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JAV KARO LAIVAI APŠAUDO SIRI
SOVIETŲ VALDŽIA IŠKĖLĖ 
Į ERDVĘ 3 KOSMONAUTUS

T AMERIKIEČIŲ PAVAIKŠČIOJIMAS ERDVĖJE PLAČIAI 
KOMENTUOJAMAS* VISAME PASAULYJE

CAPE CANAVERAL, Fla. —. 
Matyt, erdvėlaivio “Challenger” 
iškilimas į erdvę $u penkiais ast
ronautais nelabai patiko Sovie
tų valdžiai. Kad būtų atkreiptas' 
nuo to pasaulio dėmesys, Sovie- i 
tų valdžia trečiadienį įsakė trims 
kosmonautams kilti į erdve iri 
susijungti su erdvėje besisuki-į 
nėjančia dirbtuve “Salint”.

Sovietų spauda plačiai' prašė J 
kaid amerikiečiai, bandė iškelti 
į erdvę 75 milijonų dolerių ver
tą Westar susisiekimo satelitą, 
bet nepajėgė to padaryti. Tas 
pats'atsitiko su antruoju susi
siekimo satelitu — Indonezijos 
Palapa. Ir tas nepajėgė iškilti 
reikalingon orbiton. .Amerikie
čiai bandė išleisti ir balioną, bet 
ir tas, pučiamas, suplyšo.

Sovietų spauda nė vieno žo-1 
džio nepaskelbė apie du astro-j 
nautus, vaikščiojančius erdvėje.*

- Vakar negalėjo išeiti
; , ' erdvėn

ranka, kuri turėjo jiems padėti 
pratime, neveikė kaip reikant. 
Astronautas Ronald McNair iš 
erdvėlaivio bandė ją pakelti ir 
pasukinėti, bet jam nepavyko.1 
Jis galėjo pakelti ją aukštyn Ir 
žemyn, bet negalėjo jos pasuki 
i šonus. I

j
Erdvių administracijos vado- j 

vybė, apsvarsčiusi reikalą, už
draudė astronautams išžengti iš 
erdvėlaivio tam pratimui atlikti.-- i

Rusai pavy di pasivaikš- Į
čiojimo erdvėje :
' 1

Erdvėje skriejantieji aslro- kariu
j iečiai nori, kad JAV marin: viską mestų ir pasiduotų nelaisvei

- JAV MARINAI NEBUS SAUGŪS,
- TVIRTINA ŠIMTAI

AMERIKIEČIŲ KABĮ) LAIVAI VISĄ R5TĄ 
APšAUDš SIRIJOS DALINIUS

BEIRUTAS. Libanas.— Ame-.sey pradėjo intensyviai apšau- 
rikos lėktuvnešis New Jersey; 
ketvirtadienio ryte gerokai ap-: 
šaudė šufo pašlaites, kur buvo’ 
apsistojusios Sirijos karo jėgos, j 
žygiuojančios į Beirutą. Kelvif-! 
tadienį drūzų ir šijitų vadovy-j 
bė, užėmusi Beiruto kareivines,j 
iškėlė sukilėlių vėliavas, šijiiąij 
ir drūzai, veikdami organizuo-{ 
lai, užėmė musulmonų angy-1 
vemtus Beiruto kvartalus.

šuto pozicijas, kurias jau 
pasiekę Sirijos kariuome- 

laliniai. Jie ruošėsi duoti 
lanis smarkų smūgi ir pri- 

pasiduoti.
Lėktuvnešis New Jersey palei

do geroką kiekį 16 colių sviedi
nių į šufo pašlaites ir gretimus 
kaimus. Tie sviediniai išgriovė 
Sirijos karių užimtas pozicijas.

Ketvirtadienio ryte šijitai pa
čiame Beirute pareikalavo, kad 
Amerikos ksro laivai sustabdy
tų šufo srities apšaudymus. Nie-

i naulai dar turi atlikti visą eilę 
darbu, todėl Erdviu administra-

" v ” Jcijos vadovybė uždraudė astro
nautams ketvirtadienį atlikti tą 
pratimą su nepilnai veikiančia 
roboto ranka.

Abu astronautai patenkinti, 
kad jie turėjo progos išeiti ir 
pasivaikščioti erdvėje, šiems 
žingsniams jie ruošėsi ilgus 
nigjus. 

' i
Dabartiniu metu erdvėje yra 

8 astronautai — penki amerikie
čiai

Mėnulio paviršiuje, išgirdo į Mė
nuli trenkusio .sviedinio šokinė-, 
j imą ir sukeltą triukšmą. Astro
nautams susidarė Įspūdis, kad 
Mėnulio vidus buvo tuščias.

Alni Amerikos astronautai, ant
radienį pasivaikščioję erdvėje ir 
laimingai sugrįžę 4 erdvėlaivi, 
planavo ketvirtadienį dar kartą 
išeiti į erdvę. pasiVajk(ęĖpti, at
likti, tam- tikrus prtdimuSį- pra
turtinti savo patirtį. Erdviai ad
ministracija leidojJjiėųfiirįiasi-l bandydavo-žengti naujus žįngs- 
ruošM'ir' išeiti ■'.ėrdyčn'^rkaėią.Įhius erdvėje. Kada Amerikos

Bet ė ketvirtadienio ' ryfe,į kai astronautai antrą kartą nu'silei- 
atėjo laikas pas.irucžjį pasn^ikš- 
čiojimui ir pratimui, astronau-

čiai ig^fįj^^evietų spe^alistai. dęs 

trauk'^>vžsS:- 
savo 5zy grūs;savo /amerikiečiai

do Mėnulyje. lai rusai, paleido 
geležinį sviedinį į Mėnuli. iAnie- 

tams pranešta, ‘kad. ilga.- roboto, rikės, astronautai, vaikščiodami

karu

artėtų 
tai ka-

mažas valstybes, neleisti 
vėliams jas užimti.

Ciraikijoj yra 800 atbėgu 
siu turkų. 250 nori vykti į Va 

Europą.

— Jeigu Sirijos kariai 
■ prie Beiruto aerodromo, 

ro laivams įsakyta palikti platų 
ruožą l>e priešų.

Venezuelos prezidentas atleido 
naftos pramonės administratorių

IKI ŠIO METO POLITIKAVIMAS DAUG TRUKDh 
SĖKMINGAI TVARKYTI PRAMONĖS REIKALUS

CARAGAS. Venezuela.— Nau- — 
jai išrinktas ^prezidentas Jaime f 
Lusinchi Trečiadienį atleido II.: 
Calderon Berti is naftos pramo- į 
nės administratoriaus pareigų. Į

Rinkiminės kampanijos metu 
laime Lusinchi aiškino jo klau-; 
sytojams. kad krašte privalo Į 

j būti labai geras naftos pramo-;
Reikia tu-{būdais buvo bandomos. '' ' '

‘ susitiko pasie- 
visų savo pajamų gauna iš naf-1 ni’jė, susitiko kitose valstybėse, 
tos eksporto. Reikia taip pat ži- j bet nieko iš to neišėjo, šiaurės 
noti, kad prie naftos atneštų pi-j Korėjos karo jėgos buvo pasie- 
nigu daug 1 
savo nagus. Yra ir tų, kurie no- į 1ą 
retų visą naftos pramone su m o-, 
nepolizuoti. kad valstybė negau j 
Ti savo daliem *•

Jaime iLusinchi rinkiminėje I 
kampanijoje prižadėjo šį reika-! 
:ą sutvarkyti, todėl, išrinktas ir t 
Lapęs prezidentu, jis pirmiausia | 
ėmėsi šio darbo. Gyventojai nu- j 
no, kad naujas administratorius t 
visą laiką prižiūrės 
pramonė tarnautų kraštui, o ne 
vien 
sams. Už naftą gaunamos paja-Į 
moj> įgalina valstybę įvykdyti ’ vo nužudyti keturi Pietų Korė- 
daug naujų pagerinimų gyven- jog ministerial. Nedaug reikėjo,’į-

. . I I- 1 1_  _______ 1.1___ ___________

Žmonės, panikos atimti, bėga* 
iš Beiruto, palikdami savo bu-j 
tus, namus ir visą turtą. Mieste j 
tebeina kova tarp krikščionių ir 
šijitų. Prancūzai gina savo po- Į 
zicijas, visa Beiruto jūros pa-L . . 4 ..... ... . ‘... . , , Išaudė, tai Beirute esantieji mr-krasti ir krikščioniu sektoriuj ... k T .. ' unai neims saugus, pranese Prancūzams turėjo psdeli Liba- . . ' , , . •, . . , tč . .. . sijitai marinu vadovvbei.no kanai, bet nepajėgė išsilaij
kyti kariškoj organizacijoj. Mų ! Ketvirtadienį malūnsparnis 
sumonams atsisakius kovoti' išvežė dar vieną JAV ambasa- 
prieš drūzus ir šijitus, likusioji į dos tarnautojų grupę iš Beiruto. 
Libano kariuomenė pakriko. Pra-1 Bet

viediniais šufo srities neapardė.
- Jeigu karo laivai nesustos

RŪPI SILPNŲ VALS
TYBIŲ APSAUGA

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius /George Shultz, pralei
dęs dėVįįnias dienas Karibų jiį-

; valstybėse ir Brazilijoje* 
ė\spaudos atstovus ir pa

pasakojo apie reikalingus atlik
ti darbus.

Sekretorius priminė žurnalLs- I nės administratorius, 
tams apie Grenadai susidariusį ! rėti galvoje, kad valstybe 90^ Korėjų atstovai 
pavojų ir apie Jamaikos, Barba
dos. Antigua, Dominica, St. Lu- 
ci, St. Vincent ir kitų salų pa- 

_ dėtį.
Kada salos pajuto, kad Kuba 

nori pavergti Grenadą, lai visos 
. salos savu noru vyko Grenadai 
pagalbon. Jos ir ateityje nori 
gintis bendromis jėgomis. Tik
tai ateityje reikės tą pagalbą Į 
geriau organizuoti. Galimas 
daiktas, kad salos turės turėti 
malūnsparnius, kuriais patyrę la
kūnai galėtų pristatyti reikalin
gą pagalba. Sekretorius užsimi
nė, kad salos turi turėti savo 
gynimosi ir susisiekimo prie
mones.

i Sekretorius susitarė su Brazi-1 
! lijęs vyriausybe, kad teks ginti '

įsibro- Į

NEMANO, KAD ABI 
KORĖJOS SUSIJUNGS

Beirute dar tebėra virš 
5,(HK> amerikiečių, kurių mari
nams neįsakyta išvežti. Ambasa-

PEKINAS, Kinija. — Man ne
atrodo, kad abi Korėjos netoli-., 
moję ateityje galės susijungti, 
—- pareiškė Kinijos premjeras

'Pastangos sujungti įvairiais j
Abiejų!

kas stengiasi prikisti ] kusios beveik Pietų Korėjos ga-
- . . . . 'l t t r • 1 • 1 v...T .

privačių žmonių intere-

tojų naudai.

bet vėliau atmušė įsibrovė
lius ir įvesta 38-oji lygiagretė, 
abiejų valstybių sienoms skirti.- 
Buvo nustatyta ir demarkacijos: 
linija, kuri dabar abiejų pusių 
stropiai saugojama. Prie sienos, 
įvyko keli susirėmimai, bet jie 
buvo sustabdyti.

