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Pasitraukė Anne Burford, Aplinkai 
apsaugoti įstaigos vadovė

ATSTOVŲ RŪMAMS PRADŽIUS TYRINĖTI ĮSTAIGOS 
DARBĄ, DINGO SVARBESNIEJI DOKUMENTAI

— Rusai tebestiprina savo karo jėgas, 
bet mes jau lipam jiems ant kulnų

MASKVA TI RI AFGANISTANE 105,000 KAREIVIŲ. BET 
NEPAJĖGIA NUGINKLUOTI KRAŠTO GYVENTOJŲ

WASHINGTON, D.C. — Anne 
M. Burford trečiadienį įteikė 
prezidentui .atsistatydinimo pa
reiškimą. Ji turėjo liudyti At-, 
stofų Rūmų .Energijos komiteto 
pakomitečiui, prižiūrinčiam įstai
gos . .aplinkos apsaugai darbą.. 
Įstaiga turi visą eilę darbuotojų 
savo, žinioje,, jiems moka algas, 
bet dabar pasitraukė. josios va
dovė; .

•Pakomitečiuj vadovauja kong- 
resmanas John D. Dirigell. Jis 

• paprašė, kad atvyktų atsakingi. 
įstaigos pareigūnai’, aišiųstų do
kumentus’ ir atšakytų. pakomi
tečio nariams’ apie atliekamą 
darbą; Paaiškėjo,' kad dingo svar 
biausiėj i' ” įstaigos dokumen tai. 
Anne Burford atsisakė atneštį 
dokumentus pakomitečiui, ję 
pareiškė/ kad prezidentas žinąs 
apie Visą -įstaigos darbą.

Prezidentas , niekp ,nežinojęs 
apie dokum£nlų -4imgimą.> Bėt 
jrsj^Tė^tė./^a^^’t'diįs dalį 
dokumentų, , gali padars-ti jsjn 
siųstų dokumentų nuorašus. Ga
lima padaryti Xerox kopijas ir 
dokumentus . atstatyti. Iškilus 
aiUŠteh;' tokiaŲ jTėaj^kdąi padė
čiai, Anraey SuifoFd ^MtaĮė atsi- 
statydirithi/ 'T^ą^vp^o^tetis 
tuo. bežengei 'd^.H^a;?^ngsnįo 
pirmyn. ■ Darotu^pręžid^ui fšusi-: 
darė -labai nėmždoni’Jis 
luriėš"/^elkalą^ ^E'l^škirti.
kitą - žmogų • šios įstaigos vadp- 
vybėni- :. ■ < ■ Į .■

NUSMUKO AUKŠTO 
RalnoPAŠLAITĖ

Pfeltr&AŠ; Kinija.' — Garzu 
provincijoje/-nusmuko, labai di
delė -kalno pašlaitė ir -užvertė 
visą pakalnėje stovėjusį kaimą, 
sako oficialus valdžios prane
šimas.

Krintanti žemė, akmenys, mo
lis,- medžiai ir vanduo užvertė 
500 akrų ūkininkų dirbamos že
mės ir visai užvertė viduryje 
stovėjusį kaimą. Tuojau buvo 
pasiųstas kariuomenės dalinys į 
Dongksiang vietovę. Kariams 
pavyko išgelbėti 23 žmones. Jie 
buvo atkasti ir tuojau nugabenti 
į artimiausią ligoninę. Pamažu 
jie pradeda atsigauti.

Kaimas užverstas tokiu dide
liu žemės kiekiu, kad nėra jo 
kios- vilties jį atkasti. Apskai- 
čiuojoma; 'kad užversta 277 
žmonės, jų gyvuliai ir namai:

kalendorclis

— Joshua* Nkomo pajėgė pa 
bėgti iš Zimbabvės, kur 'politi
nis priešas norėjo jį suimti ir 
nužudyti.-

Kovo 11: Konstantinas, Ei- 
guslė, Jovydis/^žsHytė, Gar-Į 
das, Svetigaile.

Saulė teka 6:10, leidžiasi 5:52.1 

Oriš šaltis, šniga.

BELGRADE SUNKIAI 
SUŽEISTAS TURKAS

BELGRADAS, Jugoslavija-
'■

Trečiadienį Jugoslavijos sosti- 
nėję' buvo sunkiai sužeistas -17 
metų'.Galip Bąlkar, turkų am
basadorius Jugoslavijoj.

Diplomatas savo automobiliu 
važiavęs į savo ambasadą. Su
stojus prie raudonos šviesos, 
vienas vyras priėjo prie Balka- 
ro, paleido kelias kulkas Į gal
vą, sėdo į kitą mašiną ir nu
važiavo.

Belgrado policijai vis dėlto 
pavyko pastebėti automobilio 
vairuotoją.' Pasikėšihtojas atsi
šaudė . su policija ir dingo. Po
licija atidžiai jo ieško.

Pačiame Belgrade armėnai 
pranešė spaudai,, kari jie pašovė 
turkų ambasadorių. Jį nubaudė 
už Turkijoj po karo žžudytus 
armėnus, /pas pąĮs .buvo praneš
ta-spaudai Romoj e i r Paryžiuj. 
Armėnai yra labai .gerai orga- 
nizuidti.' ■>’. - •

KOLUMBUOS GROBIKAI 
N^ŪDYS^IERIK^TI-. a

B€į^TA^/-?^>W^iumbi^s fe- 
rorisiki*.y savaites':/,pradžioje/ pa- 
grobą^v^eijąč/^yas' valstijos i n- 
žini£rro''įirip^eįkaktvo stambios. 
sumos. Bėf TeĮiąS naftos bend- 
rovą /sako,. kad ji, negavusi jo
kio pfanysjmo'.ir nežinanti* kiek 
ir kaųi turi mokėti. Grobikai pa
grobę-jų geologą. bet nepasakė 
kam Jr kiek mokėti.

Keiyirtadiėnį grobikai prane
šė Ęogotoš radijo stotims, kad 
jie žudysčsuimtą geologą, jeigu 
jiems nesumokės prašytos su
mos/ ;

—•. Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $432.

— Iki šio meto Pietų Ameri
kos politiką tvarkė diplomatas 
Thomas Enders, bet dabar tas 
pareigas perėmė Saugumo de
partamento atstovas W. Clark.

Caspar Wetaberfer ’ 1
Gynybos sekretorius Caspar 
Weinberger reikalauja dau
giau ginklų ’ Salvadoru' ir 
nori, kad ginklų gamyba 

Amerikoje eitų visu 
smarkumu.

Detroite, po Vasario 16-csios iškilmingo minėjimo, Detroito Lietuvių Organizacijų Centro 
pirmininkas su sv.čiais. Iš kairės į dešinę: latvių atstovas S. Rodzitis, kongresmanas S. 
Levin, minėjimo pagrindinis kalbėtojas V. V. Smetona, DLOC ALTos skyriaus pirmi
ninkas adv. R. S. Sakis ir estu atstovas R. Trala. (K. Sragausko nuotrauka)

Arabai protestuoja prieš Carterį, 
David stovyklos nutarimus

BETLĖJAUS MIESTirABTBAI PALEIIXLAKMENLS.
Į JIMMY CARTERIO AUTOMOBILĮ

JERUZALĖ, Izraelis.— Buvęs — s ;—•=
JAV prezidentas Jimmv Carter GENEROLAI PATARIA ŽUR 

NALISTAMS IŠVAŽIUOTI

ta

il u-

i t.reę<ą$ren| .susitiko su Izraelio 
rginVtfošminišteriu Mcše Arens.
V- ’
'Jiedu laisvai išsikalbėjo apie 
Izraelio. Libano ir palestiniečių 
reikalus. Buvęs prezidentas yra 
informuotas apie visą eilę nuta
rimų. Jis jau kalbėjosi su psks- 

itiniečių vadais, esančiais Egip
te. Iš jų patyręs, kad palestinie
čiai būtų pasiruošę pripažinti 
Izraeli, jeigu Izraelis paliktų 
juos ramybėje ir leistų dauge
liui grįžti į savo žemes. Atro
do, kad gynybos ministeris ne
betiki palestiniečiais, nes jie 
bai kerštingi.

Cartcris nuvyko 
į Betlėjaus universitetą

Buvęs prezidentas nutarė
važiuoti j Betlėjaus universite
tą. Ten jis norėjo pasimatyti 

; su profesoriais.
Arabai studentai pradėjo mė 

tyti akmenis į Carterį vežusį 
automobilį. Pakeliui buvo pa
leisti keli akmenys, o kai atva
žiavo į Betlėjų ir pastalė maši
ną. tai pradėjo mėtyti dar dau
giau.

Sargybą ėjusieji jxdicininkai 
pradėjo šaudyti į tas vietas, iš 
kurių ritosi akm.nys. Vienas 
policininkas vartojo automatinį 
šautuvą; Kulkos ėjo kaip iš kul
kosvaidžio. Kitas šaudė 'š revol
verio. Jam rūpėjo nutildyti tuos 
studentus, kurie ;š stataus kalno 
lašlaičių rito’akmenis į univer
siteto aikštę.

HAIČIO PREZIDENTAS 
PASITIKO POPIEŽIŲ

PORT-AU PRINCE. Haiti. — 
Popiežius Jonas Paulius II tre
čiadienį atskrido į Port-au- 
Prince, kur .jį. pasitiko Haičio 
prezidentas Jean Claude Du
valier.

Prezidentas atlydėjo popiežių 
j sostinę ir leido popiežiui pasa
kyti kalbą jo laukusiems tikin
tiesiems, Popiežius gana ilgai

VARŠUVA, Lenkija. — Būtų 
geriausia, jei visi užsienio žur
nalistai išvažiuotų namo, — tre
čiadienį pareiškė Lenkijos vi 
daus reikalų ministeris Jerzy 
Urban.

Užsienio žurnalistai nekrei
pia jokio dėmesio į vyriausybės 
narių pareiškimus. Jie ieško ži
nių iš krašto gyventojų, kurie 
dažnai nežino, kas krašte da
rosi. Jie tiksliai gali papasakoti 
apie savo gyvenimą, bet užsie
niečiams jis neįdomus. Visi už
sieniečiai prirašo nesąmonių 
apie Lenkijos gyvenimą. Jie dar 
rašo apie buvusį Solidarumo ju
dėjimą, kurio • Lenkijoje jau 
nėra. Nėra ir los Solidarume 
unijos.

Komunistų partijos organa- 
Trybuna Ludu ir valdžios Rzecz
pospolita rašo apie užsienio žur
nalistų nereikalingumą. Lenkai 
juos išvarys, kaip juos išvarė 
rusai komunistai.

— Paaiškėjo, kad į Salvadorą 
sutraukta žymiai daugiau įsibro
vėlių, negu Salvadoro kariuo
menės vadai tikėjosi. Kovoms 
vadovauja iš Nikaragvuos per
simetę kub'c< iai.

Salvadoro įvykiai privertė 
prezidentą I’< aganą keisti poli
tiką Pietų Amerikos atžvilgiu.

kalbėjosi su prez. Duvalier, bet 
ka> nuėjo sakvli kalbos miniai, 
Jai kalbėjo apie tai, kas jaijid 
slėgė krūtine. Jis pasakė, kad 
valdovai turi daryti viską, kad 
žmonės turėtų daugiau duonos 
ir lengvesnes gyvenimo sąlygas.

Prezidentas Duvalier derėjosi 
su popiežiumi, kad popiežius 
leistų jam. kaip leidžia kitoms 
valstyi>ėms, pasiūlyti kandida
tus vyskupų ir arkivyskupų pa
reigoms.

PRASIDĖJO A., VALEN- 
TYNOVIČIENĖS BYLA

DANCIGAS. Lenkija. — Tre- 
iTiaifrėnįyčia’4'prasidėjo 53 metų 
amžiaus Anos ValentynovičLnės 
byla. Ji buvo Solidarumo unijos 
vicepirmininkė. Pirmininku bu
vo Lešek Valensa, ši ponia da-r- 
'yvavo visuose Solidarumo ujitw 
jos posėdžiuose.

Valentynovičienė dirbo uosto 
loivų dirbtuvėse. Ji tvarkė va
landas ir vedė atskaitomybę. Ji 
yra labai gera kalbėtoja. Po Va
lensos, ji buvo j oti į .'tin
giausioji.

