šios aferos galva bu
vo Kremliuje, o vykdomoji ran
ka Sofijoje, Bulgarijoje. Buvo 
pasikėsinta į kelių bulgarų gy
vybę. Aukos buvo BBC ir kitų 
priešso vietinių radijo stočių 
bendradarbiai — rašytojai ir 
žurnalistai. Žudikas, lyg pripuo- 
mai, praeidamas, įdūrė aštrų, 
apnuodytą lietsargio galą į au-' 
kos kojos raumenis. Tokio žu
dymo aukomis Londone buvo 
Georgio Markov ir Wladimir Si- 
meonow. Pasikėsinimas prieš 
Wladimir Kostow Paryžiuje ne
sisekė.

VANCE FUNERAL HOME
1424 Siuth 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ
i

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

AMSULANSO

Juod patarnavimas

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

Apdraustu perkrauctynuR 
M i va iri V afttuay.

ANTANAS VILIMAS 
•I arba 37*49*

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

SOME CHICAGO UQTqP CUTS TTP'S OH

£XPtfSSmWDMW&

Chicanos

Lietuviu

Laidotuviu
4r

DirektoriųAr

Tada plačiai aiškinama, kaip 
laisvieji Vak:. i nesugeba ap
saugoti saviškių gyvybės ir lais
vės. Netoli straipsnio galo pa
dėtas toks bloga vokiečių kalba

6UPH1E BARČUS
RAOUO SEIMO* VALANDOS

šeštadieniai* ir aekmaLeniatii i

4

1/2
1/41/4

5

ii wns stotie®. U10 AM bang*. Tel.: 652-1003

PETRAS BIELIŪNAS

ebreajrv 1 /,

V4 
a

Chicago, Ulinot* 60621 
TckcL 778-5374

“Lietuvos Aidaj”
KAZĮ BRAZDŽJONYT1

tą/ilanie 8:30 raL vakaro.
VIm* laidos ii WCEV stotim.

Vedėja — Aldona Davkut
Toiafa 77S-154J *

teaspoo*
sticks bread
Softened ksUer

(LACKAWICH)

2424 WEST 69th STREET TeL 737-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

Golden Egg and Cheese Salad S&ndwjches
4 sandwiches

1

.— Naujienom, Chicago, 8. UI. T nurse

S*oti«« WOPA - 1496 AM 
Cmuliuaiainot B mūšy atudij* 

Muquatto Parka.

-C

7159 So. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO, IL 60629

" Golden Egg 
And Cheese Salad Sandwiches

'v J

Fuel up your hungry back-i*-school kids with a nutritious 
hinch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The filliMg 
Is economical and easy-to-do because it relies o& hard-cookad
«ggA

tablespoon chopped 
pimiento, optional 

teaspoon prepared 
mustard

hard-cooked eggs,* 
chopped

cup shredded Cheddar 
cheese

cup w
salad dres&nf 

tablespoon snipped 
parsley or parsley 
flakes ___

Combine all ingredients except bread and hotter. Spread 
I dices of bread with about 1/3 cup egg salad mixture each. 
Top with remaining bread. Batter outsides of sandwichae. 
Grill in skillet or on griddle aver mediunr-high beat u nt2 
golden brown. Turn and brown other side.
•HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single layer In asue»- 
pan. Add en*ugh tap water to come at least 1 inch abo-ra 
eryx. Ooyer wid quipkly bring just to boifittg. Turn off hast- 
Tf necRtaaty, TemCvt pan from heat to prevent further boiling., 
Let eCT5 stand covered in the hot water 15 to 17 minutes for 
Large eggs. (Adjust time *p or down by about 3 minutes for 
each larger or Immediately run cold water x>-*r
eggs or put them in ice water no til completely cooled. '

To remove •hrU. crackle R by tapping gently all over.-Rell 
* egg between hands to loosen shell, then peel, starting at large 
end. Hold egg under running oold water « dip- in bovk 
water to help esse off AalL ,

1446 So. 50th Aye., Cicero, ILL

I I
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: 523-3572



198.3 m. vasario 1 1 d. 7:39 vai. knygų įrašus, 
vgkare Marquette Parko parapi
jos salėje įvyko susirinkimas.

Susirinkimą pradėjo pirm. Z.
Mikužis. Sveikino gausiai susi
rinkusius narius ir svečius.

Pradžioje pakvietė kalinti
1 l-to distrikto aldermaną. Po jo 
kalbėjo 15-to distrikto alderma- 
nas Frank Brady.