Pietų Korėjoj yra Amerikos 
i karių ir stiprus aviacijos daii- 

. kad naftos į nys. Jeigu priešai veržtųsi į pie
tus, tai Amerikos lakūnai ir ka
riai bandytų pastoti jiems kelią.

Praeitais metais Burmoje hu-

ATLEIDO NEPRIŽIŪRĖTŲ 
DIRBTUATŲ VADOVYBĘ

BVCHAREATAS. — Run-mi- 
jos vyriausylie atleido visų dirb
tuvių vadovybę, kuri neprižiū 
rėjo sudėtingą naftos ir chemi 

) jos fabriko veikimą.
Užpraeitų metų gruodžio 0 d. 

Bucharešto šiaurėje, Teleajen 
miestelyje sprogo chemijos

kad ir prezidentą nužudytų.' 
Raudonos šviesos neleido jam 
laiku atvykti į tą vietą, kur bu
vo įvykdytas atentatas.

Grsikų vyriausybė paruošė 
stovyklą Lavrian m’estc'V, k’".- 
siunčia kairiaspamitts turkus. 
Dešinioji opozicija eina kitur. 
Jie ten laikomi, kol surandama 
jiems darbo. .

— Hondūro valstybėje amori- 
dirl)luvė. Nelaimės melu žuvo Į kiečiai s-ato didelį aerodromą, 
162 žmonės. Buvo vedamas nuo
dugnus tyrinėjimas. Nustatyta, 
ksd kaltas ne tik tos dirbtuvės 
direktorius, l>et ir kiti žmonės, 
kurie nepadėja gauti dirbtuvei 
reikalingų dalių.

Pirmon eilėn atleistas tos 
dirbtuvės driektorius, nekreipęs 
neikąhngo dėmesio į besiver
žiančią naflą. Atleistas net ir 
mžnisterio pavaduotojas, kuris 
saro nerangumu užvilkino nau
jų dalių įgijimo laikotarpį.

kuris kainuos 13 milijonų dole
rių. Jo statyboje dirba kareiviai 
ir inžinieriai.

— Netrukus Hondūro valsty
bėje esantieji JAV kariai grįš 
namo, o manevrams ten bus pa
siųsti kiti.

— Guatemalos kariuomenė 
rengiasi stropiai saugoti visas 
sienas, kad neįžengtų Nikara- 
guos kariai. I

džioj vyravo noumonė, kad mu
sulmonai, atsisakę kovoti, per
bėgs pas drūzus. bet jie antra-| dos vadovybė pranešė amerikie- 
dienį ir trečiadienį su niekuočiams, kad jie palys pasirūpintų 
nesidėjo.-Vėla: trečiadienį pra-j išvažiuoti iš Beiruto. Marinai 

/ridėjo kariuomenės suirimas, kai turės išvežti 1.400 marinų ir <li- 
kcli lengvi tankai pateko į diū-!dokr dalį kariškos medžiagos, 
zu ir šijitu-rankas’. ' . .. , . . ,. . , i..t Sirijos Kariai pranese. kad aie

Amerikiečiai buvo davė ap I amerikiečiams suruoš “dunkur- 
mokymai-. Libano kariuomenės; chena’’. kaip vokiečiai buvo Su- 
kcliolika tankų. Kariai buvo ap-f ruošė britam ir prancūzams, bč't 
mokyti,‘kaip juos naudoti. Bet Į marinai nėra pasiruošę skubėti, 
tankai buvo palikti Beiruto ka- Amerikos karo laivai yra pą?i- 
reivinėsėw prie prancūzų prižiff-Lruošę sprogdinti sijitų pozicijas 
rimos zonos. • Drūzams užėmus’* pačiame Beirute, jeigu jie ban- 
lušcias Libano kariuomenės ka-i dytų apšaudyti besiruošiančius 
reivines/jie ten rado paliktus! išvažiuoti marinus.
tankus. ’ ^ŠijRai tuojau surado ------------------
tankistus, užsidėjo savo vėlia-— Atstovų Rūmų pirminin- 
vas ir paėmė savo kontrelėn mu-' kas l'hcmas O'Neill Jr. tvirtina, 
sulmonų apgyventus miesto kad prezidentas neturėjęs teisės 
kvartalus. Amerikiečiai, patyrę įsakyti marinams apšaudyti šu- 
apie Libano karių prkrikimą ;r To kalnų pozicijų.
tankų ratekimą į šijitų rankas, ------- -----------
nutarė pradėti marinų perkeli- Ketvirtadienį aukso uncija 
mą į karo laivus. kainavo *381 Įvykai Beirute

Ketvirtadienio ryle New Jer- numažino dolerio verte.

Jordanijos karalius reikalauja, kad Izraelis atiduotų 
visas karo metu užimtas žemes.

V



UNION PIER, MICHIGAN
KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO MINĖJIMAS
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Dr. M. Brakas

Nežiūrint, kad mažas skaičius i ske}btas 
Union Pier Lietuvių Draugijos 
narių nerūpestingai leidžia laiką 
Floridos padangėje ir kad žvar
bios žiemos giliais sniego pusny
nais yra apsupti pasilikę Union 
Pier apylinkėje, š. m. sausio 
mėn. 28 d. Lietuvių Draugijos 
valdyba pirmą kartą surengė 
Klaipėdos Krašto atvadavimo 
61 melų sukakties paminėjimą, 
kuriame dalyvavo gražus skai
čius Union Pier, Lakeside, New 
Buffalo, Michiana, Harbert ir 
kitose vietovėje gyvenančių tau-

Kauno pilis

uias. Buvo džiaugiamasi tais pa 
žiais laimėjimais ir vienodai ! 
skaudžiai išgyvenamos bendros 
nelaimes. Jau nuo 13-ojo šimt
mečio Mažoji Lietuva pajuto 
kryžiuočių ordino okupacm.us 
vargus, o vėiiėu kaizerinės 
Vokietijos valdžios iniespaudą. 
Gi Didžioji Lietuva virš 

i šimtmečio buvo caristinės Rusi- 
’ jos engiama, šios ilgametės oku. 

pacijos liek mažlietuvius, tiek 
ir didžlietuvius kančiose grūdi
no tautinei nepalaužiamai ko
vai, ir stiprino viltis vieną die

I ną savarankiškam ir nepriklau- 
I tomam valstybiniam gyvenimui.

Ir ši diena išaušo.
Po Pirmojo Pasaulinio karo, 

1918 m. vasario mėi. 16 d. pa-j 
Lietuvos nepriklauso- j 

mybės aktas, ir tų pačių metų 
lapkričio mėn. 3(1 d. Tilžės dek
laracija davė tą idėjinį pagrin
dą, kuriuo remiantis Lietuva iš-J 
lidžiai įsirikiavo į laisvų bei ne-1 
priklausomų Europos valstybių 
gretas, o su ja kartu, kaip Lie
tuvos dalis, ir mažlietuviai — 
Klaipėdos krašto gyventojai. 
Deja, neilgai tęsėsi mūsų lai
mingas ir nepriklausomas vals
tybinis gyvenimas.

Antrojo Pasaulinio karo pasek
mėje vėl netekome nepriklauso
mybės. Didžiųjų valstybių bu
vome sutrypti, nualinti ir pate
kome vėl kitų malonėm Po karo\ 
visa Europa buvo suskaldyta į 
dvi, viena kitai priešingas ideo
logines sferas. Rytinė dalis 
Įjungta į sovietinę sąrangą, o 
varakrnė — į laisvu gyvenimu 
alsuojantį pasaulį. Nežiūrint to, 
laisvės ir apsisprendimo viltys 
rylų pavergtose Europos tautose 
diena iš dienos auga, stiprėja, ii visus.minėjimo dalyvius pakvie- 
balsas laisvės Lietuvai jau pra-’ 
deda kutenti pasaulio didžiūnų 
ausis.

Savo mintis dr. Martinas Bra
kas baigia šiais žodžiais: '‘Ne
matau jokių priežasčių, kurios 
būtų gana stiprios, kad galėtų 
užkirsti visiems europiečiams 
kelią laisvam bei nepriklauso
mam gyvenimui. Kai susai Rytų 
Europai prašvis galimybė atsi
kratyti nepaisytų rusiškų svečių, Įlpakrantėmis 
prašvis ir Mažajai bei Didžiajai 1 
Lietuvai laisvės prošvaistė. Tik. 
turėkime kantrybės ir likime, 
viltingi, kaip mūsų protėviai

garba jų autoriui buvo išklnu- 
I sytos ir gausiais plojimais pąly- 
r dėtos.
I

ST. CATHARINES, ONTARIO

vo .susirinkimo priimtas be pa
taisų.

1984 metams išrinkta Ramo
vės skyriaus valdyba pasiskirs
tė pareigomis sekančiai: J. Ša* 
•apnickas — pirm., J. Vyšniaus
kas — seki., J. Skeivelas — ižd.

Niagaros pusiasalio skyrius 
‘Ramovė” įsikūrė 1955 m. ba- 
lar.Cžic 24 d. Vienas iš tų steigė
jų yra ir J. Vyšniauskas dabar 
einąs Ramovės skyriaus sekreto
riaus pareigas. Skyrius nuo įsi
kūrimo kas metai suruošia Lie
tuvos kariuomenes šventę, 
to, priklauso Baitiėčių veteranų 
Lygai Kanadoje. Ramovėmis

ANTRAS KAIMAS

gų šiuos aukštus pareigūnus:
LKP Centro komiteto biuro 

narį K. Kairi.
LKP Centro komiteto admi 

nistracinių organų >kyriaiK ve
dėją A. Builį.

LKP Centro komiteto kultu, 
ros skyriaus vedėją S. J. Šimkų.

LKP Centro komiteto užsienio 
ryšiu skyriaus vedėją F. Stru
milą.

Atleistųjų vieton paskirti kiti, 
daugumoje rural: M. Sadcvsk. •,

Be‘ A. Kiiiukščenka ir pan
(Iš Eur. L:et~v:o)

tiečiu, V
Jaukiose Harbert miestelio 

pensininku valgyklos patalpose, 
kur šio minėjimo rengėjų pa
stangomis buvo pakabintas 
Klaipėdos miesto herbas, prezi
diumo stalą puošė 60-ties metų 
senumo, iš : Mažosios Lietuvos' 
atgabenta, tautiniais raštais aus
ta staltiesė ir Lietuvos bei Ma
žosios Lietuvos spalvų vėliavė
lės. 3 vai. popiet paminėjimą, 
atidarė Darugijos pirmininkas 
V. Bigelis. “ 
x-‘ Pirmininkas, pasveikinęs gau
siai susirinkusius, kvietė visus 
atsistojus, vietoje invokacijos, 
išklausyti Tėvynės Prisiminimą, 
kurį su įsijautimu perskaitė B. 
Beržanskienė. Toliau sekė savo 
mintimis giliai prasminga Ma
žosios Lietuvos lietuvių veikėjo 
dr. Martino Brako, specialiai 
šiam minėjimui paruošta ir pri
siųsta pajskaita, kurią susirin
kusiems perskaitė R. Albrech 
tienė. ’

M. Brakas giliai išmąstytose 
mintyse nurodė, kad istorijos per ilgus amžius kad buvo”.

šios mintys minėjimo dalyviųbėgyje Mažąją it Didžiąją Lie- f‘
d: U va visada lietė tas pats likt- Į su susidomėjimu ir didžia pa-

Po to A. Klimavičius papasa
kojo savo, kaip buvusio Lietu-' 
vos kariuomenės karininko, pir
muosius žingsnius, nužengtus 
atvykus tarnybon į Klaipėdą, ir 
trumpai apžvelgė tuometinių 
lietuviškų administracinių, švie
timo, kultūriniu ir kitų įstaigų 
bei organizacijų kūrimosi bei 
veiklos aplinkybes.

