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KABULE SUŠAUDĖ VIRS 1000 AFGANIECII
MEMORANDUMAS APIE PADĖTI 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
ALTcs pirm. dr. Kazys Šid

lauskas paruošė memorandumą 
.apie dabartinę padėtį Lietuvoje, 
ypač atkreipiant dėmesį į oku
pantų daromus Helsinkio susita
rime patvirtintų žmogaus teisių 
laužymus.

Memorandumas, drauge su 
turiniu .lietuvių politinių kalinių 
sąrašu, pasiųstas Jungtiniam 
Amer. Pabaltiečių komitetui 
Washingtone, kad drauge su 
atitinkamais latvių ir estų me
morandumais būtų įteitkas JAV 
vyriausybės įstaigoms.

# * *
AIŠKINANTIS ALTOS IR 
LIETUVIŲ BENDRUO

MENĖS VEIKLĄ 
. ’ J

Amerikos Lietuvių Taryba va
sario 22 d. buvo sušaukusi val
dybos posėdį, kuriame dr. K. 
Šidlauskas painformavo apie 
sėkmingą Jungtinio Amerikos 
Pabaltiečių komiteto veiklą 
Washingtone. Komitetas gyvaT 
palaiko ryšius su JAV vyriau
sybės žmonėmis ir kitomis-Įstai-• ’ - - -

vais susisiektų ir darytų pastan
gų išsiaiškinti, kaip būtų gali
ma geriau suderintu darbus Lie- 
tuvds reikalais.

Be minėtųjų, dar posėdyje 
dalyvavo dr. J. Jerome, dr. L. 
Kriaučeliūnas, dr. V. Šimaitis, 
dr. J. Valaitis, kun. A. Stasys,
J. Skorubskas, E. Vilimaitė, P. 
Bučas, J. Lekas, V. Naudžius,
K. Radvila, kun. J. Prunskis.

(ALTos Informacija)

POSĖDŽIAUJA SLA PILDO
MOJI TARYBA

1
NEW YORK, N.Y. — Praeitą! 

penktadienį į New Yorko SLA 
Centrą suvažiavo Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Pildomoji 
taryba. Suvažiavo visi Pildomo
sios tarybos nariai. i

Penktadienį SLA prezidentas 
Povilas P. Dargis ir SLA iždi
ninkė Euphrosine Mrkužiūtė 
pasirašė- metinius Sf.A _finansL_ 
nius raportus ir pasiuntė New 
Yorko valstijos auditoriui. Įsta
tymas reikalauja, kad metiniai 
raporfaF 
je dar prieš kdvo 1 dieną. (

Povilas Dargis. E. Mrkužiūtė,

goniis.- Komiteto .veiklą finan- - 
suoja ALTa, o taip pat ir latviai 
bei estai, šįmet komiteto pirmi- ' 
ninku yra ALTos pirmininkas 
dr. K. Šidlauskas su jį pavaduo- iždo' globėja Josephine Mileriū- 
jančiu dr. J. Geniu.

T. Blinstrubas pranešė apie 
atsilankymą Amerikos Balso 
įstaigoje, kur buvo perteikta 
informacijų į Lietuvą; Amerikos 
Balso vadovybė buvo paprašyta 
savo pranešimuose reikiamai in
formuoti ir apie ALTos pastan
gas Lietuvos labui, ypač atme
nant, kad lietuviškoji programa 
Amerikos Balse buvo gauta di
delėmis ALTos pastangomis.

Iš T. Blinstrubo', A. Jankūno 
ir Gr. Lazausko pranešimų pa
aiškėjo, kad jiems, drauge su 
kun. Eug. Geruliu ir St. Balze- 
ku, lankantis Washingtone teko 
patirti didelį . Kongreso narių 
prielankumą Lietuvos reika
lams.

Buvo susipažinta su JAV Lie
tuvių Bendruomenės pirm. V. 
Kutkaus atsakymu į ALTos pa
siūlymą pasikeisti ryšininkais 
ir šaukti abiejų institucijų at
stovų pastarimus kylantiems 
neaiškumams išaiškinti. Nesu
laukus tiesioginio pritarimo tam 
siūlymui, bet rodant prielanku
mą sudaryti bendrą komisiją 
nuomonėms suderinti, nutarta, 
kad abiejų veiksnių pirmininkai 
su savo parinktais^ kitais atsto-

tė atvvko i New Yorka trečia
dienio vakarą. Viceprezidentas 
A ČapEkas ir iždo globėja Kris
tina Austin atvyko ketvirtadie
nio vakarą. Pildomoji taryba 
posėdžius pradėjo penktadienio 
rytą. Jie turi išspręsti visą eilę 
finansiniu klausimu. Jiems teks 
aptarti, kur investuos pasibaigu
sius bonus. Manoma, kad galės 
gauti žymiai didesnį nuošimtį iš 
Amerikos bendrovių. Be to, teks 
spręsti visą eilę smulkesnių rei
kalų, liečiančių SLA. Manoma, 
kad Pildomosios tarybos posė
džiai bus baigti kovo 4 dieną.

— Popiežiaus Jono Pauliaus II 
patvarkymai padėjo viršinin
kams apraminU visus vienuoly-' 
nų reformatorius.

— Teisininkų draugija siūlo 
remti teisėją John J. Stamos ir 
Stanley Lorenz Illinois valstijos 
aukščiausio teismo pareigoms.

1®
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P. Dargia New .Yorke

KALENDOFFLIS

Kovo 1: Antanina, Albinas, 
Rusnė, Gražuolė, Tulgaudas, 
Amai is.

Kovo 2: Elena/ Jovrnas, Nai- 
da, Galiūnas, Eitautas.

Kovo 3: Kunigunda, Titjanas, 
Tulė, Uosis, Daukantas.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 5:4(1.

% 
į
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asario 16-osios —. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 62

RUSAI VERČIA AFGANISTANO KARU 
AREŠTUOTI PROTESTUOJANČIUS

BABRAKAS KARMAI. PRIŽADĖJO NAIKINTI MIRTIES 
BAUSMĘ, BET DABAR ĮSAKO ŠAUDYTI

metų suka įlies iškil
mingas minėjimas Detroite vasario 10 <į Dievo Apvaizdos parapijos salėj. Southfield. 
Rengėjai — Detroito Lietuvių Organizacijų Centro valdyba. Už darbo prezidiumo stslo 
sėdi (iš kairės į dešinę): DLOC pirm. d-r. Algis Barauskas, minėjimo programos va
dovas; vierpirm. dr. Arūnas Vaitiekaitis. pagrindinis kalbėtojas; Lietuvos generalinis 
konsulas iš Lc's Angeles dr. Vytautas Čekanauskas skaito paskaitą; dešinėje — Michi
gan© valstijos gubernatoriaus pavaduotojas James H. Brickley. Anksčiau apleido stalą 
l’S senatorius Donald Biegle. Jis pasakė lietuviams šiltą kalbą, keletą kartų pertrauktą 
plojimais. . : , (J. Gaižučio nuotrauka)

KABUL, Afganistanas.— Pas
kutinėmis dienomis Afganistano 
sostinėje sušaudyta virš tūks
tantis afganistaniečiu, drįsusiu 
protestuoti prieš Sovietų karo 
jėgų įsiveržimą į Afganistaną 
praneša Chicago Tnp’»ne kores- 
pondentai iš Kabulo.

Sovietų karo jėgos \ 
ėmusios pačias geriausias 1 
lo priemiesčių kareivines ir 
go sostinėn vedančius keliu

1 Sovietų kariai gyventojų neareš 
tuoja. Pirmomis trim dienomis 
niekas suėjusių afganistaniečių 
nelietė, bet vėliau areštus pra
dėjo Afganistano kariai, kūne 
pradžioje buvo atsisakę kištis į

I gyventojų ir rusų karo jėgų 
Bet vėliau Sovietu

sau

KOLUMBIJOJE TERORISTAI PALEIDO 
TRYLIKA ĮKAITU

GAUTA DAUGIAU INFORMACIJŲ^ APIE ĮKAITUS 
IR APIE TERORISTŲ REIKAI-AVIMUS

BOGOTA, Kolumbija. — Te-= 
roristaf; freėhwbęnf:' nžėnfę- Dė^ 
mininkonų Respublikos amba
sadą, ketvirtadienį paleido 1.3 
Įkaitų už pristatytą maistą, ci-> 
garetes bei kitus kasdieninius 
reikmenis. .Iki šiol dar nėra nu
statyta, kiek užimtoje ambasa
doje laikoma Įkaitų. Diplomatų 
žiniomis, ten dabar yra 67 įkai
tai, kurių tarpe penkios mote
rys. Valdžios pranešime rašo
ma, kad jos bus išleistos, kai du 
civiliai gydytojai baigs gydyti 
sužeista teroristą. Tačaiu lerę-

l ristų vadas, pasivadinęs Coman- 
dante Cinčo, pareiškė telefonu 
UPI korespondentui, kad užim
toje ambasadoje laikomi 35 įkai
tai, kurių tarpe yra 5 ar 6 mo
terys. Jis taip pat pareiškė, kad 
jie priklauso Movement-19 orga
nizacijai ir kad reikalauja 50 
milijonų dolerių ir paleisti 300 
politinių kalinių. Deryboms jo
kio termino nenurodė.

Kolumbijos užsienio reikalų 
ministerijos pranešimu, Domi
ninkonų ambasadoje yra laiko
mi Austrijos, Brazilijos, Kosta 
Rikos, Domininkonų Respubli-

' kos, Egipto. Gvatemalos, Haičio.
—Valdžia verčia dideles auto--j JAV, Meksikos, Šveicarijos,

mobiUų gamybos bendroves ga-j Urugvajaus ir Venecuelos am- 
minti saugesnius automobilius, i basadoriai, taip pat Bolivijos 

1 ambasadoriaus pavaduotojas ir 
Popiežiaus pasiuntinys. Izraelio 
užsienio—reikalų ministerija

1 pranešė, kad įkaitų tarpe yra 
Izraelio ambasado'rius ir jo 
žmona. f

Domininkonų Respublikos ne
priklausomybės paskelbimo šven 
lės proga, ambasados priėmime 
dalyvavo ir Sovietų Sąjungos 
ambasadorius, taip pat trys sa
telitinių kraštų atstovai iš Rytų 
Europos, tačiau jie išėjo prieš 
teroristų ataką. Spėjama, kad 
jie apie ją žinojo, “

Povilas 
vadovauja. SLĄ Pildomosios 

tarybos pojėdžiapas^.

> PRAP&3A-JAUSTI 
MAISTO STOKĄ

TEHERANAS, Iranas. — Re- 
[ voliucinei Islamo tarybai, dabar
tiniam prezidentui Bani Sadr ir j 
kitiems vyriausybės nariams te
ko tartis dėl maisto stokos. Sos
tinės krautuvėse trūksta ryžii 
ir reikalingų riebalų.

Atrodo, kad prezidentas Car 
teris, pamatęs,' kad Irano vy
riausybė vis atidėlioja sulaikyti; 
amerikiečių paleidimą iki gegu 
žės pabaigos, nutarė, niekam ne 
garsindamas, pasukti dar vien, 
ekono'minį Irano sraigtelį. Irane 
aukso įšaldymas Amerikoje pa 
veikė vyriausybę. Naujas prezi 
dentas pirmiausia prabilo apie 
Irano vertybių a Įšaldymą. Pre
zidentas atšaldė diplomatams 
būtiniausias sumas, bet kitų 
atašldymas turės luktelėti.

Prezidentas gali sulėtinti ir 
ryžių, kviečių, alyvos ir visų 
elektroninių pritaisų pristaty
mą. Galimas daiktas, kad rvžių 
ir kito maisto sulėtintas prista
tymas ir sumažinimas atsilieps 
neužilgo. Gyventojai vis lab’.ai 
susirūpinę. i

— Amerikoje pastatytas nau
jas tankas^ knns' gali Šliaužti 
45' aukštyn ir žemyn; Jis judaJ 
daug .greičįau,' negu Iki šiol bu-

bu-

RODEZIJOJE ŽUVO
14 BALSUOTOJŲ

SALISBURY, Rodezija. 
Penktadienį Rcdėžijoje jau
vo praėjusios dvi rinkiminės die
nos. Apskaičiuojama, kad per 
tas dvi dienas jau balsavo 67% 
visų turinčių teisę balsuoti 
žmonių.

Pirmieji pranešimai sakė, kad 
trečiadienis, pirma balsavimų 
diena, praėjo labai ramiai, bet 
vėliau niilitarinis pranešėjas 
paskelbė, kad per tą dieną buvo 
užmušta 11 žmonių.

Nuo sausio 4 dienos, kada bu
vo .paskelbta neramumų per
trauka, kad batų geresnės gali
mybės rinkimams pasiruošti, 
Rodežijojc jau žuvo 276 žmonės. 
\ Premjeras Muzorewa skun- 
dži»si, kad. Mūgabės šalininkai

ČIKAGOS UGNIAGESIAI
TEBESTREIKUOJA 

j konfliktą. __  ____  _____
CHICAGO, Ill. Me»ė Jane> kariuomenės vadovybė pareika 

Byrne ketvirtadienį pareiškė, 
kad Chicagos ugniagesiams bus 
pritaikyta amnestija, jeigu jie 
bair streiką ir nuvyks i Navy 
Pi \ ir pasirašys pareiškimą, 
kad baigia streiką. VrrA Bymc 
atsisakė tar4^ v ugniagesių 
unijos n?' A*-., kol jie nebaigs

Prie Chicago.’ uste esančios 
ugniagesių sa'es nuėjo gaisri
ninkų grupė, bet jie, paskaitę 
pareiškimą, neskubėjo pasirašy 
i. Iš atvykusių streikuojančių 

ugniagesių tą pareiškimą pasi
rašė tiktai vienas, tuo tarpu kif 
pasižiūrėjo, paskaitė, dar kiek 
piketavo ir pasišalino. Jie ne- 
>asii ašė.

Merei Byrne nepatinka, kad 
ugniagesiai, savo laiku pasiža
dėję nestreikuoti, vis dėlto da- 
aar streikuoja. Ugniagesiai .‘ako. 
kad jie streikuoja dėl to, kad 
prieš rinkimus kandidatė Byrne 
pažadėjo jiems pasirašyti darbo 
kontraktą, o dabar, kai jau yra 
išrinkta mere, apie tą darbo 
kontraktą jau kitaip kalba.

ISLAMO VADAI RUOŠIASI 
ŽŪTBŪTINAI KOVAI

PEŠA VARAS, Pakistanas. — 
Iš Kabulo atvyk? musulmonai 
’virtiną, kad j adatini mis die
nomis A: ..anistano scs.inėje 
vyko baisios žmonių žudynės. 
Suimtus islamo žmones vedė 
Į miesto policijos centrą. Suim
tieji šūkaulojai buvo vežami į 
policijos, .sunkvežimius 
žami į mirties laukus, 
jų netardė.

Iš ten buvo vežami
žudynių laukus. Jiems nebuvo 
pasakyta, už ką juos rusai šau
dė. Sovietų kariuomenės vado
vybė nepasitiki Afganistano ko
votojais, nes jie žudo sutiktus 
rusų karius.

lavo paklusnumo arba atiduoti 
rusams visus ginklus. Afganis- 

’tano kariai ginklu atiduoti ne
norėjo, todėl ir prižadėjo pa
klusti Sovietų kariuomenės va
dui. " Jiemš buvb ’įsakyta, pradėti 
areštuoti didesni triukšmą ke
liančius afganistaniečius. Dabar 
aiškėja, kad buvę Afganistano 
kariai areštuodavo i sostinę su 
ėjusius ir prieš rusus protestuo
jančius gyventojus ir varydavę 
i užmiestyje rusų nurodytas ka
reivines. Praeitą trečiadieni So
vietų karą jėgų mirties batalio 
nas kulkosvaidžiais šaudydavo 
i kareivines atvarytus protestuo
jančius afganistaniečius.

Reporteriai patyrė, kad dau
giausia nukentėjo Afganistano 
musulmonai šijitai. Jie Kabule 
organizuotai sakė kalbas prieš 
Sovietų invaziją, o vėliau ne
skubėjo iš Afgamstano sostinės 
Juos suimdavo Afganistano ka
riai, o išžudydavo rusai.

Babrakas Karmai priėmė ke
lias i Kabula atvykusias musul
monų delegacijas, prižadėjo jų 
nežudyti, bet sostinėje niekas jc 
nebeklauso. Suimti ir sušaudyti 
keli musulmonų vadai, girdėję 
savo ausimis Babrako prižadą. 
Babrakas tvirtino, kad rusai ne 
trukus išvyks iš Afganistano, 
bet kol jie išvažiuos, lai patarė 
būti kantriems.

TEISININKAI PAŠIMAT" 
SU AMERIKIEČIAIS

TEHERANAS,- Iranas.—Ji 
tinių Tautų teisininkų kom 
gavo žinią, kad vyriausybė 
komisijos nariams pasini; 
su Amerikos diplomatais ir 
basados tarnautojais, dabar 
komais Teherano ambasadą

Pradžioje buvo susidaręs Į 
dis, kad teisininkai galės ] 
matyti su suimtaisiais per 
dienj, bet vėliau paaiškėjo, 
Irano vyriausybė dar niro. • 
ruošusi, dar turi kai ką ap 
su suimtuosius šmigojančia 
dentų grupe.

Pranešimą apie teisininkę 
simatymą paskelbė užsienio 
kalų ministeris Gotbzadė, 
pasibaigė revoliucinio kom 
posėdi* bet vėliau paaiš! 
had ga...:ga studentų grupė 

I neim to pasiruošusi ir n 
ruošusi tokiam pasimatę 
teisėjų ir kitų studentų.

St”'’—tai sutinka, kad t 
ninkai galėtų klausinėti si 
tuosius, bet jie nenori, kad 
imtiesiems prasitartų apie 
zidento pastangas galimai . 
čiau juos išlaisvinti. Tehe 
valdžia žino, kad tiems stu 
tams vadovauja kemunk 
grupė.

— Mirė 15 metų Dap] 
Mills, kfcrios tėvai antrai 
buvo užmušti Jim Jones “ 
jimo” šalininkų.