įvedus karo st :vi ir užaarius. 
Solidarumo uniją, Valentynovi- 
čienė kurį laiką nesikišo į uni
jos reikalus, bet paskutiniu me
lu ji 'r vėl pradėjo organizuoti 
darbininkus ir ruošė naują 
streiką. Už šį darbą jai suruoš
tas karo teismas.

v:

PREZIDENTEI SUNKU 
VALDYTI SUDANĄ

CHARTUMAS, Sudanas. — 
Prezidentas Gafar ai Numeiri 
skundžiasi, kad kiekvieną dieną 
darosi vis sunkiau vaidyti Su
daną. kiekvienoje Sudano srity
je gyvenimo sąlygos, papročiai 
ir kalba yra kitokie. Daugiausia 
bėdos turi su gazolino stoka. 
Sudano gyventoja' turi didoką 
skaičių automobilių. Vietomis 
žemė kieta ir galima lengvai 
važiuoti automobiliu, tačiau 
trūksta gazolino.

Įstatymai leidžia pr pildyti 
automobilį gazolinu tiktai vieną 
kartą į savaitę. Kai sunaudoja 
gautą davinį, lai turi laukti ki
tos savaitės.

Gafar ai Numeiri jau tris kar 
tus buvo išrinktas 6 metų ter
minui. Manoma, kad'ir šį kartą 
jis bus 'šrmktas dar šešeriems 
metams. Jis stengiasi .įdiegti de
mokratines mintis gyvento
jams.

Italijos užsienio reikalų mi
nister's Emilio Colombo pasiūlė 
sekretoriui G. Shultz padaryti 
dar vieną pasiūlymą atominėms 
bomlmm.s Europoje sunaikmit. 
Jis mano, kad rusai gali priimti 
naują JAV pasiūlymą.

WASHINGTON, D.C. — So- ko, kad dabartiniu hietu Sovio- 
vietų valdžia dar tebestiprina ( tų kariuomenės vadovybė pe 
savo karo jėgas, bet mes jau Ii-j mele'į Afganistaną 10 >.000 S j 
paine jiems ant kulnų, - trečią- ’ vietų karių. Rusai Afganistar.i 
dieni Washingtone pareiškė gy
nybos sekretorius.

Sekretorius Caspar AVernbet- 
ger, supažindindamas laikrašti
ninkus su krašto apsaugoš de
partamento 'šleista. brošiūrėle 

lapie Sovietų karo jėgas, išplėšė 
vieną lapą, kuriame buvo nuro
dytas Sovietų narlaiyių pajėgu
mas. Sekretorius pabrėžė, kad 
narlaivių srityje Amerika rusus 
jau pasivijo.

Į Mėnulį rusai gali’sviedinį įš7 
šauti, bet žmogaus ^nuleisti len 
jie dar nepajėgia. Galimas daik-< 
tas, kad Sovietų ‘agentai pavogė 
JAV planus paleisti. į erdvę 
mirties spindulius, bet ne erdvė
laivį, kuris galėtų nusileisti . aiil 
mėnulio ir iš ten grįžti"., . ■ .

Sekr. Weinberger įtikino.žur
nalistus, kad amerikiečiai, pasi- 

.įviję- riasus, galės ^ūstrp^flti
jėgas ir galės jiems, pasipriešin
ti, jeigu jis bandytų įsibrauti j 
Vakarų/Europa. * >

Ajf Prez. Beaganas prasi* Kon
gresą • s kį rt i ■ dabartį n: i Salyą’db- 
ro kariuomenės vadovybei $60 
milijdnu, bet dabar,- Ąušipažinęs 
su naujai susidariušia/pądėBnd 
Salvadore, ta-ippat pritaria sęk- 
retoriatis Weinbergerjo/uzsuu^' 
jimųi ir prašo,pąski-r,tf’§tl6. rd^ 
ii jonų. Geri ginklai IrĄpakahkaL:

’ mas -jų kiekis gali suteikti" rėi-* 
kalingų jėgų baigti su įsibrovė-, 
bais visiems laikams. Tada’pasp- 
keistų padėtis visame Salvadore.

Pranešimai iš Afganistano'sa-F iš" Afganistano. .

turi .Ir didoką skaičių malu.: 
sparnių, tankų, artilerijos ir šar 
vuotų sunkvežimių bei daugy!* 
kitokios karo medžiagos.

Rusai buvo priversti atšsukt 
savo karius iš kalnų pozicijų 
Ten- keliai Sovietų mašinom 
nebetiko-, buvo šalta. Sovietų k a 
ria.i nebuvo užgrūdinti kalnų vė 
jui ir šalčiui. Rusai turėjo ten
kintis užėmimu strateginių kraš 
•to keliu.

r : Nei Sovietų kariuomenės v: 
du .primesta vyriausybė, neiGv 
fyš komunistų partijos veikė < 
'neįtikino: afganistaniečių, k.i 
komunistų planai, yra naudir i 
Afganistanui. Jie išvijo apie tr 
milijonus afganistaniečių i P: 
kistąną, kur jie atsigauna J 
.sunkios-kelionės ir iš kur vėlia 
drąsesnieji vėl-.grįžta tęsti k . 
prieš.’tuštis. Rusus purrb pači 
•jė'Afganistano sostinėje, pak 
lėse ir slėniuose. Afganista;>; 
Maskvai labai-brangiai kainucj 

-■’ -------------
' -:^*Hįąšnį/Mubarakus. pasak 
kądb^’?Dėlhi suvažiav 
siėįijfa./^^ė^ipjo . pasaulio’’ v. I 
tyb^/'fttsjfov'ams, ketvirtadi-.- 

’gi;įžft-į /Kairą.. Jis kaibėję.-s s * 
-a-taBų; Vadais-; ’bet dąę ne p a v y ’ 
ųVęstf.-derybas del;diplomat:': 
•šaiįtVkTiį Šii jais ątuaujinimo.
- iĄ. ų>. Č .\ . r , " ___

'New licHti suvažiavus 
valstybių atstovai nutari* p; 
syti rusus.atšaukti savo kari

pakėlė kardą prie;
pasipriešinimas nepavyko, šilini

1X63 melų kovo II dieną lietuviai 
brovusius rusus, bet

' buvo išvežti į Sibirą. ;



Pasaulyje viskas juda be po
ilsio. Kryptis reguliuojama 
žvaigzuz-.ų tarpusaviu elektro- 
mabiu'iizmu Ir greitį negalima 
nustatyti. Kadangi žvaigždžių 
atokumas milžiniškas; todėl pa
sitaiko. kad mes matome tiktai 
žvaigždė.- spindulius, kurie iš
spinduliavo gaj jau prįeš 1Q0 
metų ii .žvaigždės gal jau nėra, 
ji užgesus, ar nukritus. žvaigž
dės, taipgi ir misų saulė, gali 
spinduliuoti ir šildyti bilijonus 
metų, nesudega, nes degimas 
vyksta atomų sproginėjimu. Tai
gi Einšteinas be ilgio, pločio ir 
aukščio pridėjo ketvirtą Liko 
matavimą.

Jo įvairių teorijų teisingume 
patvirtino gamtos įvykių stebė
jimas ir praktinis eksperimentas 
— tyrinėjimas. Jo speciali Te- 
liatyvybės teorija paskelbta 1905 
m., nustatė, kad medžiaga, ir 
energija tėra esmėje tik du skir
tingi to paties dalyko pasireiš
kimo. Po 40 metų šitos teori
jos tikrumas buvo įrodytas,iš
sprogdinus pirmąją atominę 
bombą New Mexico tyrlaukyje, 
1945 m. liepos 16 d. Tuo būdu 
tapo surastas naujas neišsemia
mas šaltinis energijos, kr ir 
žmogus gali panaudoti.

Einšteino bendroji relTaiyvy- 
bės teorija buvo paskelbta 1916 
m. Ji buvo patikrinta ir Įvykdy
ta, stebint pilno saulės užtėmi-, 
ino progomis teorijoje numaty
tą šviesos spindulių sulinkimą, 
Be savo* siu dviejų garsiųrų re-’ 
Hątyvybės teorijų, Einšteinas su
galvojo 1949 metais dar trecio 
suvienyto lauko teoriją, kurioje, 
bandoma surasti bendri įstaty. 
mai dviem skirtingiem “laukam’* 
—■ pasaulio gravitacijai (trau
kos jėgai) ir elektromagnetiz
mui.

Taigi Einšteinas išaiškino^kad 
visos žvaigždės juda savo kryp-

PARINKO-I. GUBA

MOKSLININKAIS

M. ŠILEIKIS Šaryės sode , (Dabar šioj vifetoj O’Hara Aeroportas)

ties atokume dėl savo magneti- 
‘»U jėgų, o taip pat išaiškino ir 
mažyti baisų lauką atomo viduj 
ir iš viso, kad visi gamtps reiš
kiniai yra tik elektros ir mag
neto veiklos derinys.

M. Krikščiūnas Lietuvių En
ciklopedijoj XXV tomo psl. 110 
visa tai labai populiariai papras
tais žodžiais išdėstė ir ..nurodė 
Einšteino teorijų reikšmę. Esą. 
Descartes XVII a. Įvedė s6ku. 
rio sąvoką, sakydamas, kad Van
duo, tekėdamas iš indo pro sky
lę, sTjkuria du reiškinius. — for. 
mą (sūkuiį) ir jėgą (U-atiką). 
Iš to jis padarė išvadą, kad sū
kurys yra visatos pradžia. XIX 
i. antroje pusėje Vogt tvirtino, 
kad medžiaga yra eterio nera
mumas, Schroėdiger šią idėją 
išreiškė taip: “Elektronas, ato
me besisukdamas, sukuria ne. 
ramumą, veikiantį elektrono or
bitoje tengų. pavidalu”- Einštei
nas .gi užbaigė, 'kądc' jodąs kūnas 
yra lauko,pastkęitimas, kur in- 
tenčijbš ’ ibūsėh& ‘-keliauja per 
erdvę/įsJri’lejaiiEi'o kūno greičiu. 
SūkuryĄ.sėra inen kūnas ar. jė
ga, bet' ir- kūnas ir jėga. Masė 
yra sukoncentruota energija, 
energija yra dekoncentruota 
masė. Masė ir energija nesan.

. čios tos pačios, bet lygiavertės: 
| masė gali pavirsti energija, ener
gija — mase. Masė —■ energija 
yra visų visatos vyksmų pagrin
das. Kur energija., susikonjcenū, 
truoja L.; susiformuoja ; • masė.* 
ieur masę išsiplečia' šviesus grėi.-- 
6iu,;.tėn- radiacija; /Visata yra- ma-j 

-efes; ir.jefiergijoš;jiinginys; Masė 
■gimusi iš." 'ėnęfgijbs-- yra ėnergi -• 
jos lauko .centras.-; Kai kūnas, 
juda, draiige su: juo juda ir ener- 

■ gijos fątikas.' Masė, energija ir 
ęrdvė ’atskirai negali egzistuoti. 
Vis'atos erdvė pripildyta ente?> 
gijos laukų, kaip dubenėlis mui-

burbulų, Tai*gi Saulės. Žemės. 
Merkuroir daUg, labai' daug ir;
kitų .įvairiausių 'taukų. ” - mia kūnui išlaikyti savo formą,

pataitė Miami miesto mero ir i klausomybės atkūrimo su£a£ff. 
Floridos gubernatoriaus B. Gra-! Minėjimas įvyko Holiday Inn 

1 -A. _ '¥• O_ Min&-viešbučio pokylių salėje. Minė
jimo prelegentas buvo inž. Algis

-g liana proklamacijas. Sveikino 
į estų, čekoslovakų, lenkų, ukrai- 
, niečių atstovai. Latvių sveikini

mą |>askailė V. Samaška. J. Jan- 
kienė anglų kalba parkaitė šios 
dienos rezoliuciją. Baigus iškil- 

i mingą minėjimo dalį, buvo iš-j A. Senkus. Gubernatoriaus if 
i neštos vėliavos. Iškilmėms va
dovavo ir pravedė Vr Samaška.

Antroje 
ko solisto 
Dalyviai 
kiekvieną 
ną, kuris pakartotinai padaina
vo kelis naujus kūrinius. Sekė 
aukų rinkimas Lietuvos laisvi
nimo talkai paremti. Surinkta 
per 3,309 dol. Aukos bus paskir
tos, pagal aukotojų pageidavi
mą, L.B.. VLIKui ir ALTai. Už
baigus viso minėjimo programą, 
darbščios klubo šeimininkės vai
šino šiltais pietumis, kava ir sal
dumynais. Stalai buvo papuošti 
Amerikos ir Lietuvos vėliavėlė-- 
mis. Visos iškilmės praėjo labai 
Iškilmingai ir pakilioje nūotai-' 
ko j e.