Klaipėdos Krašto atvadavimo 
metinio paminėjimo oficialioji 
dalis buvo baigta bendrai vi
siems sugiedojus Mažosios Lie
tuvos lietuvių giesmę “Lietu
viais esame mes gimę..

Vėliau Draugijos pirmininkas

tė pasivaišinti R. ir V. Albrechtų 
pagamintais ir šiam minėjimui

KLV *■ Ramove" skyriaus 
susirinkimas

š. m. sausio mėn; 22 d. Nia
garos pusiasalio vienuolyno pa-

tas. Tenka tik padėkoti Draugi
jos valdybai už šios kultūrinės 1 
popietės suorganizavimą bei sėk-1 
minga pravedimą, o R. ir V. 
Albrechtams tarti ačiū už vai
šes.

Po minėjimo, prieš išsiskirs- 
tant, Draugijos pirmininkas vi
siems minėjime dalyvavusiems 
nariams priminė- kad š.m. vasa
rio 19 d. Union Pier Lietuvių 
Draugija organizuotai dalyvau
ja Beverly Srores Lietuvių klu
bo rengiamame Vasario 16-osios 
minėjime — 12 vai. pamaldose 
šv. Onos bažnyčioje, ir 1 vai. po
piet minėjimo akademinėje da-Į p. 
lyje, miestelio . administracijos1 
namų patalpose.

Taip pat paminėjo, kad š. m. 
kovo mėn. 3 d. Helenic Center 
patalpose yra rengiamas maž- 
lieluvių tradicinis šiupinys ir 
Užgavėnių blynų renginys, ku
riame žada būti linksma meninė

talpose, 75 Rabbs Ave.; St. Ci- 
thelir.es, įvyko KLV Ramovės 
skyriaus metinis narių susirinki
mas, kuriame buvo padaryta me
tų veiklos apžvalga ir po to ren
kama naują 1984 metų valdyba.

Apie skyriaus veiklą praneši
mą padarė skyriaus pirm. P. 
Balsas, paliepiamas ir LKVS 
"‘Ramovė” skyrių atstovų suva
žiavimą 1983 m- Clevelande.

Skyrius metų laike suruošė 
gegužine Vinco Bieliūno sody
boje.. kuri davė S120 dolerių pel
no.

Antram kaimui pavadinimas 
tikrai yra nepamainomas, nes’ 
net ir po 20-ties metų kai kurie 
žodžiai Lietuvos kaime buvo 
vengiami. O jau čia Chicagoje 
scenai tikrai netinka ir visai nė 
vietoje.

Dr. J. Adomavičiaus panaudo
jimas pajuokos epizodui nėra 
juokingas, bet negarbingas ir že
minantis.
.. Pradedant šį dešimtmetį An
tram Kaimui aš linkėčiau savo 
jėgoms ar kam nors padedant 
n psi va 1 y t i. V ladas Brazion i s

- Libano kariuomenės jėgos 
išsiskirstė. Paliko ginklus Bei
rute. ir dingo.

— Prez. Reaganas įsakė karo 
laivams 
Beirute, 
saugiai

ginti marinų pozicijas 
kad visi marinai galėtų 
išvažiuoti.

— Prancūzų sektoriuje gat
ves kontroliuoja apsiginklavę 
musulmonai.

VALYMAS IR RUSINIMAS 
LKP CENTRO KOMITETE

J. Andrapovo vykdomas Sov. 
Sąjungos komunistu partiros va
dovybės valymas palietė ir Lie
tuvos Komunistų partijos Cent-7 
ro komitetą. Pagal oficialų pra
nešimą, 1984 m. sausio 2 dieną 
įvykęs LKP Centro komiteto 
plenumas, apsvarstęs organizaci
nius klausimus, atleido iš parei- i

MEET THE CHALLENGE!

i SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD.

* __ -

Vincas Bieliūnas savo sodybą 
jau pardavė ir Ramovės skyrius • 
neteko patogios vietos geguži
nėms ruošti, nes kiro lietuvio 

. ūkininko nėra apylinkėje, kur 
būtų galima ruošti gegužines.

Skyrius suruošė Lietuvos ka- 
į riuomenės šventę su programa 
I vienuolyno patalpose, kuri davė 

virš 130 dolerių pelno.
Revizijos komisijos aktą per

skaitė J. šarapnickas. Pagal Re
vizijos komisijos pranešimą, pas 
Ramovės skyriaus iždininką P 
Garbėną rasta labai tvarkingai 
vedamą piniginę atskaitomybę,

t SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia^ ir- turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.’ M . ~

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. >

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA, neieško peiso, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagizndu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali . 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. M . ū

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda -Endowment 
Insurance, kuri ypačėnaudiz^gą JauniinuŲ siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. - > ' *

SLA — vaikus apdraudžia įįgia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suųią> temoka metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. -
Kreipkitės Į savo apylinkės kudpų'ye&ėjm, . 
jie Jums mielai pagelbės U SLA įsrrašyu.

y i - J u f sv. paaukotais ;užkaiidžiais bei ka- | n-p 
yute. Beužkandžiaųjant ir kavu
tę gurkšnojant, E. Vengianskas 
susirinkusiems parodė Lietuvos 
vaizdų ir Simo Kudirko' filmus, 
kurių pirmasis žiūrovus nukėlė 
už jūrių marių, į brangią tėvynę 
Lietuvą, į Klaipėdos kraštą prie 

| Baltijos jūros su gintarinėmis 
i; antrasis filmas

i priminė prieš keliolika metų 
įvykusią Simo Kudirkos trage
diją ir džiaugsmingą jo sutiki
mą 1974 metais Čikagoje.

Tuomi Union Pier Lietuvių 
Draugijos surengtas Klaipėdos 
Krašto atvadavimo 61 m. sukak
ties paminėjimas buvo ir baig-jje gausiai dalyvauti, 
.i

programa ir kitos, šiupinio bei I Pagal kasos knygoje pažymėtas
I i _ i • • __ _____ __ _ X. * •clni flnr' ir +ii Jcla.ldii ■noėcci_blynų prisiragavus, prašmat
nybės."'

Kvietė visus" Draugijos na
rius su savo šeimomis bei sve
čiais Vasario l(>osios minėjime 
Beverly Shores, Ind., ir šiupiny-

išlaidas rasta ir tų išlaidų patei
sinamos sąskaitos. Visos sąskai
tos pagal eilės numerį susegtos 
i bylą. Taip pat Revizijos komi
sija pranešė ir apie Ramovės škįy 
riaus sekretoriaus J. Vyšniaus
ko vedamą susirašinėjimą; Ir 
pas jį rado labai tvarkingai ve
damas gaunamų ir siunčiamų 
raštu knygas.

Revizijos Komisijos aktas bu- I

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York; KY? 10001 

TeL (212) 563-2210

mtsAnal 1

• VIENIŠO ŽMOGAUS: GYVENIMAS, Antano Rūke apral, 
t*> Tnoso Adomaičio — DėtMr šerno gyvenimas. Tai ne sausa, 
gyvenimo bruožų apvalymai, Bet tiksli to laikotarpio buities !fta 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių knyg>

B - i

r.

ir patarė orams toliau studijuoti.

■

r ę

fcyfri pumamnl "’’W lt..., CMeaf*

t — NaujUaot, Chltago. 8, D. Friday. Ftbruaqr JO, 1994

..ilsinti uiti iroiitri ririTrrKi

ir-T^ t'k B

dieki-"
> IlTntTNie WTJTTLtft, M.

• UEHJVHKASI8 PAMARYS, Henriko To«no-TamaBMBfc 
(Somlai parHyt* chxtija apie RytprMu*. remiantk Pakalnis | 
Labgoroa ^I^r***^ doomentml 
Betaritri. Leidinys tthistrootM a 
▼Itowdiio pavadJnhnalfct? Ji) 
Bandbi^ojB 336 posL knygoje yi

« KA EAUMJS LAM*, raftrtc

t
tr kl*ld
rr1o Jxi r. 5 ir-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• UTERATORA, lietuvių literatūros, meno tr mokri> 

IM4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą. Vin* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
f. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus b Y 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. Merkio, V. Kašubo*, A. Rakštelės ir A. Vara 
kūrybos poveikiai*. 365 puri. knyga kainuoja tik (S.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tsa 
finią šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datan 
šventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis autorės puikiu stilium! ir surinktais duomenimis

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

xTiMiiiiiiiiHifiiimiKimiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2-01 W. 69th SL, Chisago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737 50 metą studijavęs, kaip

t ' :hi * .į

JAY DRUGS VAISTINĖ
J759 W. 71st St, Chicago, I1L
riNGAJ [SPILDOin RECEPTAI • FANNIE MAY SAL.

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

atdara šiokiadieniais nuo
o Ud 10 vaL vakaro.
o 9 vai rvto iki 8:30 vai vak.

i - '.T) ATEINA LIETUVA,Ml
parižė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, kai Bei kada Ir 
bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. KL. 
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
iZUUlw

thelir.es


SLA RUOŠIASI MINĖTI

K V. ’Raėteiuskas ir A.. Stri-1 Amerikos lietuvių jaunimo ir 
maitis SLA Istorijoj pasakoja i kur B. K. Baiučir rūpesčių, bu, 
*Kai kurie <fedykai, ir prie ge- vo lietuvių kalbos klasė- Sutkui 
liausiu uoau neridave nuveikia- j ria mokytojavo ir išleido du na
rni. Vienu lokių buvo SLA isto- j 

kašymas. Liteialine ko-: 
4 - r i ai paxdšymas bu ve 

u^rbą pasiūlė Jonui 
Lutkai, kuirv Adramsko rank- 
lašt; gavęs ir perskaitęs, komisi
jai paraše laišką

Tame laiške pleiške, kai*J 
AlL .rosio lankra^as “ne iston

, Uk Kionika, kuri vietomL 
v^izoinga, **et visliek tik me 
džiazą istorijai'’. Susivienijime 
i-i on ja i, ^ikė. būtinas jdatesnis 
akirati* ir gilesnis įžvelgimas į 
lietuviu gyvenimo įvykius, nes 
lu poveikyje organizacija vys* 
tesi ir tai tą vystymąsi aitrintų. 
Sutkus pareiškė: '‘Maniau, kao‘1 
rankraštis yru tikra istorija, ku- 
riai tereikia stilistinio apgūdi- 
nimo, bei radęs tik kroniką h 
tau spraguotą — matau, ne taip 
jau lengva būtų, net su literatū
riniu apdirbimu, iš rankraščio 
istoriją padaryti. Astramske 
rankraštyje daug medžiagos isto 
rijai, bet iš jos sukurti istoriją 
rėik.ų ją ir rašyti. Ir geriausiai 
Jiįęraiūriiris apdirbimas iš kro 
irikos istorijos nepadarys’. f

Sutkus (1884—1911) gi 
mė Šukių apylinkėje, 'ketverius 
fnefuš"(1898-^-1902) lankė gim ■ 
naciją Marijampolėje ir trejus 
TtfetUf; (1902—1905) kunigu se-i 

bet iš čia pasitraukė 
įė®Jlėbaigęs- Atrodo, tui^ja 
>^prU: polinkį literatūron. Pa 
rfepbėfeį. -xSeta* jrėne<iiT Vil- 
^Š^s.^hi’ų itdakcijbj. 1906 me-, 
ižjšfeatčyko Amerikon ir po p.us 
rrtpti d ibo kun. Miluko žvaigž
dės redakcijoj ir viename len- 
Jū laikr^š vie. Wilkes Barre.