— Aldermanas Edv. T. Bi 
nori viešu debatų su Riet 
M. Daley, bet pastarasis ne 
debatuoti. Kaip debatai ir 
kalingi prez. Carteriui, tai[ 
nereikalingi ir kandidatui D; 
sako jo patarėjai.

ir išyc-

tiesiai į

žima apie afganistaniečių žu
dymą sostinėje apėjo visą kraš
tą. Tvirtinama, kad daba*' di- 
desnė delegacija^ vyks, i Kabulą 
ir pareikš rusams griežtesni 
protestą prieš Įsiveržimą į Af
ganistaną. Rusai žino, kad jie 
įsiveržė į Afganistaną neprašyti.

Babrakas Karmai paskelbė, 
kad krašte yra 2,000 karių, ku
rie padės dabartinei vyriausybei 
atstatyti tvarką Afganistano 
sostinėje. Tuo tai-pu kovojančių 

(partizanų vadas pareiškė, kad
, ... 7 1 penktadienį į Kabulą bus su-daugeh atbaidė nuo balsavimo!., ,* * , . , ,. . ‘ .. ... , . ... įtrauktas dar didesnis protestuo-vietų. Buk, jie bijo pralaimeji-| 

mo, todėl gąsdina kiekvieną, kad 
nebalsuotų už Nkomo ar Muzo- 
rewos kandidatus^

VjTauja nuomonė, kad parti
zanų vadas Mugąbe praveš į par
lamentą daugiausia atstovu.

jančių musulmonų skaičius.
Afganistaniečiai labai pasi- 

piktino Kabule pravestais areš
tais ir žmonių žudynėmis. Ma
noma, kad dabar Karmalui bus 
daug sunkiair pradėti bet kokius

Walter F. Mondale
Prezidentas Carteris visa 
ką rūpinasi valstybės rei 
lais, bet viceprezidentas \\ 
ter Mondale kalbės keli 
se svarbesniuose mitingiu 
kviesdamas čikagiečius b 
suoti'už prez. Carterio p< 

rinkimą prezidento’ 
pareigoms.

menės vadovybe ar rusų
pasitarimus su Sovietų karino- mestos valdžios parėlgūna



BOLŠEVIKAI OKUPANTAI IŠNAU
DOJA LIETUVIUS

Ką Sovirlų Sąjungas dalimi?
2. Ar VLIKas draudžia Ųetu- 
viams aplankyti savo tėvų žemę 
ir ten gyvenančius artimuosius.

laikui, ar tik Maskvos

Pasaldintu, entuziastingu lie- sakojimų — mėsos ir riebalų di- 
žuvėliu ir komunistiškai |>asniai-į delis trūkumas. Ponia Kudirkie

nė, Simo Kudirko's žmona, vie
name per radiją pokalbyje pa
sakė, kad pavergtoje Lietuvoje 
visą maisto pagrindą sudaro 
bulvės ir duona. Ir tų pačių bul
vių ar duonos, lietuvis da:b:nin- 
kas-kė prie valgyklos ar krau
tuvės turi laukti 4 vai. Parėjęs 
iš darbo alkanas ir išvargęs dar- 
bininkas-kė neturi poilsiui net 
kambarėlio, o tik vietelę lovai 
pasistatyti, šitokiose sąlygose 
karo metu Vokietijoje gyveno 
tik ostarbeiteriai rytų kraštų 
darbininkai, lenkai, rusai, ukrai- rikų (factory) direktoriai, inži- 

: nieriai, mechanikai, prižiūrėto- 
■ jai ir kiti aukštesnių grupių at
lyginimo tarnautojai, taip, kad 
eilinio darbininko uždarbis 
žymiai mažesnis, negu čia pa
sakyta. žinoma, 1980 m. tas eili
nio darbininko atlyginimas bus

linta plunksna “Gimtojo krašto” 
(1978.8,10), Vilniuje leidžiamo 
išeiviams lietuviams mulkinti, 
korespondentas' Julius Stepona
vičius," savo straipsnyje “Tokie 
mes esame”, spalvingai aprašo 
Telšių “Mastis” trikotažo fabri
ką (factory), jo įrengimus, dar- 
biniiikes-us, jo metinę produk
ciją ir vienos dabininkės-o me

■ tinį išdirbį. Kiek ten dirba dar
bininkių ir darbininkų, nepasa
ko, bet lengva apskaičiuoti. Jis 
rašo, kad 1980 m. kiekvieno dar
bininko išdirbis sudarys 13.360 
rub.; o iš viso produkcijos bus 
pagaminta už 43 mil. 300 tūks
tančių rub. Padalinę visą pro
dukciją 43.300.000 rub. iš vieno 
darbininko išdirbio', gauname 
kad ten dirba 3.240 darbininkų. 
Iš visos eilės pasigyrimų, gerai 
įsiskaičius, tuojau iškyla lietu
vio darbininko-kės žiaurios gy
venimo sąlygos ir pasibaisėtinas 
jo ir jos išnaudojimas (eksploa
tacija).

Savo straipsnyje jis sako, kad 
1976 m. pastatytas 195 vietų 
namas jaunavedžiams. Ne 195 
butai, ne 195 kambariai, bet 195 
vietos, tai yra vietos pasistatyti 
tik lovelei. 6 kur ir kaip gyvena 
likusieji 3.000 darbininkų, ten 
nepasakyta. Turbūt panašiuose 
pastatuose, bet turi jau talpin
tas ir miegoti dviaukštėse ar tri
aukštėse lovose. Toliau sakoma, ---------- - S .2. *■ • 

kad baigiama statyti 401 vietų naujausią Lietuvos TSR centri-į 
valgykla. Skubant, prie gero ir nės statistikos valdybos 1976 m. Į

niečiai ir kili.

Dagys, “Sunkūs laikai”

į šį vidutinį darbininkų ir ta

vra

Atlyginimas už darbą
Apie Telšių “Mastis” trikota

žo fabriką, kaip minėjau, Julius 
Steponavičius šitaip rašo: “štai 
1980 m. kiekvieno darbininko iš
lipins sudarys 13.360 rub., o iš aukštesnis negu 1971 m., bet 
viso produkcijos bus pagaminta vargiai jis prašoks vidutinį dar- 
už 43 mil, 300 tūkstančių rub. bininkų ir tarnautojų 1974 m. 
Žinoma, tuos skaičius sukrauna • piniginį atlyginimą 1.650 rub. ir 
žmonės”.
vičius apie tą išdirbį nieko dau-įčių duomenis, gaminių kainos 
giau nepasako ir nepaaiškina,;pas juos irgi kasmet kyla apie 
nesakysiu nė aš. 0 vis dėlto ky-jfj nuoš. Ir darbininko gyvenimo 
la klausimas, kiek iš to's pro- standartas metai iš metų lieka 
dukcijos, arba kaip jis sako, iš- tas pats. Pačių reikalingiausių 
dirbio, kokia dalis arba procen- kasdieninio vartojimo gaminių 
tas atitenka darbininkui? To jis Į yra didžiausias badas — trū- 
nepasako, o tas juk labai svarbu. į kūmas.
Reikia ieškoti kilu šaltiniu, ku-* * I
rie tai pasako.

Praeitais metais įsigijau patį

Kadangi J. Steponą-■ men. — 137, rub. Pagal jų pa-

Pažiūrėkime ar iš tikrųjų taip 
yra. Telšių “Mastis” trikotažo 
fabriko darbininkas per metus 
pagamina gėrybių goods) už 
13.360 rub., o atlyginimo per 
metus tegauna, įskaitant visus 
socialinius patarnavimus, tik 
2.218,8 rub., arba tik 16,6'7 sa 
vo pagamintų gėrybių vertės, 
kainos. ( 
tingos sąvokos.) Ar bereikia di
desnio išnaudojimo?

Darbininkas visų savo paga
mintų gėrybių vertės niekalą 
negali gauti, nes iš pagamintų 
gėrybių veitės reikia atskaityti 
mašinų nusidėvėjimą — amor
tizaciją, sunaudotą mašinoms; 
vaiyti energiją, medžiagą ir ki
tas išlaidas. Ir čia mano išvestas 
16,6 procentas bus kiek aukš
tesnis. Tiems visiems pasaky
tiems atskaitymams reikia turė-

(Vertė ir kaina yra skir- miltus

greito patarnavimo, valgykloje 
su maisto pasiėmimui laukiant 
eilėje, pavalgymas vidutiniškai 
užtrunka apie pusę valandos. 
Praleidimui 3.200 darbininku,

Visas Sovietų S-gos ir okup. 
Lietuvos ūkis, visa gamyba ir 
prekyba yra tvarkoma ir vado

vaujama komunistų partijos iš
Maskvos. Jie nuolatos sako ir

, ,. ... . .,. . 1<T - . T-co-kala, kad pas juos darbininkas _ .statistikos leidinį Lietuvos TSR i , . . ■ ,inebera išnaudojamas, tai vra, patiekiami procentais, kai ku-J

v:ssm 
olimpiados metu? Pacituotam 
VLIKo alsišaukitnd tekste atro
do, kad los kelionės draudžiamos 
visą laiką. Nejaugi?”

“Pritardsmi VLIKo pagėida 
vimui boikotuoti olimpiadą 
Maskvoje..., negalime suprasti, 
ką tas boikotas turi bendro su 
lietuvių apsilankymu pas gimi
nes, .. Dabar gi pats VLIKas su
plaka lietuvį su jį pavergusiu 
okupantu.”

Mielas Skaitytojau, rašąs šias 
eilutes tikrai išsižiojo, perskai
tęs šiuos žodžius, išvadas.

Pirjniausia krinta į akis But
kaus nelogiškumas, klausiant, 
ar VLIKas pripažįsta Lietuvą 
integralia Sovietų Sąjungos da
limi.

Tik prieš keletą eilučių But
kus pats pacituoja VLIKo žo- 

_ džius “į okupuotą Lietūvą”. Jau 
‘ toks VLIKo tarimas sumala į 

; straipsnelio autoriaus 
prieštaraujančią išvadą: čia But 
kaus metamas “integraline” 
griežtai priešingas VLIKo ‘‘oku
puotą”.

Nežinau, kaip reiktų vadinti 
tokį neteisingą, šmeižiantį iš
puolį prieš mūsų pagrindinį 
veiksnį, prieš VLIKą, atsivežtą 
iš pavergtos Lietuvos ir teisiš
kai atstovaujantį viso pasaulių 
lietuviams. Jo teisėtumą ne vie
ną kartą yra įrodęs žinomas tei
sininkas Petras Stravinskas ir

LITHUANIAN LONG WAY S. Surantas, pasveikinęs susi- 
FOR FREE HOMELAND .linkusius, progi-amai pravesti 

pakvietė K. Rutkauską. Saulių, 
garbės sargyba įnešė vėliavas. 
Klebonas W. P. Collins sukal
bėjo invokaciją. Amerikos ir 
Lietuvos himnus sugiedojo R. 
M a k a 1 įsk a i tė- Ve n t? pr i ta rian t
dalyviams. Pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę ir sav? kūrė
jai. Perskaitytas nepriklauso
mybės aktas.

Dr. Plioplys, dienos kalbė-
pasek- tujas, nurodė, kad norint pa

su-'dėti savo kraštui, reikia remti 
■ pagrindines laisvinimo organi

siais žodžiais pavadino sa
vo straipsnį B. Biernacki, 
Rochford Register Star repor
teris, aprašydamas Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą, 
įvykusį Vasario 17 <1. Rock- 
forde.
Minėjimą ruošė ALl'os Roęk- 

fordo skyrius. Savo darbu ir 
aukomis prisidėjo visos esan
čios organizacijos. Vieningo 
bendro darbo gražios
mės—Lietuvos laisvinimui 
rinkta virš 1,300 dolerių.

Bažnyčioje šv. Mišias alna.j zacijos — ALTą ir VLIKą, ak- 
šavo ir pamokslą pasakė kun. 1 
K. Raudeliūnas, Mišių auką ne' 
šč šaulių vadovybė — S. Cece-Į 
ričienė ir V. Išganaitis. Gie-’ 
dojo šauliai ir visi 
Pamaldos baigėsi 
himnu. j lėtą tautinių šokių, blyksėtojo

Po pamaldų, klubo salėje,: foto aparatai. Pir. S. Surantas 
minėjimą atidarė skyriaus pir. I atsakinėjo į erporterio patiek-

' tl,S klausimus.
Einame tolyn.'Butkus, reikš-1, '^'baigus programai, mo

damas savo mintis dėl olimpia- lon,al heg° la,kas !u svecla,s 
dos boikoto, kalba daugiskaita: pr!e„v,a'sl,1 !laJo'.

J Mielų v.D.R. svečių šaulių 
atvykimas į mūsų mažą kolo
niją švęsti šią brangią šventę

tyviai ir vieningai dirbti orga
nizacijose. Po jo kalbos prasi
dėjo linksmoji programos da
lis. Atvyko laikraščio reporte- 

dalyviai.' ris ir fotografas. Jaunieji šau- 
Lietuvos’ lių šokėjai vikriai pašoko kc-

negalime suprasti, didžiuoja
mės. Piršte peršasi logiška iš
vada, kad Butkus ne vien savo

Ekonomika ir Kultūra 1975 me
lais”. 194 pusi, pasakyta, kad 
1974 m. darbininkų ir tamau- 
tojų vidutinis darbo užmokestis1

po 400 pamainoje, reikalinga 
4 vai. laiko. Jei pirmoji pamai
na, sakysime, ateina j valgykla 
11 vai. priešpiet, tai paskutinia
jai tenka 3 vai. popiet. Kokia to 
maisto kokybė, gerai žinome iš 
ten grįžusiųjų ekskursantų pa-

nuomonę reiškia, bet ir kitų. O >Ta didelis inašas šios šventės 
kas tie kiti, tai ir nepasako.*Pa-1 P^sekimui. Didelė jiems pa
galiau, gal A. Butkus pats savejdėka- 
vadina daugiskaitoje? žinoma, 
čia nieko bloga: yra daug pavyz- Jonijų: .... ru
džių; imperatoriai, carai ir ki- Jelis administratorė K. Aus- 

a v. X r, - ,1- - i__  • _ ?

Atvyko svečių ir iš kitų 
: Naujienų red. M.

ko-
Gu-

tokie panašūs vadindavosi 
“mes”.

Kaip ten būtų. Butkus nema
loniai nustebina skaitytoją, ne
sutikdamas su VLIKo skelbia
mu'sprendimu: ką bendra turi 
lietuvio apsilankymas pas lietu
vį olimpiados metu

Štai, ką turi bendra, pone But-j tografiją ir ilgoku straipsniu 
kau! Tamsta, tur būt, žinai, kad j aprašė šią šventę. Tai džiaug- 
visos kelionės pavergtoji Tėvy-1 smo- 
nėn Lietuvon yra perkoštos' ~ 
Maskvos ar jos patikėtinių. Ne
galima netikėti, kad Maskva ne
išnaudotų tų kelionių, varydama 
propagandą, kad, ana, nors 
Amerika ir kiti kraštai ir boiko
tuoja olimpiadą, bet lietuvai, 
pabėgėliai ir jų vaikai, supran
ta, kad tai 'beprasmis darbas: 
jie važiuoja ir olimpiadon, ir 
Sovietų Šąjungon...

(Bus daugiau)

ti atitinkamus davinius, o tų pataisydamas kai kurias 
davinių J. Steponavičius nepa- vjJks mažytes klaideliūkštes 
tiekė. Juos susigraibstyti iš so- feigįama prasme, be jokių įtai- 
vietinės statistikos duomenų gojįmų VLIKui kenkti/ bet 
yra gana sunku. Sovietų statis- priešingai, jam padėti. Pagaliau, 
tikos^ daviniai daugumoje yra|toks ButkauSj apgalvotas ar ne, 

kirtimas prieštarauja visiems, 
iki dabar atliktiems, VLIKo ėji
mams ir veiksmams už Lietu
vos nepriklausomybę.
~ Daug^kas mėgino-irTnėgma 

j VLIKą niekinti, jį kritikuoti ta 
j prasme, kad jis, VLIKas, susi- 
'' likviduotų, o jo funkcijas galėtų 
perimti kad ir Lietuvių Bend
ruomenės (ne Reorganizacijos) 
kažkur vedantieji vadukai. Tui' 
būt, tokie visai nepasvarsto, 
kad sunaikinus VLIKą, bus su
naikinta ir pagrindinė tautos at
stovybė, o tokios atstovybės čia, 
tremtyje ar išeivijoje, niekas 
nėra kompetentingas steigti.

yra gana sunku. Sovietų statis-

gauna visą savo produkcijos, iš
dirbio, pagamintų gėrybių pil- pasako, 
na vertę.

įskaitant išmokas ir lengvatas; 
iš visuomeninių vartojimo f on 3 
dų, per metus sudaro 2.218,8 
rub., per mėn. — 184,9 rub., bet 
vidutinis piniginis darbo užmo
kestis per metus — 1.650 rub., 
per mėn. — 137,5 rub.

JONAS VAIČIŪNAS

rių ir visai nepamini -— ne-

IŠ TIKRŲJŲ: KO NORIMA?

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

Dienraštis “Draugas” š.m. va
sario 11-os laidoje skelbia Anta
no Butkaus rašinėlį “Vliko atsi
šaukimas — neaiškumai ir rū
pestis”.

šiame rašinvje Butkus mėgi-
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- j gina pulti VLIKą, pasinaudoda-

ČIAMOS TREČDALI METU! imas atsišaukimu, iš-
* v spausdintu “Draugo” 1980-1-

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas! 23 dienos numeryje.
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-j Primena, kad tame atsišau- 
Žinti ir jas užsisakyti. kime • • pasisakoma, kad
■ - . __.-.--r . _ ____ VLIKo paskirtis yra atstovauti
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS Lietuvos .valstybei ir lietuvių

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis aikarpoTnis-

1739 8. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_ _ dol.
Pavardė ir vardas______________________________
Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede_____ dol.
Pavardė ir vardas 
Adresas.---------------------

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

einančiaviską j a visuomene, 
prieš Lietuvos pavergėją.