Abudu suminėjo mūsų ne-.

lu narių sąrašuose buvo 171
Visi skirstėme s 10 vai. vak. sų 

■ rūpesčiu ir baime, kad priešas 
jau prie pat vartų.

i K. Brukus

. Marquette Parko Lietuvių Namų SavL 
r ninku draugijos susirinkimas

Paminėjo, kad 
valo.ba arlimai kooperuoja su

; kitomis organizacijomis, kurios 
rūpinasi kolonijos išlaikymu ir. 
palaiko artimų kontaktą su vai-j 
džios institucijomis.

Siūlė apyskaitą, patiektą A. į 
Bražionio, tvirtinti. Plojimu pa
tvirtinki. !

NAUJAS (?) LIEETUVIŲ 
LEIDŽIAMAS...

UAL ĮSTATE FOR fALf

9 >■

MmmL t»mi — Pardavimui
UAL ĮSTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. 847-7747
1 i- t

(Atkelta iš 5-to puslapio)

dilba USA radijo kartu su fron-j 
tininkais K. Čeginsku ir A. Gri-’ 
niene. Amerikoje, Tabor fai- 
moje, Juodvalkytė ilgoje paskai-( 
to e raginusi keliauti Į okupuotą 
Lietuvą ir su okupantu bendru-, 
da.’bauti. Dalis jos paskaitom 
yra iš “Dirvos“ perspausdintos. į 
šis skyrius baigiamas tokia pa- ’ 

Einamuose reikaluose A. Bra-į sbba ?Pie j°s tėvą: “šios agita- 
kad mirusiu i torės tėvas yra vadovaujantis

- ~ f _______ I

Pakartotinai 
naudai pakeistas distrikto ribas, reikia balsuoti 

lirady, nes priešingu atveju mū-

priminta, kad.
už J. Byrne ir F.!

£ *

t i ai ixdni u use leih

I žionis paminėjo, 
narių užuojautoms išmokėta 
$168 (Vienas Drauge skelbimas
— *17). Suabejojo, ar tikslingos , 

; išlaidos. Tuo reikalu kalbėjo J.»
Baccvičuis, J. Stankus, J. Janu- 
šaitis ir kiti.

Prisimenu, kad prieš keletą

frontininkų' 
tautininkuo.

Ragino visus eiti balsuoti vasa-
rio 22 d. ir gelbėti nuo Rylų ant- su kolonija visapusiškai nuken- 
plūdzio mūsų koloniją. Plojome.! tės. -

J. Bacevičius lietuviškai apta- 
iė abiejų pareiškimus.

Išvykus svečiams, pirm. Z. 
M|kllžis perskaitė dienotvarkę. 
Pirniu. puhktu — Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas.

Pakvietė jauną, gražią, tauti
niais rūbais pasipuošusią L.
Burbienę atlikti meninę progra-Į 
mą. Solistė dėkojo ir pasakė, kad metų pensininkų susirinkime iš- 
sąvo dainomis muš nori 
kbeiptį Tėvynės linkine.

Dainavo šias dainas: Pražydo šyli šv. Mišias, kurios tekainuo- 
žibuoklė, Nemuno krantas, Bal- ja tik $5. Prieš manė išėjo kal
iuos Vėjelis, Stovi prie kelio, 
Jau vakarėly leidos saldutė. Mo
tinėle nuvežk į rytus ir bisui 
sudainavo Kaip verkiantis budo.

Meninė dalis baigta Tautos į 
llimhu, kurį giedojo visi daly
viai. dienas duoti radijo skelbimus,

Mes visi buvome sužavėti kad gyventojai balsuotų už Jane 
naujai kylančia žvaigžde — dai-, Byrne ir Fr. Brady. Skelbimai 
hininke, kuri,' d a i nuodama, ‘ kainuos $1,100. Pirm. Z. Mikū- 
skambina gitara ir maloniu

nu- kilo la pati problema. Aš pasiū-.
! linu už mirusius narius užpra- <

Lėti j). B. Susirinkimas nubal
savo dėti Drauge ir Naujienose 
šeimai užuojautas. T-s tęsiasi 
ir dabar.

Sudarytas komitetas per tris

pasiūlė balsuoti. Išskyrus 
švelniu šypsniu ir taktiniu ju- vieną, visi balsavo, kad valdyba 

gali iš kasos panaudoti liet, ra-dėsiu puikiai dainavo. Jauną so
listę palydėjome gilusiomis ka-/dijo skelbimams $1,100.
tfltėmis. Į Priimti 6 nauji nariai:

pareigūnas USA 
bendruomenėje ir 
se”.