< Pa :
' ..^įsin-okęs daugiau anglų kal- 

' bos. 1997 metais Įstojo i Valpa-

I

meriu šapirografuote laikraščio1 
Jaunimo Sapnai (1907—1908j. I 
Vėliau susiorganizavęs Lietuvių 
Moksleivių Susivienijimą šį var- i 
dą parinko savo organui (1912 i 
—1914). Sutkus redagavo juokų 
laikraštį Dagys (1909), išvertė1 
■jekspyxa Hamleto pirmą veiks- Į 
na bei pabandė versti Cervante.; 
•o veikalą Don Kichotas. Buvo į 
V lenybės Lietuvninkų ir Lie 
uvos artimas bendiadarbis, pa- ■ 

rašęs nemažai •eilėraščių ir vaiz-1 
lėliu. Paliko rankraštyje met-į 
menis dramai Linamynis. Mirė Į 
.’džiova Worcester. Mass., 1911 m.1

Sutku.- žadėjo parašyti SLA ; 
storija per 7 mėnesius, po to kai 1 
Lkeratini.' komitetas suteiks tei- | 
sę Astr-.msKo rankrašti naudoti j 
jo nuožiūra papildant “žinio-' 
mis. kurių reikėtų iš šalies parū-; 
pinti”. Račkauskas - .Strimaitis I 
sprendžia: “Literatinis komite
tas negalėjo nepripažinti tiesos 

Sutkaus išvadoms. Jo laišką itei- 
tė Centro Valdybai su patarimu 
Sutkaus sąlygas priimti”.

Kai kuriems Valdybos na- 
iams tačiau, pasirodė Sutkus 
siekiąs Astramską nuskriausti.

■ iekdamas autoriaus teisių. Ki- 
iems atrodė per brangu mokėti' 
>o $1 už puslapį. Šie samprota- 

kvimai Sutkų užgavo. Netylėjo 
įdr A'tramskas. paskelbęs Sub 
-kaus reikalavimus ‘juokų pas 
' ak “. Sakė: “Žiūrint į jauno li- 

ernte norus, reikia stebėtis jo

vasario Ii-ii nu- viams, kūne naujame krašte pa
tarė: “SLA Istoriją išleisti pa-ues gyvenimo buvo verčiami

kepys”. Tokiu būdu, kaip Rač- n.<s jų 1912 m/v 
kauskas-Strimaitis pareiškė 
suvienijimo-istGrija/kuri-turėję siskolmant pinigų iš Tautiškų imtis priemoninių darbų, uždar- 
būti išleista prieš 25-tą 1910 me- ‘ _
tų jubiliejinį Seimą. pasiTko gu. tuoj spausdinti’’.
lėti Asrramsko-rankraštyje, .nei- Savo kebu Lrterati-nis komile- 
kieno netaisyta”. tas 27-tam Seimui (1912) reko-

1911 metų Seimui Literatūri- mendavo “kuo greičiausia SLA 
nis Komitėta>
Istorijos -taisymą' galima skaitys pešti paroaė ir kuopos. Trys jų 
ti kone baigtąl Iš taisytojo Juo- • zo-tam Seimui Įnešė _ 
zo Laukio komitetas gavo pilnai' SLA Istoriją lietuviškai”, o ki- 
baigtą'raJikrąšiL apimantį laiko. I tos trys reikalavo “išspausdinti

Pauktlu, lyg kad nusiminęs, vis tupėjo ant gipsinės

Laukiau ko daugiau iš Varno, jis nejudino nei sęęmo; 
Tai pravėriau savo burną, “K svečių mažai naudos... 
Ryt išlėks ir jis, kaip mano viltis lekia visados”.

centu fondo ir pradėti -ją tuč- bių pelningesnių negu žemes 
ūkiuose.

Tokiu badu, siuvėju prieš 188b 
m. New Yorke apsigyvenęs V. 
jJžiankauskas, vienas Susivieni
jimo pradininkų, jaunystės drau. 
gui dr. J. Basanavičiui, gyvenu-.

Istoriją spaudai atiduoti”. Rū-

:o-tam Seimui Įnešė atspausti oiam tada Bulgarijoj, laišku ra-
>e: “Lietuvninkai čia turi save 
draugystes, daugiausia brolis

Jadėl sąlygas statąs, tačiau, ga
jausiai visai atsisakė SLA isto
riją rašyti. ne5

įeį ’..liu pasigarsinti autoriu”.
Ast ru rask ' nuomone, Sutkaus
la-rb.ib pri klausąs “samdomo me-
*h?.niko” (kalbos taisytojo) rų-?
šiui. Jie a utorystei”.

Sutkų V aldybai paaiškino.

. ,a iki 26-to Seimo (1911), tik .istoriją anglų kalba”. Seimas Li- sos pašalpos”. Toliau pasakojo," 
.tosMc-ėia nirm šio seimo per-j teratimo komiteto pasiūlymą |: sad “gyvena dideliais būriais, 
žiūrėti"'La^&tarpĮ.^pCi.-26-tojo' priėmė, tik patarė rankraštį pir.Į /ienoje ar kitoje vietoje, todė. 
Seimo- žadama greitu laiku pa-Į ma per organą Tėvynę perleisti. I aenutausta ir nepameta kalbot. 
ruošti?/. - Be to nutarė, kad būtų pasiga-* oei kitų lietuviam brangių da-'

Po šio Seimo . Susi\nenijimoį niinta “electroplate” kitom lai- »ykų”.
pnmajai nustatydamas! spausdino savo Aušroje, 1885 m. 

tj egzempliorių. nepos mėn.
SLA Istorijos galutiną išleidi- j 

mą. tačiau, tėišspiendė 29tas

ruosb

Cent o vaidyba ėmė vadintis! dom 
Pildomąja Tarybą (pūgai ame. ’ 
rikiečių Executive Board) ir' 

“Be reikalo kai-[ įgyvendino organizacijoje tvir-
raišo 'universitetą, kuriame įati..tinama vilkai ten. kur duoną kė- -.tai įdiegtą būtinybę kas tris mė- Se.mas (1914), ‘kuris visą atsako, 

‘buvo susidaręs gausu> 'būrelis-Ą1-batsiuvys, o batus siuva duon- nesiūs šaukti savo posėdžius. Vie

Nuostabiai suai-dė tylą, kai jis vėl taip pat prabilo, 
“Tai aišku”, tariau, “tas paukštis nežinąs kitos gaidos, 
Kaip tik tą, kurią pagavo nuo kokio valdovo savo, 
Kuris jūra toli bangavo, ir laike sunkios bėdos, 
Vieną žodį įdainavo, besiklausant visados,

Jp to “Niekad — niekados”.

Kad geriau pažinus svečią, kuris nelemtą juoką krečia, 
Savo kėdę pavilkau link durų, paukščio, atvaizdos; 
Nors ir sunku buvo kęsti, vėl ėmiau į kėdę skęsti — 
Vis bandžiau kaip nors išspręsti, ką ainis Nakties Juodos, 
Nori man čia pasakyti, kai jis krankia visados 

Savo keistą “Niekados”.

Tą sau vienas spėjau, j sparnuotą nekalbėjau —
Jo akių liepsna sukūrė širdyje skausmus žaizdos;
Ta mintis kitas kovojo kėdėj atloštoj, galvoje, 
f šilkų gaivinę tvojo žiburys šviesa žaizdos — 
Tos švelnios šilkų gaivinęs, gausioje šviesos žaizdos,

Ji nespaus, jau niekados.

Aš maniau, kad oras šilo kvepalais dangaus kodylo, 
Bei girdėjau pėdas Serafino ant grindų odos; 
“Šelmi”, sau tariau, “tai tavo Dievas sięlžolių aukavo 
Tau, per Serafiną savo — užmiršti ant visados 1”

Varnas tarė, “Niekados”

“Pranaše'”, šaukiau, “nelabas—pranaše, kad tu ir baubas I
Ar tu Gundytojo siųstas, ar sūnus piktos ydos, 
Vienas čia esi, bet tvirtas, Į užburtus tyrus- skujas, .. 
Namuose Baudos pagirtas — aš tavė pi^sąu/rodos,— 
Tark, ar bus bent Gildeade vaistas dėl širdies žaizdos!”

Tarė Varnas, “N dos”.

Laišką Basanavičius iš-'

Broliškos savišalpos susivieni
jimai amerikiečiuose ypač ėmė 
uygti po Tarpusavio karo (186a 
—,18bo) Amerikoj "po kurio Amt 
,/ika pasuko pramonėti ir mies ‘ 
.clonea. Nustatyta, kad šių su;. 
dvienijimų per 1890—1900 de 
šimtmetį suorganizuota net 65.; 
Pirm to, amerikiečiuose veikė 

, . . ,,T . - . . Anglijos pavyzdžiu 1819 m. su-'.Vairui RacKauskui ir ;>LA Cent ~ . - .. .. .. I zuria Olai J ellows organizaciu ro sekretoriui Anicetui B. Stri-i u. , „oocd.... į ir b arresters (1836). Gryna.’
maicnu. >„ <..-1 v i - •• 1arneuKietiskas buvo bucungi.

Taip, jk) ilgų ir sunkių kaiva- Jrder of Red Men (indėnų) vax -? 
rijų arba “linų kančios” Susi- -tu susivienijimas, Įkurtas 1834:

I vienijimo istorija, galiausiai gi-| kėliau atsirado Elks (1868),

mybę užkrovė Piįdomajai Tary.
t 4 * »s-

bai. įsakydamas "pasirūpinti isto.
i ija nuo 1906 iki paskutinių die
nų. Juozui Laukiui prie jau duo

i tų $78 pridėjo dar $158. Jstori- 
ios papildymą pavedė organo 
Tėvynės redaktoriui KaroUuij

“Pranaše”, šaukiau, “nelabas, ar tu paukštis ar tu baubas! 
Pasakyk, dėl Dievo meilės, dėl plataus dangaus godos — 
Ei, sakyk be jokio vylio, ar palaimoj Anapilio
Man Lenorą, šventą,.dailią prie krūtinės glausti duos — 
Ar Lenorą, skaisčią, švelnią prie širdies priglaust man 

[duos?” 
; Varnas-tarė. “Niekados”.

Kongre^as 1900 metais išleido

boba.