■Malinę programą puikiai atli
ko sol. Ona šal&ūnienė, iš Port 
St. Lucie. Lnvokaciją skaitė kun.

minėjimo dalyje vy- 
A. Brazio koncertas, 
dėmesingai išklausė 
išpildytą solisto dai-

Elektra ir magnetas jau ži;*'.pavidalą, ūgjj’ formuoti išvaizdą, visatos centras yra žemė, o sau- 
;Tos jėgos yrū elektromagnetinės lė ir kiti kūnai sukasi apie že- 
Kkilmėsį. joshpima medžiagų įta- mę, Kopernikas nukėlė saulę Į 
jką .ir akcijąviena kitai, ir visos' visatos ‘centrą, o žemę, sulygin- 
'mėdžiūgos susideda iš atomų, damas su kitomis planetomis, 
jkurie savo keliu susidaro iš elek-' esą, žemė keliauja aplink saulę. 
■Arbs dąielių. ■ Taigi vis gravita- Tokiu būdu susvyravo, pasidarė,. 
' iijos ir elektromagnetiniai reiš- pasak Einšteino, žmogaus centri.

Visas pasaulis tarsi nis biblinis reikšmingumas vi
satoj netvirtas, vien iliuzija. To
dėl bažnyribs valdžios taip griež
tai iš amžių kovojo prieš naujas 

. pradędant lėtu: Paukščių idėjas, nes\jaute, jog tas iš pa-

nomi ir tiriami net nuo Graikių b ■ * ' -f v v » f'jos senųjų laikų. Prieš simt^ 
metų jie buvo laikomi atskirai^ 
savitais nepriklausomais. Bet. 
nuo XIX a. Oerstad ir Faradaję 
tyrinėjimų konstatuota, esą švie
sa,-.-Šiluma ir ^elektra yra įvai-: 
rūš tos pačios prigimties reiš
kiniai . Faraday mokinys Max - 
weli.:paškelbė elektromognetinę 
šviesosjteoriją. Taigi surado lau- 

. ką, per kurį vyksta erdvėj švie-, 
• sos bangos, radijo bangos ir kiti 
i elektromagnetiniai reiškiniai. 
' Surastos cheminės trynjmosi jė
gos, kurios laiko atomus kartu 
molekuloj. Tos jėgos, kartu gy
venančios ’ sukibusios, riša .me
džiagų dideles, dalis. Elastiškcs, 
lanksčios, .tąsios, kaip guma, le-

Great 
American 

Dream’ 
Machine

*kitliai.
-Vienalytis fabrikas^-kuriame me- 
džiaga'ir energija yra-neišskiria- 
mas pulsas ir visos-gūdėsjo for
mos, .
•Iželio (galaxies) sakųnusikiki 
elektronų laikinio greičio, -bus bina jos visą stiprybę. • 
laikomas tik -paprastas pirma-j 
pradžio lauko' kitimas struktū
ros ir koncentracijos atžvilgiu.1 
Tokiu tai būdu Einšteinas savo 
harmoninga (suderinta) mokslo 
teorija išaiškina pasaulį, kuria
me mes gyvensime.

j Žmonija, kad visa tai supras
it!, > turėjo klaikių laikotarpių.
1 Einstęinas mini' ypatingai ver- 
’ tindamas kunigą Koperniką, ku.
i ris, esą, kaip niekas kitas prisi- 
į dėjo prie žmonijos galvosenos 
j išlaisvinimo iš klerikalinio do- 
Į minavimo, palaikomo žiaurios 
■ invokacijos teroro, baudžiant net 
; mirtimi, kas drįsdavo neig..i į '
I klaidingą Ptolomėjaus ortodek-
I sinę kosmogonijos pasaką, jog

grindų .keičia jos mokslą ir dre-

Daugelis gamtos mokslininkų 
dar tebegina “atsitiktinumo’’ 
principą visatoje, norėdami pa
likti joje vietą sąmoningam “ant 
gamtinės jėgos” įsikišimui. Bet 
Einstęinas, kaip ir kiti moder
nūs fizikai, sako, kad gamtoje 
neatsitinka nieko be priežasties, 
nes ją valdo tie patys pagrindi- 

; niai įstatymai, kurių veiksmas 
visatoje neturi nei ^pradžios, nei j 
pabaigos ir vyksta misterimąjį 
matematiniu tikslumu, vienok 
ši funkcijų harmonija (derinys) 
negali būti priskirta Dievui,, 
kaip tai daro Berkeley ir Des

cartes. :

* * *
LB. Auksinio Kranto apylin

kė š. m. vasario 15 d. surengė 
Vasario 16-osios iškilmingą mi
nėjimą'. = Pągrįndinę kalbą pasa
kė L.B. veikėjas Balys ■Raugas, 
kuris akcentavo Vatikano nepa
kankamą rūpinimąsi kenčian- 
rios Lietuvos katalikų reikalais: 
nepaskyriipu lietuvio kardinolo 
ir nepakankamu susirūpinimu 
Suvalkų trikampyje lietuvių ka
talikų ■ reikalais. Paskaita buvo 
gerai išmąstyta.

Meninėje dalyje jaunuolė Ali
na (kun. Prunskio brolio duk
relė) gražiai-Įpadeklamavo kelis 
eilėraščius. Buvo renkamos au
kos, ns]>ažeidžianl aukotojo lais
vo apsisprendimo, Lietuvos lais
vinimo talkai paremti. Surinkta 
virš 800 dol. Dalyvių buvo 85 
asmenys, kurių tarpe matėsi ir 
sol. A. Brazis. Visais atvejais 
minėjimas laikomas sėkmingu.

Š.m. kovo 26 d. šaukiamas 
metinis susirinkimas, kuris 
Įvyks Pompano Beach, •Recrea
tion Center patalpose. Tokiais 
atvejais, atlikus visus formalu- 

j mus, bus renkama: valdyba, re- 
1 vizijos komisija ir atstovai į Flo

ridos L.B. apygardos suvažia
vimą.

Palm Beach County komisionie- 
rių proklamacijas ir rezoliuciją 
perskaitė Arūnas Strazdas, Mar
tos ir Zigmo sūnus. Minėjimui 
vadovavo apylinkės pirm. B. 
Aušrotas. Į minėjimą susirinko 
virš 100 asmenų. Lietuvos va
davimo talkai ptreinti buvo su
rinkta 1,523 dol.

L.B. Palm Beach apylinkės 
valdyba suruošė Lietuvos atbu
dimo pranašo J. Maironio 50 m. 
nuo jo mirties sukakties pami
nėjimą - koncertą Juno Beach 
metodistų bažnyčioje. Aktorius 
H. Kačinskas skaitys poeto kūri
nius. Meninę koncertinę dalį iš
pildė solistės 0. Blandytė Jamei- 
kienė ir 0. šalčiūnienę. Rašytoją, 
apibūdino V. Šalčiūnas.* * *

Strazdų, 14313 Ioan 
Beach Garden, Fla. 
sūnūs gyvena šiose 
ir verčiasi savose 
specialybėse. Jiedu 

mielai patarnaus visiems lietu
viams, kurie tik besikreiptų 
pūs juos.

Voldemaras A. Strazdas yra 
viceprezidentas Investavimuose. 
Pasiekęs aukštą postą investavi
muose ir šioje srityje pasiryžęs 
miela, padėti. Užinteresjioti te
sikreipia: 249 Royal Palm Way, 
Palm Beach,_ Fįą? 33480, telefo
nas (305) 655^7850.

A. George Strazdas, Realtor- 
Associate, Keyes jRęaltjU, 618 
l’.S.I, N. PalnT'-'BėSbŽą Fla. 
33408. N. Palm Beach 815-6036 
ir vakare 626-7406. Verčiasi ne
kilnojamojo turto transakcijo
mis. Cžinteresuotojie tesikrei
pia — nuelai patarnaus.

(Iš FLRP žinios)

M. ir Z. 
Dr., Palm 
33408, du 
apylinkėse 
Skirtingose

SVEIKAS PATARIMAS

'Anupras: — Ponas daktare, 
visad, kuomet tik geriu arbata, 
akis man pradeda skaudėti.

Gydytojas: — Pabandyk-išim
ti šaukštuką iš stiklinės.

vct>t«ni(* u K? pUK'e Uiat !bAd$

(Pabaiga)

i
1

MIAMI LIETUVIŲ ŽINIOS
Lietuvos nepriklausomybės , 

atgavimo 65 metų sukakties mi- j 
nėjimas Įvyko š.m. vasario 13 d.

j Lietuvių Piliečių klube.
Minėjimo iškilmės prasidėjo; 

j pamaldomis šv. Petro ir Pau- i 
liaus bažnyčioje, šv. mišias ai- i 
našavo kun. dr. V. Andriuška.

Į Pamoksle prisiminė kenčiančią • 
j Lietuva ir ten likusius mūsv ' 
Į brolius, nešančius sunku komu- i

niznio jungą. Pamaldose daly , 
. vavo Šiauliai šu vėliavomis. Po , 

pamaldų, tolimesnė eiga vykr
e.

Minėjimą atidarė ir sveikino 
klubo pirm. S. šeputienė. Daly
viams gerbiant, Šiauliai, lydimi 
tautiniais kostiumais pasipuošu
sių ponių, įnešė vėliavas į sceną. 
Sol. A. Brazis sugiedojo Ameri
kos ir Lietuves himnus, prita
riant publikai. Tylos minute pa
gerbti žuvę už Lietuvos nepri
klausomybę ir laisvę;

Kun. dr. V. Andriuška paskai
tė invokaciją. Pagrindinis kal- 
oėlojas žum. V. Meškauskas sa- 
70 žodyje gvildeno politines šių 
dienų problemas. J. Jankuvieriė

Lenkijoje vargstančių lietu
vių šeimų šalpai ruošiami siun
tiniai pas J. Šalkauskienę. No
rintieji ir galintieji paaukoti ge
rame stovyje vartotus drabu
žius, prašomi greičiau pristatyti 
J. Šalkauskienei, 1735 Pleasant 
Dr., Juno, Fla. 33408. Telefonas 
(305 ) 626-5682.

E. Domijonaitienė, M. Sla
vinskienė ir dr. O. Mironaitė, 
kuri kasmet žiemavoja pas M. 
Slavinskienę, Singer Island, ko
vo 7 d. pačios pirmosios iške
liavo Į šiaurę pasitikti pavasari 
ir praleisti vasarą.

Juozas Navasaitis serga ii- gu- 
'i Kennedy ligoninėje, Lake 
Worth, Fla.

• Kad nuo didumo pareitų, 
karvė zuikį pagautų.

ENERGY 
WISE
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J. KLAUSEIKIS

X CALIFORNIA
Prisimintos Mykolas Biržiška 

(Tęsinys)

Bet cia'.Lo- Angeles, čia kitaip.
Ataerikonėjame

Išvakarėse žiūrėjau televizi- 
zŲos žinių. Puošnus Anglijos ka
ralienės sutikimas.: Staiga vaiz
das nutrūko — pasikeitė. Tele- 
\ izijoje nuogas kūdikis.. Moteris 
j t.m riša vystyklus Reklamuo
jami “pempers”.

Parapijos salėje pagerbėm M.
Biržišką, Lietuvos himno nesu-Į 
giedojpm, o jau prasidėjo kitų 
lietuviškų “biznių” — parengi
mų su baliais ir “kokteiliais” rek
lamos. ■ < «

Kleyelandietė Milda Lenkaus
kienė kalba, smulkmeniškai dės
tydama, būsimų pasaulio lietu-

i

minučių gražūs patriotiniai saki- 
, niai aidi per garsiakalbį.

Tos reklamos negana. Scenon 
įžengia Danutė Barauskaitė-Ma- 1 
žeikienė. Reklamuoja Baltų ly- J 
gos būsimą renginį, kuriame bus 
prakalbų ir banketas su “koktei-; 
liais”, tik reikia publikos ir vi
suomenės pinigų.

Reklamos baigtos. Pirminin
kaujantis dėkoja publikai- ir Bir
žiškos paminėjimo programos at
likėjams. Kviečia į apatinę sa-i 
lę užkandai. Publika sustoja,- 
bet salės gale pasigirdo vyrų 
balsai — pradėjo Lietuvos him
ną, prisijungė ir daugiau giedu 
rių.

Biržiška gyveno, Biržišką pa-l 
minėjom, bet toji reklamomis.