Trečias skyrius: 
biautojai ir kvislingiai 
liaus tarnyboje”, 
riaus pateikiami keli sutrumpin
tų ištraukų pavyzdžiai:

• Amerikoje išeinantis 
rastis "Vienybė” rašo apie 
druomenėje pasirodžiusias 
chines ligas...

’Bendradar- 
Krem- 

Iš šito sky-

komitetu okup. Vilniuje ir t. t. mirė Audėnas... Jis sulaužė savo
• Jaunas Amerikos vyriausy

bės buvęs bendradarbis, katali
kų kunigas šarauskas, nepažįs
ta bolševikų praktikos...

® Okupantai dabar prisiminė J..
Tysliavos 80 metų gimtadienio...
Jo poeziją naudoja Kanadoje 
esantis konsulas Zmuidzinas,

į kai jis skelbia prosovietinius kir- 
laik-, čjnimus>
Ben- • Yra būdinga, kad Los An- 

PS:‘ ‘ gėlės gyvenantis Algirdas Gus
taitis vadovavo sovietų atsiųstai

• Okupuotame Vilniuje pasi- j Kuprio-Diamandidi parodai. Šiau 
rodė Anglijoje gyvenančio poe
to Vlado Šlaito knyga. Kadangi 
šis vargšas bendradarbiautojas 
už savo leidinius okupuotame 
Vilniuje nieko arba labai mažai 
teuždirba, jo buitimi rūpinasi}

Į Priimti 6 nauji nariai: A. Ga- 
j Balienė, E. Koblienė, A. Repšie- 

Kasrninkas A. Bražionis pa- nė, S. Janula, J. ir Z. Budriai 
tiekė1' metinę kasos apyskaitą, ir Sandra C.arnonan. 
Kasoje yra. ,$1L1$4.1,1...Pinigai į . . * * *
ląikbmi bankuose. • Į Einamais reikalais dar kalbė-
;i Kontrolės komisija — Ignas jo St. Patlaba, J. Bagdžius, p. 
Petrauskas ir K. Povilaitis sau- Vindašienė ir kiti.
šio 21 d. padarė vienerių metų Pabaigai J. Skeivys ir pirm, 
kadencijos valdybos veiklos pa- Z. Mikužis mokino balsavimo 
tikrinimą. Protokolą perskaitė technikos.
K. Povilaitis. i Susirinkime dalyvavo 200 na-
r Narių kartoteka, atskaitomy- rių.
Ųė vedama tvarkinga^, pateisi- Susirinkime 45 nariai jinokė- 
Oamieji dokumentai atitinka jo nario mokestį. Revizijos me- Stasiulionį — užmezgė ryšius su

*

liai jam padėjo kiršinantį Lie
tuvos žemėlapį išleisti. Kur bu
vo šitie šauliai, kai Raudonoji 

-armija į Lietuvą žygiavo? Ar 
jie tik jau nebuvo per Vokietiją 

teuždirba, jo buitimi rūpinasi} ! Ameriką išdūmę?
Amerikos Balfo moteris Maria] * Frantininkai pravedė savo 
Rudis. Juk tai yra Amerikos Re-j Rūdijų savaitę Londone... Fron- 
tuvių suaukoti pinigai. Savu lai-Į tininkų susirinkime netrūko, 
ku turėjome žinių, kad šita mo- paprastai, prosovietiškos 

agitacijos. Taip ponios A. Gri
nienės asmeniška atsakomybe, 

Į jauna moteris, Danguolė Vogei 
Į iš Duesseldorfo, ji neseniai at
sikėlė iš okupuotos Lietuvos, de- 
v klamavo Stalino poetės Salomė-

teris, besilankydama Turkijoje 
biznio reikalais, pabėgusių Bra
žinskų byloje, daug ko atbulai 
priveikė...

> Frontininkų bedruomenė 
premijavo Amerikoje leidžiamų

■-‘Metmenų” redaktorių, kairiųjų ’°s Neries poeziją. Yra galima, 
liberalą V. Kavolį, už.tai,- kad jis 
moka ypatingai gerai savo tau
tiečius lietuvius išjuokti ir už’ 
tai, kad jis Lietuvos valstybės 
herbą Į medini kumelį nustiliza- 
vo.

s Arthur Herman, Hūttenfel- 
. do mokyklos mokinys — auklė- 
' tinis, buvo pirmasis, kuris pėr 

savo atstovą Rytų Berlyne — '

ministerio priesaiką. Los Ange
les gyvenantis buvęs generolas 4 
Raštikis, Lietuvos armijos lik-- 
vidatorius...