Vytaras Širw4as

□roi

bwvo uždrausta
&vc> ir <ietwių

Žmogus, kuris galvoja, bet 
nekalba, — nebylys.

rietė konferenciją į Motile, 
, kurioje buvo nustatytas

atike save pirmąjį Jcongi 
‘is įkūrė ryiiu cen^ą. pi 

rrŠclan^

A
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mė. Tarno Astramsko parašyta, { Moose (1888) ir Eagles (1898) 
o Kaiolio Vairo Račkausko ii- 
Aniceto B. Strimaičio papildy-

; ta (Juozo Laukio ištaisyta kalba;) 
' 27-tu SLA leidiiau 1916 metais.
, išspausdintu nuosavoje organi/
i zacijos spaustuvėje. New Yorke.j 
Ji čia dabar pa grandiniai ir nau 
dojama, pridedant, Sutkaus žo
džiais. *‘žimų( kūnų reikėjo iš 
šalies parūpintiT-. ;

2. Susivienjj/mo užuc»wzga

Pomirtinė' ir ligoje pašalpos 
pasidarė gyvvhiriiu reikalu Eu-

j ropoję 17-iame iŠkntmetyje, pir-, 
įmausią pramoneti ir miesčionė- 
ti pasišovusioje* Anglijoje, kui

I gausėjančios, skurdžiai apmoka
’ ims darbHtinktj'inases būdavt 
pediekamos Dieve valiai. Darbe 
žmonės ėmė bu/tis i broliškos sa-

išalpos draugrąs. Idėja persi 
le.ė Amerikon. iie> vienu meti

ValsiVjos. būdamo:
-onijpcms. savo
vino nemažai anglis 
u. Kituose Europe* 
biwMSkuma dalina1,

Piritas tautiniu pagrindu su
sivienijimas buvo airių Anciem“ 
Order of the Hibernians <1836). 
Bo jų pirmieji susiorganizavę 
lenkai (Zmiązek, 1880)., po tG 
eekos lova kai (1884), lietuviai 
(1886). žydai (18^8), grato 
(18^2), vengrai, slovėnai, kroa 
jh ir Ukrainai (1894), italai, iru> 
sai ir norvegai (1895). Kai ku
rios tautybės turi po keletą su- 
suvienijimų. Daugiausia, lenką, 
k (14); juos seka slovakai (7); ru
sai (6); lietuviai, slovėnai bei 
Ukrainai turi po 4.

i

Lietuvių susivienijimai yra 
šie: Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje (suorganizuotas 1886, 
*nkorporuotas 1889); SusivietiH 
jimas Lietuvių Romos Kataliku 
Amerikoj f suorganizuotas 1901. 
inkoriKTuotas 1905); Lietuvių 
Motetų Romos Katalikių Sąjun
ga (inkorporuota 1919); Lietu- 

!>i!*byfn»ku Susivienijimas 
į (MiKotporuvtas 1930).

Tais metais, kai susiorg. 
vo lietuvių Silsi vi erų urnas (

t Munki

Eitžiui. —ITTt mėtai-

pu

‘‘Tavo žodis lai mums būna perskyra, tarne Perkūno; 
Grįžk”, tariau, “į Plutoniją tu, sūnau kraštų Blindos 1 
Nepalik nė plunksnos galo man, kaip ženklą savo melo 
Aš liūdesiu čia prie stalo — skrisk iš čia, paste Baudos — 
Snapą trauk iš mano sielos/skrisk iš čia ant visados!”

Tarė Varnas, “Niekados”.
Edgar Allan Poe (Vertė Nadas Rastenis)

APIE ŽMOGAUS KALBA

Žmogus, kūrė sako lai, ką ma_ 
no, yra kvailas.

Žmogus, kuiūs sako ne tai, ką
■m.irx, —

<fcri ir fcitos valstijas. viena po
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pasipiktinimą jie išreiškė kaip pajėgė. Tos pačios dieno* 
vakare jau buvo paskelbta, kad bįsavo 99% balsuoti ta-
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r jie’ vadino
‘‘socialistiniais rinkima^T. “Soeialistiiiap8n jttofe ir šia»- 
dien žadina. Savo laiku rusų komxmis^| ^arti jta sekreto
rius Brežnevas buvo įrašytas į Baisogšlos riekėjų kor
teles ir buvo išrinktas. Pats Brežnevas Mekad Baisogaloje
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Subscription Rates:

Chicago $45 0U per year, $24.00 per 
lx months, $12.0u per 3 months. Ln 

other USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six months, $12.00 per 
hree months. Canada $45.00 per year; 
*ther countries $48-00 ner year

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose-
metams-------- —
pusei metų -------
trims menesiams
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:

metam* _______
pusei metų ____
trims mėnesiam* 
vienam menesiui

Kanadoj*:
metams ________
pusei metų .„„j.,, 
vienam menesiui -

$40.00 i

$24.00

Užsieniuose
metams __
pusei metų

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius pirmadienius ir Šven- 
tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro- 
vė> 1739 S0- Halsted Street, Chicago, 
tL 60608. Telei. 421-6100.

5^-001 Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

_ $48.00
_ moo

Pinigus reikia siųsti pašto Money

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^ 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

Primetė komunistinę diktatūrą, bet 
vadina “socialistine demokratija’5

Pas’ mus eina karšti ginčai tarp Algimanto Gečio ir 
dr. Vytauto P. Dargio, Reorganizuotos JAV L.- Bendruo
menės pirmininko. Gečys kalba apie vieną dalyką, o turi 
gakoje ką kit^. . : '

panašus dalykas eina ir pavergtoje Lietuvoje. 
Sausio mėnesį rusų pavergtoje Lietuvoje ir visoje komu
nistų pavergtoje Sp^tų^Sąjtmgoje prasidėjo rinkimai 
į' Aukščiausią Sovietą! Tuo reikalu eina pasitarimai, 
kaip tuos rinkimus geriau pravesti, kad į aukščiausią 
Sovietą patektų geriausi kandidatai.

Kas yra geriausias kandidatas, turėtų spręsti bal
suotojas, Sovietų Sąjungos suaugęs ir balsuoti turįs teisę 
pilietis. Bet kaip inž. Gečiui, taip ir Andropovui, geriau 
sias yra paties Andropovo parinktas žmogus. Kad jis tik
rai būtų išrinktas, tai reikia taip suruošti “rinkimus”, 
kad rinkėjai neturėtų ko pasirinkti. Sovietų karo jėgų 
pavergtoje Lietuvoje “rinkimai” buvo taip sutvarkyti, 
kad rinkėjai neturėtų, ką pasirinkti. Okupantas pastaty
davo vieną kandidatą. Rink, kad nori, jei vieno pasi
rinkti negali.

Visi Kauno gyventojai buvo varomi į rinkimus. Juos 
varė gatvėmis, su muzika. Vietomis net iškeltomis vėlia
vomis. 0 kai pasiekė rinkiminę vietą ir gavo rinkiminę 
kortelę, tai pasakė, kad tebėra tiktai vienas kandidatas. 
Jie turėjo teisę Įmesti tą kortelę į rinkiminę dėžę, arba 
nieko. Atvaryti rinkėjai pamatė, kad jie yra apgauti. Jie 
gali Įmesti tiktai komunisto pastatytą kortelę. Daugelis 
visai nebalsavo, o kiti ant to lapelio užrašė savo pykti, 
tyčiojosi iš tokių rinkimų. Kas turėjo plunksną ar pai
šeli, tai savo pasipiktinimą Įrašė balsuojama lapelio šo
nuose. o kas neturėjo kuo rašyti, tai suplėšė savo lapeli 
ir Įmetė į voką.

Atvestieji Į rinkiminę vietą buvo pasipiktinę. Save noje apygardoje,

r

Dabar visą ‘'socialistinės demokratijos” tvafrką pri- f 
žiūri Jurijus Andrpovas. rusams neatrodo nūo praeitų 
metų rugpjūčio m Česnio. Tiktas jis įtrinktas Pėi Čfettsb-' 
galos rinkiminę kortelę. Oet į Aklino. ^frarbįSbvas 
Taline nėra buvęs ir niekad jis talmiėČ^ieatštovąVo, bet 
jis atstovaus Taliną aukščiausiame SoVtetė. 'faUno gy-' 
ventojai Andropovo nepažįsta, niekad šū juo' jokiais rėi- 
kalais hesitarė, jie net nežino, kur ir kada jis yra gimęs, 
nežino tikrojo jo vardo. Jie žino, kad AhdfofioV’ate Šgūs 
metus buvo KGB vyriausias viršininkas ir žirid',- kad Viši- 
rusai jo klau sė. Reiškia, klausys ir šiandien.

Rusu klausys pavergtos tautok klatfšė’ fesfeūOti 
suvarytieji, bet klausė ne visi. Dr. A. Garmus,- buvęs Kau
no burmistras, patyręs, kad rusai rengiasi prijungti- Lie
tuvą prie Sovietų Sąjungos, griežtai užprotestavo. Jis pa
čiame “liaudies seime” pareiškė protestą. Tokš klausimas 
turėjo būti pravestas prieš “rinkimus”,'.p ne pirmą susi
rinkimų dieną. “Liaudies seime” zujo- Sovietų čekistai, 
bet dr. Garmus jų nepabūgo. Jis nurodė, kokia netvarka 
buVo “rinkimuose” ir prie kokių rezultatų prieita. Ame
rikon atvažiavęs dr. Garmus parašė knygą, • specialiai 
‘liaudies seimo” apgaulėms aiškinti. . š \ 7

Gaila, kad dr. Garmus anksti, mirė. Jeigu jis būtų 
būvęs gyvas, tai jam būtų nereikėję bijoti sU' KGĘ agen< 
'■ais susitarusių prokuratūros agentų; FAstariėji iiėtūžėjp; 
' eisėš sū rusais tartis, o jis pats* vietai papasakojo'-sžyo 
protestą'_ Kongreso komitetui ir paskelbėt’knygojė.

Chicagą pasiekusi Vilniuje leidžiama Tiesa yįšųsipųš?

e
_ c *:

140 rftitijonų svarų klastote1945 metais, tuoj po vokiečių nepritarė tam sumanymui, todėl ’ ka'įutūliačijos, amerikiečių karo Himmlerrs pasirinko majorą žvalgybai buvo perduotas kelyjėĮ Krnegerį, kuriam pavedė orga- —i—i—> sizntįįi ir . vykdyti angliškų banknotų' gaminimą.Sieto# Berlyno, Saclrsenhau- seno čfčhcdfttracij os stovykloje, Kruegeris susirado specialistų, kurie pagamino klišes ir vykdė spausdinimą. Visa operacija vy-

sulaikytas sunkvežimis, kuriame rasta 21 milijono svarų vertės angliškų banknotų. Neužilgo; žvalgyybos štabas gavo žinią,- kad ir Austrijos Ennso upėjė pastebėta plūduriuojant nemaža tos pat rūšies popierinių pinigų.Speciali amerikiečių komisija j ko didžiausioje paslaptyje. Dirglioj pradėjo tirti reikalą. Aivy- ’ ’Ji ko ir Anglijos banko pąreigū- 'nai..Tada./paaiškėjo didžiulė na- įęjų^apąąvysfė;: (kuri vos iaesu- jįi^dė-’liiįtų .ėkonoihiją. į ;metu'Londone vis pasi- jcįjyjdayo iš neutralių miestų• Giu^cho, Lisabonos jr ' Stoci-• KoįftiOv atgabentų ? tūkstančiai pulkiaf padirbtų angliškų banknotų. AngĖjos bankas -manė, jog tai kokios nors sūk-cių:gatr-

parama tiems imigrantams, kurie nepajėgė įsikurti Anglijoje, neturi darbo ir neri grįžti į savo tėvynes. Jokio priverstinio išsiuntimo nebus. Iki šiol mažai ka’s prašėsi tokios paramos. 1971 į metais, kai savanoriško repat- ’ pavimo schema buvo įvesta, ja pasinaudojo tik vienas imigrantas, o 1982 m. — 182.

savo straipsnį ji yra pavadinusi “Socialisfinė dembkratijyi
— praktikoje”. Visi žinome, kad Sovietų; Sąjungoje nėra 
jokio socializmo, ir kad ten nėra jokips denioier^ijbš. -,. . .
Lenino suruoštas perversmas prieš da?Mečid'AlėksahdFb'‘ as‘ karta’
Kerenskio vyriausybę panaikino ctemofcrąti ją” Ku-
sijoje ir rusų okupuotuose kraštuose'. Anksčiau Rusiją 
valdė caras su savo artimaisiais. Komuįistai carą ir jo. 
šeimą sušaudė, ir kraštą patys paėmė valdyti. Jie kraštą 
valdo darbininkų ir mažažemių .valstiečių verdu, bet jo
kios demokratijos neįvedė. Jie sudarė specialią policiją 
komunistinei valdžiai ginti. Rusijoj yra ir paprastoji po
licija miesto trafikui kontroliuoti,’ bet teršto politikai 
kontroliuoti yra KGB. Ji tvarko visus linkimus ir visas 
valstybines ištaigas. Ji net sugalvojo klubus;- kurie pa
taria darbininkams, už ką jie turi balsuoti.