Tačiau Butkus užkliūna už 
ketvirtojo b. punktd. Pagal But
kų, tas punktas kelia susirūpi
nimą ir neaiškumus; O tas susi
rūpinimas rašinio autoriui kyla 
iš šių VLIKo sakinių. Butkus ci
tuoja: “Apeliuoja į. visus .laisvo
jo pasaulio lietuvius tiesiogiai ir 
per visų kraštų lietuvių organi
zacijų vadovybes, kad nė vienas 
lietuvis nevažiuotų į okupuotą 
(mano pabraukta — J.V.) Pie

tautos reikalams ir kad jis šie-, tuvą ir olimpiadą Maskvoje, jei 
kia dirbti artimam ryšyje ne ji ten 'vyktų, tuo prisidėdami 
tik su Diplomatine tarnyba, bet * prie kitų valstybių moralinio ir 
ir su visais patriotiškų tikslų 
lietuviais ir visomis organizaci
jomis”...

Taip yra. VLIKas tikrai bend
radarbiauja su priešokupantinė- 
mis organizacijomis ir su lietu

tin, apygardos pit. inž. S, Du
bauskas, Cicero apyl. pir. S. 
Pranckevičius, Dr. A. Rugie
nė, ponai Motušiai, p. Dūbau- 
skienė, J. Kapačinskas, K. - 
Dumčius ir kiti. .Į
Sekančią dieną Rockford Re- ... 

gistep Star įsidėjo šokėjų fo-

ir liūdno prisimini mo~ 
šventė. Dalyvių nuotaikos ati- " 
tiko dienos šūkiui: Lietuvis ne “ 
pavargs kovoje už Lietuvos 1 
laisvę!

Rockfotrdietis

— William B. Carr gavo 40 
metų kalėjimo už nužudymų se
nos R. katalikų bažnyčios “vys
kupo” Richard Bernoski. Carr 
pats norėjęs valdyti šią tikybi
nę sektų. -

f

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vslsttninkaa

Tel. 476-2206

iaifa— Safajjdar-Monday, March 1-3, 1980

ekonominio boikotavimo Sovie
tų Sąjungai’.

Toliau A. Butkus kalba savo 
lūpomis: “šį punktą perskaičius, 
tenka paklausti: 1. Nejaugi 

'VLIKas laiko Lietuvą Integra-

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, m

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 uaL vakaro.

l

i

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
MAUJIlNOSt GAMINA GAUTI NlPArUASTAI ĮDOMIUS •YDYTO- ’ 

JO, VISUOM1NM VBIKBJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gvmn — MINTYS IR DARBAI, 296 p«L, UečUnėhii 1006 

metq tvyklm. JšbloMkic ir TxAond£to jatma* dienai tr 
rtsOlMA

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
• Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_ _ dol.

Pavardė ir vardas---------------------------------------------------------
Adresas _

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaitei susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas---------------------------------------------------------
Adresas  ---------———---- —---------------------------------------- :—

Or. A. — DANTYS, ji prleUfin, rreflat* ir craito
KleCHa rlrtell*!*, Ttotej* BABB dabar tik -— 
■inkftaia vtrMiala tik -

Pr. A. A — AUKITA KULTŪRA — tiAUROI tMONBK 
KaUocte *• Aarcpa Dabar tik

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ 310.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir^II dalis.

_____ _____________ ____ Minkšti viršeliai 910.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai____

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkfrti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėti dolerj palto lilaidoma

<15.00

<10.00
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas - MES ATSAKOME

IV urėtai

Bed«įuf ja ^RA^AK ŠULAS ' (j (|

Kovo 1, 1980 - - Nr. (J

Klausimui ir ra edii ag4 syetk 4434 Sc. Waahfanaw, Chicago, IL 60632

KAS Iš TIKRŲJŲ DISKRIMINUOJA EILINIUS 
ŠIO KRAŠTO TAUPYTOJOS?

Daugelis ekonomistų pastebėtojo, kad šiame kraš
te pasįrei/kė diskriminacija pinigų taupymo srityje. 
Tas neteisingumas pasireiškia tarp bankų ir taupyto
jų, kurie smarkiausiai nukenčia.

Paskutiniais metais mūsų kraštą užklupo didelė 
infliacija, kuri daugiausia paliečia vidurinės klasės tau- 
pytojus, vesdama visus prie ekonomiško sunaikinimo.

Šią negerovę bandysime pailiustruoti šiuo pa- 
' vyzdžiu:

Mūsų tautietis Petras turi pasidėjęs banke $10,000 
Į einamąją taupymo sąskaitą, su palūkanų. Petro 
žentas užpirko namą ir nuėjęs Į tą patį banką gauti 
paskolą. Tas bankas pažadėjo jam duoti paskolą su to
kiomis sąlygomis: žentas turi įnešti $10,(XX), su pasko
los nuošimčiu liy2% ir 3% už banko patarnavimą. Pas
kola duodama 15 metų laikotarpiui.

Petro žentas tuo reiškiniu susimąstė, nes bankas 
Petrui moka tiktai 5Y2%, o kai bankas skolina jo žen 
tui pinigus, tai erikalauja 11^2% ir dar 3U neva uf 
banko patarnavimą.

Mums atrodo, kad šiuo atveju yra didelė skriauda 
tiems žmonėms, kurie skolinasi iš bankų dideses su 
mas pinigų.

Petro žentas yra inteligentas žmogus. Jis nuėje 
pas savo advokatą gauti šiuo reikalu teisingą patarimą 
Advokatas jam pasakė, kad bankai per žiauriai išnau 
doja susidariusią ekonominę padėtį. Taip pat advoka 
tas Petro žentui dar patarė, kad jis ieškotų paskolos pas 
privačius žmones, kuriems nereikės mokėti už pas 
kolą tokių didelių palūkanų. Tas pats advokatas Petre 
žentui patarė, kad, jei “tamstai kas nors iš privačiu 
žmonių paskolins $10,000, tai jūsų advokatas paruo: 
legalius dokumentus, kurie bus tokios pat vertės, kaų 
ir. bankų sudaryti. Kreditorius ir debitorius bus lygiai 
apsaugoti ir jūs sutaupysite apie $4,000.”

Petro žentas labai nustebo, kad jis gali tokią dide 
lę pinigų sumą sutaupyti.

Be to Petro žentui šeimos advokatas dar patarė 
kreiptis Į savo distrikto’ kongresmaną, kad Kongrese 
būtų pakeistas paskolų Įstatymas ta prasme, kad ban 
kams būtų uždrausta taip žiauriai išnaudoti vidutinės 
klasės žmones.

Mes susidarėme išvadą, kad Petro žento šeimos ad 
vokato patarimas lietė tiktai bankų paskolų išdavinė 
j.’mą, bet tai neliečia lietuviškų taupymo ir skolinime 
bendrovių, kurios yra jautresnės mūsų tautiečių at 
žvilgiu ir tokių didelių palūkanų už paskolas neimą.

Pranas Fabius

KADA REIKIA UŽPIL
DYTI APLIKACIJĄ?

- * iitt v v* j - ■; /1 f / n , ■
KL. Aš noriu išeiti į poilsį 

nuo 61 metų amžiaus ir. per, 
sikelti- j kitą vietovę. Ar aš 
galiu dabar prašyti Soc. See, 
išmokų, užpildant tuo reikalu 
aplikaciją? Mat aš apsigyven
siu gal toliau nuo Soe. See. 
įstaigos ,kol sulauksiu 62 m. 
Gal aš tuo laiku gyvensiu už
sienyje. Jane B-tyte

ATS. Savo, aplikaciją Soc. 
See. pensijai gauti galite užpil
dyti prieš 3 mėnesius, ka? 
sukaks jums 62 m. amžiaus.

Aplikaciją galite pasiųsti 
paštu, perduoti telefonu ar 
asmeniškai apsilankant į bet 
kurį Soc. See. ofisą, kurių šia
me krašte yra apie 1,300.

Jeigu jūs tuo likti būsite už
sienyje, tai parašykite į Social 
Security Administration, P. O. 
Box 1756. Baltimore 21203.

Turėkite gimimo metrikus.. 
Kai kada gimimo metrikų ar 
mokyklos rekordo išsirūpini, 
mas ištrunka keletą mėnesių.

KL. Aš turiu kreiptis į po- 
diatristą, kad jis pasalintų 
vad. “warts”. Ar Medicare ap- 
drauda* apmokės už to specia 
listo gydymą? Simas I.
ATS. Medicare apdrauda ga

li padėti apmokėti už bet ku
riuos pataranvimus licenzuotc 
podiatristo, išskiriant eilinic 
kojų ligų patikrinimo (for rū
tine foot care). Prie šio kojų 
ligų patikrinimo priklauso šie t 
reiksmai: pašalinimas, ‘warts*, [ 
nuosnaudos (mazoliai); higie-Į

___ r . . . ... far

dėkoja už pastangas bedarbio
KOMPENSACIJAI GAUTI

Aš dėkoju jums už pastan
gas, kad padėjote man gauti 
nedarbo kompensaciją. Nedar 
bo įstaigos reprezentantas at
siliepė tik po to, kai aš para
šiau jums laišką ir man iš' 
tos įstaigos paaiškino, kad aš 
naudojausi advokatų ir kitų 
žinovų pagalba. Aš nebūda
mas nė vienas iš jų, bet aš 
buvau nustebintas tuo prane
šimu, kad aš neturiu teisės į 
kompensaciją už bet kurį lai- 
kotarį. lie kitų dalykų įstaiga 
man pranešė, kad viena jų 
pačių problema yra tame, jų 
įstaigos štabas nebuvo pakan
kamai paruošts išvdas padary
ti Iš mano pranešimo įstaigas 
reprezentantui paaiškėjo, kad 
jie suklydo ir mokesčių mo
kėtojų pinigus bereikalingai

I iššvaistė.
Iš tikrųjų, niekas negali gin

čytis su valdžia ir niekad ne_ * >
gali laimėti bylos. Tačiau šį 
kartą aš laimėjau ir bedarbio 
kompensaciją gaunu. Ačiū už 
suteiktą pagalbą. J. V-nas

(Informaciją patiekė Tho
mas H. Sheridan, Chieagos Su- 
ne-Time koluminists).

! KT, Aš būdama naile,'Tfatt-- 
ginau 2 -sūnus, t kurių vienas 
buvo aukšt. mokyklas laikraš
tėlio redaktorių^ ir, aš už jį 
įmokėjo depozito Gales- 
burgo kolegijai. Kitas sūnus 
pateko į narkomanų tarpą; jis 
iš namų išnešė rašomąją ir siu 
varną mašinas bei mano jungt 
auksos žiedą. Mes bandėme 
padėti su narkomanijos prob
lema. Jis net buvo įtrauktas į 
vadinamą “drug-abuse” prog- 
rantą j bet jis mirė vasario 
mėn. vidury perdaug paėmęs 
narkotikų. Ar galėčiau iš tos 
kolegijoj gauti įmokėtą $100 
depozitą atgal?

Nelaiminga motina D.
ATS. Knox kolegijos direk

torius jau jums išsiuntė atgal 
$100 įmokėto depozito čekį. 
Direktorius atsakymo laiške 
pridėjo, kad jūs galėjote į jį 
tiesiog kreiptis dėl savo prob
lemos; jis išgirdęs jūsų trage
diją, išreiškė gilią jums užuo
jautą Mes tikimės, kad jūs su- 
stiprėsite ir pergyvensite s7o 
Įvykio sunkumus

insurance
insight ,

Why Auto Insurance Prices Vary
Two factors — where you 

live and your “class-rating” 
— significantly 
premiums you pay on your 
auto insurance.

For insurance purposes, 
most states are divided into 
territories. Each territory has 
it» own rating based on its 
lose-experience record.

Also, driven are “class
orted” according to statistical 
guidehnec with other policy- 
holders who share similar 
characteristics. These guide
line* recognize that not every 
driver or every car is an equaj 
risk. They group ears and 
drivers subject to similar 
hazards.

Before it can establish 
rates, an insurer projects the 
total income it will need 
from premiums to cover 
claims and other costs in 
that state during the period 
the rates will be effective. 
An average rate ie then de
termined for a particular 
coverage. This average,, in 
turn, is adjusted up or down 
on the basis of relative 
risks for each rating terri
tory and classification of car

ATS. šiuo atveju veikia Me
dicare specialūs nuostatai žmo 
p.ėm's, kurie serga inkstų ne
galavimu. Todėl^ jeigu jūsų 
žmona yra išdirbusi pakanka
mą laiką padengtame Social 

^Sec. darbe, ji gąl būt gali gau- 
j ti Medicare pagalbą. Jeigu ji 
J turi teisę, Medicare apdrauda 
[padės jaj inkstų persodinime, 

dialisis ir kitas sveikatos pa-
niška apsauga ir kojų ploščių 
(flot feel) gydymas ir kitos 
kojų struktūrinės negerovės 
(misaligments). Bet medicali- 
nė apdrauda gali padėti mokė 
ti už eilinę kojų apsaugą, jei 
jūs t mite tokias medicališkas, 
sąlygas, kurios atsiliepi ą Į že-; 
miltinę vad. ' “limps" dalį., 
(.kaip kurį diabetą); s kuriuos 
veiksmus atliekti privalo pe
diatras arba 
osteopatas..

♦

Mano 
metų 

inkstu v 
persodinti inkstus (kid

ney transplant). Jos gydytojas 
jai pasakė, k»d Medicare gali 
jai padėti sr mokėti dalį išlai
dų už tą operaciją. Kadangi į. 
nėra 65 rr. ar nedarbinga, kaiĮ 
ii gali tr.rėli Medicare apdrau- 
dą? Mikas P-tis

tarnavimo išaįidas padengti, 
jei tai yra susiję su nuolati
niais inkstų negalavimais^ .

gydytojas arb

ILLINOIS MASONIC MEDI. cagos šiaurės

KL. 
tik 28 
serga 
reikia

* *
žmona kuri yra 
amž’-tus, rimtai

nega.avinui ir jai

car s 
site.
half

For 
five
87
15

ligoninę per naują benefito 
periodą. 1980 metai ši suma 
yra padidinta iki $180.00 už 
benefito laikotarpį, kad pa
dengtų padidėjusias ligortfriės 
reikalaujamas išlaidas.

CAL, CENTRAS ATIDARĖ 
ateinaičių PACIENTŲ

GYDYKLĄ
Šiomis dienomis Illinois Ma

sonic medicinos Centras, esan 
tis 836 W. Wellinngton, Chi-

atsitiki- 
nors ir

AR JIS QALI GAUTI UŽ 
RIMTĄ DARBOVIETĖJE 
SUŽEIDIMĄ IŠMOKAS?
KL. Mano vyras darbovie

tėje per nelaimingą 
mą smarkiai apdegė, 
dalinai per savo kaltę.
gali tikėtis, kad galėtų, gau
ti išmokas už savo sužeidimą';

Mrs. J. V. iš Berwyn 
Chieagos -priemiesčk-

ATS. Pagal Illinois Work 
man’s Compensation Įstaty. 
mus, sužeistasis, darbininkai 
gali užpildyti vad.namą “Pe-

i for Adjustment of 
tojų honorarai ir testai paden | Claim” ir įteikti The Illinois

KL. Aš visą .praeitą mėnesį 
blogai jaučiausi. Mane apžiū- 

’ rėjo gydytojas,—kuris padarė 
Į keletą testų ir nusiuntė mane 
pas vietos chirurą. Po pastaro
jo apžiūrėjimo ir po kai kurių 
papildomų testjY* jis nustatė, 
kad man reikalinga padaryti 

’ 4 - - - . -

kuriems tos įstaigos privalo 
atatikti? M. A.

ATS. Visi asmenvs ar orga- 
nizacijos, kurios suteikia , .pa
tarnavimą Medicare pacien
tams privalo turėti valstijos 
ar vietos sveikatos priežiūros 
įstaigų licencijas ir atatinktų 
jų reikalavimams. Išvardintos 
Įstaigos ar asmenys taip pat

dalyje atidarė 
pirmąjį ateinančių pacientų 
(out-patient) Pain Treatment 
— skausmų gydymo centrą.

Šiam centrui vadovauja dr. 
Ronald P. Pawl, nervų <1 i- 
rurgas- ir Chronic Pain Pri
mer knygos autorius. Ton gy- 
dyklon priimami ligoniai,, ku
rie paliesti chroniškų ar ilgai 
besitęsiančių skausmų

Po pagrindinio ligonio? išty- 
rjhno^y/ki?kv’enas atėipahtis 
paciėBftaF”' apžiūrimas gydyto
jų specilistų štabo narių.

IMMC’s Pain Treatment eėn 
tras adaras nuo pirmadienio 
iki penktadienio, nuo 8:30 v.r.

-■ •* 5 ~ ir .-

operciją. Iki šiol abiejų gydy-» tftion

privalo atatinkti Medicre rei- 
kalavimams. Tų reikalavimų 
turi laikytis: ligoninės, skilled 
nursing facilitie;
katos agentūros, 
mos, chiropraktoriai^iepriklau 
jos ir organizacijos atliekan-

—Daugiau informacijtp gaHtė 
gauti paskmbinus 975-1600.

M(jd. Šnfaftfeng
namų svei-AAWAAAU kJ ▼

nepriklauso- G,MĖ RYGOJE, IŠSIMOKSLI
NO LIETUVOJE, O MIRK 
TORONTE. KANADOJE

gti Medicares ..ąpdraudos. Da-| Industrial komisijai dėl išino-jčios X'r^y peršvietimus, orga- 
bar, jei aš gausiugtreeio specia-, kų. jg tikrųjų sakoma,kad dari rlizacijos teikiančios 
listo nuomonę ar .Medicare pa * bininkas turi f ‘ ----

...... .

jog buvo sužeistas darbo me
tu (įstatyme pasakyta: he was 
injured while in the scope ot 
his employment). Tuomet ko
misija nustato darbininko sm 
žeidimo rūšį ir kiek tas sužei
dimas tęsis, kad nustatytų kom 
pensacijos didumų.

Pagal Workman’s Compen
sation įstatymus, darbininkas 
turi teisę gauti laikiną (tem-

dės man apmokėti už patikri
nimą ir reikalingus testus?

‘ro gydytojo nuomonę, susiju 
t šią su mediciniškos orperaci- 
jos reikalingumu arba- ne chr 
rurgiška diagnostika ir terapi
škais veiksniais’Medicare apd. 
padengia. Tuo atveju, jei dvie 
jų gydytojų rekomendacijos 
yra skirtingos, tai trečio gydy- porely — savaitines kompen- 
tojo nuomonė lai ppat yra ap- sacijos išmokas, kaip ir daliu;
mokama, (covered).