Dotnuvos Žemes ūkio akademija

ij'IĮĮnį^fa

kudū sovietai buvo priversti ak
lai uždaryti L nkiios sieną, kad 
apsisaugojus nuo ‘‘užkrčtiine 

! pabaiga, tai lyg vežimo ašim’ lėni
vių dienų programos^ punktus, • varvalas, Įmd greičiau mintimis> Pastangos Baltijos respublikų 

vieno “ nuo Biržiškos prie naujų idėjų, tautiniams sąjūdžiams koordi-
nu-

nors toje pat salėje ant 
stalo .nemažą! sudėtą, reklaminių, prie nauju planų vykdymo 
raštų apie tas dienas su pii'igų riedėtume.
prašymais.; Nemažiau kaip 15 4----------------—

APIE “DINGUSIAS VALSTYBES”
š ■ ' s - i, A - t
Ąlsiliepdūmąs į anksčiau The’ 

Times ;dienraštyje išspausdintą 
straipsnį apie “dingusias valsty
bes” ’(E.L. n-11 d). Jonatlum 
Lilxmoore, Londone veikiančio 
Instituto konfliktams tirti: bib*1 
liotekjninkas, parašą to pąt. laik
raščio Redakcijai laišką, kuris 
pasirodė Vdsario 21 -d: Laiške 
buvo tai p^Įpasakyta:

—Richardo Dowdenq straips
nis ■ (“Dingusios" valstybės pas
kutinių pasiuntinys“,. vasario 
8 d.) pradžiugins tūoš/kuric no
rėtų matyti Baltijos kraštų vals
tybingumą kaip istorinį fenome
ną. Ar kas sutinka,, ar ne, su

į nuoti privedė prie jungtinio 
Baltijos komiteto įsteigimo 197f, 
metais ir prie visos eilės dalinai 
sėkmingų streikų ir transporto. 
sustabdvniu 1981 ir 1982 me
tais. Užsienio keliautojai nega- f

l

o

Įėjo tiesiai nuvažiuoti iš. Kauno 
į Rygą ir Taliną, bet turėjo suk
ti per Maskvą.

Nors Raitijos kraštų pasiun
tinybės Londone dabar neatsto
vauja nepriklausomų valstybių, 
Lietuva, Latvija ir. Estija jokiu 
būdu negali būti skaitomos kaip 
“dingusios valstybės”. — sako 
laiško autorius.

(Iš Europos Lietuvio)

aprašymu, pavaizduojant taj’ 
kaip keistą,’ tačiau nelaimingą 
anomaliją, — būtų visiškai klair 
dingą sugestionuoti, kad tas taip 
pat liečia tautas, kurias jos. Kaip 
atrodo, atstovauja. A. ?; •

Neatsižvelgiant' į. vnuo’iatinį 
spaudimą, trijų Baltijos respub
likų viduje apsisprendimo sie
kimas ne tijk kad nemažėja,'bat 
pastaraisiais5 metais netgi žv- j -■ : - - - * "
miai padidėjo: apie tai kalbą ir 
Europos Parlapiento rezoliucija,, 
kurią autorius paminėjo.

Nuo to laiko, kai. kaip m:tu 
Sovietų kariuomenė ;vėl okupa
vo Lietuvą, Sovietų kovos, prieš 
lietuvių partizanus nusitęsė gė-

rokai į 1950-uosiūs metus, 
valdžia krašte įsitvirtino vos 
prieš. 30 mietų. Gyventojų pla
čiai remiamas sąjūdis už tauti
nių1 bei Civilinių teisių atitatymą' 

■Teoretiškai prasidėjo nuo 1972 
metų, kada jauno studento Ro
mo Kalantos susideginimas pri- 

■ vedė .prie visos eilės- tautinių 
riaušių ir demonstracijų res
publikos dviejuose didžiausiuose 
įmestuose Kaune ir'Vilniuje. j

Nho to laiko nuolatinį sąjū
džio augimą, ypač: tarp sovietų, 
išauklėto jaunimo, .vaizduoja 
neoficialūs ., laikraščiai, kurių > 
bent tuzinas išleidžiama Lietu
voje, taip' pat dažni suėmimai 
bei. teismai-- , ;

Kadangi Romos katalikų Baž- 
į nyčia-Lietuvoje visuomet vaidi
no vadovaujantį vaidmenį, pa
laikydama lietuvių tautines ir 
kultūrines tradicijas (70 nuoš. 

, Lietuvos gyventojų yra ar tik 
nominalūs, ar praktikuojantieji j 
katalikai), todėl, visai sūpran-*

VINCĄ ŽEMAITĮ PRISIMINUS
Ar

kad ners po vienuolikos meti J 
žurnalas “į Laisvę” tą nuomo
nę išspausdino, kuri yra visai 
priešinga išspausdintai tame 
pačiame žurnale 1967.XI, nr. 41 z 
78 istoriko prof. Z. Ivinskio nuo
monei, kur straipsny — Aktu;:-' 
lieji Lietuvos istorijos klausi-’ 
mąi. (Beieškant objektyvesnio’., 
kriterijaus mūsų tautos praei
čiai) — teisinama Smetonos 
pabėgimas. (Žinoma, būtų dar 
rimčiau išėję, jei Balys būtų 
skaitęs tuo klausimu ir lietuviš
ką spaudą ir ją paminėjęs, kaip 
jis su didęle pagarba paminėjo 
Čeginską — nors Augustaitis tai 
grupei ir nepriklauso). ,

Dr. Z. Ivinskis, teisindamas 
Smetonos pabėgimą, lygina jį 
su nepabėgusiais kitais Pabal
tijo kraštų preidentais;— estų 
Paetsu ir latviu Ulmaniu, su- 
šukdamas: “į kokią padėtį pa
teko-nebeturėjusieji kur pabėg-. 
ti kitų dviejų valstybių prezi- s 
dentai” (ibid.), kurie nieko tuo 
nepasiekė” ir savo laisvės die
nas užbaigė tragiškomis depor
tacijomis!” (ibid.).

Prof. Ivinskis, tvirtindamas, 
kad visų trijų Pabaltijo kraštų 
buvo vienoda politinė padėtis la
bai klysta. Lietuvos padėtis, dėl 
Reicho - interesų Lietuvoje ir. 
(strateginiais sumetimais) no
ro ją turėti, savo įtakoje (ką 
rodo, net tos juostos sukūrimas), 
buvo geresnė už latvių ir estų, ir 
tik stokavo įžvalgesnių ir nt- 
sakomingesnių Lietuvai politi
kų — tuo pasinaudoti, bet ne visi
ką pametus bėgti.

Beieškodamas Smetonai tei
sinti argamentų, prof. Ivinskis 
nėvykusiąi lygina Smetoną su 
sportininku, -kurį, girdi; nega- 

. Įima bausti, jei jis nepajėgia iš
šokti-, tokią 'metrų normą, kaip 
-jo' kaimynas,, todėl negalima ir 
Smetonos kaltinti... Gaila, kad 
dr. Ivinskis tuo klaidina visuo
menę, šuhaikihdamas išaiškinti 

. tikrąją Smetonos veiklos padėtį, 
L jo apsileidimus ir jo režimo ne

sugebėjimus.
1 ' jj ’^Bus” daugiau)

no ir ten užimti gynimosi po
zicijas. Yra beveik tikras daly
kas, kad raudonoji armija nebū
tų išdrįsusi peržengti Nemuno, 
ir jau jokiu būdu nebūtų brovu- 
sis į Vokietijai pažadėtą terito
rijų? jeigu lietuviai būtų gyi- 
nęsi. Mūsų trys divizijos būtų 
sulaikiusios visus tris Sovietų 
korpusus, nes visados atsargūs 
Sovietai nebūtų rizikavę susi
durti su vokiečiais. Būtų išlai
kytas suverenumas daugiau ne
gu vienam valsčiuje, kaip po 
laikui svajojo Smetona. Nebu
vo vokiečių interesas tada Lie
tuvą pribaigti, jų tikslas buvo 
kaip tik laikyti Lietuvos klausi
mą atvirą. Tada Antrojo Pa
saulinio Karo metu Lietuva bū
tų atsidūrusi tokioje padėtyje, 
kaip Rumunija ir Vengrija. Ir 
nebūtų buvę Lietuvoje nei vo
kiečių komisarų, nei Gestapo” 
(ibid. pusi. 40).

Jonas Augustaitis’ prieš vie
nuolika metų dėl Smetonos ir 
gen. Musteikia betvarkiško 1940 
m. birž. 15 d. apleidimo Lietu
vos, pasirėmęs tais pačiais šal
tiniais, kaip ir dr. J.’Balys (Ak- 
ten zur cfeutschen auswaertigen 
Politik, 1918—1945; Documents 
of German Foreign Policy 1.918- 
45;; Nazi-Soviet Relations 1939- 
41 Dep. of State, 1949 ir kitais) 
rašė “Naujienose” (žiūr.: Raš
tikio “Kovose dėl Lietuvos” ,ant
rasis atsiminimų tomas, 1958. 
VI.9, 7-j i atkarpa): “Ar reikėjo 
1940 m. birželio mėn. 15 d. Sme
tonai - Musteikiui betvarkiškai 
apleisti Kauną? Vadinasi, Su
valkijos juosta birželio 15 die
na buvo Reicho įtakos zona“Mo- 
lotovas pranešė p. Schulenbur- 
gui (Reicho atstovui Maskvo2 
je, V. Ž.),-‘kad Sovietų lęariuo- 

>menė jos neužims,, if jji T(tOji 
juosta) nebuvo užimta,'todėl p. 
Smetond'- (ir p. Musteikis’,-■ jei 
-jau bėgo) neturėjo jokio.reikalo 
bėgti..į Reichą ir veržtis.per už
leistą sienos buomą; ar būti per
nešamam per upelį, bet; visai; 
Saugiai /galėjo, sustoti VilkaViš- 
kyjė, ar Marijampolėje vaka
rinėje' Šešupės-pusėje” ,s(ibids).

Tame pat rašinyje (liepos m. 
30 d., 46 atkarpoje, viso buvo 49 
atįs) plačiau; per Visą atkarpą 
išdėsto, kad Smetona ir vyriau
sybė Visai saugiai įgalėjo įsikur
ti toje juostoje. (Dėl išdėstyto 
ilgumo’ čia nėkaįį'dju, Įj’ęt^ pata
riu pasiskaityti)/; 1' ' 'i' .
..: Čia me -tiek ’svarbu paišinėti 
— ar dr; J. Balys/ rašydamas 
apie, tą Sūduvos .krašto juostą 
ir ja nepasinaudojimą,. skaitė 
prieš, tai J. Augustaičio įrody
mus, kad-. Smetonai - Musteikiui 
visai nereikėjo viską- pametus 

ti mūsų kariuomenę už •_ Nemū— bėgti; ' bet yra daug - svarbiau,

svarstykime nuodugniau šią vie
ną skaudžiausių ir nelaimingiau
siu lietuvių tautai ir valstybei 
padarytų skriaudų ir žalų.

Žurnale “I Laisvę” 46 (83) 
nr. (1969.X) yra išspausdintas 
dr. Jono Balio ilgokas straips
nis: “Sovietų ir Nacių byla dėl 
Užnemunės ruožo” — su auto
riaus fotografija ir trumpa bio
grafija, kas parodo, kad redak
cija. pripažįsta straipsniui dide
lę vertę... Dr. J. Balys nagrinėja 
1939 m. rugpjūčio mėn. Ribben- 
tropo-Molotovo derybas dėl pa
siskirstymo įtakomis Pabaltijo 
valstybėse, primena slaptuosius 
susitarimus, pagal kuriuos Es
tija su Latvija buvo paliktos 
Sovietu įtakai, Lietuva - Reicho 
Ir tik po Lenkijos su Reichu ka
re žlugimo, antruoju slaptu su
sitarimu (slaptas -protokolas 
1939.IX.28) Lietuva buvo j iš
keista Reicho - Sovietų Sąjungai 
už Lenkijos Liublino žemes (ar 
tai ne istorinio ■ pasikartojimo 
ironija?!). Tačiau Reicho įta
koje paliko dar Sūduvos .(Suval
kijos) žemės juosta iki Šešupės,

Dr. J. Balys nuodugniai apra-- 
šo Ribbentropo su Molotovu il
gas dėl tos juostos derybas,.kol 
galutinai Sovietai <1941- mėtai? 