* jį r

Perskaitėm du Vilniuje leidžiamos Tiesos numerius, 
bet neradome nė vieno lietuvio’komunisto’ vardo; Ankš
čiau aukščiausioje taryboje būdavo Justas- Paleckis, buvo 
M. Šumauskas, buvo Petras Griškevičius, bet dabar nesi
mato nei Griškevičiaus, nei bet kurio kito Maskvai tari 
naūjančio lietuvio komuniste vardo. Galimas daiktas, kad 
Andropovas nei Griškevičiaus, nei Šepečio nenori įsileisti 
i aukščiausią taryba.

Paties Andropovo vardas Įrašytas ūet Septyniose 
rinkiminėse apygardose, šalia jo visur stovi Alijevas, iš
tikimiausias kagėbistas. Gromyka kandidatuoja tik rie- 

o Tichonovas net keturiose. Sbviėtų'

bbbriėjf fą: darbą kaliniai gavo gerą maistą ir priežiūrą. Buvo pagamintas ir toks pat popierius, kokį ifattdojo Anglijos bankas. Pirth'asiš' bandymas puikiai pavyko; neutraliųjų kraštų bankai tuos banknotus priėmė bė. jokiųt|tiai Įtarimui’ <■: ’ '■ '-''U rtsiju.
Kai vokiečiams kare j’šrtiė ne- isekti- ir frontai pradėjĮo artėti T ♦ ■ • r • • ** .• Y - J te

Škotijoje pavyko sučiūpti vieną- Vokiečių šnipą ir paą jį. rasta to-’ kfų pat banknotų, paaškėjo.' kad tai riaertf valdžios gtldriįbė.i- Vokiečių J. karinShka's,- kuris vykdė fii pinigų transportą; pasakė, jog tą krūvą banknotų gėsi ir karas. Klišes skubiai su-. įsakė jam Vežti viėn&š; SS kari- naikino, b pinigtTs vežė slėpti ninkaš Austrijoj. Pagaliau pa-: aiškėjo; kad nėtbfi Rėdl Zimpfb, : Austrijos kabiuose yra slaptas tunfelis... Ten bUVO surastos ir spausdinimo mašinos^ bet- nei krisiu, nei popieriaus ar . kokių
i dokumentų nepavyko ūžt3itf.Vėliau;sužinota, katf visai pinigų padirbinėjimo operacijai vadovavo majoras Bėmhardas .Kruegeris. Apgavystę, kėriės ; tikslas btrvb pakenkti britų eko- ■ nomijai, sugalvojo pats Himin- leris. Reicho banko tarnautojai

— Britų Krašto apsaugos mi- nisteris lankėsi Falkland© salose. šiuo metu ten laikomas 4,000 karių garnizonas ir baigiamas statyti naujas aerodromas,. Mi- nisteris pareiškė, kad km kas dar nenumatyta ^pažinti sales apsaugos jpajė^i ’hors ir sarily- >-sii 'Argentina pamažu ge-
sisekti- ir frontai pradtUD>art^;<< -- Sslvadprc aktyviai veikia Himnriėriš nutarė ;sunaIk>ntr’ j. „valdžios partizanų,
<perkalbėjoslaptąją įmonę, bet Krūeg0^4’5^nžąmų ft-ffetJ rėžėTvistų, kurių pėrkalfrėjo ji • perkelti višiis^pag'rmd.nė užduotis prižiūrėti , spatfšdftrimo įrengimus į slėptu - į tas srftiš-, kurios yra kontrolių o-vę Alpiu kalnuose. Ten būtų tęsiamas darbas, nes bėgantiems ;i§ Eriropoš naciams reikėjo pi- iftigir iV fėarrių dokūaftefrtų.: Vos perkėlus spaustuvę, bai

jamji sukilėlių. Salvadoro kariuomenėj ir policijoj dabar iš v2st> yra 37,0fKl Sah-adoras turi 5 mil. gyventojų
ArigKjbk banko- apskaičiavimu; Rruėgerio spaustuvė pagamino apiė 9 milijonus banknotų — 146 milijonų ^varų vęrf&.

— Britų Finansų ministerLs paskelbė, kad šiaurės jūros nafta iki šiol vyriausybėj davė 27,500 mil. svarų pelno.. /•
— 140 milijonu švarų xėrfčs. — Koeino uiiivėfsifeto Socia- Dav ilgą- laiką buvo galima '■ linių mokslų inslituto vedėjas •jžfŠvti tą šuk&stolų- banknotų1 tvirtina, kad dauguma vokiečiu juodojoje rinkoje, bet niekas nesurado pasislėpusio, o gal ir žuvusio, majoro Bemhardo Krue- gei io. (Iš Eur. Lietuvio)

vis dar, tebėra nusistatę prieš ŽyclųS, kurių Vakarų Vokietijoje yra apie 30,000.
—Britų valdžia paskelbė, kad bus teikiama didesnė finansinė —. Pernai Anglijos ligoninėje padaryta 1,160 inkstų persodinimo operacijų.

Andropovas nerandą reikalo pasirodyti viešuose val
dovų susirinkimuose, bet aukščiausiąją Sovietu taryba 
jiš' gėrbkai apvalė.

ATVAŽIAVOME GIMINIŲ PAMATYTI, kilR bet jmm 4 v < . .w ‘!VTĮ * KU9< Det aPre Kefionę į gimtinę niekas neuzsimme.
NE daryti - p0 Mažeikos kalbos, aš pradėjau reikalauti, kad

šitas agferic': Mažeikos pasiūlymas apipyl^ mane išleistų į kaimą mamos, seserų bei brolių 
Daugelis mano, kad Amėrikbs Bri- šaltu vandeniu. Nežinau, ar tAi išėjo iš j< pamatytu
tuviai nežinojb. kas rusų okūpuo- galvoj ar koks politrukas jam tokią mintį paf1 Gerokai iškolioję Mažeiką už kvailą jb pasiū
toje Lietuvoje dėjosi, Sovietų kW kišfr, bėt Šis pasiūlymas privertė tisus keleivių^ Žymą, sugrįžome į Vilniaus viešbutį Kad- fie mūsų 

i? tntHįjtf ffiffsĮį nepristatytų kur fi«rs 
— atvažiavome savo giminių aplankyti t cemento dhrytt, aš surirūpinau kelione į gimtąjį 

o ne cemento daryti, — tuoj atšovė viena keleivi savo kaimą.- Kai su motina ir seserimi# parima-
— Ar tu manai, kad mes tokMs pinigus lei- .fysiu, tai tada, jeigu reikės ir molį maišyti, tai

PAVERGTOJE LIETUVOJE

jėgoms ir policijai Arifcrą kartą įsi- surirūpinf i.

tuvoj'e buvo Čikagietė 1961 metais. 
Ji viską aprašė ir Ghieagos Lietu-

. - - , - <, . ----- — ----------------- >--------  —~~ ~ >. —- , XCXR.CO ki lltVLį lUčSTBy tel, lai

vių Literatūros Draugija išleido dome cemento maišams nešioti? Mes suftkiai dif- ne piktą Mfc, ^a'IVbjšu aš. P^asigavJti Sutku,
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galima gauti čikagie- 
tės įspūdžių 13lid4- N. ftėd.

(Tęsinys)
' "u i

— Mes žinome, koks didelis nedarbas Ameri- 
koje, o Lietavo, 
trūksta darbiniu 
atvažiavusieji Amerikos lietuviai, užuot važinėję

y sako direktorius, visur 
Bebūtų gražu, jeigu mes,

po {vairias vietas, čia stotume prie darbo ir šito
kiu būdu prisidėtame prie Lietuvos iocialistinės 
statybos? Ką gi mes darysime? Mes važinesime 
iš > ieno miesto j kitą, valgysime, girtuokliausime 
ir kitiems darbą trukdysimu. J< 
nes išvažiuosime, tai ii ten girt

li pas gimi- 
iaurime. dau

giau nieko... Naud >s iš to nebus, o nitams bus 
didesnė garbė, >i mes prisidėsime prie "sociaks- 
tinėė <’at^bdP. .

— Kongreso atslovsi sveikina prezidentą Reaganą, įsakiu'į JAV mannns iš Beiruto aerodromo perkelti j karo laivus Viduržemio jūroje.
Kada a® išvažiuosiu į kaimą?

bome, kol juos uždirbome! Tegu čia dirba patyg įsikibau į skVerirą fr sakau: 
direktoriai, o mes nedirbsime. Aš noriu savo se^ 
selę pamatyti, — atkirto jam kitai moteriškė.

Viii keleiviai tiek pasipiktinč šiuo Maieikd«

— Mr. Stftkus, aš noriu savo motifią pttfrs
Kette išVrifctotif

— fltetiltfu, — atsakė man

I

bijojo šios moters, ar kas, bet jis kartu su mumis 
jau nebegrįžo. Jis liko Rusijoje. Bijojo, kad. užpy
kusia* moterys lėktuvo neatidarytų ir neišmestą 
to “cemento nešiotojo” Atlanto viduryje.

Matėme daug įdomių dalykų ir prisiklausėme 
daug kvailų kalbų, panašių į Mažeikos kalbą. Fra* 
dėjome Bijoti, kad gali ir mums neleisti pamatyti

'KAIMAI IŠ VAŽI (JOTI REIKLA 
SPECIALAUS LEIDIMO

KsAem BM1I Išsaką kad Rakauskas taip pat 
dirba srityji Priėjau prie šio seno žmogaus 
ir fctataht iftafce išleis.

— ra teteka lengvas datykas, — pradėjo jis 
man pasakoti. — Reikia surasti taksį, reikia gau
ti leidimą, reikia stttfMsti Jttfyrfc^ą, įmokėti ke- 
Mo'nfififgftis, O tikta! tada galima kalbėti apie 
kefiOUf.

Nefcalengviao jis mano slogučio. Nepasakė, 
kur turiu te leidimo ieškoti, kuriam galui reika
lingas palydovas, kiek teks mokėti už kelione.