Karolis Rubinas, buvęs Imo- 
tipinikas, neseniai įnirę (pr.

gruoiižio d.> ir palidotas 
lietuvių kapinėse M^s’saugpj, 
Kanadoje.

K, Rusinąs jrinręs Hveojė, 
užaugęs ir gimnaziją bai- 
L’etvoje. Kurį laiką dir- 
‘Vilties' spausfuvcįe Kau- 
Karirr? tarnybą atliko' ne-

> ateinan- 
tiktai ^įrodyti,! tiems ligoniams fizikalinę te 

rapiją ir kalbos patologijos 
patarnavimą, ambnlansų fir
mos, chiroprktoriai, nepriklau 
somi fizikai, terapistai ir Įstai
gos atliekančios inkstų diali
sis ar persodinimo tarnybą, 
(šias informacijas suteikė 
Medicare įstaiga esanti Chi
cago je). pr. pet.

* * *
KL. Aš atskridau. į Chicagt 

O’Hare aerodromą, iš kur įsė-j 
dau į taxj cabą. Vairuotojai 
pasakiau, kad mane nuvežtų 
į Elmwood Parką už teisingą 
kainą. Per visą kelionės laiką 
ji vartojo tokius nepadarius 
žodžius, kad kiekvienam plan 
kai ant galvos atsistotų. Kai ai 
važiavome į paskyrimo vietą, 
aš sumokėjau -*6.00 ir dar pri
dėjau $1.00 arbatpinigių. Vai
ruotoja vėl paleido į mane ne- 
cenzūriškų žodžių virtinę be 
to mane išvadino skrudžium. 
Tai vairuotojai išaiškinti čia 
pridedu jos mašinos numerį.

Mark McGuide iš 
Adrinox, Kansas 

__ATS. ‘‘Tai, nebuvo tikroji 
leidžiukė”, — Yellow Cab Ko. 
atstovas pareiškė. “Atsiprašo, 
me už jos tokią šiukščią kal
bą. Faktiškai, ji sutiko jūs at 
siprašyti ir grąžina jums $7”. 1 '

,et 
cs 
J 

:ie.
h įklausomoje Lietuvoje rr ga 
o atsargos krtenrnto tarpsnį.
II pasaulinio kuro melu at_ 

iuū.v \ ok.ctųpjc, o [Xi ka.o 
.a.p nusA-kitt.»s a.vyko f Ka
nadą. Kurį la.ką dirbo kana
diečių spatisluvcje bunbnrio 

»..iau persikėlė į Mon 
realį ir paguliau Į Torontą. 

Apie 15 metų dirbo “T. Ž.” 
spaustuvėje. Po to> jis dirbo ke 
..a metų dieurašė-O “The Te_ 
egraja“ ir “T uic P.eis Ltd.” 

is iciškcsi ir vi- 
.i..tuv.a veikloje. 
J , r .rjžo į

“T. ž.' spaustuvę, bei neilgai 
begalėjo dirhlŲ nes- uclėi-

nuolatinį nedarbingumo (pai 
tial permanent disability) iš 

I moką (award) (lum sum pay 
J ment) — laidotuvių išmokas.

Darbininko neatsargumas pa 
prastai neturi svarbumo į jc 
jo pasveik. galimybę (taisyklė

• gramą. Ji nori žinoti, jei suma,| ** pasakyta: (has no relevan. 
kurią pacientas moka už ligo-ĮCe his recovery possibilr 
nines vizitą bus padidinta i t|es)-
1980 metais, kaip ankščiau bū| 
davo daroma ar pasiliks tokio!
pačio dydžio? B. L-toj smulkiai detalizuoti ir užpil-

ATS. Jūs turite žinoti, kadidynias vadinamos “The Pėti- 
nėra būtina minimumo suma,P’On ’ privalo būti advokato 
knriąiš jūsų inotixuxs--reikalai! •.adjktas, nes toje peticijoje yra 
ji mokėti už kiekvieną ligoni- specialių įstatyminių nuosta- 
nės vizitą. Minimalinė suma, 
(pkfinama —deductible) yra 
afokėtina tuo atveju, jei pa
ciento vizitas pažjntH naU>>»-sllsĮpažinfi su šio' krašto Nelaf

SIAUČIAN1T INFLIACIJA {
PADIDINO SENJORŲ j

KAŠTUS
KL. Prieš keletą metę mano 

motina įsirašė į Medicare pro
gramą. Ji nori žinoti, jei suma,

“This classification plan 
aids both insurance companies 
and policy holders,” says the 
spokesperson. “For example, 
policyholders with good driv
ing records pay fewer premium 
dollars under this classification 
system than they would if 
there was no reflection of 
accident and violation history 
in the rate structure. Insurance 
companies are able to more 
equitably distribute the cost 
of insurance among their 
policyholders under a classifi
cation system.”

_ The use of factors in lhe 
rating system that are beyond 
a person’s control (such as 
age, gender,and marital status) 
has been questioned by some. 
But statistical evidence has 
shown that these classifica
tions do predict, to a reliable 
degree, the future accident 
risk of drivers.

A more efficient method 
to classify drivers has not 
been developed. Ako, polls 
indicate that people feel it 
would be unfair for every
one to pay the same price 
for auto insurance.

Using, the

specific territory are likely 
to share exposure to similjr 
risks. Most driving is done 
relatively close to a 
garage or parking 
In fact, more than 
of all auto trips are 
distances of less than 
miles and more than 
percent for less than 
miles.

As a group, urban drivers 
generally pay more for equiva
lent insurance coverage than 
do drivers in small towns 
or rural areas. More property
damage accidents, injuries 
and fatalities occur per mile ; 
of urban roads than per mile 1 
of rural roads.

Moreover, repair costs, 
wages, hospital and medical 
expenses, and jury awards 
tend to be higher in 
metropolitan areas. So acci
dents involving urban 
dweliers not only happen 
mwe frequently but also 1 
tend to be more costly per ' 
accident.

Thefts and vandalism tend 
also to be concentrated in the 
areas of highest population 
density.

When a car is involved rrr’a 
mishap, regardless of where 
the incident occurs, any in
surance loss is “charged back’* 
to the car’s hom* temtney. 
For example, if a subur
banite drives into the central 
city area and causes an 
accident with another sob
urbanite from a different 

- T ------------ -- ‘territorial- ., rating territory, the accident
and driver. rating” method, a car is rated is charged against the two

Insurance companies cla> or classified according to the suburban areas, not against
sify drivers by age, sex, location in which it fe the city, for rating purposes,
mantai status, mileage driven, normally garaged or parked This help* keep the lorn ex-
u* °J aa'iand a<Tident and overman. - perienccs of “outside” drivers
violation history, says an Location is a good predio from unfairly forcing up rales 
Anstate Insurance Company tor of potential insurance in territories other than their 
f^okesperson. losses because car* from < a- own.

influence the

“bencfftfo- laikotwrpiw:i’r<.pra» 
rttią4 Jūsų motiBCte-pirmaš Ix'- 
rirfito vizitas.,, uratjdėjęs

.0*. Lenin

Kadangi Workman's Com
pensation įstatymai yra gana

tų, vien teisininkams žino- 
inų. _ __ pr. š-las

P. S. Norintieji nuosekliai-

mingų Atsitikimų įstatymais 
(Workman's Compesation), 

pir galit kreiptis į “Sūduvos’’ lei-
rhsį kartą, kai ji.birvo priimta; dyk los . vedėją Vladą Šulaltį 
į ligonmę p<> raikai-Medicare 17414 Dunbarton Ave., Los An- 

. laiktjląrpio padengimas prasi-1 gėles, Cal. ' 900(5. Leidykla
f

-dėjt»3Jis baigęs|fcpp to, kai jittkir turi užsilikusių tuo rcika- 
iš ligoninės buvo._išrašyta - irĮlų knygelių.
hm<x praėję—mažiausia -- 60 
dkfeę. 1979 n?.lyuvū 
ĮpMreigofas iijijk^tĮ^vad, jeifu- 

kiekvieną 
lwl4. kai pacientas nueina J,

■ 1 * 
ųj * į .G0A32

* »
KL Ar gali bet kuri'Jigoni- 

nė ar sveikatas ' centras pri- 
klausyti Medjcafe apdraųdal? 
Ai ' ra snccialąa reikalavimai.

EJ SRT

Vriioni-s .rinri
škaini spaudai h'n n «!i k Ji.

kapinėse atsrsveikinirpo įp~_ _
i* ‘ (iattutra' ansauL
b'io vaidų tarė J. Karasiejus 
r LLi. LrLrdtiivčsc dalyvavo _

:< • mic.i ir gan

uiiiiiHHHiimiimmimnimimuiimpmimimiimniinmmmmimmiiiumHii
E Importuoti kristalai, parcclianiniai servizai, gintaro karo- 
“ liai ir žiedai, China BoscutaI ir kitos dovanus.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcija*, 
(Prekybininko Estkos šeimos

1207 S. Sacramento (kampas Archer

Tri. 247-.MWT

šcšladiuus-pa-niądt^ — įmu: ^'4
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Turime draugų visoje Amerikoje
Vakar jau nurodėme, koks naudingas Amerikos 

lietuviams yra JAV Kongreso atstovas Frank Annun
zio. Jis ne tik pats Amerikos Kongrese suteikia tikslių 
žinių apie rusų pavergtą Lietuvą, bet jis leidžia ir ki
tiems Kongreso atstovams išdėstyti savo nuomonę. Va
kar suminėjome tiktai dalį Lietuvos laisvės reikalais 
pasisakiusių JAV Kongreso atstovų. Dėl vietos ir lai
ko stokos daugiau nepaminėjome, negu paminėjome. 
Tikimės, kad netolimoje ateityje galėsime tai pa-

Bet., š^ kaHą. norime priminti Amerikos lietuviams, 
kad ^e-’atstovo Frank Anriunzio, Kongrese yra geras 
lietukų draugas ..Edvardas J. Derwinskis.. Annunzio 
yra demokratas, p’j Derwinskis — respublikonas. Abu 
priklauso skirtingoms politinėms partijoms. Ne vieną 
kartą Kongrese jiems teko užimti skirtingas pozicijas 
Lietuvos Įvairiais, visuomeninio darbo klausimais, bet 
kai tekdavo spręsti bet kuri Lietuvos kausimą, tai jie
du užimdavo tą pačią poziciją. Abu smerkė Lietuvos 
okupantą, abu priešinosi ir neteisėtam neprikl. Lietu- 
vos įjungimui Į Sovietų Sąjungą, abu priešinasi paverg
tų lietuvių išnaudojimui ir abu reikalauja, kad iš pa
vergtos Lietuvos privalo išeiti ne tik kraštą okupavu
sios Sovietų karo jėgos, bet ir Lietuvon atvaryti rusai 
kolonistai.

Be to, atstovas Derwinskis veikia Kongreso komi
tete, kuris tvarko Laisvosios Europos žinių persiunti
mo reikalus. Jis labai atidžiai seka Amerikos radijo 
stotis ir daboja, kad Laisvosios Europos radijo stotys 
duotų žinias ir pavergtiems lietuviams. Jis aiškiai pa
sisakė už pinigus, kurie reikalingi žinioms persiųsti, 
bet jie patys pareiškia savo nuomonę apie priemones 
žinioms parsiųsti. .Kiekviena proga atstovas Derwins
kis pasisako Kongrese apie Lietuvos laisvės reikalus ir 
neužmiršta priminti, kad lietuviai privalo remti lietu
vių tautos laisvę.

eigose. Jis pakalbą,, įįe£uyįi|. ruošiamuose minėjimuose 
ir kartais pakalba I liehivių - suriioettuose vakaruose.

Bet krašte yra Jeųkų, nesugebėjusių patekti Į ga
lingą Amerikos Kongresą, bet neužmirštančių rusų pa
vergtos Lietuvos. Jie ne tik' domisi rusų pavergta Lie- Į 
tuva, bet jiems rūpi lietuvių gyvenimas dabartinėje 
Lietuvoje, didelio jų skaičiaus ištrėmimas Į Sibirą, iš
varymas prievartos darbams, labai didelis lietuvių jau
nimo išnaudojimas prie Rusijos prievartos darbų. Jie 1 
žino, kad Lietuvos jaunimas tiesia rusams kelius, kerta? 
miškus,stato tiltus,Įrengia elektros stotis,tvenkia u peš, 
kad rusams būtų lengviau gyventi -Ten siunčiama ne 
tik jauni vyrai, bet ir moterys. Jas apmoko skaičiuoti, 
pagrindinių fizikos dėsnių ir siunčia Į tolimiausius Ru
sijos užkampus. Lietuvės moterys lengviausiai ten ir 
dingsta. Jos verčiamos ištekėti už niso, augina jo vai
kus, o Į Lietuvą jau nebegrįžta.

Tokių Lietuvos reikalais susirūpinusiu lenky yra 
Dearborne gyvenantis Kazimierz Odliejarczyk. Jis yra 
gimęs Amerkoje, bet domisi ir Amerikos lietuviais. 
Kai Detroito lietuvių organizacijų centras susiorgani
zavo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo minėj’mą. 
tai Oliejarczykas atėjo pasiklausyti, kaip lietuviai tą 
minėjimą suruošia. Jis domisi ir Amerikos lenkais. Jis 
priklauso Amerikos lenkų Kongresui, yra Michigano 
valstijos to Kongreso pirmininkas. Kai ateina Į betu
riu minėjimus, tai jis lietuvius pasveikina ir patari? 
jiems rūpintis pač'u svarbiausiu reikalu — Lietuvos 
laisve. Jis neina pas tuos, kurie nuo rusų okupacijos 
pabėgo ir užmiršo lietuvių kalbą, o dabar važiuoja pas 
tuos pačius patobulinti savo žodyną Kapsuko kur* 
šuose Vilniun.

Amerikos spaudoje pasirodžius žinioms apie Afga
nistaną, lietuviams žinomą aviganių šalį, šeštame mū
sų amžiaus š’mtmety vadintame Avigana, Oliejarczy
kas prisiminė Lietuvą ir parašė Detroito Free Press 
laikraštyje straipsnį, kuris vadmasi- '"The real Teheran 
tragedy” įvyko 1943 metais.” Be kitų dalykų minėtame 
Detroito dienraštyje jis rašo:

“Neseniai vykusiuose Jungtinių Tautų Saugu- 
. mo Tarybos debatuose, britų delegatui, smer

kiant Sovietų agresiją ir užėmimą; nepriklausome 
Afganistano, praspruko freud‘nė? .pastaba, kai jis 
ištarė: “Tai pirmą kartą Sovietų Sąjunga pasiun
tė karo jėgas į ne josios įtakos sferą;”

Kaip galima kalbėti pasaulyje apie įtakos sfe-
ra, paremtą visų valstybių ^stipresnėmis” ir lygio
mis teisėmis? Bet Ši pastaba mus .pūkelis į 1943 
metis Teherane vykusią konferenciją, kurioje 
Rooseveltas, Churchilis ir Stalinas 'padalino i Įta
kų sferomis ir leido Sovietams laisvai šeiminingauti 
Rytų Europoje, išskirdami juos iš Artimųjų Rytų 
ir Vakarų Europos. Susitarimas baigtas Jaltoje ir 
Potsdame 1945 m., jau tęsiasi 36 metus. Dabar So
vietų Sąjunga nutarė peržengti jai uždrauston 
pusėsn.” (Detroito Free Press, 1980 m. vasario 
20 d. 8 A psL). t
Jaltoje, karo vadams reikalaujant Europa buvo

Dail. Mikalojus Ivanauskas "Vilniaus Vizija'

tama, kodėl okupantas to pa
kęsti negali, bet mes nega i. i . 
suprasti, kodėl Juozas Vaiš-

t nys įtaigoja “Laiškų lietu-

’ €
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RAŠINYS, KURIS VERTAS “PREMIJOS”
I. Pirmiausia jis save teisina J viams” ^aitytojus, tokių epi-
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būtų bereikalingų nesusipratimų. Visa, tai buvo pada
ryta tiktai ramioms paliauboms išlaikyti, ir tiktai iki |raais-
taikos sutarties. Bet Sovietų valdžia Europos taikos ne
norėjo, todėl karo zona tapo 35 metus Įtakos sfera, nu-

Chicaoje tėvai jėzuitai Jei-j kad negalima patenkinti to- 
dži religinės ir taurinės kultu- kitj pageidavimų, kurie nesu
ros žurnalą: ‘^Laiškai lietu- tinka su šio žurnalo užimta li- 
viams’’. šio žurnalo sumany nija ir tikslais. Jr vieną iš to_ 
tojas ir Įsteigėjas buvo kun. J. kių pageidavimų bei reikala- 
Bružikas, S.J., pasižymėjęs di-Į vimų, kuris nesiderina jo iš
dėliu idealizmu ir sielovadi-’ mone su žurnalo užimta linija 
niu uolumu. Tokios krypties ir tikslais, duoda kaip pavyz- 
žurnalas mūsų išeiviškai vi- dį, kad girdi, nereikia Lietu- 
suomenei reikalingas, kuris 
po pasaulį išsklaidžiusiems 
lietuviams padėtų geriau susi
orientuoti religiniais ir tau
tiniais klausimais. Reik pasi
džiaugti, kad tokią paskirti 
šis žurnalas jau vykdo 30 me
tų.
—Juozas Vaišnys, S.J-. dabar- 
linis šio žurnalo redaktorius, 
š. m. pirmame jo numeryje at 
spausdino jubiliejinį rašinį: 
“Trisdešimts metų’*. Tai raši
nys, kutą perskaičius kelia di
delį nusistebėjimu, kaip jis iš 
drįso atspausdinti religinės ir 
tautinės minties žurnale tokį 

• kontroversinį rašinį, kuris nie 
ko bendro neturi nei su šio žur 
nalo J sukakties paminėjimu, | mu kovoja okupantas. Ten už. 
nei pagaliau su religine bei1 tai, gręsia kalėjimas ar net Ši- 
tautine kultūra. Juk jis auste I biras. Mat, tokie priedai jam 
nuaustas kreivais ir šališkais drąsko akis, kadangi jie at- 
faktais, įtarinėjimais, įtaigoj!- skleidžia dabartinės Lietuvos

būklę. Bet mums tai supran-

vą vadinti okupuota, pavergta 
ir pan. štai jo žodžiai

...Keista ir nerimtai atro
do tie žmonės, kurie mario, 
kad dabar mes negalime iš
tarti ar parašyti Lietuvos 
vardo, nepridedami kokio 
nors epiteto: okupuota, pa-

Sunku suprasti ,kodėl Juo
zui Vaišniui toks pageiravi- 
mas, tautinės kultūros žurna
le nepriimtinas? Ar tai nesi
derina su žurnalo linija? Man 
rodos, kad toks jo pasisaky
mas yra daugiau negu ironija. 
ypač,žinant,ka# šiandien oku
puotoje Lietuvoje, prieš tokių 
epitetų pridėjimą visu Įsiuti-

! tetų neminėti.'Jis tokį įtaigoji- 
iną bando pateisinti pasirem
damas pavyzdžiais. Vieną to
kių pavyzdžių, jis pateikia 
Apie motiną kalėjime. D ė ja,šis 
jo išgalvotas pavyzdys nėra 
geraj išmąstytas ir klaidinan
tis. Jis sugretina okupuotą Lie 
tuvą su motina kalėjime. Jis 
rašo, girdi, jei, mano motina 
būtų kalėjime, tai ar, aš, turė
čiau pridėti, apie ją kalbėda- 
-ma&: Įkalintoji motina? Taip! 
Jei toji motina, būtų įkalinta 
nekaltai, tai kiekvienas geras 
sūnus, mylįs savo motiną kal
bėdamas apie ją sakys ne tik 
Įkalintoji, bet dar daugiau pri 
dės, mano kankinė motina. 
Taip kaip mes šiandien, visus 
tuos, mūsų tautiečius vadina
me kankiniais, kurie nekaltai 
okupanto įkalinti ar nužudy- 
ti.Bet jei Juozo Vaišnio motina 
būtų Įkalinta už kokį nors nu
sikalstamą veiksmą,aišku, kad 
jis kalhėdamat apie ssvo moti
ną, vengs sakyti įkalintoji, 
Nejaugi, Juozas Vaišnys to ne
supranta, kad Lietuva nepa- 
drė jokio nusikaltimo ii buvo 
agresoriaus pagrobta, tai ko
dėl vengtj sakyti, ar rašyti pa
vergta, okupuota?