J ®ausio mėn. 10 di nupirko’ją iš 
, ' Reicho už septynis su puse mi- 

į Laisvę” | lijonų dolerių, tai yra — kiek 
Istorikas JAV sumokėjo Rusijai už Alias-

tikrai Lietuva nesuvaidino jai skirto vaidmens?
apie Smetonos pabėqimą) 
; . ’ : ' i

mėn. 15 d. pabėgimą į Reichą. 
Augustaitis 1958 m. birž. mėn.
9 d. rašė “Naujienose”, kad 

. Smetonai nereikėjo bėgti i 
• Reichą, bet apsistoti Sūduvos 
juostoje į lietus (vakarus) 
nuo Šešupės?^' Vilkaviškyje, 
nes toji ijuo§®8|'buvo palikta 

. Reicho itak-g^žsna. (žr.-. Re-?
cenzija-St.vįRŠštikio “Kovose 
dėl Lietuvijs^^-ji atkarpa);. 
Dr. Jonas Baj.ys, .po vienuoli
kos metų, žurnale “Į Laisvę”, 

’ pasirėmęs tais pačiais šalti
niais, ką ir Augustaitis, taip 
pat sako, kad Smetonai nerei
kėjo bėgti, bet persikelti į’ 

; Vilkaviškį. (Žr.: 1 
1969, Nr. 46 (83).
dr. Z. Ivinskis tačiau teisina1 M (ir tai po to, Hitleris bu- 
Smetonos pabėgimą, nes, gir-j 
di, pasilikę latvių (Ulmanis) ir 
estų (Paetsj prezidentai, ne
galėjo padėti tautai ir žu
vo...) .

(Aucustaitis, Balys?K Ivinski;

r.

Miškininkas Vincas žemaitis
•» . ' * . -* ' u*

Prieš mėnesį miškininkas Vincas 
žemaitis buvo išvežtas į5 ligoninę, 
operuotas ir, sąmonės neatgavęs, ne
tikėtai mirė. : 1

Nei laidotuvių metu, nei po laido
tuvių, niekas neparašė Vinco žemai
čio atlikto ir dar nebaigto darbd ver
tinimo. Mums atrodo, kad miškinin
kas Žemaitis buvo nepaprastai dide- 

. lis lietuvis, kad jojo mirties proga 
.__  ... ' \ i I nebūtu prisimintas jo vestas istorinislama, jai teko pakelti sunkau-Lr darbas. Velionis^ buvo
sias sovietų valdžios represijas.! krikščionis demokratas, geriau pazi-

Lieiuvos Katalikų Bažnyčios 
. Kronika yra pats pilniausias ir 
ilgiausiai einantis sąvilaidos laik
raštis Sov. Sąjungoje: jo angliš
koji laida yra lengvai gaunama.

Lietuvių disidentų galia išryš
kėjo Sobdarumo laikotarpyje,NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokai 
1954 m. metraiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vin« 
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukfflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K- Matusevičiau* ir Y 
Meilaus straipsniai bei studijas, ffiustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kalu boa, A. Rūkitelės ir A. 
kūrybos povedkalai*. 365 pu*L knyga kainuoja tik 33.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir trr 
tintą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairų 
Iventeg be^jų istoriją ir eigą. Įdomi skaitytį ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas luoto' Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aauaaf 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ute 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp

no Lietuvos miškus, negu kuris kitas 
; miškininkas, paruošė kelis veikalus 
apie Lietuvos praeiti, lietuviškomis 
akimis vertino šių dienų lietuvišką 
gyvenimą. v

Norime priminti lietuviams kelis 
jo darbus, naudingus visiems lietuvių 
tautos praeities tyrinėtojams. Spaus
diname Vinco Žemaičio rašinį, spaus
dintą Naujienose 1970 metų sausio 
10 ir kitomis dienomis. Štai jis: .

Visi jie trys rašė apie prez.
Smetonos 1940 m. birželio mą. Šios sukakties proga p

Šių metų sausio mėn. TO d. su
kako 29 rneįąi, kai minimą Sū
duvos juostą Reichas, padaręs 
“čigonišką’’ bizni (Kuhhandel) 
su Sovietų Rusija, perleido pa
starajai už sulygtą vertybių SU

vo nutaręs karo žygį (Barba
rossa) į Sovietų Rusiją). Sa
vo straipsni dr. Balys baigia to
kiomis išvadomis: ''

“Lietuva galėjo išlaikyti su-’ 
verenumą... šiandien tiesiog ne
galima suprasti, kodėl ; prezi
dentas ir vyriausybė, gavę So
vietų ultimatumą, jo neatmetė 
(būtų užtekę. į jį nieko1 neat
sakyti), Jr nepersikėlė,- sakysim, 
Į Vilkaviškį. Reikėjo1 pęrmes-

’ SERVE WITH PRIDE IN ' 
THE NATIONAL GUARD

> LIKTU V1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttmilrart
[Somlal par»iyt* ftudij* *pie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* | 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs Hekrienan. 
,TriuriuL T>e'fiinv« nu atrankom k. paba'ffrje duodam*
ritovardHų pavadinimalvlr jų vertini*! | vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pr®L knygoje yra Rytprūsių iamėlapi*. Kaina l<

> K4 EAUM1S LIMA, rašytojo* Petronėlė* Orintaltė* >t*?
mfnAnal tr minty* apie rtroenls tr vietas d ęprOL Lietuvoje tr ph 
maišiai* bolševikų dkupacijo* metais. Knyga turi 234 puslapini 
bet kainuoja tik 13. • ‘ ”, *

t JULIUS JANONIS, poetą* tr revoliucionierių*, nestrpra* 
ta* tr klaidingai interpretuojami* gyvenime ir politikoje'; tik ?h 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po^ 

s. Diba- būtu ; sralima vadinti kovotoju už žmogaus tel>« 
Knyga yra didelio fMmato, 265 puslapiu, kainuoja M.
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parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria ‘kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. «Ks mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
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Kviklio sena plokštele
Kviklys neseniai Drauge vėl pradėjo giedoti seną 

giesmelę, kad vyresnieji nepalaiko ryšių su tauta, o tik 
jaunimas domisi okupuotos Lietuvos gyvenimu.

Argi jaunimas su artimaisiais tėvynėje palaiko ry
šius laiškais ir siuntiniais? Ne jaunimas išsikalba apie 
lietuvių gyvenimą okupuotame krašte su iškviestu gimi
naičiu. Vyresnieji, nuvykę į Vilnių, kad ir 5 dienoms, 
išsikalba su gimtaisiais apie jų gyvenimo sąlygas oku-

■ krtrte. Jaunimas, nuvykęs Į Vilniaus propa^. 
gandos kursus arba kad ir kelias savaites praleidęs Rodi
nos pareigūnų glohęjąpTpsfe'ekškd’rsijo'se’,' tiesa; matė, kiek 
ir kokių paminklų pristatyta rusų herojams. Bet jie ne
turėjo progos pažinti tikrą okupacijos vargą, nes juos 
visur lydėjo ir viską jiems aiškino okupanto statytiniai.

Ar ne juokingai atrodo tvirtinimas, kad žmonės, ku
rie lankėsi okup. Lietuvoje ir buvo globojami okupanto 
agentu, galėtų susitikti su kovojančios tautos atstovais? 
Kaip i tekius ekskursantus žiūri okup. Lietuvos lietuviai, 
aiškiai pasakė jaunasis Giedra. Tiek mes žinome, tiek 
ir okup. tėvynėje gyvenantieji lietuviai žino, kad tik oku
panto pataikūnai ekskursantai vežiojami po kurortus.

Galima abejoti ir Kviklio tvirtinimu, kad jaunimas 
labai domisi pogrindžio spauda. Ne jaunimas čia dau- ’ 
gina ir platina tą pogrindžio spaudą. Kiek žinau, tą darbą 
atlieka vyresnieji, kaip Kviklys vadina — senoji karta.

Jis džiaugiasi, kad Pasaulio Lietuvių Dienų rengėjai 
paskelbė šūkį: “Vienybėje su kovojančia tauta”. Visada 
šūkiai parenkami gražiai, patraukliai skambantieji. 
Šūkiai paprastai parodo darbų tikslą. Bet dažnai būna, 
kad šūkis rodo vienon kryptin, o gyvenime einama visai 
priešingai. Taip ir čia. Rengėjai paskelbia šūkį ‘Vieny
bėje su kovojančia tauta”, o rengėjų valdomoje spaudoje 
visą laiką buvo proteguojama vykti į Vilniaus propagan
dos kursus arba naudotis okupanto Įsteigtos Tėviškės 
draugijos apmokamomis atostogomis. Tiek į kursus, tiek 1
atostogoms, dauguma buvo parenkami asmenys, patai- noti, k 
kaujantieji okupanto statytiniams. Ne veltui ir vadų dūk-

$45.01
$24.0C

$5.(X

. $22.01
,. $15 00
. $4.01

Kuršių manose

Paskutinė Stalino paminklo^ 
naktis Kaune

Nėpageidaujami kultūros paminklai 
pavergtoj Lietuvoj

(Tęsinys)
Taigi vos tik mirė Stalinas ir 

pradėjo Stalino saulė nebešvies- 
ci, o užgesus Stalino saulei — 
liko tikras Stalino vardas — ti
ronas, žmogžudys. O tironams 
pastatyti . paminklai, nors jie bū
tų,-ir gražiausi, po jų mirties 
naikinami. Na ir prasidėjo po 
visą plačiąją tėvynę tirono 
garbei pastatytų paminklų grio
vimas. ,.

Niekas negalėjo tikėti, kad 
tiek išgarbintą, išdievintą, mo
kytoją, genijų, saulę taip greit 
jo buvę gatbihtojai nuvertins.

! Juk visi komunistų vadai vado.
I vavosi genialaus vado — Stali
no mintimis, jas kartojo ir- stai
ga patys parodė kokį niekšą jie 
garbino ir kitus vertė jį gar
binti.'

Ne tik Rusijoj, bet ir jų- pa
vergtuose kraštuose išgriovė Sta-.

i lino garbei statytus paminklus. 
Ypatingai didingas paminklas 
buvo pastatytas Stalino- garbei- 
Kaune, Lenino prospekte (bu
vusio Vytauto prospekto, ir kam- • 
pas Laisvės alėjos). Tai didžiu
lis paminklas (Stalinas kariškoj 
uniformoj), ant aukšto pjedesta
lo ųžrioglinta Stalino skulptūra.

lų, žinoma, lietuvių pinigais, paminklai Tapybinei armijai 
Juk visi tie Lenino paminklai 
lietuvių nekenčiami — komu
nistų garbinamų dievų pamink
lų vie.a RuJjos žemėj, bet he 
Lietuvoj.

L-e tuviai turi pakankamą: są
ru gaibingų žmonių, kurie yra] 
avo darbais nusipelnę lietuvių 
aulos pagarbą ir meilę ir jų aL 
.-.'irimui pastatytais paminklais 
.ui i puošti Lietuvos žemę Lie- 
.uvos žemė yra lietuvių žemė, o 
jie pavergė o paminklams sta
lyti. Pavergėjo pastatyti pa- 
.ninklai* — neįkvėpę lietuvių 
tautos meilės pavergėjui. Tai 
šventa tiesa.

Gražiausios Lietuvos miestų 
vietos užgriozdintos Lenino pa
minklais. Vilniuje, buvusioj Lu
kiškių aikštėje, pačiame aikš
tės centre (1952 m.) pastatytas 
i-emnui oammklas aut stačia
kampio rausvo granito posta
mento su laiptų pakopomis už- 
riugijKa aukšta bronzinė Leni
no skulptūra. Čia rengiamos 
komunistinės šventės prie ko
munistų dievo — Lenino pa
minklo. v

Panašus Lenino paminklas yrą 
K pastatytas Kiune, r Janonio aikš- 

. z :tės centre.' Jį sudaro bronzinė.
.SVi^ Mino skulptūra šlifuoto

granito' postamento; t ' . ,
Didingas Lepino ■ paminklas

• sipuošęs žvaigždėmis. Mėnulis -iš 
aukštybių šaldai žvelgė iš savo 
pusračio i Lietuvos pavergtų že
mę. Išdidžiai atrodė Stalino pa
minklas naktį. Bet štai praeivių 
nustebimui — atvyko keletas 
vyrų su traktorium prie Sta
lino paminklo ir išlipę iš trak
toriaus pradėjo darbuotis. Pra
eiviai su didžiausiu atidumu, šte-

H O/.rvO ^VAlSlAb

ELDORADO
(Tęsinys)

Garsesnės vietos kaip Slavikai niekad nebu
vau girdėjęs. Labai didžiavatrsi. Didžiavosi ir visi 
suaugusieji. Niekas visoje žinomoje apylinkėje 
neturėjo praloto. Tiktai mes. Mūsų pralotas Pran
ciškus Andrukaitis (kitų pravardžiuojamas Andr- 
žejevvsky) buvo tarytum antrasis popiežius. Visi 
labai jį gerbė ir šlovino. Toksai dvasininkas, kaip 
koks dangaus gyventojas, tolimas ir nepasiekia
mas man buvo. Net svajoti nedrįsdavau, kad aš 
galėčiau kada nors toksai tapti. Jo vežėjas Anup
ras — kas kita. Apie tai dažnai pasvajodavau. 
Nieku kitu užaugęs nenorėjau būti, kaip tik pra
loto vežėju.