I Kiekttetfą dieną rierimats kilo. Xq rafeid ";
Į nei vienos progos klau 
motinos aplankyti. Jri 
tfrtts išvykti į kaitrią prtMaūšo 
Prašau, kad mane 

[tik

109 tttrfstū

a u

JtK)

nraje. važinėjom j Trakus, aplankėme Druskini n-; i

durnium vadino. Aš pati jam atsakiau: “Jeij 
nori, tai dirbk, o mane leisk pas mano motiną 
Viena moteriškė priėjo prie jo fr >asakė: *r

L984

re mama

L jau, tai liko įapucttn, 
i ffi*.

klausinėjau, -bet ir
B, kad jis sprednMa

ntfO Rotomskio. 
į. Rotomskio ne 
Man buvo pasa- 

na.*dkalbė- 
spren- A'



VAKAKŪ vejai

Knau adresu:

Dr. Jonas Basanavičius
OYMTitUAI m uMIKuKUAK 

Vmcialtrr; AkiV U6O1 

W wm tWra Strwi

or. paul v. daugis 
to.PYTO^AS IR CHIRURGAS 

Cemmumty kiialkM 
Medicinai dmktenua

1931 S. MuAhb 84. w«Mcn«sr»r, Iii 
VALANDOS; M—8 darbo dieaoiala

’ TeL 532-2727 arte W2-272fc

1 Lietuviškos knygosNaujienose buvo skelbiama, kad Bronio Railos nusinastymai jau atspausdinti. Tai buvo tiesa praeitais metais, kai J. Klausei- kis pasijuto be pagrindo įžeistas ir panoro pasizimėti arčiau į I Bromo Railos mėgiamas pa-1 s reikšti nuomones. Arčiau pasui- j dijavęs, jis rado reikalo para- j syti knygą apie Bronio Rados ’ labai lengvą švaistymąsi įžeidžiančiais žodžiais.Pirmiausia, Klauseikis faktais įrodė, kad Raila jzemęs vK, va-
OP TOMU RUT AS

aALBA WTU.VMJQU
MU W. 71«t SU FaL 7J7-J14V 

£jafiq> cfcll rtltaiko akiniu?
. k ninugi jMfised

kio reikalo. Trenkė kaip perkūnas giedrą dieną ir nutratėjo. Kai Januta bandė reikalą išais- 4 C 'kinti, tai Raila ir klausyti nenorėjo. Orakulas burną atvėrė, tai: neteisingo žodžio nepataiso.J. Klauseikis giliau pažiūrėjo į Railos ■‘stilLStisą:’ ir paprasčiausiais faktais įrodė, kad gražiais žodžiais apibarstomas lana. negražus tvirtinimas. Tas tvirtinimas veik visuomet yra me.a- gingas. O melas, nors ji gražiausiai “stilistas” papuošia, vis lie-: ka melu. Kenksmingu pačiam šmeižtajam.
j J. Klauseikis parašė šftidiją,' kurią turėtų atidžiai paskaityt; visi lietuviai, kurie piunksną į rankas ima ir nori pasakyti saw nuomonę visuomeniniais ir politiniais klausimais. Ją turėtų pastudijuoti ir teisininkai, kurie teisės klausimais dar rūpinasi. Knygoje gyvais pavyzdžiais pa-..rodytą, Kaip nereikia rąžyti. N e- reikia rašyti ne tik paprastam, piliečiui, bet- visai neaera kelias knygas parašiusiam, aukštus meluotojui ir labai žalingu ap mokslus baigusiam žmogui. Autorius yra teisininkas, baigęs < Kauno universitetą, dirbęs teismuose, rašęs teisinius sampro- .avimus.Knyga, atspausdinta praeitais !
I metais, jau baigiama parduoti, cin.inus, bet i.'dėstytų faktų ne- Kas nori ją įsigyti, -tai turi ra-t syti K. Janutai, 2818 Avenal St., cų dėmesį. 'Los Angeles, CA 90039. Jei pas St. StaJioraitis

4A. POŠKA
Dr. Jonas Basanavičius Bulgarijoje.1936 metu vasarą būdamas Bul zėje. Tais metais dr. Jonas Basa- srijoje laikiau pareigą susirikti aavičius atvyko i Adrionopoli. ou gyvaisiais-dr. Jpūo Basanavičiaus benara/įąrbiąįs, .draugais, pažįstamais ir surinkti tų laikų prisiminimus, fotografijas ir kny gas. . - - -:.-r

Svetimieji gydytojai numojo
KKAUSTOMA*

■ paneigė. Jau laikas, kad atkreip-

, OH*. McfNMK J76-2SM, 
teM.x «44454t

Or. SElBu Ti
TNKSTV. POSLtS IK 

' .PROSTATOS CHIRURGU*.
2454 WKST 4*ri STUKT

Valtsdsc aatrad. 1—A popis

MWimil — Pilna wires*' 
KAMA

^ritmini MxtAT 
ir VISA kartok*

<• ♦EDiMAC

niekas iš Lietuvos nepadėjo žiniomis nei knygomis. Už man teko sunkiai medžioti 'žinomi- faktai.

- Pro* ratoi, inkstu ir ilapurru 
aką chirurgus.

;»IK6 CENTRAL AVĖ." •
St Meisburg. Fla. 3371* 

TeL (813) 3214208

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME

LRLŲ KOPLYČIŲ LAID UJIMU šEBMhNLNi

Patarėjai u laidojimo .direktoriai;

VASAITIS-BUTKUS

TUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50tb Avenue

ILL

I 
1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

nes nei tai'
Bulgarija 1879 metaisTuoniet Bulgarijos kraštais tik .ą buvo nuaidėję paskutiniai šūviai, tik ką bulgarai buvo pasiritę laisvi ir pats -tos laisvės en- .uziazmas buvo pačioje eksta-/£ -dar yra keli egzemplioriai, tai už tris dolerius jums ją. atsiųs, o jeigu jau nebebus, tai bus viena iš tų lietuviškų knygų^ kuri išėjo. Ji nebegali, bet išėjo į žmones. Raila yra Klauseikio knygos vertas. Jis turi pasiklausyti, ką žmonės apie jo paties- .vnygas mano. Turės progos pa-, matyti, kodėl jų nepuola. Apie Klauseikio knygą jis paleido-dar kelis railiškus melagingus tvir-

Audrinate* perknvstya* 
Ii įvairi* iWra£ 

.ANTANAS VILIMAS 
Tai VS-lttl arte

NIJOLĖ BRAZAITĖ ROZAKGyvenusi Berwyn, IllinoisMirė 1984 m. vasario 7 d. 2 vai. ryto, sulaukusi 36 metų B amžiaus. Gimusi VnlGie^joje. Amerikoje išgjNeno 32 metus. B •••4‘aliko auho4ę: dvi dukterys — Kristina ir Cyalhra, ■ trys sūnūs — Steve, Michael ir Mark; tėvai Večislovas ir J Kazė Brazai, V D. .šaulių Rinktinės ir kitų lietuvių organi- lll zacijų nariai; brolis Petras, jo žmona Connie, teta Gertrude H Stokis, >>s VĮttac Peter, brangi draugė Corky Quirk ir kiti g| gaainės. draugai pažįstami.
Kūnas -paiaraotaK penktadienį, nuo 2 vai. -p.p-, Petkaus Man fcepiiįiiiioje, 2533 W. Si., Chicaguje.11 9 vaL ryto bus lydima iš kept> Gimimo parapijos bažnyčią, o po imama šv. Kazimiero Lietuvių

f 4, vasarx
M. Marin

k draugi 
>tuvėse ii 
ims.

<Jo gražiu BuJgarifoi žiedu.Ta’gi į Są Bulgariją atvyksta didysis Lietuvos sūnus, išguitas

Nors jau turkų nebebuvo, buvo pasitraukę lt išvaduotojai rusai, bei dar bulgarų žirais nenorėjo tikėti,kad. ta baisioji šmė-' Kla didvyris ; Vagilius Levskis, nors ir- viešai1 pakartas Soiijcje, oūtų jau miręs; kad drąsusis poe- .as kovotojasTirisias Botevas jau <

vjčkls.Mera reikalo minėti, koki gilų Į>pūd| bulgarų atgijimas padarė jautriai Lietuves sūnaus sielai. Jonas Basanavičius užsidegė meile atgimstančiai tautai, drauge, gal būt, dar nedrąsiai svajodama.'; kelti ir savąją tautą.;! Man teko girdėti reikšmingą šventiko Dimitro Marinovo (Miko Marinov) pasakojimą apie dL'. Basanavičiaus meilę atgims tančiai Bulgarijai.Dr. J. Basanavičius pradėjo darbą Bulgarijoje ne kaip svetimšalis, pasipelnymo tikslais atvykęs, bet kaip tikrai mylįs ją žmogus.
Dr. Jonas Ba.scui.avičiiis pirmasis 

bulgaru veikėjas sanitarinėje 
srityje Turkai, išsidangindami iš Bulgarijos, 18/8 m. paliko ją be jokios mokslo įstaigos, be jokio apšvietimo, ivianomeconų isiamo pasaulyje visas mokslas susikoncentruoja Korane ir pagal jį tvar komas visas gyvenimas. Mula arba mohemecouų kunigas ema Į pareigas mokytojo, teismo, bu- įiejio, gydytojo ir inžinieriaus. Aiao/jOs uyKUmų Įstatai sunkiai pntaiKcmi progiesui ir zanngi vertingųjų zenaų pap.oeiams. lOuei Muixviau.Sia.1 žadėjusi Bizantijos ir graikų kuKui a visai ouvo turkų išnaikinta per aOu viešpatavimo metų.Saues sveikatos dalykai buvo nenusimanančių naKimų ir ra- ganų reiKaias. J okio, net pa- uesislapsto Kainuose... prasčiausio nigienos supraumoTai pave metai, kada dar ga- ueouvo. uaugu.nas vis aeicc neidavo kraujas ir kada dar niekas , ukeaamr tUikų barimams, bėg- savo jausmais-netikėjo, jog tur-< uavo į Balkanų kainus pas'anas kų jungo jau nebėra. O sunkus; bobas raganas, ir ten prie lau- vuikų jungas truko net penkis žų užkeikiu žolių reikalaudavo rimtus metu! I ir baisius prižadus daryaavo, kadKrašte viešpatavo tamsybė ir1 uęprumsią vaistų iš turkų. Taip prietarai. Po turkų jungu bul- • pasakoja Nikola Kotovas, garai buvo atsilikę visu tūks-Į Labai sunki buvo pradžia, .antmečtu nuo Vakarų Europos, žmonės netikėjo mokslinei me- pasaulio. .-Tnūko. visko: ir kari-Į dicinai, atsisakydavo imti vais- ninku pareigoms teko imtis išįtusir gydytoją.-kviesdavo tik ta- kalnų plėšikų,-gydytojų iš prie.! da, kai ligonis pradėdavo mirti, taringųjų kaimo bobelių, advokatų iš visagalių Korano aiškin-1 Į tai ranka ir stengėsi tik pasi- tojų, inžinierių iš galvių ir sta- > pelnyti. Dr. Basanavičius čia palių. Bet vieno -vienintelio daly- Į darė pirmą žingsnį, Įsakydamas Ko netrūko, tai bulgarų meilės Į išskirti iš bendrų pastogių vai- savai tėvynei. Prieš du šimtus kus ir gyvulius, Įsitaisyti išvie- metųsodinta sėjda vienuolio Pa-, tęs, neleisti kraujo pas hakimus sijaus Bulgarijos Istorijoje ir vė- ir išmokė įsimūryti krosnis, kalesniu laiku didžiojo Bulgarijos rios nerūksta ir apšildo. (Panto patrioto G. S. Rakovskio ugdoma Pantov).revoliucinėmis dainomis, pražy. (Bus daugiau)
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LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

•OMB CHICAGO MOTOR CU/9 Tt#*5 CM

EXPRESSWAYD/W/N&

* VOU WWMI *T TMI

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

I

I 1729 S. Halsted Si 
Chicago. £L 60608

24 Hour Service

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

a.iKsi.pt. automobiliams pastatyt)

■1 ' ------- - ________

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 "West 69th Street TeL RE 7-1213

TeL 974-4410

Telefonas — 652-1003



VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS CHICAGOJE

— R. L. B-nės Marquette Par-
• ko Apylinkės nariai ir prijau
čiantieji ni-iloniai kviečiami da-

flyvauti ALTo rengiamame Ne- 
5 priklausomybės minėjime vasa- 
’ rio 12 d. (sekmadienį): 10 vai. 
Jrylo vCliavų pakilime parapijos
• aikštėje, vėliau pamaldose ir 
*2 vai. p.p. Marijos Aukšt. Mo-
• kyklos salėje. Moterys ir mer- 
. gailės kviečiamos vilkėti tauii- 
; niais drabužiais. Vaidyba

| PER AMERIKIEČIŲ RADIJĄ 
APIE LIETUVĄ

Lietuves Nepriklausomybės

Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvoj Nepriklauso
mybės — Vasario 16-osios minėjimas 

įvyks šia tvarka:

• ŠEŠTADIENĮ, vasario 11 d. — 12 vai. vėliavų pa
kėlimas ir žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo Centro 
sodelyje.