(Bus (taisiau'

Tvirtinama, kad Derwinskiai yra kilę iš Lietuvos. noreJO, roaei Karo zona tapo Jb metus įtakos sfera, r 
Plati jų giminė yra šimtmečius gyvenusi Trakų, Šven- v^^usi prie Afganistano okupacijos ir detantės galo.

Brežnevo vadovaujama Sovietų kariuomenė sulau-čionių ir Žaslių apylinkėse. Netenka stebėtis, kad Edv.
Derwinskis domisi pavergtos Lietuvos likimu ir daž- žė visus susitarimus ,todėl prezidentas Carteris ir pa
nai šiltai apie Lietuvą pakalba Kongrese ar kitose su- reikalavo pasitraukti iš Afganistano, nutraukė Mask-

vos olimpiadą ir neparduoda javų bei mašinų. Mums 
atrodo, kad prez. Carteris žengė žingsnį teisinga kryp- i 
timi. Mes pritariame prezidentui Carteriui, sekreto-

— Panamos bankas pervedė 
JAV vyriausybei Jim Jonės va- 
dov^rijamoc lia^^’e-
dešimt milijoną dolerių Vien t:k 

šeš’’s 
milijonus dolerių.

riri Vance ir visam pasauliui, protestuojančiam prieš lavonus p3rvež{i kainav0 š

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
MAŽASIS BURTININKAS

• (Tęsinys)

— Traukis šalin . . .
Atrodė, kad risi tyliu susitarimu paliko ją 

vieą, kol ji dar gyva, kol nenumirė, kaip buvo nu
matyta. Atrodė, kad ji čia niekam nereikalinga, 
tik laikinai kažkodėl pasilikusi. Motina — ir ta 
tik retkarčiais atsidusdavo, paglostydavo liesus 
minkštučius ir varganus plaukučius jos:

— Vargšele, tu mano ...
Ir Aneliukė staiga užmeta savo bailias akis. 

Viską ji supranta. Jai aišku, kad niekas jau ne
padės jai, kad net motina nebetiki, jog ji dar 
gyvens,* ir laukia, kad ji, vargšelė, numirs, nes 
jau turi pasiūtus baltus skystus marškinėlius 
pomirtinius. Aneliutė vis viena, vis pabalusi, vis 
sušalusi, sėdi saulės atokaitoje ir žiūri į kitų ne
matomą tolį. Retai kas su ja ir kalbėdavo. Visi 
praeidavo pro šalį, retai kas jai kokį žodį pasa
kydavo. Mažesnieji vaikai irgi atskirai nuo jos 
žaidė, linksmai krykštavo, ar pešėsi ir įkyriai 
bliovė. -

Prisiartino žolinė, mūsų -parapijoje ' dideli 
atlaidai. ‘ ......X A '% ■*- * •-* » ■ - •

Kazimieras iš pusbernių veržėsi į tikrus

bernus. Jis jau iš vakaro rimtai ruošėsi į kermo 
šių. Prakaituota kakta, susirūpinęs jis vandenių 
nuplovė vežimėlį, ištepė ratus. - '

O rytą anksti grįžęs iš daržinės, nuo šien$ 
kur miegodavo, ėmė praustis, šukuotis, puoštis. 
Jam tik šią savaitę pasiuvo pirmą išeiginį švarką, 
Ir švarkas tebekvepėjo ir gelumbe ir tuo tepalif, 
kuriuo kaimo siuvėjai tepdavo savo mašiną.

Apsivilko jis pirmą kartą krakmolytus mar
škinius. Ir tie marškiniai suveržė jo sprandą; 
vargas buvo pajudėti ar parigrįžti. Paskui jis 
pasikabino kaklaryšį ir nepatikimai ris žiūrinė
jo į prastą, musių nutupėtą veidrodį, kaip per 
tinklelį matydamas kiek iškreiptą savo veidąj 
dabar įstrižai patemptą, viena akim nustumta 
prie .pkt ausies. . * ’T T 2 ’.

Kazimiero batai, kai tik jis mynė žingsnį, nie
ko nelaukdami smarkiai girdždėjo. Kazimieras, 
kaip geležim, naujais drabužiais šitaip sukaus
tytas, jautėsi nesavas ir vis buvo neramus, kad 
atrodo juokingai, kažin kodėl ne taip, kaip kiti 
ir kaip turėtų būti.

Kai jau jis visai pasirengė įrišėjo* iš kama
raitės į gličią blynų valgyti, Nikodemas gal pff- 
mą kartą šią savaitę^ neįgudusiomis šypsotis lū
pomis, prasišiepė: ,

—= Nugi, tu gi — tu gi, nugil— ištarė- 'jlr 
nuolatinį savo nusistebėjimo žodį. — Matai, kaip 
drabužis žmogų pataiso!. ..

Kazimierui reikėjo smarkiai save suimti, 
kad ir jis dabar nenusišypsotų. Todėl jis tyčia 
piktai susibarė:

— Kuris jau metas, o jūs ris čia krapštotės! 
Žmonių jau arkliai pakinkyti. . .

Nikodemas dar kartą pažiūrėjo į iškilmin
gą Kazimierą, dabar paraudusį, neramų, nebe
žinantį nei kur rankas padėti nei ką besakyti. 
Nikodemas kažką pagalvojo, savo papratimu, 
krypterėjo šalin galvą ir pakilo nuo suolo. Jis 
č:a pat išėjo į kamaraitę, kur stovėdavo dar iš 
kariuomenės laikų medinis vyšnių spalva dažy-, 
tas kuparėlis. Atsirakino jis melodingai suskam
bėjusią spynelę, savo grubiais pirštais pasirausė 
tarp tų menkų daiktelių, kurie sudarė visą jo 
nuosavą turtą. Suradęs savo sidabrinį laikrodį, 
lėtai jį išvyniojo iš skudurėlio ir vieną minutę 
susimąstė, tupėdamas prie savo kuparėlio:

— Duot, ar neduot? Duot, ar neduot? —Pa
svyravo jis kai kurį laiką, o paskui atsitiesė.

Jam taip patiko pirmų kartą savo gyvenime 
pasipuošęs buinusis Kazimieras, kad nejučiomis 
jam atsirado noras dar labiau šį pradžiuginti. 
Bet Nikodemo širdis niekad nepaskubėdavo: jį 
mušė, sakytum plaktukas į vinį. ■Buvo sunkoka 
tuojau pat nuspręsti. Tad ir eidamas atgal į grį- 
-čią, jis; atvirai pasakius, dar‘nežinojo pats, ką 
turės veikti: ar laikrodį tik šiai dienai paskolin
ti, ar visai atiduoti!

Šeimyna, dabar susirinkusi pusryčj''.r"i, na
rnate Nikodemo rankose sidabrinį 
risi nustebę sužiuro — kas čia dabar bus

— Štai, Kazimierai! — kiek iškilminga* pa
sakė Nikodemas, ištiesdamas laikrodį, nes įne 
šus jį Į grįčią jau nebuvo daugiau kas daryti.

— Palauk, aš tau įdėsiu! Štai šitaip — dabar 
kažin kodėl drebančiomis rankomis Nikodemas 
įdėjo į Kazimiero liemenės kišenėlį, o gradinėlę 
ištiesė skersai jo krūtinės. ________

Kazimieras sumišęs stovėjo viduryje grį- 
čios, “ ū Nikodemas, a^siiūesdamas abejingu, 
kalbėjo:

—Kai pirkau ją, — akimis parodė jis gran
dinėlę, — sakė, dar tikro sidabro. O dabar, ma
tai, “padla” nusitrynė ir pagelto.

Kazimieras panertė gąlvą ir, jau užmiršęs 
šypseną tarp plačios savo nosies ir;besikalančių 
ūsiukų, kuri išdavė jo vaikišką susižavėjimą šia 
puošmena, iš to susijaudinimo vis pašvilpdavo 
nosimi.

— Dabar bus tavo! — pats sairnelauktSf pa
sakė Nikodemas, nes jau perdidelis buvo to jau
niklio susižavėjimas. — Man jau . . . hebereikia, 
— pridūrė jis dusliu balsu. • »

t - į JĮ J/, - *

(Bus daugiau) ,

šeštadienis-pirmadienis — Satunlay-Mcnday, March 1 3, 1980
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SVOTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI.KRlKSClP^ĮŲį,

“Kurie pasitiki VieipaSLu^ atnaujina savo jėgą, pakelia, sparnus 
lyg areliai, bėga ir nepavogsią vaikščioja ir nepailsta" • Iza. 40:31.

Kiekvienas Kristaus kūno narys, tikrasis Dievo Izraėbtas, 
yra Viešpaties vadaujamas ir stiprinamas. Dangiškoji duona, 
gyvasis Dievo žodis, kasdien stiprina ir gaivina mus. Mes geria
me gaivinančio vandens, kuris teka iš Amžinosios Uolos, Kris
taus, panašiai kaip darė Izraelitai senovėje, kaip parašyta: “Jie 
gėrė iš antgamtinės Uelos, kuri sekė paskui juos, o ta Uola buvo j 
Kristaus.” (1 Kor. 10:4) O kartais dangiškasis Tėvas sulaiko mus , 
nu© paklydimo ir pavojaus pavartodamas savo lazdą, pabarda- 
mas arba nuhausdams mus.

. GELŽINIS

Mažeika & Evans
« < . ’ re . • * c u p

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.
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1879 - 1925 
(Tęsinys)

9 LIETUVIŲ LITERALINB mas. Už paveikslus Gisevius su- 
Voelkelis mėgino pritaikyti s’laukė daug padėkos. Karaliau ■ 

cavo lietuvių kalbinius polin- čiaus Prussia muziejus turėjo 
kius ir kolegų mokytojų tarpe. į ta paveikslų skaitlingą kolekci- j 
Vienas jo pasekėjų buvo kitas ją. ,
tos pačios realinės gimnazijos j Minėti trys vyrai, išdiskutavę 
mokytojas Alfredas Thomas, ■ lietuviškos draugijos tematiką 
gimęs 1840 Bartuose, studijavo. 1878 m. rugsėjo mėn. pateikė 
Karaliaučiuje ir Berlin© ištari-1 savo išvadas visai eilei moksli- 
’a ir veograftią ir iki mirties ko ninku. IŠ jų gauti prielankūs at- 
kytojavo Tilžėje. Išmokę puikiai ( siliepimai, pritarimai ir skatini- 
lietuviškai, juodu su Voelkeliu 
nagrinėjo istorinius ir geogra
finius vietovardžius. Deja, Tho
mas mirė jaunu žmogumi bebū-

■ damas — 1886 m. vasarą.
Tretysis!, kuris judriai skati- 

1 no l’etuvišk-os draugijos steigi- 
4 mą, buvo Eduardas Gisevius. 
‘ Gimęs 1798 m. Lypke, jis augo 

Šeiniuose, kur-jo tėvas buvo 
teisei u. (Lenkijos — Lietuvos 
adalin’mai priskyrė Šeinius ir 
visą Užnemunę prie Prūsijos.) 
Vokiečiai šią sritį vadino Neu 
— Ostpiteųssen.) Kai Giseviaus 
tėvas 1809. m. buvo atkeltas į 
Mielaukius (Mehlauken), jis pa 
teko į Gumbinės gimnaziją. Ka
rai’’auciiije- jis studijavo teisę 
ir nuo 1825 m. buvo Tilžės gim
nazijos Mokytoju ir bendrabu
čio vedėju iki 1879 m. balandžio 
1 d, kuomet išėjo į pensiją. Bet 
ir tuomet jis pasiliko gyventi 
bendrabutyje iki 1880 m. gė

lė do Autorius sako, kad žino-' gūžės 9 d. mirties, 
n is kalbėjo, kad paradas užtru
ko ligai dėl to, kad Lietuvos, ka- 

bėgėlių Komitete ’. Komitetui riucmenė suko ratelį su tankais 
vadovavo Vilniaus advokatas ’r kareiviais, kad jų skaičių pa- 
Zagorskis. Registruojanti pane- dauginių. Turiu pastebėti, kad 
lė pranešė, kad už poros savai- ’enkų aprašymuose dažnai tenka 
čių galėsime išvyKti į Pranei- užtikti sarkastiškus aprašymus 
ziją ar Angliją. Bandėme suda-japle lietuvių kariuomenės į Vil- 
ryti Vilniuje esančių žuinanstų;nių įžygiavimą. Kaž kc’dėl Lie- 
sąrašą. Kiek žmojome, jų ran- tuvi 
dasi gražus skaičius: Broncel,; kos objektu. 
Swierzewski, Sobolewski, Mias- 
tecki, Ukrainczyk, Kiersnowski, 
Klibanski, Babinizc, DabrcXvski, 
Mierzejewski, Olcha, Zachorska 
ir kiti. Vėliau autorius rašo, kad,nusikratę rusų. Vilnių perėmė, 
jis susisiekė su Vilniaus spau
dos sindikato pirmininku Szyd- 
lowskiu, ir nutarta sušaukti su
sirinkimą išrenkant valdybą.

Spalio 22 dieną konsulas Tri
makas gavo iš savo vyriausybės 
pilnas civilines teises. Rusai vis 
delsė, Vilniaus nenorėjo apleis
ti. Aiškino, kad kareivinės Mins
ke nėra tinkamai paruoštos. }za 
Vilniuje vis dar nebuvef jokios Lietuva 
legalios valdžios. Tai buvo ne- specialus Kauno dienraščid “Lie- 
maža kliūtis. Vieni norėjo vykti tu vos Aido" numeris. Atgavi- 
į Kauną, Varšuvą, ar į Lvovą. 
Daugelis be jokių leidimų ke
liavo savo reikalais. Ne vienas 
tose kelionėse dingo. Buvo nusi- 
dariusi ir kaina — 6.000 litų už 
išvykimą per Kauną į Prancū
ziją ar Angliją Valiutai buvo jau Į 'ėktuvas su lietuviškais ženk- 
nustatytos kainos: 1 litas — 5 'a’s- Gedimino bokštas buvo ap
žiotai, arba 2 rubliai, 1 červon
cas -— 5 litai. “Raudonojo" Stra- 
lio kavinėje rinkdavosi nematy
ti ir nežinomi asmenys. Ten bu
vo atliekami neaiškūs prekybi
niai ir kiti reikalai. Vieni pre
kiavo, kiti politikavo. Kitoje 
Rudnickio kavinėje rinkosi dau- Lietuvos aukštesnieji pareigu-; 
giau pasiturintieji ir daugiau nai. Spalio 31 d., stovinčius ei- 
žynoincsni Vilniaus gyventojai. Įėję prie krautuvių, kaž kokie 

Lietuviai buvo’ laukiami. jagitatorai kurstė, kad nereikia 
Spalio 27 d., po dviejų savai-f aip brangiai mokėti už duoną, 

čių nekantraus laukinio paskli-1 Miesto padugnės pradėjo muštŲ 
do žinia, kad Lietuvos kariuo ižydus, plėsti jų krautuves ir pri- 
menė peržengė buvusią Lenki- vaėius butus. Vokiečių gatvėje 
jos sieną ir sekančią .dieną ka- policija ir kariuo’inenė turėjo 
riuomenė įžygiuos į Vilnią.
__Įžygiavimas įvyko apsiniauku- ja mušė visus, kas jiems . po _ 

’šią, lietingą dienų. Autorius Kr- ranka pasimaišė. Nelaikraštiniai

»v. raito TYRINĖTOJAI
/• Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTORU ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

M49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
ModUM Bulldins) ToL LU 5-4444

r<-8004

DR. PAUL V. DARGUS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

Mecficiim direktorių*
1. Monheim Wastchoetor, IL 

VALANDOS; 3—9 darbo dięnomia ir

Tri.r 542-2727 «rba 562-2728

TRL. — BE 3-5493

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPiECIALYM AKIŲ LIGQS

' Valandos pagal ausitarima.

DR. FRANK PLECKAS
<ž^a»TOMmiSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

Tikrina afci». Pritaiko akinius ir

FaL aaai raaitarimą. Uždaryta treč

DR.LEONAS SEIBUTIr 
INKSTŲ, PŪSLES IR 1 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST (3rd STREET r 
Vai- antrad. 1—4 popiet

0Titat*l*f4 774'ttfl

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■•mira praktika, spec. MOTORŲ life- 
_ Ofisas 2452 WEST 9Wa CrROlT 

Tai. PR4-1223
JFISQ VALu pinu antracL, tnčiaa

liaia 2-4 vaL popiet Jr tfto talk 
pagal ndtarhu*.