Apsalęs, degančiomis akimis žiūrėdavau į 
Aanuprą, kai jis privažiuodavo karietoj prie stik
linio klebonijos prieangio ir laukdavo išeinančio 
praloto. Kasdien paprastas, apsmukęs būdavo ta
sai Anupras. Bet šiuo momentu — toks išdidus, 
puošnus ir tarytum visai nepažįstamas man. Sėdi 
ankstai juodoj žvilgančioj karietoj, dailiai raudo
nomis jn .stelėmis išrašytais tekiniais. Švarus, 
nusiskutęs. Ilgi šviesūs ūsai papustyti ir stamant- 
i'ai ■ 'tyri' į viršų. Veidas tarytum papilnėjęs 
ir lab. i ■> . ’ . A n galvos aukšta, kita skrybėlė. 
Ji sa\. ti;4 . \'iekas tokios neturėdavo. Viršus 
pk t !vą'?i kaip aštriu peiliu, nuriektas.

Slinku net patikėti, kad tięk 
cįug yrą primatytų pavergtoj 
Lietuvoj Tarybinės armijos pa
minklų. Tarybinių karių kapi-

! ųės ir paminklas Klaipėdoj — 
I pžilardoti kaiiai “išvadavę 1945 
: m- sausro mėa, Klaipėdą iš fa

šistų jungo”. Vienuolikai karių 
po mirties suteikti Tarybų S-gos 
didvyrių vardai.

Geros akys dūmų (melo) ne
bijo: Klaipėdos pavergimą vadi
na išlaisvinimu iš fašistų jungo! 
Jeigu kitų rungą nuima, o užde
da savo jungą tai nėra išlaisvi
nimas, o grynas komunistų aki
plėšiškas melas. Tokių išlaisvin- 
to.ų paminklams Lietuvoj vie
tos neturi būti — jų vieta Ru
sijoj. \

Toliau melas kartojamas: Pa
minklas Tarybinei armijai “iš
vaduotojai” Šiaulių miesto, ša
lia Saiduvės piliakalnio pasta
tytas didingas paminklas su už
rašu.- “Tapybinės armijos ka
riams, išvadavusiems Šiaulius iš 
hitlerinės okupacijos Didžiajam 
tėvynės kare 1941—1945 m.”

joj sutvarkytoj centrinėj aikš
tėj-. Tokių parniūkiu, pastatytų 
Lenino garbei, ■ yra visuose Lie
tuvos miestuose, bet apie juos 
neverta daugiau rašyti
Pavergėjas Lietuvį Ictįt&^zuoja 

‘ i gyvais ir mįrusidį: '

Pavergė jas'Lįetuv^. kolonizuos 
ja- ne tik gyvais, g^ivėždamai' 
rusų LiefayoŲ, bpį-ip irusiais:

išiaisvinhnas; vietoje hitlerinės 
okupacijos — užkrovė negirdė
tų neregėtą žiauriąją raudonųjų 
komu Įrištų okupaciją. '

Kiek čia tų išvaduotojų: ..
Paminklas Tarybiniams ka

riams, “išvaduotojams” Panevė
žyje, Andrijonavo g. karių ka-

: ■; Tarybiniams kariams pastaty
tas paminklas Kaišiadoryse, ka
rių kapinėse. •

Paminklas Tarybinei armijai
?č|uš greit’daugėjo''tT prišfrinko 
žmonių minia, o. ypač, netruko 
u- vaikų. Visi stebi įvyki Jau 
darbininkai apkabino lyiituš Stą- . , ~ ~
lino paminklą. Visiems 'aiškų, < Ivano, černiakbvskio kapas ir 
kas greit įvyks. Dar. akimirką: -ir paminklas Vilniuję — 1945.2.20 
įvyks lemiamas jėgų bandymas, d. palaidotas Rytprūsiuose žuvęs 
Sujudėjo traktorius, —prašidė- rusų generolas, kurio yadovau- 
jo lemiama kova. Vaikai šū di- į amą kariuomenė 1944 m. liepos 
džiausiu < 
šaukti: —

“Stalinai, laikykis, 
Stalinai, nepasiduok”!

Bet, deja, vargšas Stalinas ne
atsilaikė ir nuvirto žemėn su 
didžiu triukšmu, suskambėjo, 
lyg tai būtų iš Stalino vidurių 
pasprukęs šimtas velnių.

Visi lietuviai pralinksmėjo, 
kad Kaune prie Vytauto parko 
išnyko žmonijos pabaisos pa
minklas.

Taigi; “Sic transit gloria mun- 
di” — taip praeina pasaulio gar
bė. Lietuvos žemė laisva nuo 
Stalino paminklų.

Dar Lietuvos žemę sunkiai

ros buvo vaišinamos Vilniuje. Todėl ir. tie asmenys ten 
bendravo ne su kovojančios tautos atstovais, bet su oku
panto statytiniais.

Todėl ir kyla abejonė, kaip tų dienų vadovai, kurių 
nemaža dalis bendravo ar protegavo bendravimą su 
okupanto agentais, dabar bus “Vienybėje su kovojančia 
tauta”.

Keistai atrodo pakartotinas Kviklio reiškiamas rū
pestis, noras sužinoti ar šelpiami okup. Lietuvoj pogrin
džio kovotojai ir, jeigu šelpiami, Jai kodėl niekur neskel
biama. Galime būti tikri, kad jeigu daug kam, jų tarpe 
ir Kvikliui bus žinoma, kas ir kiek šelpia ir koks okup. 
Lietuvos pogrindžio kovotojas buvo sušelptas, tai KGB 
agentai tikrai žinos ir tas kovotojas bus greitai likviduo
tas.' Todėl, ar reikėtų Draugui nuolatos skelbti tuos 
Kviklio norus?

Kas galėtų pasakyti, kodėl Kvikliui taip rūpi suži-1 .
yra šelpiamas okupuoto] Lietuvoj? . , la> kad Uetuvbs pavergėjas pri.

Ignas Petrauskas statė tiek daug Lenino pamink-

Iš šonų stambios sidabrinės žvaigždės. Burnosas 
ilgas, sunkus ir taip pat juodas. Iš priešakio 

i dviem eilėm didžiulės spindinčios sagos, lyg nauji 
sidabro rubliai. Sėdi atsilošęs, rankas pratiesęs. 

i Baltomis pirštinėmis laiko žalias juostotas va
džias. Tolydžio stabdo nerimstantį ketvertą. .

( Tas ketvertas visada stebindavo žmones ii’ 
(dar daugiau garsindavo pralotą. Niekas apylin
kėj ketvertu nevažinėjo ir niekas nemokėjo taip 
gražiai suvaldyti, kaip Anupras. Dėl to tik ir ža- 

į vėjo jis mane. Tikriausiai ne pats Anupras žavėjo, 
kiek visa tai, kas jo turima ir valdoma. Ypačiai 
žirgai — kaip viesulas. Rodos, ligi pat padangių

i Užneštų. Visi vienodi, juodbėriai, smarkūs ir 
i ugningi.

Apsilankydavau pas Anuprą arklidėj. Daž
nai, nutraukęs valandėlę, užbėgdavau ten. Šne
kindavau tubs žirgus, glostydavau juos. Arklidėj 
visai ramūs^ jaukūs būdavo, bet pakinkyti — 
kaip žarija. Padėdavau Anuprui tvarkytis. Po 
ruošos nuvirsdavom abudu kampuke ant šieno ar 
ant šiaudų. Jis pasekdavo man pasakų ir pripa
sakodavo įvairiausių istorijų. Daug mokėjo —« vi
sur buvęs, važinėjęs.

Anupras gyveno senberniu toj pačioj špitolėj 
ir mane labai mylėjo. Visada mudu sutikdavom. 
Niekas, sakyčiau, nedrįsdavo paliesti jo botago, 
o man leisdavo pašmaikštuoti ir papliaukšėtų Di
delį malonumą turėdavau. Botagas ypatingas.-Nei 
piemenys, nei pats kerdžius tokio neturėdavo.

: makščių; apylinkėj.,
Paminklas; žirimsienis. Taryb. 

kari ams Palange j.' Didžiun s (pro
pagandinis) paminklas. Tokių

entuziazmu pradėjo 13 d. “išvadavo” Vilnių. Aikštė 
buvo-pavadinta J. Černiakovskio 
yardu; O paminkle didžiulėm 
raidėm Įrašas:, “Armijos gene
rolui Cherniakovskiūi L. D.. Nuo 
lietuvių tautos”.

Deja, lietuvių tauta Lietuvos 
pavergėjo generolams pamink
lų nestato. Tai gėdingas paver
gėjo panaudojimas lietuvių tau
tos vardo.

Jeigu po karo rusai būtų pa
sitraukę iš Lietuvos ir Lietuva 
būtų laisva, tuomet tiktų įrašas 
nuo lietuvių tautos, bet dabar 
tai šventvagiškas lietuvių tautos 
vardo naudojimas.

Tai didžiulis masyvus pamin
klas. šalia paminklo granito 
antkapis, bet šio paminklo ir ant
kapio ne vieta Lietuvoj, kol Lie
tuva rusų pavergta.

Kotas ilgas, labai lengvas, lankstus, nendrinis ir 
j rusvai nulakeriuotas. Ant drūtgalio misinginė 
tižmova. Virvelė balta balta, kaip pranciškonų 

(juostelė. Prie panerklo raudonų vilnonių siūlų 
kutas.

Apie Smulkį nė neprisiminčiau, jei ne mano 
! tėvas. Smulkis toks pat žydas, kaip daugelis. Tru
putį prasikėtęs, lenktomis kojomis, peisuotas, 
balzgana barzda ir su ilgais ciceliais. Visada labai 
gyvas ir judrus, kai turi žmonių. Jei smuklėj tylu, 
dažniausiai sėdi jis pašalėj ant suolo. Tada toks 
liūdnas, pavargėliškas, šūsmukęs, kad net gaila. 
Pešioja sau susiraičiusią barzdą, arba sukioja 
rodomąjį pirštą didelėje, nukabusioje nosyje.

Jo smuklė nuokalnėj, pakeliui j Prūsus. Daž
nai ten geria Ir triukšmauja pasienio kareiviai, 
vakmistras. žandarai. Niekas į tai nekreipia dė
mesio. Visiems priprasta. Tik mano tėvas kaž
kodėl gana jautrus dėl tos smuklės, nors degtinės 
nei iš tolo nemėgsta. Visada domisi, kas ten iš 
policijos geria. Kaltais sustoja ties smukle, pasi
šneka, o kartais dideliu lanku, palaukėmis ap
lenkia. ,

Nei su Smulkiu, nei su jo smukle aš nieko 
bendra neturėjau. Buvo kiti asmenys,-apie ku

priuos sukosi visas mano gyvenimas. Tai pralotas 
Į — mūsų klebonas, kunigas Sederavičius,- Anup
ras, Agočiukė ir tėvas. Kartais paišdykaudavau 
su vienmečiais miestelio berniukais. Kai kurie jų 
ateidavo patarnauti nrie mišių. Aš irgi buvau

 - - --------------------- --- --- ------------------------- ------------------------------------------------------------------ >

nebuvo, mat, Lietuvos pavergė
jas, lietuvių prakaitu uždirbtais 
pinigais, prisistatė Lietuvos žė- 

. mėj didingų paminklų. .
Na, ir dar koks Įrašas pamink

le — tai komunistų .valstybinis 
melas: ' _

“1944 m. spalio 9 d. Rąudono- 
sids .armijos kariai grąžino, lais
vę Lietuvos pajūriui”.

Klaipėdoj pastatytas pergalės 
— “išvaduotojams” didingas, pa
minklas.

Paminklas Didž. tėvynės karo 
partizanui Tarybos Š-gos didvy
riui Juozui Vitui.

Paminklas tarybiniams pasie
niečiams Lazdijuose.

Tų paminklų pavergtoj Lietu
voj tiek pristatyta, kad aš jų čia 
tik mažą dalį suminėjau. Bet 
dar reikia vieną kitą žodį tarti 
apie komunistų pastatytą pa
minklą “Keturi komunistai”.

(Bus daugiau)

klapčiukas — labai mažas dai1, gal mažiausias iš 
visų. Tačiau, kaip zakristijono sūhūš, visada lai
kydavau save vyresniuoju. Viskas išeitų gerai, jei 
ne toji knyga, arba inišolas. Su dideliu vargu pa- 
siekdavau ją ant altoriaus, paskui,-apnešdamas 
laiptais, daug baimės turėdavau, kad nepar- 
griūeiąu.