• “Gimtojo Krašto” propa
gandistas V. Viešintas bando 
Mūnchcno operos solistę 
šukytę nuvertinti... ((ilgi 
džiojimai).

s Švedijos socialistai 
Erlander ir Aiwa Myrdall yra j 
žinomi iš Stalino laikų. Tuomet 5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
jie buvo vyriausybės nariais ir mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin- 
po karo išdavė kelis Simais pa-i 
□altiečių bolševikams. Dabar 80 Į 
metų suėjusiam Alma Myrdall nis šildymas, 
suteikiama Nobelio premija. Bet 
pavergtos Pabaltijo tautos nie
kada nepamirš, kaip švedų so
cialistai jas išdavė.

Tai yra maža dalis ne žodis Į j 
žodį, bet laisvai išverstų ištrau-j 
kų ir pavyzdžių iš “The captive- 
Baltic States” biuletenio. J:e 
mums parodo, kaip bolševikų 
agentai, pasislėpę tarp mūsų, 
stengiasi supiūdyti organizaci
jas ir žmones. Rūpinkimės, kad 
jie atsimuštų į mūsų vieningą 
sieną.

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

išve-

i

' Aleksas Ambrose,

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 ’' 1

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri- 
_ _________ , atskiras kiekvienam 
butui. 2"auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. S62,000. 72-tra ir Wash- 
tęnaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St. 
Tel.: 436-7878

HELP WANTED — MA? E-FF.MALE 
Raikla Darbininku ir Darbininkių

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago^ miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr»h, 

ja ra n t uotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Aro. 
Tai. 927-3559

DĖMESIO
62-K METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomeoilio 

Liability apdraudimas pensiniu 
kams. Kreiptis: 

A. LAURAITIS 
4445 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

ir* taisome visu rū-

kad Danguolė daug ko nežino, 
bet ponia Grinienė tikrai žino, 
kad Salomėja N., Seimo delega
tė, asmeniškai vyko Į Maskvą, 
kad oficialiai parvežus kruviną
ją Stalino saulę į Lietuvą...

• Ponia' Emilija čekienė, il
gametė “Dirvos” laikraščio ben
dradarbė, viename straipsnyje 
giria V. Krėvę-Mickevičių. Kad 

' jis Maskvos įstatytoje pirmoje 
' Lietuvos vyriausybėje buvo mi- 

i
■1
II

nisteriu— nei žodžio.
* Praeitą vasarą Amerikoje

1

I 
: I

1

i

WINTER 
OVERCOAT.

;• .......... , ... -

tuo jame ir esame apdrausti.
h ARVYDAS KIELA

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS
. . (fully guaranteed)

M. Gelzims ; , uworking 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 Fidelity Com
pany, Hiring Dept. 77, 1040 Lone 
Star Dr., New Braunfels, TX 78i3u.

i
737-171

Don’t Go Out Without lt 
©1933 A.H. Robins Consumer Products 

Division, Richmond, Virginis 23230

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo st ii minim a k

Dr. A. Gasmen — MINTYS CR DARBAI. 259 pa!., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
rusirūpimmą _ ___i____ i: _

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra įvelka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

- Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Guzsen — 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 persiuntimo išlaidoms.

175$ 3LAL3TKD ST., CHICAGO, IL CWH

rv.__ _____
_ —_________ _______________________ _ _ _ ___“

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kainai —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

,Mr, K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei rūkyti švieži ungu
riai. Tel. 337-0263

1

JOHN GIBAITTS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

“LIUCIJA”
Miko š ii eiki o apsakymų 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.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tao reikalu jums gali daug 
>adėti teisininko Prano ŠULO 
jaruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
Sleista knyga su legaliSkomį? 
ormomis

Knyga su formomis gauna, 
nu Naujienų administracijoje;

Pardavlrnif ir Tiisymtf
Wm* m StreeJ 
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M. ši

Notary PubiU ' c
INCOME TAX StCVKt į

4159 S. Maplewood, Tėi. 254k?4J0 

Taip pat daromi vertimai, fimiaiQ 
iškvietimai, pildomi pilietybė! ptl- 

iymai ir kitokie blankai

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Seštad.: nuo9 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadienmis pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Are.
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

*

PATS SKAITYK IR DAR Kk 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” .

- Naujienai, Chicago, 8, OL Thurtdiy, February 47 1983