špantai - ProtesaL Sėd. ban

Tofcf.: PRMpwt 4-5M4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

takų chirurgija*. 
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 33710 
TeL C&13) 321-4200

C*ERKRAU*TYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

MOVING

i| (wlriv MWimw 
ANTANAI VILIMAS 

FH. S74-1SS2 aAa 27^5994

STEPASVARANKA

LENKU ŠOVINIZMAS VILNIUJE
(Lenko žurnalisto atsiminimai iš Vilniaus 

okupacijos laikų — 1939-1941 m.)
(Tęsinys)

Mieste sklido gandai, kad vo
kiečiai viename. mieste sugau
dė keletą sunkvežimių moterų, 
nuvežė į sanitarinį traukinį, jas 
patikrinę, vėliau peidave sto
vinčiam kariuomenės eše.onui i čios, stovėjo Sovietų Sąjungos 
jų pasitenkinimui. Po kelių va-■ kariuomenės . sunkvežimiai su 
landų visas paleido namo. Skli- ginkluota kariuomene. Mickevi- 
do įvairiausios, kalbos apie vo- čiaus, vėliau Gedimino gatvėje, 
kiečių žiaurumus, žmonių šau- nežiūrint blogo oro, buvo susi- 
dymą ir sodybų deginimą. Į rinkę daug žmonių. Paradas už- 
krautuves reikėjo eiti nuo 5 truko gan ilgokai, iki vakaro’ 
vaL rytp, kad gauti pasalios Paradą priėmė generolas Vit- 
duonos nusipirkti. Stovėdami 
eilutėje, kai kurie iš mūsų mo
kėmės lietuvių kalbos. Lenkai 
organizuojasi ir galvoja apie 
pogrindį.

Reikėjcf užsiregistruoti “Pa-

zepkowski rašo. Mačiau 4 
kėlės. Keletą kareivių su moto
ciklais ir 7 reitelius. žvėryno 
priemėstyj turėjo būti daugiau 
’arinių pajėgų.

| Ka edrc's aikštėje, už bažny-

k-ųskas Mickevičiaus gatvėje. 
Ištikrųjų paradas turėjo vykti 
Katedros aikštėje, bet rusai ne-

Gisevius, labai nuoširdus lie
tuvių draugas, nebuvo istorinis 
tyrinėtojas.’ Ja -užrašyti lietuviš
ki padavimai neišlaiko kritikos, 
nes juose perdaug padėta auto
riaus paties kūrybos. Gisevius 
yra svarbus savo lietuviško kraš 
to ir lietuškų. rūbų paveikslais. 
Jo Rambyno apylinkės paveiks 

a le ams ^ra laį yra tikslus lietuviškos sce
nos vaizdavimas, o jo smulkus 

~LIETUVIAMS TVAR- į lietuviškų, moteriškų ir vyriškų
KANT VILNIŲ ‘ rūbų pateikimas yra tikslus lie-

- ,4. . .' tuviškos .tautodailės, perstaty-Pradzioje ■ lenkai džiaugėsi - :

mai padrąsino Voelkelio ratelį 
imt’s tolimesnių žygių, iš Lat
viu Literarinės dr-jos preziden
to Dr. A. Bielensteino buvo gau
ti anos draugijos įstatai. Į juos 
atsirėmę, tilžiškiai parengė sta
tutą. kuris 1879 m. Velykų me
tu buvo Klaipėdoje svarstomas. ’ 
Visi, kurie iki tol palaikė raštiš
kus ryšius su innisiątoriais, gavo 
statuto projektą ir žinią, kad 
nidenį gali būti šaukiamas stei
giamasis susirinkimas-

■ Rugsėjo pradžioje, 'Bezzenber 
gėris, tuomet profesorius Goet- 

-tingėnė, atykp po ilgesnės kelio- 
,T»eš:po Maž. Lietuvą j TUžę. Jis, 
Įkartu; su iniciatorktis- ir kitais 
'signatarais išsiuftltė^-Etuanistikos 
.dirvojė kūrybiniai /pasireišku- 
'.s’ęms asmenims sekantį atsišau
kimą:-

“Lietcrzių kalb^ kalbų moks- 
hir .viena iš svaigiausiųjų, grę- 
sia išnykti. Spaudžiama vokie
čiu. lenkų, rusų -ir'latvių kalbų, 
jai bėra skirta trumpa buitis. 
Su ja išnyks tos tautos ypatygės 
kuri tam tikrais latkaįs viešpa
tavo Europos šiaurėje, su ja 
išnyks lietuvių tautas papročiai, 
padavimai ir mitai, išnyks iš- 
poezija, kuria domėjosi Herde- 
ris ir kurią pamėgdžiojo Cha- 
miseo.

(Bus daugiau

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVTNUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0446

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., ('icferu

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Kolumbijos vyriausybė ne
nori išleisti apsuptą įsibrovusią 
maištininku . •

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
2ITNRAŠTĮ “NAUJIENOS*iiM

tvarkyti buvęs kaimo burinis- gandai skelbė, kad buvo užmus- 
tras, Antanas Merkys. Lenkai’tos 4 studentės, policininkas ir 
tarėjo pasikalbėjimą su užsie- kareivis.
nio reikalų ministerijos atsto-į
vu. Paaiškėjo, kad netaip leng
va išvykti į vakarus.

Vilniaus užėmimo proga, lie-
tuviai išleido keletą vienkartinių
laikraščių, kaip “Nasza Depes-

” — lenkiškai, “Lai gyvoj a
— žydiškai. Pasirodė

s -- - z _-

Amerikiečių misija 
Kaune.

Sužinojome, kad Kaune ran
dasi amerikiečiu misija. Tas 
mums teikė šiokios tokios vil
ties. Linskiui pavyko pasiekti 
Kauną ir ten susitikti savo pa
žįstamą Varšuvos “Time” ko
respondentą Redferną, kuris pa
žadėjo už savaitės atvykti į Vil-

numeris. Atgavi
nt? proga Vilniuje lankėsi ir va
karų žurnalistai. Iškilmės Vii- ®ių sušelpdamas jį maistu ir 1 
niaus atgavimo proga vyko ir 
sekmadienį spalio 29 dieną. Ge
dimino bokšte buvo iškelta Lie
tuvos vėliava. Skraidė vienas

anglišku svaru. Užsienio kore
spondentai gaivoj kad Vilnius 
už 3 mėnesių liks be maisto.

(Bus daugiau)

kviestas. Prie katedrds ant me
džiagos iškabintas didelis užra
ks: “VILNIAUS GYVENTOJAI į 
SVEIKINA LIETUVOS KA-' 
RIUOMENĘ”. Apie tai autorius 
nemini.

Neužilgo iš Kauno atvyko

darbo, kol tvarką atstatė. Polici-

id yurnode^
staffed ub?W
Get instant relief \\W\\ 
with 3EIUZEDREX \O

- — ~~ '™ALER W

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $642.

SUSIRINKIMŲ

ChkagOB 

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Brrdgeporte Lietuvi? Savi
ninkę Draugijos susirinkimas įvyks 
šeštadieni, kovo 1 d., 1 vai. popiet, 
3808 So. Union Avė. (įėjimas iš kie
mo). Nariai malonėkite atsilankyti ir 
užsimokėti duokles. Po susirinkimo — 
vaišės. Kviečia valdyba.

Stella Kaulakis, pirm.

Upytės Draugiško klubo susirinki; 
mas įvyks penktadienį, kovo 7 d.‘ 
1 vaL popiet Anelės salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po . susirinkimo bus vaišės.

A. Kslys, rašf.

The home ^tetarei ».bove 
doesn’t appear ranch different

home. Bat M incorporates en-
•rry-savinx features In do-

anees

Hectflcior (riekt), nulatico -rttjiln v*D» tad-arf-
ing aš vefi m tn earthen bam 
Around the fcrundatlan, ariat- 
tatiOD to teoanal Atti
tudes, energy-i>Tin< 
•Jieei md flrepiacm. 

The two HeatLhtcr Fww* 
pUce« re<eircuteXe belted ttr 
back into the room. Thte ter* 
ture atooe rewerw the Mttt 
hell Tott characteristic of tocM 
fireplaces, accordinc to 4> 
aUners of “Centenerty "M*

feairned to draw room Kir la 
throufh the lower -penia, 
warm It and tb«j rr-dirteC 
the heated Mr hack late the

>ven by 
id Sav-

•nerRy-BOTinc design, materl- 
Ela and appliances can well 
tart up ta one half the emt of 
heating and cooling our homes. 
This claim Is being 
New York’s Long L
tona Bank. : Ite "Oentenenry 
*78" house was built to demon
strate the many practical ways 
M conserving energy. The to
tal additional oast of these 
Improve te was apmwxi* 
toately HOOO ... projected to 
be amortteed within 4 to Į 
yean throogh reduced tx-

br Hom< Crafts, ln&, Florai 
Park, Xev Tark. ffastSattr 
Tirtpl**, A Division of Fa*. 
Industries, Ine. tocaied M ML 
PMpart, Jom, MdMŪtetarea 
« complete Kas* of buCiMu 
/r«a«t..4i*r vali, 
eioeafad įrrpiaoat ... M

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE. TeL: SAnU 7-44M

BUTKUS - VASAITIS
Tek: OLympic 2-10U3

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL; LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, BL 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. BALSTED STREET

YADIJQ MfMM VALANDOS

Lhtwtp kafbar kodlea nuo pir
madienio iki penktadienio 4.1X) 
430 vaL vak. šeHadiemak ri 
mkmadieniais ado 3:30 iki ^30 

ryto. - -

Vtdafa Aldona Dovkut 

T0M4 Minite* 4-2413

71Sf So. MAPtFWOOD AVI, 
C H1C A GO. 7LU 60629

TeL YArds 7-1911

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 

___ now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE®. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for P 
itching. BiCOZENE

Saturday-Monday: March 1 5. I9S0
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Nimil, Žemi — Perdevimul 
REAL ESTATE FOR SALS

Namei, 2wr4 — PerdavInnM 
REAL ESTATE FOR SALS

16-oji niekur kitur nebuvo šven
čiama taip visapusiškai išnaudo
jant sąlygas pagarsinti lietuvių 
laisvės minėjimo dieną, kaip St 
Petersburge.

Jau vasario 10 d. vyčių, o ypač
vytės V. Jakobson pastangomis atstovai ir daug lietuvių, mote- 
įvyko pamaldos didelėje Šv. Jo- rys su tautiniais drabužiais. Vi
no bažnyčioje, kur dalyvavo I su r buvo kalbos apie Lietuvą ir
apie 200 lietuvių ir apie 2,000 buvo giedami Amerikos ir Lie- 
svetinitauč’u. Visa bažnvčia su-j tu vos himnai. Vėliavos plevėsa-

i
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS JBXHEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS, ISSIMOKEJIMAIS.
DĖL VISŲ LNFORMACUŲ KRI3PTIS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas

TeL Virginia 7-7741

er One Miūion Lithuanian
I In The United States /

Galima spėtų,į.Jęą^^yasąricųJ6-ryto.
Vąsano 16 d. jau nuo anksty- 

vo ryto vyko Lietuvos vėliavos 
pakėlimo iškilmės į v a i riose 
miesto dalyse: 8 vai. Pinellas 
Parke, vėliau dar keturiose vie
tovėse, kur dalyvavo valdžios

svetimtaučių. Visa bažnyčia šu-Į tuvos himnai. Vėliavos plevėsa- 
mirgėjo lietuviškais drabužiais., vo net 11 vietų. Vietos dienraš- 

t s talpino vėliavos pakėlimo 
Gulfporte nuotrauką.

2 vai. popiet Lietuvių klubo 
salėje įvyko iškilmės- Klubo pir
mininkas Kl. Jurgėla pradėjo iš
kilmes tautinių vėliavų įneši
mu. Buvo paskaitytos Floridosi 
gubernatoriaus ir St. Petersbur- 
go merės prisiųstos Vasario 16 
dienos proklamacijos. Guberna
toriaus proklamaciją išrūpino 
ponia Jacobson. Ji gavo ir pen
kių kitų savivaldybių proklama
cijas.

Mišias celebravo net keturi, 
lietuviai kunigai. Prelatas J. 
Balkūnas. pasakė kalbą angliš
kai labai aktuahą ne tik mums 
lietuviams, bet ir visiems sve
timtaučiams, kuri tikrai visus 
sujaudino. Auką nešė keturios 
poros, moterys ir jaunos mergai
tės, tautiniais drabužiais apsirė
džiusius; nešė duoną, vyną, kvie
čių varpas, vaisius, gėlių puokš
tes su tautiniais kaspinais. Įspū
dingai pagiedojo muz. P. Armo- 
no diriguojamas Klubo choras. 
Pamaldas užbaigėm giesme Ma
rija, Marija.

Televizijos 10-ojo kanalo at
stovai filmavo iškilmes ir tą pa
čią dieną, net du sykius, rodė te
levizijoje žinių metu.

Vasario 13 d. Klubo moterų 
“Dainos” vienetas, vadovauja
mas muz. E. Rūkštelienės, taip 
pat vytės V. Jakobson pastan
gomis vyko į televizijos 10-ojo 
kanalo stotį, kur dr. K. Bobelis, 
V. Jakobson ir televizijos stoties 

.atstovė turėjo pasikalbėjimą 
apie Lietuvą, rusų okupaciją, 
lietuvių emigravimą, apie da
bartinę Lietuvos padėtį ir apie 
Sovietų agresiją ir grėsmę vi
sam laisvam pasauliui. Daini
ninkės su tautiniais drabužiais 
padainavo keletą dainų. Ši pro
grama, pavadinta “World of To
day”, buvo rodoma vasario 14 ir

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107
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Over One Lilian Lithuanian

★
— Gintaras Karosas iš So.

Bostono, ' 
buvęs jaunimo organizatorius ir 
biuletenio redaktorius, lankėsi 
Naujienose. Jis su artimais bi
čiuliais įsteigė Baltic Associates 

šventei pakalbėti buvo pa-1 bendravę, kurioje sutelkta įvai- 
kviesta signataro J. Vileišio rios dovaninės prekės, jaunimo 

bei vaikų lavinimosi priemonės, 
tikrai didelė garbė girdėti jos gintaro gaminiai, medaliai bei 
žodį, paprastą, bet aktualų ir kitos brangenybės, importuoti 
nuoširdų, persunktą tėvų žemės* skanumynai, lietuvių ir pabal- 
meile, išspaudžiantį ašaras ir tiečių tautodailės dalykai, kurie 
tikrai nepamirštamą. Paminėsiu aprašyti spalvotame kataloge ir 
čia tik vieną jos kalbos ištrau- siunčiami paštu. Katalogas kai- 

Carteris nustebo, ! nuoja $2, reikia pridėti 50 c. 
kad Maskva begėdiškai meluoja,* siuntimui paštu. Jis gaunamas 

rašant, Baltic Associates, 261 
Athens St., So. Boston, 
02127. Čikagos lietuviai jį gali 

choras išpildė dainų programą.-įsigyti Paramoje, Vaznelių pre- 
Vėliau rinko aukas ALTai, VLI- kybdje ir Balzeko muziejuje. 
Kui ir Bendrudmenei. Aukų su- Q. Karosas bei jo Baltic B-vė 
rinko virš 4,000 dolerių. Anglis- tapo Naujienų prenumerato-

veiklus visuomenėje, I ku dėžutėje.
. . . • • I ___

duktė p. A. Devenienė. Tai buvo

ką: “Prez.

o oš nustebau, kad prezidentas 
Carteris nustebo, nes man tas 
jau labai seniai žinoma”. Klubo

MA

kai tarė žodį kongresmanas Bill i riais, užsisakydami jas viene- 
Young. | tiems metams. Dėkui.

Visos Vasario 16-os iškilmės
baigtos sekmadienį, vas. 17 d., to jas ir chirurgas, Willowdale, 
1 vai. popiet lietuviškomis pa- Ont., tapo Naujienų prenume- 
maldomis ir pamokslu. Solo gie- ratoriumi, užsisakydamas jas 
dojo svečias p. Simanavičius, vieneriems metams. Dėkojant, 
šauliai nešė vėliavas. Visi jautė, gerą žinią malonu pranešti vi- 
kad ši savaitė buvo nepaprasta, siems skaitytojams ir padėkoti

— Dr. A. D. Dicksonas, gydy-

Vasario 13 d. buvo girdėti peri^ Dicksono bičiuliams, kurie 
radijo- 57-tą stotį vedėjo pasikal- jam Naujienas rekomendavo.

— Ponia Rūta Bernans iš Cal
gary Albertos provincijpje, po 
ilgesnės pertraukos, vėl tapo 
Naujienų skaitytoja, užsisakyda-

bėjimus su lietuvaitėmis Jacob
son, Bobeliene ir dar kitomis, 
aiškinant lietuvišką klausimą.

Kitataučiai ir klausia: Kiek 
mes tų lietuvių turime St. Pe- 
tersburge, kad visur juos matai 
— tai bažnyčioje, tai televizijoje ar per radiją girdi...

OWNER-OPERATORSI
Į D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
c operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius.

Dalyvė

i
21

3

I Chicago-based, excellent pay package. Į
I_____  :____ (312) 226-7828 __________ _ Į

1

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

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, m. 60643 

Telef. 312 238-9787 •
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukintų latru kelio-• Nemokamas patarnavimas užsakant įertuvų, traukiniu laivų kelio*

niu (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervacijas;. Parduoda* 
me T “ ’ ” *
Sudarome 
macijas visais Kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietai 
H anksto — prieš 45-60 dienų.

kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k/aštur, 
arome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-

i
§
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SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

S Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems Šimtams.
■ 
V

&

r

Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves
tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.

Skambinkite Zitai arba Ričardui.
Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.

Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 
ir^ kitokie patiekalai.

Atdarai 7 d lervai savaitėje nuo H vai. ryto Iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, HL
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

...........................

* ’ Benius Dundi, žmomas Ci-
; cero biznierius, prenumeructja 
daugelį lietuviškų laikraščiu ir 

, visus aukomis paremia. Dėkui 
už $5 auką.

— Paskelbiame Specialiame 
aukotoją sąraše buvo klaidingai 
atspausdinta P. Galinausko pa
vardė. Vajaus komitetas atsi
prašo.