Mano tėvas. .. Dažnai, kai dėl jo susimąsty- 
davau, jis man neatspėjama mįslė pasirodydavo. 
Anupras labiau suprantamas, jaukesnis ir lyg ar
timesnis būdavo. Toks keistas, savotiškas tas ma
no tėvas. Nuolat susimąstęs, kažkuo susirūpinęs, 
paslaptingas. Vis nerimstąs, mažai sėdįs namie. 

įKeisčikiteia, kad naktimis pradingdavo. Kodėl — 
niekaip h«upfasdavati. Ir klausti nedrįsdavau 
dėl jd paties nerimo ir slegiamo slaptumo mūsų 
namuose. Visa lai baugiai veikdavo mane.

Dvejopas pasirodydavo man tėvas: vienoks 
namuose, kltfiks' už jų? Namie jausdąyosf pavar
gęs ir taikydavusi kaip galima greičiau prigulti. 
Mama vadindavo ji Pranu, kartais drimba, sluiv 
kinta. Tiesa, buvo stambus, truputį lyg nerangus? 
kai hainuose. Bėt, apskritai^ dailei nuaugęs vy
ras Rvalue, juodbruvas ir tvirtos. Tuo aš didžiulj- 
dav&uri. Zakristijoj; klebonijoj ar viešumoj jau 
visai kitoks būdavo. Tada jį vadinadavo ponas 
Pranciškus, ponas Straublius. Anuprui njekns 
nepridėdavo ponas. Dėl to gerokai nusimindavau.

(Bus daugiau)
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Funeral Home and Cremation Service

L
Natiurmortas. AliejusMail. Poceviciute

I

TEL. 233-8553 
Sorvko 855-4504, Page 06054

Amerikos Lietuviu Piliečiy Pašal
pos klubo metuus narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 13 d., 1 vai. 
popiet, Anelės AojaK saleje, 4500 S. 
Taiman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svatoių reikalų aptarti.

Rožė Didzgalvxs, rast.

£

i

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'Westchester Community klinikos 

Medicinos direktoriui
1938 S. Manheim Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom i s 

ir kas antra šeštadienį 8—3 vai 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted SL, Chicago, IL 6060«

SUSIRINKIME

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

S^ECIALYBK: AKIŲ LIGOS 

1907 Wert 103rd StrMt 

Vai an d pagal susitarimą.

Bridgeport© Lietuviu Namy Savi
ninku draugijos susirinkimas įvyks 
kovo 12 d. 1 vai. popiet 3808 S. Union 
Avė. Nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra svarbių dalykų, reikalingų 
nutarimo. Po susirinkimo — vaišes. 
Kviečia valdyba. x

Stella Kaulakis, rašt.

Antrųjų Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių Krepšinio varžybos

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŽKAT.

2418 rW. 71»t 5t T»L>737-5149 

Tikima akis. Pritaiko t Viri iru 

ir “contact lenses’*.

Chicagos Lietuviu Našlip, Našliu* 
kiy ir Pavieniu klubo susirinkimas 

j Įvyks ptnktadienį, kovo 11 d., 6 vai. 
vak., Vyčių salėje. Yra daug svarbių 
reikalų aptarti.

Estelle McNamee, pirm.

>t- LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IK 

PROSTATOS CH1RURGUA 

2454 WEST 43rd STREET 
Valandos: antrad. 1—4 poęi*t

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na
riu susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 16 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. Taiman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbiu reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rašt.

Kodėl klaidinate 
visuomenę?

Ofiso telefonas: 774-2880, 
Roadoacijos telot: 448-5545

Prostatos, inkstu ir ilapnmn 
takų chirurgija, 5 į 

5025 CENTRAL AVĖ.
PetershurgpFla. 337Ii 

7 Tek (813) 321-4201

'RRKRAUSTYMA1

"Wklimai — Pilna apdrmtes 
ŽEMA KAINA 

Priimam Mpator Charge 
'; ir VISA korteles.

' R. iERENAS. TaL 925-4042

V. A. Bendruomenės išleista
me aplinkraštyje, kuris buvo 
platinamas per Frontininkų sim
poziumą š.m. sausio 30-31 die
nomis, sakoma, kad jie surengė 
Lietuvos atstovybės pastato re
monto naudai parengimą. Re
dakcijai patelefonavo tuo laiku 
buvęs ALTo skyriaus pirminin
kas Feliksas Masaitis ir pareiškė 
nepasitenkinimą tokia melagin
ga žinia ir pageidavo, kai dabar
tinė ALTo valdyba tai pataisytų.

Lietuvos atstovybės remonto 
fondo naudai buvo padarytas 
parengimas ALTo pirm. F. Ma- 
saičio 1982 m. kovo 3 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. F. Ma- 
saičio sumanymas imtis inicia
tyvos rado pritarimą visos val
dybos. Kalbėtoju buvo pakvies
tas vienas iš žinomiausių “Birch 
Society” kalbėtojų Vilius Bra-

Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynių Krepšinio varžybos nu
matomos vykdyti šiose klasėse: 
a) Vyrų (neriboto amžiaus), b) 
Moterų (neriboto amžiaus), c) 
Vyrų senjorų (1948 m. gimimo 
ir vyresnių), d) Jaunių A (1964 
m. gim. ir jaunesnių), e) Jau
nių B (1966 m. gim. ir jaunes
nių), f) Jaunių Č (1968 m. gim. 
ir jaunesnių), g) Mergaičių 
(1964 m. gim. ir jaunesnių).

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių klubams, koman
doms ir kitokiems vienetams. 
Užjūrio kraštai gali sudaryti sa
vo rinktines. Visi žaidėjai pri
valo būti neabejotinos lietuvių 
kilmės.

Principiniai, dalyvaujančių 
komandų skaičius nėra apribe-

jamas, tačiau atsiradus dides
niam komandų skaičiui, apribo
jimai gali būti -įvesti Š. Ameri
kos komandoms.

Tentatyviai, varžybas numateį- 
ma pravesti dvejose fazėse: pre
liminarinėje — kur komandos 
varžysis .grupėse taškų (round 
Robin) sistema .ir baigminėje — 
kur kvalifikavusios komandos 
žais standartinėje vieno minuso 
(Single Elimination) lentelėje 
su paguodos ratu. Vyrų klasėje 
planuojama sudaryti 2 baigmi
nes lenteles, skirstant koman
das į Ą ir B grupes pagal pre
liminarinių varžybų davinius.

Varžybos vyks 7 dienas, pra
dedant sekmadienį birželio 25 
d. ir užbaigiant pagrindiniais 
finalais, šeštadienį, liepos 2 d.

Preliminarinė registracija at
liekama iki 1983 m. kovo 15 d,' 
pas H-jų PLSŽ-nių Krepšinio 
varžybų vadovą Raimundą Kor
zoną, šiuo adresu: Mr. Raimun
das Korzonas, 2725 W. 84 Place, 
Chicago, Ill. 60652. Tel. (312) 
436-8535.

žėnas, iš Floridos.
Tam sumanymui pritarė ir 

VLIKo ir Bendruomenės atsto
vai. (Bražėno kalba buvo at
spausdinta L.A.V. gegužės mėn. 
“Skylės stoge, plyšiai pamatuo
se”). Po paskaitos ir aukų rin
kimo buvo padarytas V. Bražė- j 
nui priėmimas Tautiniuose Na- j 
muose. Į

Dažnai pastebime, kad kai į 
kurie garbėtroškos, ;.
kokia tai “liga”, prišoka prie Į 
kitų organizacijų, ypač “Wash-Į 
ingtone Baltijos Tautų komite
to, o paskui giriasi “štai ką mes 
padarėme”.

(Iš Liet. Am. Vakaruose)

i

Apdraustai perkraustymac 
ii įvairiu •fatumu 

ANTANAS VILIMAS 
Tek 37S-1U2 arba 37M9K

<ADIJO 4EIMOS VALANDOJ

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, IL 40429

Vedėja — Aldona Daufcw 

Tel«f4 778-1543

- nuo 8:30 iki 9:30 Tai ryta.
Static W0PA - 1490 AM 

trusliuoiamoa iš mūsv 
Marųuatta Parka.

Fuel up your hungry back-in-school kids with a nutritious 
lunch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The fillinc 
k economical and easy-to-do because it relies on hard-cooked

Golden Egg and Cheese Salad Sandwichex
4 sandwiches

1

Golden Egg 
And Cheese Salad Sandwiches

Smulkios informacijos praneš
ta visiems ŠALFASS-gos klu
bams bei užjūrio kraštams. ŠAL- 
FASS-gai nepriklausančios ko- 

specialiai I rnand°s, suinteresuotos dalyvau- 
įę Į ti II PLSŽ Krepšinio varžybose, 

gali kreiptis į bet kurį ŠĄLF- 
ASS-gos klubą ar, tiesioginiai, į 
R. Korzoną.

Galutinis varžybų formatas ir 
kitos tolimesnės informacijos 
bus skelbiama po preliminarinės 
registracijos.

II-jų PLSž-niu K-to 
Krepšinio Sekcija
* ❖ *

TINKLINIO VARŽYBOS

buti neabejotinos lietuvių kil
mės. Dalyvaujančių komandų 
skaičius neapsibojamas.

Varžybų pravedimo sistema 
priklausys nuo komandų . skai
čiaus, vienok, bent vyrų ir mo
terų klasėse, tentatyviai planuo
jama preliminarines varžybas 
pravesti grupėmis, taškų (Round 
dobiu) sistema, o baigmines — 
dviejų minusų (Double Elimi
nation) sistema. t
Neužsiregistravus kurioje nors 

klasėje bent 4 komandoms, ta 
klasė bus iš žaidynių progra
mos. išbraukta.

Tentatyviai, varžybas planuo
jama pravesti per 3 dienas, pra
dedant trečiadieniu, birželio 29 
d., tačiau, aplinkybėms susidė
jus, varžybos ar jų dalis gali 
prasidėti ir .anksčiau. Kiekvienu 
atveju, vyrų ir moterų finalai 
numatomi šeštadienį, liepos 2 d.

Preliminarinė registracija at
liekama iki š. m. kovo 15 d., pas 
II-jų PLSŽ-nių Tinklinio var
žybų vadovą Rytą Babicką, šiuo 
adresu: Mr. R. K. Babickas, 
18308 Hiller Ave., Cleveland, 
OH. 44119. Tel. (216) 531-9329.

Smulkios informacijos praneš
ta visiems ŠALFASS-gos klu
bams bei užjūrio kraštams. 
šALFASS-gai nepriklausančios 
komandos, suinteresuotos daly
vauti II-jų PLSŽ-nių Tinklinio 
varžybose, gali kreiptis į bet ku
rį ŠALFASS-gos- klubą ar, tie
sioginiai, į R. Babicką.

Galutinis vaižybų formatas, 
datos ir kitos tolimesnės infor
macijos bus skelbiama po preli
minarinės registracijos.

H-jų PLSi-niu K-to 
Tinklinio Sekcija

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345 H

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

iS
i
*

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W9 71st Street
1410 Soe 50th Avė., Cicero

VANCE FUNERAL HOME
1424 Siuth 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

• — Prašau, dvasiškas tėveli, 
paskelbti ši sekmadienį pirmuo
sius užsakus, nes sumaniau ao- 
si vesti.

— O ką gi tu pasirinkai, Pet
rai?

— Galutinai dar neapsispren
džiau kurią imti. Bet iki sekma
dienio dar yra laiko ir jums apie 
tai pranešiu šeštadienį.

JEAN VANCE ir GEORGE. SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDŽIONYT*

Kasdien nuo pirmadienio Od pent 
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Viaos Laidos ii WCEV stotie*

St Petersburg. Fla.. 12:30 vaL P-P 
ii WTIS stoties, U10 AM bangs

2646 W. 71st Street

Ckiogo, Illinots 60621 
Telef. 778-5374

*

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynių Tinklinio varžybas 
numatoma pravesti šiose klasė
se: a) Vyrų (neriboto amžiaus),
b) Moterų (neriboto amžiaus),
c) Vytų senjorų (1948 m. gimi
mo ir vyresnių), d) Jaunių (1964

j m. gim. ir jaunesnių), e) Mer
gaičių A. (1964 m. gtm. ir jau
nesnių), f) Mergaičių B. (19C56; 
m. gim. ir jau 
1968 m. gim. ir jaunesnių). cliozo jsisteigimo? Tą privalėtu-

Dalyvavimas yra atviras vi-l mėt tinkamai atžymėti. Kodėl 
soms lietuvių komaitdoms. Už-į nepap ami kelių vištų?
jūrio kraštai gali sudaryti savo! Papjauti? Juk vištos už tai 
rinktines. Visi žaidėjai privalo nėra kaltos! — atkirto žmogelis.