• SEKMADIENĮ, vasario 12 d.:

I minėjimo proga amerikiečiu ra-
dijo stot s WCEV, veikianli ( 
banga 1 I.VI (ia pati, kuri per- j 
duoda Margučio ir Lietuves Ai
dų programas), perduos anglų

HL30 vai. — pamaldos Š. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje, šv. Mišias atnašauja ir pa
mokslą sako vysk. Vincentas Brizgys. Gieda 
parapijos choras, diriguojamas A. Lino. Vargo
nais groja A. Eitutytė.
10 vai. — pamaldos Liet. Ev. Liut. Tėviškės par.
11 vai. — Sionų Liet. Ev. Liut., ir vasario 19 d.
10 vai. — pamaldos Liet. Ev. refoimatų bažny
čiose. Pamaldas laiko kunigai A. Trakis, J. Juc- 
zapaitis ir St. Neimanas.
2 vai. popiet — Akademinė dalis Marijos Aukšt. 
Mokyklos auditorijoje.
Kalbėtojai: gen. konsule J. Daužvardienė, Lt. 
Governor George H. Ryan, kun. dr. J. Prunskis 
tema “Kova ir viltys laisvės fronte”,'J. Talandis. 
Meninėje dalyje programą išpildo Lietuvių Me
no Ansamblis Dainava. Choro vadovė muz. Aud
ronė Gaižiūnienė. Akompaniatorius muz. V. Ma
želis. Solistai B.’ Mačiukevičius ir V. Mielulis. 
Solo rageliu muz. R. Kasiulis. Deklamatorė Z. 
Dubauskaitė.

j kalba pasikalbėjimą su kun. Juo
zu Prunskiu ir Chicagos Lietu- ‘ 
v’ų Tarybos pirmininko K. Okso 
kalbą apie Vasario 1 (Josios 
reikšmę.

Ši programa bus perduodama į 
i i i
i

I

i vasario 12 d. G val. 5 min. vaka- !
I re ir dar pakartota los pat di 
Į nos vakare 9 vai. 5 min.

ALT Informacija

užsimetęs

Lietuvių visuomenė ir organizacijos kviečiamos gau
siai dalyvauti. Organizacijos pamaldose ir akade- 

' mijoje dalyvauja su savo vėliavomis.

Chicagos Lietuvių Taryba

i PARYŽIUJE NUŠOVĖ EMI- 
RATŲ AMBASADORIŲ

PARYŽIUS, Prancūzija. 
Suvienytų Arabaų Emiratų am-! 
basadorius ChatUa Ahmed Aziz I 
al Mubarak, trejus metus pra- > 
leidęs Paryžiaus ambasadoj, tre
čiadienio ryte buvo nušautas, ’ 
kai išėjo važiuoti į įstaigą.

Mėlynu švarku
Suvienytų Arabų Emiratų am- 
liaus, išsitraukė nedidelį revol
verį, paleido 31 metų ambasadų-Į 
riui kulką į pakaušį, o kai jis} 
nukrito, tai paleido dar vieną ir j 
pabėgo. Pasikėsinloją matė iri 
ambasadoriaus žmona, kiek ve- Į 

-liau išėjusi iš namų. Užpuolimą; 
malė ir kitoje gatvės pusėje 
ėjęs vyresnio amžiaus žmogus. • 
Ambasadorius paliko keturis* 
mažus vaikus.

Manoma, kad jį nužudė Ira-; 
no “šventojo karo” šalininkai, 
pasiryžusieji mirti už savo įsiti-| 
kinimus.

A. Kasulaitis redaguoja “Tėvynės Sargą

UAL MTAT1 fOt 1AL1

Algirdas Kasulaitis i 
l

MmmL žm»4 — >»rxl«»li«w1 
UAL 1ST ATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
* MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI

.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

m HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJIMAI3.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

UTUAL FEDERAL SAVINGS ’
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu .

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7742 ■

I

! i

I

I

i

Nuo š:u metų:pradžios nnujuo. Democracy” knygos ir keliu 
šimtų straipsntiu autorius.

Naujasis “Tėvynės Sargo” re
dakcijos adresas yra: 894 East 
223rd Street, Euclid, Ohio 44123.

KD Inįormadjcs

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

J jų “Tėvynės S^rgo” redaktorium į 
Į yra pakviestai Algirdas J. Ka- 

sulaitis. •
Praeitus aštuonis metus “Tė

vynės Sargą* redagavo žinomas 
pedagogas, kelių knygų autorius, 
Petras Jo rankose
žurnalas sustiprėjo, pagyvėjo ir 
pradėjo eiti reguliariai tris kar
tus metuose.'"

“Tėvynės Sargas” yra poli
tikes ir socialinių mokslų žurna
las, leidžiamas lietuvių krikščio
nių demokratų. Pradėjęs eiti 4 
1896 m. “Tėvynės Sargas” buvo 
atgaivintas Vokietijoje, o vėliau 
perkeltas į JAV

A. J. Kasulaitis spaudoje dir
ba jau nuo seniau. Pradėjęs ra
šyti d;ir gimnazijos suole, jis vė
liau dirbo Vokietijos “Žiburiuo
se”, o atvykęs į Ameriką pora 
metų redagavo Pittsburghe lei
džiamas “Lietuvių Žinias”. Tuo 
metu jij kartUibuvo ir “Lietu
viu Dienu” žurnalo redakcinio 
štabo narys.

Vėliau Kasulaitis 8 metus re
dagavo “Jaunimo žygius”, 

ų jaunimo 
Lithuanian

TURKAI PRADĖJO
BĖGTI I GRAIKIJĄ i

i
ATĖNAI, Graikija. — Pasku

tiniu metu turkai pradėjo bėgti 
į Graikiją, nes pačioj Turkijoj 
gyvenimas darosi sunkesnis. į

Trečiadienį penki turkai per
plaukė šaltą Evios upe, pasiekė 
Lesbos salą ir paprašė, kad grai
kai leistų jiems apsigyventi 
Graikijoje.

Graikijoj yra įsteigta stovyk
la politiniams turkų bėgliams. 
Graikų vyriausybė stengiasi ras
ti darbo atbėgusiems turkams. 
Dabar bėga dešinieji opozicio
nieriai, kuriuos turkų kariai ; 
persekioja. Turkai pritaria Ke
mal Pašos konstitucijai. Kas bu
vo jai priešingi, taip pat bėga 
užsienin, nes vyriausybė juos ! 
siunčia prievartos darbams, kar- ' 
tu su komunistais.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
* - - ’ - ■ : | .

INSURANCE — INCOME TAX

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

---------------------------------- -------- ------------------- !

REAL ESTATE — OUT OF TOWN;

Nuosavybės — kitur i

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Tūrio Chicagos mieste' TAWLkv 
Dirbu Ir užmiesčiuose, frett< 

(aranžuotei ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AML VAIRUOTOJAI 
Tiktai $J26 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, Ill.
TeL 523-3775 arba 523-9191 3as3^KaaaaaBBaaB8Ksaassss=s===;==^

Dengiame ir taisome visu ri)k 
' šią stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 
r Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171

KOVOS DEL LIETUVOS

FOR SALE 
LAKE FRONT PROP.

DUPLEX — 2 bdrms, each, 
3 rental units — 225 ft. lake 
frontage on BeautifuL Bear 

Lake — Boats, furnishings, 
many ^xtra.sf, .

S1IURNAS .; u' .. 
Box . ..i .
Haugen, ĄST 54841 .

Phone 1/71.5 '234-8316

E 
r*

Aleksas Ambrose,

Miko šileikio apsakymu knyga 
^Liucija” jau atspausdinta.
a

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją - - 
(1869 — 1959 metai).

664 psL, vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

PASSBOOK 
SAVINGS...

lnt»rr»i Ratrt 
on Smnji

Inters Compounded 
DoJy *nd P>»d QuACtofly

s®e us for 
financing 

AT CUI 10W 1ATB

Autorius pavaizduoja- lietuvių- 
gyvenimų nuo XX šimtmečio^ 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-j 

kymai, 184 psl. Kaina S5. t 
Gaunama ‘‘Naujienose’^ ir pas 
autorių: 6.729-So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629. J

Mutual Federal 
Savinqsaridloan

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

BxrBSF'tton.T'uv.rrl.S-4 Thur.4-1 tat. >1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

L • - - < t

Tuo nekalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULU 
paruošta ir teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos*- 
išleista knyga su legališkonan 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje.

-. Z1 . į1. M. j. IM\ c

Statiniai j: EMuvą

P. NEDAS,' 4059 Archer Ąvepae, 
ChiciflO, ŪL 60631 T.I. Y A7-59M

t

Homeowners insurance

F. Za polls, Agent 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

t

NEPRIKLAUSOMYBĖS

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

vviad.: cuo S vai. r. Dd 12 Tai d.
Ii paf ai susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, HL 60621

ifTANO J. GUSEN0 1DR.
Naajfea ima &anti nepaprastai (domi1 

tojo, reikėjo ir rašytojo ataimiaimui.
rDr. A. Gnsaea ~ MINTYS IR DARBAI 259 psL. liečia 1905 

mėtoj įvykius, Jablonskio ir Totoraičio j arm r* dienai ir 
msirupiniw^____________ ________________BS OO

Dr. A. J. Goss«o — DANTYS, Jų priežiūra, avelkaU tr 
grožis. Kietais viršeliais __________ _____

M in kitais virieUaia, Mk_ _______ _
fttk X J. Ganett — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

BMONfiS. fiebonės po Europą Jspfldži&L Tik ____
Gvfim* taip p«t nL.kvtj ĄeicJ

>«»y ortierj, pHe nnrodytna p-H-
Isdaot Si p*r»iunUmn Blairlnmii

FOR THE SMILE 
OF HEALTH

\al Hcpauęa
V. BYLATTIS

ir V. BRIZGYS
Darbo rglandoc

Nuc 9 ryto Ur 5 vai. per 
SeMadieu.aJs sus.r »

•606 8. K»dx1« A vt.
Chlore, IK 60629

Tel: 778-8000