— Illinois valstijos loterijoje 
vasario 28 d. Pot of Gold loši
me laimėjo 090825. Lucky Stars 
lošime laimėje! 13, 97, 651, 870 
ir 58860.

• SPECIALI 20% NUULA1 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
tėteliai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukai 
nes monetas bei pašto ženklų 

aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento > prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologica 
Masaitį, o gerą žinią skelbti-vi- Tarot Card Readings. Saturday 

11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

ma jas vieneriems metams. 
Džiaugiamas, kad ji vėl sugrįžo 
i skaitytojų šeimą.

— Simas Masaitis iš Brighton 
Parko buvo maloniai nustebin
ąs, ra<les Naujienas savo laiš- 

. Nustebimas tapo 
džiaugsmu, ^sužinojus, kad tai 
yra dovana gerajam dėdei nuo 
sūnėno Kaspero Vaišvilos iš 
Elmhurst apylinkės. Dėkojant 
jam už tokį prasmingą dovanos 
parinkimą, malonu kartu su juo 
sveikinti naująjį skaitytoją S.

kolekcijas. Mokame

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVU4AS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

778-22336529 So. Kedzie Avė*.

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.

• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
Marquette Parko rajone.

• RESTORANAS su namu ir visais
—įrengimais Marquette Parke.---------

u 
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Visų LIETUVIU LAIKRAŠTIS UZTAUTOS LAISVĘ
!■ IB I ■ ■ ■ . 11 .i ■ , ■ ■ . .11. — I ■ II ■ I, | .1 I —I !■ —z — I

THE LITHUANIAN] DAILY NEV/S

PARVEŽAMI
siems skaitytojams, prašant ak
tyviau prisidėti prie platinimo 
vajaus.

— Ponia Julija Ramanauskas 
iš Marquette Parko, daugelio or- 
ganizalijų veikėja ir valdybų 
narė, išvyko vienam mėnesiui į 
Miami Beach, Fla. čikagiečiams

I ŠIMAITIS REALTY

ĘLECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turrj Chicago; miesto leidimą. 
Diifbu ir užmiesčiuose greit, 

jarantuotai ir sąžiningai. 
_ KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

■>

JUNGTINIO PABALTIEČIŲ
KOMITETO VEIKLA

Washingtone, D.C., su JAV uranijaus kasyklose. Tokių la 
vyriausybės įstaigomis palaikau- geriu atžymėta arti 10. 
tis ryšius lietuvių, latvių ir estų

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

ji buvo žinoma Sačauskienės Į 
vardu. Mindaugas Kriščiūnas su 
šeima išvyko į Lockport, Ill.

— Balys Vosylius iš Mar
quette Parko, ilgametis lietu
viškos spaudos darbuotojas ir 
bendradarbis, buvęs Skautų sky
riaus Naujienose redaktorius iri 
dabartinis Skautu Aido redak-Į

” "e- I ' " ", . • j — ITi-1 •*
cinės skilties) narys, pratęsda- 

j • l_rmas prenumeratą, atsiuntė $lo 
auką. Dėkui. L

JAV AMBASADOS GINSIS 
AVARINĖMIS DUJOMIS

' WASHINGTON, D.C. — Ry
šium su JAV ambasados užėmi
mu Teherane ir Domininkonų 
Respublikos ambasados okupa
cija Kolumbijoje, susirūpinta 
saugumo priemonėmis. Valsty- 

j bės departamento sekretoriaus 
j pavaduotojas a d m inistracijos 
reikalams Ben II. Read ketvir
tadienį liudijo Kongreso santy
kių su- užsieniu komitetui. Jis 

-pareiškė, kad planuojama prie—— Ponia Leokadija-Cesėka^dš 
St. Petersburg, Fla., pratęsdama 
prenumeratą, atsiuntė penkinę 
už kalendorių. Jonas Kasiulai- 
tis, dabar esantis Miami Beach, 
ir J. Navasaitis iš Lantana, Fla., 
atsiuntė po -$2. Dėkui. maisto ir kasdieninių reikmenų

— Teis. Elena Veličkienė iš atsargos. Taip pat bus įtaisytos 
Marquette Parko kartu su meti- greito naikinimo slaptiems raš- 
ne prenumerata atsiuntė penki- tams priemonės ir atsarginiai

. Tai esą tik keletas j

Įėjimų į ambasadas bei prieš
kambariuose Įtaisyti ašarinėms 
dujoms Teisti Įtaisus. Jas paleis
tų ambasadų sargybiniai.

Ambasaddse bus s u t elkta

NEJGHBORHOOOliilg
PEAL7Y gxxjp

U.S.A? IK®
Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

TeL 767-0600 
independently owned and operated

ra

£&

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktsii $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
'1645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

V

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh. Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P; N EDAS,-4059 Areher-Ave.

%
7-

I

Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980 \ 
. — ..................... ..  . ./

SIUNTINIAI I LIETUVA
HARD A NOREIKIENt

2608 West 69th St, Chicago, HL 80629 • Tel WA 5-178?
Dideli* pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

------- MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

nę už kalendorių. Taip pat ji at- išėjimai. Tai esą tik keletas i ~~~~
ini tarp daugelio kitų priemonių į OPEN HOUSE SUNDAY 1-5.

" 6915 West 63rd St.
By Owner. Very clean, 3 bedrooms,

saugojantis nuo teroristų atakos.

i

MKIIMi

$
?

M. i I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai h* kitokį blankai.
II —
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Taip pat daromi vertimai, giminiu
*5L1__ •_____ _• -. •» 9 • • -« ■ • _

symai rr kitokį blankai.

!
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HOMEOWNERS POLICYI

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 6Mh St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2717 

V. VALANTI NAS 
5^

F lorida homes 
with homesites 
from $26,660 
Choose from 1 bed
room/! bath to 4 
bedroorh/2 bath 
homes in 6 Deltona 
planned com
munities’ located 
throughout Florida. 
‘Pi.cts vary by and are
suhiect to De tri md homeaue
4v«»iab>i>tv Ail moden are ava<iab<e 
•n a mejo»»iy of commuhibai rxn not 
m an common.i«eY

central air, finished basement, 2 jcar
VV O.1JV uv OU1IVV1 V***** ■

mediate possession. Mid 60’s.
garage, walk to school and work. Im

mediate possession. Mid 60’s.
349-3557

;avininkas parduoda 19 metų mūrini 
p ai - ’ - - ’ — ’—

Moderni virtuvė, pilnas rūšys, gara
žas, kaina $49,900. Tel. 581-3643.

3 mieg. bungalow Brighton Parke.

tel. 581-3643.
/■

v* 5/v

F. Zapolis, Agenl ■— natn mm3208 !/2 W. 95th Si 
Everg. Perk, m. 
60642, . 424-8654

State FavmIF.ee and Casualty Company

t

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKOJIMAS
Pensininkas, 71 metu, be šeimos, 

ieško farmos paveldėtojos — lietu
vaitės, 45-50 metų. Gali būti našlė ar 
išsiskyrusi. Pridėti gyvenimo apra
šymą. Prašau rašyti:

Box 238, c/o Naujienos 
1739 So. Halsted St.
Chicago, IL 60608

v,

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

434-6828
j

i
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II 
I 
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TAUPYKITE PIRKDAMI IŠ
FABRIKO" SANDĖLIŲ

SEKMADIENĮ, KOVO 2 D., NUO 8 VAL. RYTO 
IKI 4 VAL. POPIET

I
 Pirkit dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams

• SPECIALŪS BARGENAI BUVUSIO IŠPARDAVIMO
• ŠILTOS SUKNELĖS — tik $2.50.

• DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS

• BIKINI KELNAITĖS 5-8 nr. — po 50 ctiBttų.

• CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS

IR KITA A

• CHALATAI. PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS

IR KITA '-s-'

Nauja vieta antroje gatvės pusėje: '"

1033 W. VAN BUREN STREET

PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS
Didelė automobiliams aikštė veltui

j ¥
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20J^77SUJ_0_95 
925 CLIFTON AVE., 

CLIFTON, N J. 07013

OAO 79
IL 79'94 MA 3 17-79

Obtain the Property Report 
by Federal law 

and read it before signing 
anything No Federal agency 
has judged the merits or value, 
if any. of this property. 
AD16808IU)
Offtrint »»«<l*bl« from

2 “ i. Filing
New JerwY

__ _______  2___ ■ - — - 1 
Control. »• not

of merits of oftotmf. NJA38GDC

Ottenng statement

the New York Secretory of State »* 
not i 
NYA

Asša

required

FilingThe Oeltone 
w*th -the' I— --------
CommiMior». 8ure*w of Subdivided

NjASftGDC 

. eviiiAWe ftom 
The DeHom Corporation, M«ng 

approval of menti of offenr^. 
i79<* Ho#na p«ee wg* 

« Ty.efQ JO SBB.735

Esu vienišas, gyvenimas nuobodus.
_• _ • a* __ _Noriu susipažinti su vieniša, geros 

j - - — - — - —

maloniai atsakysiu. Rašyti:
Naujienos, Box No. 239 
1739 So. Halsted St.
Chicago, IL 60608

širdies, pusamže moterimi. I laišką

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reiki*

IVANTED LATHE and
MILL OPERATORS 
mintum of 5 years experience. 

Must be able to read blue print, 
set-up. Have own tools.

677-9566

Arthritis Sufferers!

w
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pain 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
anuetds tor double stomach protec
tion. Try Arthritis Pam Formula,jhe

AnacirV i .

Now. Get relief • 
for painful inflammation

arthritis specialist, from the makers of 
Artarin* I .

K

*

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

X

• I

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo—

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

Tek 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629 ------ j

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

GENERAL OFFICE & TYPING.
Hours between 8 A.M. & 4 P.M. 
Free Health & Life Insurance.

Call between 8 A 10 PJA -424-3597

_ wANTED TO RENT~

Du suaugę asmenys ieško nuo
moti 4 kambarių butą. Prašoma 

siūlyti tel. 776-9545,
--------- : f .i----------------
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komitetas yra išvA'stęs pasigė; [ jVFSTGVAI-NEPRIKIAUSO- 
MYBĖS MINĖJ JIMUOSE
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas dr. K. Šidlauskas 
pasakė sveikinimo kalbą Chica
goje Lietuvos Vyčių suruoštame 
Lietuvei Atsiminimų parengi
me. Dr. J. Valaitis kalbėjo Lie
tuviu Prekybos Rūmuose Chica
goje. Dr. L Kriaučcliūnas buvo 
nuskridęs pasakyti kalbą minė
jime Montrealyje, kun.. A. Sta
sys — Rochesteryje, N.Y.; kun. 
J. Prunskis kalbėjo Kenoshoje.

* * #
LIETUVIAMS STUDENTAMS

Įvairiuose universitetuose stu
dijuojantieji lietuviai turėtų- ieš
koti progų pasikviesti paskaiti-Į 
ninkus apie padėtį už geležinės I 
uždangos, apie priespaudą Lie
tuvoje. Amerikos Lietuvių Ta- 
ryha reikale padės tokius pa- 
skaitininkus surastt 
’ * " ' (AL'foš InfOTnAbtija)’

retiną aktyvumą, parūpina me
džiagą JAV įstaigoms ruošian
tis Madrido konferencijai, orga
nizavo laiškus ryšium su 40 ni. 
sukaktimi nuo Maskvos su Hit
leriu susitarimo, teikia infor
macijas Kinijos atstovybei, ruo
šia sąrašą Kongreso narių su jų 
rinkiminiais pasisakymais Pa
baltijo klausimais, ypač planuo
jama padaryti pasiūlymus de
mokratų ir respublikonų rinki
minėms platformoms. Palaiko
mi ryšiai su išeivijos rusų sąjū- 
džiais, siekiant jų pasisakymų 
už laisvą tautų apsisprendimą. 
Norima sudaryti laisvą pabal- 
tiečių informacijos biurą Madri
de konferencijos proga. Planuo
jama susisiekti su- prezidenti
niais kandidatais ir išgauti jų 

- pasisakymus Pabaltijo klausi- 
mu; Komiteto piriulumku šįmet 
yra dr.TC. Šidlauskas.
-•- - . -y - ■ • - -

* * *

ILGAMETĖ VEIKLA

Pavyko surasti So. Bostone 
leisto’ laikraščio “Tautos Rytas” 
1917 m. sausio numerį, kuriame 
skelbiama: “Jau du metai atgal 
Amerikos Lietuvių Taryba pra
dėjo rinkti amerikiečių lietuvių 
parašus po peticija, kurioje
reikalaujama Lietuvos susivie
nijimo į vieną politiškai admi- 
nistratyvį kūną ir josios auto
nomijos. Ligšiol buvo surinkta 
apie 120,000 parašų... Lietuvai
laisvės turime pareikalauti visi 
lietuviai kaip vienas žmogus’’.
__Pažymima^Jkad peticijoje tu
ri būti reikalavimas autonomi- 
jos pakeistas j “Neprigulmy- 
bės”. 1Po pranešimu parašas 
— AmcrikosLietuviųTarv-ba. 
Tekste pažymima, kad Am. Liet. 
Tarybos vicepirmininkas yra
kun. F. Kemėšis. Taigi Ameri
kos Lietuvių Tarybos pradžia 
siekia 1915 metus?

* * *

SVEIKINIMAI ALTAI
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racijos valdybos vardu pirmi-
ninkė M. Samatienė atsiuntė 
ALTos vadovybei sveikinimus 
Vasario 16 proga.

♦ ♦ ❖

__ DISIDENTU NAIKINIMO , 
LAGERIAI

“Novoje Russkoje Slovd” va
sario 3 d. paskelbė žemtiąpįJĮo- 
tietų Sąjungo^Jconcentracijos

niui disidentų, ypač verčiant
lageriu, kurie skirti sunaikini
mui disidentų, ypač verčiant 
juos dirbti žudančių spindulių

Kovė 4: Alicija, Kazimieras, 
Dainių Ginutis, Ilgis.

Saulė teka 6:23, leidžiasi 5:43.

Oras kiek šiltesnį snigs.

Afganistane neutralumas

Tengas Hsiaopingas paėmė Kinijos komunistų partijos vado-

I 
i

K 
s

AFGANISTANIETIS ATSI
SAKĖ TARNAUTI RUSAMS
NEW YORK, N.Y.— Afganis

tane anksčiau rusų niekad ne
buvo ir okupantas nepajėgdavo 
ten surasti tarnautojų. Naujai 
paskirtam prezidentu Babrakui 
Karmalui į užsienio reikalų mi
nisteriją rusai parinko' Abdulą 
Ra j imą Gafurzajų. Jam davė 
pačias reikalingiausias instruk
cijas, kad informuotų Jungtines
Tautas, kaip Karmalo valdžia 
tvarko visus krašto ir gyvento- 
jų reikalus.
_ -Viešame posėdyje a By kęs Ga- 
furzajus pranešė Jungtinėms 
Tautoms, kad Afganistane nėra 
jokios prezidento B. Karmalo
valdžios, niekas jo nerinko, ir 
niekas jo neišrinktų. Afganista- 
—i valdo Sovietų kariudmenės 
vadai, prievarta įsiveržę. Niekas
ną

rusų neprašė, kad jie įsiveržtų
Į Afganistaną? prezidentą Hafi-
zullah Aminą nušovė Sovietų 
karininkai, o tų karininkų vadas, 
lėktu\-u grįžęs į Maskvą, nusi
šovęs aerodrome. Didelė Afga
nistano gyventojų dauguma nu-
sistačiusi prieš įsiveržėlių pri
mestą vyriausybę.

S KELIA KERIM

vybe. Jis padarė didelių pakaitų jxirtijos vadovybėje, 
aiškiai pasuko į dešinę.^

TENGAS HSIAOPINGAS PERTVARKO 
TUAKINIJOS KOMUNISTŲ

PASMERKĖ MAO GETUNGĄ, ATšA

rį 
B BVV. PREZI

DENTUI LIN ŠIAO-CI PRIMETAMI^ Š AI.TINIMUS

PEKINAS, Kmija. — Vasario 
22 dieną prasidėjęs Kinijos ko
munistų partijos kongresas eina 
prie pabaigos. Visiems paaiškė
jo. kad Įtakingiausias Kinijos 
komunistas yra Tengas (Den
gas) Hsiaop’-ngas. Jau priimtos 
kelios svarbios krašto reikalus 
liečiančios rezoliucijos, kurias 
padiktavo dabartinis viceprem
jeras Tengas.

1964 metais vykęs komunistų 
partijos kongresas
tuometinį krašto prezidentą Lin 
šiao-či, atleido iš pareigų ir įsa
kė padėti į kalėjimą. Bevežant 
buvusį prezidentą iš vieno ka
lėjimo, jis gavo plaučių uždegi-

pasmerkė

mąir-mirė.Praeitą-penktadienį 
partijos kongresas panaikino
1964 metų kongreso nutarimą ir 
atstatė pasmerkto komunisto 
garbę.

PASMERKĖ UŽSISPYRUSĮ 
MAO CETUNGĄ

Atstačius Lin šiao-či iš prezi
dento pareigų, nuo viso atsakin
go darbo buvo atleistas bei pa
smerktas ir Tengas Hsiaopingas. 
Pats Tengas buvo reabilituotas 

‘tuojau po Mao Cetungo mirties, 
jis buvo grąžintas vicepremje
ro i

go

asmenišku -

SNIEGO PŪGOSE ŽUVO 
25 ASMENYS

Iki šiol gauta^praneširiiais 
sekmadienį sniego pūgose žuvo

pareigoms. Bet buvęs prezi
dentas Lin Šiao-či reabilituotas 
tiktai penktadienį. Svarbiausią 
kalba pasakė Tengas ir pasiūlė 
kongresui vienbalsiai atstatyti 
jam buvusią garbę-

vienbalsiai atstatyti

g neįmanomas, jei jį val
dys komunistai

Prez. Carteris puelškė, kad 
JAV prls datų prie Vakaru Eu 
ropos tautų garantuoti Afganis
tano neutralumą. j<i >ov etų Są- 
junga ištrauktų savo karo jėgas. 
į tai a<siLe ė Biežnevas vasa
rio 22 d. pareiškimu, kad Sovie
tų Sąjunga atšauks savo kari- 
n us dalinius, jei vakariečiai ne- 
sikiš į AfgsnLLno vidaus rei- 

i kalus. •
Gerai pažįstantis Sovietų Są

jungos taktiką Kinijos “Liau- 
rašo, kad lai

kad 
susipažintų su svarbesniais kraš
to ūkio administracijos klausi
mais. 75 metų Tengas supranta,
kad jo darbui reikalinga dau-į vo neinr’ 
giau energijos, nes jis pats jau; gvbiri 

j" ‘

, dies Dienraštis
»yra netikri pažadai, tikslu klai
dinti žmones ir teismti invaziją. 
Tikrumoje Afganistano’ laisvė 
priklauso patiems afganistanie- 
čiains. Jie pareiškė savo valią 
kovose prieš Raudonąją armiją 

1 ir demonstracijose prieš suda
lyta komunistine valdžia.