Girdėta anapus geležinės 
dangos:

Ar dr;ilgas žinai, jog

uz

ry- 
jaun.), Mergaičių Ci loj švęsim sukaktį nuo šio kol-

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
x LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410

'1tablespoon <4iopp*A" i
pimiento, optional t

teaspoon prepared 
mustard

4

1/2

1/4 1/4

1 1/4
8

&auc« 
teaspoon saU 
slices bread 
Softened butter

VASAITIS-BUTKUS

hard-eooked eggs,* 
chopped

enp shredded Cheddar
cheeae

cup mayonnaise or 
salad dressing 

tablespoon snipped 
parsley or parsley 
Hakes

Combine all ingredient’ except bread and butter. Spread. 
t slices of bread with about 1/3 cup egg salad mixture each- 
Top with remaining breid. Butter outsides of sandwiches. 
Grill in skillet or on griddle over medium-high heat until 
golden brown. Turn and brown other side.
•HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single layer in sauc*- 
pan. Add enough tap water to come at least 1 ind» above : 
eggs. Cover and quickly bring just to boiling. Turn ate heat. - 
If necessary, remove pan from heat to prevent farther'boiling.( 
I^t eggs stand covered in .the hot water 15 to 17 minutes for 
Large eggs. (Adjust time up or down by about 3 minutes for 
each size larger or smaller.) Immediately run cold water over 
eggs or put them in ice water until completely cooled.

To remove shell, crackle it by tapping gently all over. Refl 
egg between hands to loosen shell, then peel, starting at large 
end. Hold egg under running noid water or dip in bowl oC 
water to help e£se off shall. k

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas —(552-100 3
I
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Naciu ir bolševiku aukas ame
rikiečių ir lietuvių visuomenei 
priminti, buvusieji Politiniai 
Kaliniai ruošia Čikagoje, Jau
nimo Centre, 1983 metų kovo 

mėn. 12-13 dienomis

LIETUVOS VYČIŲ ŠENIORŲ
SUSIRINKIMAS

'Maple^vood. Chicago, 
Tel. 312—778.1840.

LIETUVOS GENOCIDO 
SAVAITGALĮ.

Kovo mėn. 12 d.
• Dokumentinė paroda: S!uj‘.- 

hofas-Gulagas nuo 2 vai. p.p.
• I vai. p.p. Uždaras po ė- 

d’s: Nacių- ir bolševikų kalėji
muose, KZrtuose ir Sibire buvu
sių politinių kalinių suvažia
vimas.

Lietuvos genocido 
aukų minėjimas

• 6 vai. p.p. — Vainiko padė- 
j’nias prie Aukuro.

• 6.30 vai. — Šv. Mišios už 
nužudytuosius — kun. Stasys 
Yla ir kun. Vytautas Pikturna, 
sol. Dalia Kučėnienė (didžiojoj? 
J.C. salėje).

• 8 vai.
d's buvusių politinių kalinių su 
visuomene:

• Įvadas.
• Žodis iš Stuttbofo — prof. 

Me’vs Mackevičius.
.'~ žodis iš 
Kreivėnas.

• Buvusių 
atsišaukimas
Amerikos prezidentą, Valstybės 
sekretorių, į Teisingumo depar
tamentą (O.S.I.).

. - “Stutthofas Gulagas” — ak
torė Birutė Pūkelevičiūtė.

kilmingas po. ė-

Sibiro — Jonas

politinių kalinių
j visuomenę, į

Kovo mėn. 13 d.

8 10 vai. ryto — Pamaldos už 
nužudytuosius ~ kun. Ansas 
Trakis, Lietuvių evangelikų liu
teronų Tėviškės par. bažnyčioj, 
y • 1 i tvul. ryto — Žiono par& 
pijąs bažnyčioje — kun. Jona$ 
Juozapaifis. , ' : ,

* j 1.30; vąl. — pramatoma 
spaudos konferencija buvusių, 
politinių kalinių su amerikie 
ir lietuvių spaudos atstovais.

Įėjimas laisvas.
Lietuvos Rezistencijos 

r Buv. Politinių Kalinių
Sąjunga

• Savi vaikai — su sparnai 
svetimi — su ragais.

Prašoma nedelsia u 
tis. Registnkcija ir 
medžiaga turi būti 
Talentų vakaro komitetui iki ba
landžio 1 d.

lilSB m. kovo 7 d. 6 vai. vlk. j 
Vyčių salėje įvyko susirinkimas. ‘ 
Pirmininkė Ad. Gabalienė per
skaitė dienotvarkę ir sveikino 
sus rinkusius. Sekretorė perskai
tė praeito susirinkimo protoko
lą, kuris buvo priimtas. į

šm. rugsėjo I d. bus rengia-i 
mas niknikas. Bus laimės šąli-1 
nys. Nariai prašomi paaukoti 
fantų. Įėjimas $1. . .užsienio reikalų ministras, griž-

šiais metais šueina 70 m tų ‘lamas iš Maskvos, kur turėjo 
nuo Lietuvos Vyčių organizaci- pasikalbėjimą su Sovietų lydė-J 
jos įsteigimo. Senjorai š.m. spa- Hu Jurijum Andropovu, pa-j 
iio 9 d. 1 vai. popiet rengiasi iš-' sake žurnalistams, kad jam pa- 
kilmmgai paminėti šias įkur
tuves. Programoje dalyvaus vy
čiai, gros orkestras. Bilieto kai
na SI2. Sudaryta parengimų 
komisija. Bus pakviesta garbin
gų asmenų.

Pirm. A. Gabalienė susirinki-, teškąs”.
mą p ad. jo malda ir J. Andropovas priėmė prancū-
nialda į Kazimierą. Susirin-,z^ delegacija Kremliuje ir pei
kimas baigtas 7:30 vai. vak. > j skaitė jau seniai žinomą 

k- ; į Sov. Sąjungos nusistatymą Eu-
; ropos raketų klausimu. Tas 

J. Kapačinsko pranešimas;I rai,cūz,JOS uzsienio reikalų
i ministrui buvo neįdomu, nes tas 

V tas Pasaulio Lietuvių Jaunimo ( dokumentas taikomas visoms
i NATO valstybėms, o ypatingai 
j Amerikai. “Maskvai atrodo, kad 
j tik su JAV reikia skaitytis". Į

PRANCŪZAS APIE 
ANDROPOVĄ

('.Įaudė (.iieysson, Prancūzijos

sircdė, jog Andropovo galvoje 
yra kompiuteris. “Jis yra rim
tas, tikslus žmogus, kuris nepa-. 
rodo jokio susijaudinimo, prisi
laiko faktų ir matematiško gal-

Į vojimo”. Jis esąs “neroman-

II. 60629. 'W:'

...

,nm-

pavyzdinė 
pristatyta

Hemai, Žemi — Pardavimui 
RIAL £ST*TI FOR SALK

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

i

...

mokyklų. Mažas imckėjimas. Sa', 
ko paskola.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYAAAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, ■rult.

gerantuotai Ir sfžlulngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Aru. 
Tol. 927-3559

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

DŽL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL 847-7747 x

Mamai, žaibė — ParJavia^ * 
RIAL ISTATI FOR 1ALS

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 

l'

f >7'C

Kongresas
Jaunu Talentu vakaras L

šių metų Jaunimo Kongreso Xebuvo kalbėta apie Sovietų-i
Prancūzijos viršūnių susitikimą.

Dauguma prancūzų komenta-
! torių pavadino tą Cheysson -i’lėsi popieriai, šiukšlės. Nuo iš-

. . z,, 1 • I • "V’ *" - V • -,

atidarymas, 1983 m. liepos 2 d.,' 
Cbicagoje, įvyks Jaunų Talentų! 
vakaras.

*
R... ■

.

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

— Tatra kalnuose Zakopanė
žada būti ypatingas vakaras,“ Andropovo pasikalbėjimą “kur- j kritusiu žarijų popieriai užside- buvo piemenų kaimelis, o dabar

kuriame pasirodys jauni meni-’^.jyjdialogu”, 
įlinkai išsilavinę įvairiose srity-1 
se ir atvykę, iš viso pasaulio. Da-j 
lyviai turės progos pristatyti' 
trumpą-savo kūrybos pasirody-Į 
mą, kartu su kitais parinktais) 
dalyviais, prieš gausią lietuviš
ką publiką Chicagos miesto ceri 
tre. ■ ■

j gė, virtuvė prisipildė dūmų.
Išsigandęs Poviliukas nėrė pro 

duris Į netoliese esančią fermą.
— Mama dega! — sušuko at- 

I bėgęs prie fermos.
Subėgę fermos darbuotojai 

Valstiečiu sPėjo užgesinti gaisrą. Į lauką 
{ išnešė ’J. Savickienę. Bet atvykę

-

Kėdainių rajono “Pakeltos
Dabar vyksta registracijos' lai- velėnos” kolūkio kolūkietė J. 

kotarpis. Kviečiami visi jauni. Savickienė . mėgo.stikliuką, šių 
kūrėjai — dainininkai, šokėjai,1 metų sausio' pabaigoj sugrįžo į 

91 humoristai, muzikai ir kiti — namus išgėrusi ir kuto į patalą
dalyvauti programoje. Į “pailsėti”. Vyras Antanas buvo.’J

Interesantai gali gauti toli- išvykęs į fermą atvežti gyvu-1, 
mesnes informacijas ir registraci liams pašaro, vyresnysis sūnus r 
jos anketas iš Jaunimo Sąjungos'Remigijus bėginėjo kažkur apie! 
ryšininkų. Galima taipgi tiesio- fermas, o keturmetis sūnus Po-j 
giniaį kreiptis į Talentų vakaro Viliukas sušalęs sugalvojo pasi- 
direktorių — šildyti. Susiradęs degtukus, už-

Juozas Kapačinskas, 6811- So. kūrė krosnelę, šalia kurios mė-

E. L.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
SKAUDI NELAIME

A. Petrauskas
; , Laikraštyje’ rašo:

gydytojai jau buvo bejėgiai. Mo
teris užduso dūmuose.

(Iš Europos Lietuvio)

— SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, kovo 12 d., 12 vai., Chicago 
Savings bendrovės patalpose, 
0201 S. Western Ave. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti. Bus 
kavutė. Valdyba

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

!

ten važiuoja atostogauti. Pas
kutinėmis dienomis ten gerokai' 
prisnigo.

— Pirmadieni netoli Istambu- 
lo Įvyko sprogimas anglių ka
sykloje. Žuvo 67 žmonės.

Be vargo nėra laimės, be 
desio nėra linksmybių.

I

liū-

TWigSC^TSBLETS

TOTS H0TWNGT0

C 1982 Dorsey Laboratories, Division of 
Sanooz, Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

■- JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis- .šildymas, atskiras kiekvienam 
butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,C00. 72-tra ir“ Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

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

kams. Kreiptis: 
A LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI.
; TeL 523-8775

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

i • 1049 W. North Ave.

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

1

i

I

I

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdraustL 

į v ARVYDAS KIELA į? 
,.*'*6557 Š. Ta&nan Avenuė ?1

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings
S10 

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 . (Pr

“LIUCIJA”
Mike Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija'5 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

Tuo reikalu jums gali daup 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta,. -t- teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos” 
šleista knyga su Jegališkomis 
ormomi&

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje.

Pardavimas Ir Taisymas 
1644 W»t t*Hi StroM 
T»l. REpvMIc 7-U41

,T *-•
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus i
P. NEDĄS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, iii. 60632. TaLYA 7-59SQ

Notify Public
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitokie blankaL

HOMEOWNERS POLICY

<0642. - 424-M54
Mate larm f»rt Osui-y Got r «» <

*

KOVOS DEL LIETUVOS

18.00

F2.00

84.00
K.00

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Šešta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, UI 60629

PATS SKAITYK IR DAR rį, 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

ADVOKATŲ draugija 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo Valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimu 

6406 S. Kedzie Ava. 
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000
I X

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, EL 60608

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima ganti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, viioomenė® veikėjo ir rašytojo ataiminimua.

Dr. A. Gnasen — MINTYS IR DARBAI, 259 paU Mečia 1905 
metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas tr 
<u*irūpinimą_____________ _ ______________

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, tveikala ir 
grožis. Kietais viršeliais______ ___ ______

Minkštais viršeliais, tik________ ___ __

Dr, A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik ____

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

dedant $1 persiu nthno Išlaidom*.

6 — Naujienos, Chicago, 8, pl. Friday, M*rch 11, 1W3