- 4. *■

Sovietų Sąjunga teb<kal^i.a 
JAV, Kiniją, Angliją, Pakistaną 
ir kitas vakarų bloko valstybes 
už afganistaniečių partizanų 
mjkv’ną ir apginklavimą. Tuo 

ateina žinios,, kad sniar-tar- i
ki j s i 
tarpeklio. 
Prie už t va r'

■ d

ima greičiau privargti.
BANDO DEMOKRATINTI 

KOMPARTIJĄ

Vicepremjeras Tengas bando

> kovds vyksta prie Chieber 
.etoli n’--- • akistraio.

a se'Kinadienį žu-
10 Suvirtu

• » ūkis

,r-

Rashad A 
greitai bus pa-

Gaza City ’ .cto 
Srawa žiniomis 
skelbta palestiniečiams autono
mija Gaza srityje. Jis tai pain- 

demokratinti dabartinę Kinijos j formavo Palestinos Išlaisvinimo 
komunistų partiją. Jis pats labai į Organizacijos vadą Jasir Arą fa-
nukentėjo nuo “kultūrinės revo- ■ Įą Libano sostinėje Beirute, rašei 
l'ucijos” šalininkų, bet jį išgel-(arsbų 
bėjo keli komunistai generolai. Awast.
Jie negynė Tengo. bet pranešė t

laikraštis

SOVIETŲ KARIUOMENĖS VADOVYBĖ
SUSTABDĖ LAVONŲ SIUNTIMĄ
l’ASKl ITNĖMIS DIENOMIS PRASIDĖJO ŽIAURI 
KOVA PRIEŠ ĮSIVERŽUSIUS SOVIETŲ KARIUS

MASKVA, Rusija. Sovietų vusių vardus ir laipsnius. Nuo 
kariuomenės vadovybė iki šio vasario vidurio rusai pakeitė ir 

šią tvarkąmele' vežė Afganistane žuvusius 
karius, bet lavonai sukėlė d delio 
susirūpinimo ir pasipiktinimo. 
Paskutinėmis dienomis žuvusių 
rusų karių skaičius žymiai pa
didėjo, bei Sovietų valdžia ne
skuba lavonu įleikti giminėms

Žurnalistai patyrė, k-d •] n?ke
tinėmis dienomis žymiai paašt
rėjo kova tarp rusų karių ir Af
ganistano kovotojų prieš Sovie
tų invaziją, bet paskutinių dienų 
pranešimai nieko nekalba apie 
Rusijon grąžinamus žuvusiusgražinamus 
Sovietu karius.

Sovietų karo vadovybė tvirti
na, kad žuvusių karių skaičius 
yra karo paslaptis. Anksčiau 
skelbdavo žuvusių karių vardus, 
laipsnius ir gimimo vietą, o da 
bar iš viso nieko apie žuvusius 
nesako. Anksčiau tuojau išvež-

.rie žymiai suktino 
žuvusių vežimą ir neskelbia jų 
vardų.

Sovietų valdžia rusams ne
skelbia, kad 100.000 Sovietų ka
rių įsiveržė į Afganistaną ir pa
siekė veik visus strateginius 
punktus ne tik slėnyje, bet ir 
kalnuose. Jiems čia daugiausia 
trukdo šaltis ir pavieniai afga
nistaniečių užpuolimai. Sonetų 
karo jėgos kontroliavo svares
nius kelius, esančius j šia: ę ir 
prie Pakistano pasienio, bet'prieš 
dvi savaites pradėjo dingti ne 
tik pavieniai kariai, bet ir jų 
grupės.

Modernius šautuvus ir gerus 
Virintieji afganistanie

čiai seka. Sovietų transportą kal
nų ke.iai,. Dažnai Sovietų kariai 
sustabdomi, nuginkluojami ir

žiūro7

į

Į

da.vo namo žuvusiu Lavonus, o | vietoje nušaunami. Kartais, lai- 
vietos spauda paskelbdavo žu- kinai paslepiami. Nuo kalnu ke

lių nuverčiami ir Sovietų auto- 
' mobiliai. Sovietų kariuomenės 
vadovyliė dingusių pasigenda. 
Mano, kad Sovietų kariai per
eina pas afganistaniečius.

Paskutinėmis vasario dieno
mis Sovietų kariuomenės vado
vybė siuntė atgal j Sovietų Są
jungą karius musulmonus. Pa- . 
sirodo, kad daugelis musulmonų 
įsigijo Koraną. Sovietų Sąjun
goje Korano jie negalėjo įsigyti, 
nors jie priklausė musulmonų 
tikėjimui! ir eidavo melstis į me
četes. Sovietų kariuomenės va
dovybė įsakė atimti iš karių 
Koranas, grąžindami jiems už 
knygą (Mahometo tikėjimo. t.:c- _ 
su rinkinvs) sumokėtus pinigas. 
Nuo praeito pirmadienio kariuo
menės vadovybė įsakė išskirti iš 
dalinių visus musulmonus ir iš
vežti juos iš Afgsnistano.

> kruvi-

IRANO MULOS NEGAUS 
AMERIKOS DOLERIŲ

WASHINGTON. D.C. (ITI) 
— Politics Today žurnalas at
spausdino Daniel Drooz straips
ni, sukėlusį daugeliui nustebimą. 
Rašoma, kad prez. Carteris su
stabdė mokėjimus Irano mu- 
lo’ms ir ajatoloms. Mokėjimai 

; už šachoA-Shark ai ■ Padėti' 1953 metais
palaikymą.

_____ _ _____ H|___ , Garniais
Mao Cetungui; kad niekas nesi- įįln0 jr Sveika los departamen- buvo kasmet išmokama apie

160 milijonų dolerių. Jie kuri

Arabai jau kontroliuoja švie- gautomis žiniomis

kėsintų prieš Tengo gyvybę. ■ kurillOs valdė Izraelio k
“Jam būva uždėtas kelių- metų rj-n^, valdžia. Savivaldas—rinki-1 laikų buvo nulrauktL-bet—1977 
namų areštas, bet kultūrinių-j • n.,niafnmi birželio manssi. metais vėl nradėti.
Jam buvo uždėtas kelių— metų r jng valdžia;Savivaldos
namų areštas, bet kultūrinių-į maj nnniatomj birželio minusi, metais vėl pradėt
kai” nedrįso jo liesti.

Premjerui Čo Ėnlajui susir
gus vėžiu, Tengas buvo paskir
tas premjero pavaduotoju. Ne
trukus jis buvo padarytas Kini
jos kariuomenės štabo viršinin
ku,. Jis turėjo nuovoką apie 
krašto reikalus ir palaikė ryšius 
su Kinijos karo apygardų va
dais, 
susitelefonuodavo ir aptardavo 
pagrindinius dalykus.

NESUTARĖ SU MAO 
CETUNGU

čo Enlajui mirus, Mao Cetun- i 
gas atleido Tengą iš viceprem- 
jero pareigų- Norėjo padėti jį į 
kalėjimą, bet kariuomenės vadai 
sudraudė Mao Cetungą. Mirus 
Mao Cetun gui, kariuomenės va
dai vėl grąžino-Tengą - partijos 
4r— vyriausybės priešakin. Jis 
apramino Hua Guofengą.

Kiekviena dieną su jais

Buvęs Prezidentas Gerald Fordas pareiškė įsitikinimą.

srityje.

Praeita šeštadienį 
nos kovos tarp afganistaniečiu 
ir Sovietų karo jėgų Jalalabado

Niekam ne paslaptis,
kad Sovietų tankai ir malūn
sparniai išžudė didoką skaičių 
Afganistano karių ir partizanų. 
Praeitą sekmadienį ėjo kruvini 
susirėmimai Chybar kalnų tar
peklyje, kur- Afganistano kariai 
ir partizanai slapstosi. Sovietų 

k-jotos jėgos tankais traiš- 
kina afganistaniečius, keliau
jančiais kalnų keliais. Sovietų 

i žudo ne tik pirklius, bet 
jų kupranugarius ir visus paly
dovus. F°t afganislaniecjai nu
žudė daugelį Sovietų karių, pat
ruliu ojančių Afganistond kalnų 
kelius.

Nikolai Polianov, užsienio rei
kalų ministerijos komentatorius 
ir Brežnevo idėjų dėstytojas, 
Sovetskaja Bosija pirmadienio 
numeryje 
pasiūlytą planą 
neutralitetui.
nori, kad dabartinė B. Ku’a.rJo 
vyriausybė pasiliktų net ir tuo 
atveju, jeigu Sovietų \ yriausybė 
atšauktų savo karo jėgas iŠ 
Afganistano. > : • e ?

o

afganistaniečius.

Tame pačiame posėdyje nu
tarta išbraukti iš Kinijos kons
titucijos kelis-MaD-Cetungo_sa- 

■ ‘-’-i iš
mintingas, kad jo žodžiai galėtų

25 asmenys. Virginijos valstijoj 
"iškrito 18-colių—sniego, gi-ord 
biuras pranesė apię dar nuina jjjnjus. Jis nėra buvęs toks
tomą bent 6 coliu sniego dangą.
Sostinėje iškrito 8 coliai, bet ju- amžinai būti kelrodžiu. Tengo 
dėjimo nesutrukdė. Daugiausia pasiūlymas buvo priimtas.

CENTRAN ATVEŽTI 
JAUNI ŽMONĖS .

buvd smarkūs vėjai. 70 metų į Tengas atvežė į komunistų 
' ‘ — * i~ ~ • •’ > jau

nų žmorvų. Labiauaai daugelio 
dėmesį patraukė žiao Ziiang.

žuvo greitkeliuose, net 6 prie 
Cincinnati, Ohio.

Pompano Beach, Floridoje, Į

moteris buvo nupūsta nuo 6-to partijos konšgresą visą eilę 
nukšto balkono.

_ Afganistano šauliai kai- jjs buvęs Sichuano provincijos 
nuošė isustabdo Sorietų kariškus komunistų partijos sekretorius, 
transporto automobilius ir juo- pavyzdingai išsprendęs keletą 
«e t— 
kąląųA.

suimtus rusus nusivaro i; svarbių ' ekonominių reikalų. 
{Tongai’ norįs padaryti jį savo

TEHERANAS, Iranas.—Mula 
Chc’meini t ckmadienį užėjo ant 
ligoninės balkono ir pranešė su
sirinkusiems žmonėms, kad jis 
jau pasveikęs ir pirmadienį iš
važiuojąs iš ligoninės. ... _

Ghojneini pareiskė. kad kraš
tą valdo ne vienas žmogus, bet 
.Revoliucinė Islamo taryba. Chd- 
memi nėra tarybos narys, bet 
tarybos nariai klauso jo pata
rimų. ~

kad Ronald Reagan rinkimų nelaimės. Jis galėtų rinki- 
-muš lairMtf,Jtfgu partija jį nominuotų. -1. ? r-

tai i

atmetė amerikiečių 
ATganis! n<> 

Sovietinė valdžia

FavmIF.ee


r

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

' . . . jį .
mokslo i>mu t»puiiaru*

j - JONAS ADOMAVIČIŲ^ VL D. 

kasa ėmė sumažinti tą insuliną 
gaminti. Bet mes galūne du da
lykus a.t|ikti cukraligės siįkon- 
troliayjmui. Tie du, kiekvienam 
c ukriniškių atliktini dalykai, 
yrą: 1) suteikimas kūnui tiek 
insulinų, kiek sutingusį kasa 
(pancreas) ąpsileidžią ir. jo ivb 
kiamo k.ekte nepagapūpa, 2) a|-

CUKRALIGE NEPAGYDOMA, 
TIK SUTVARKOMA

s Nenusiminkime dėl cukraligės (diabeto) nepa- 
gydomumo, ji taip sutvarkoma, kad cukrinin- 
kas gali gyventi taip, kaip sveikasis.

(Mediciniška tiesa)
Tikrumoje yra dvi cukraligės cukrininkams (diabetikams) nu

rašys. Tai diabetes insipidus ir įsiminti. Tik reikia kiekvienam 
diabetes mellitus. Labai reta; rimtai žiūrėti į šią ligą: anksti 
cukraligės rūšis (diabetes insi-'ją susekti, kreiptis pas gydyto- 
pidus) esti sukeliama netvarkos,-ją ir pildyti jo nurodymus, 
vienoje smegenų liaukoje (hipo- 
physis). Tada žmogus ima labai 
dąug gerti ir šlapintis. Cukraus 
kiekis kraujuje nepakyla ir jo 
šlapime nesiranda cukraus. Dėl 
šitos cukraligės rūšies nereikia 
mums rūpintis, nes ji pasitaiko 
labai retai. Už lai daugelis visai 
nežino', kad iš viso tokia cukra
ligės rūšis randasi.

Visai kas kita atsitinka su vi
siems girdėta cukraligės rūšimi. 
Tai visiems žinoma cukraligės 
rūšis (diabetes mellitus), tai • 
saldžioji cukraligė. Ji dažnai pa-j 
sitąiko ir lietuvių tarpe, todėl tik 
apie šitą cukraligę ir bus tęsia
mas žinių perdavimas šiame 
skyriuje. Kiekvienas turime nuo 
šios rūšies cukraligės apsisau
goti. Todėl gilinkimės į šios cuk
raligės reiškinius toliau.

Ar cukraligę pagydomą?
Ne, cukraligė yra nepagydo

ma liga. Ji esti tik sutvarkoma. 
Todėl gydytis nuo cukraligės 
(diabetes mellitus — diabeto) 
reikią per visą 
mokslas ateityje gal ir surasi 
priemones šiai cukraligei par 
gydyti.

Nežiūrint c-ukialigės nepagy-l kašą (pancreas) paraginti ga- 
domumd, visai nėra pagrindo-minti daugiau insulino, jei* tą

Pirmas dalykas, tvarkantis su 
cukralige, yra atsakančios die
tos (maisto) prisilaikymas. Gy
dytojas pataria cukrininkui val
gyti tik tokį maistą, kuriame 
bus tik tiek cukraus ,kiek to 
paciento kūnas gali sunaudoti. 
Kasa (pancreas) išdirba visada 
šiek tiek insulino, bet - pas dia
betiką to insulino kiekio nepa
kanka reikiamam kūnui cukraus 
apdirbimui. Kasa (pancreas) 
nepagamina reikiamą kūnui in 
sulino kiekį, todėl toks žmogus 
suserga diabetu (cukralige). 
To’dėl atsakanti dieta cukriniu 
kui yra būtina. Kartais jos vie
nos pakanka cukraligės sukon 
troliavimui.

. Antras svarbus dalykas, kiek 
vienam žinotinas: jei kass .(pan
creas) pagamina taip mažai in 
sulino cukraus apdirbimui, kad 
to insulino nepakanka kūnui bū 
tinam cukraus kiekiui apdirbti, 
tada prisieina injektuoti po odr 
insulino tokiam pacientui. Net 
senelės cukrinmkės išmoksta

amžiu. žinoma, j gydytojo insulino kie
kį susileisti sau po oda.

Medicina negali pagydyti cuk: 
rąligės, nes nežino', kaip reikia

sąKąntii d eta yra būtina. Nega
linu i, i-u ipsėuiiną ir vMgyii por- 
SLmlgmu. ..lxk uit u liną.,, tiek 
ju is e cukrus turi Luji sąbą- 
ląusuuta. kūnui pnstateniąs. z;

Insuliną negalima 
imti per .bumą 

n j,itrv< -j,>
Visi. ’diabetikai . pageidaują, 

kad insulinas biįlų nuryjauias, 
per, burną imamas. Taip būtų 
jiems daug patogiau cukraligę 
gydytis.. įjoja, taip elgtis su In
sulinu negal ma.. Mat, insuliną 
skrandžio sultys pakeičia — jis 
lieka neaktyvus. Todėl jis turi 
būti po oda suleidžiamas.

O kaip apie tabletes, dėl 
cukraligės imamas?

Tabletės, kurias kai 
cukrininkai ima 
NĖRA INSULINAS. Tai 
pagaminti iš SULFANYLUREA. 
Jie mąžina pukraus kiekį krau
juje (todėl vadinami “HYPO
GLYCEMIC AGENTS”). Tokių 
vaisių piliulės yra labai plačiai 
cukrininkų naudojamos. Tik čia! 
irgi reikia žinoti, kad ne 
vienas cukrininkas gali 
cukraligę, sukentroliuoti 
tabletėmis

Dabar gaminamos prieš 
raligę tabletės u e d u o damos

kurie 
per bumą, 

vaistai :■ A
ii

Punktukas Anykščiuose

kiek-j 
savo 
vien

cuk-

Tabletės prieš cukraligę ne
veikia dar ir kitais atvejais.

11) Tabletės nepakankamai veik- 
j lios sunkiais, kaip minėta, cuk
raligės atvejais; 2) jos neveikia, 
kai cukraligė esti prasidėjusi 
paikystėje, ar anksti žmogaus 
gyvenime; 3) jos neveikia mote
riškei esant sunkumoje; 4) nie
ko netalkina tabletės esant cuk-

trūkumui papildyti, tai jis gali 
būti susileidžiamas kasdien per 
metus ktus, net per dešimtis 
metų, jokio kenksmingo jo vei
kimo nesulaukiant.

Ar gali vien dieta padėti 
cukrininkui?

lems diabetikams, kurie turi rąligės komplikacijoms r < pa- 
acetono šlapime, ir dar kitais Į rūgštėjusiam kraujui (acido- 
tos ligos atsitikimais, kuriuos gis), sąmonės netekus (coma); 
gydytojas nusprendžia kaip 5^ tabletės nevartojamos tiems 
tvarkyti. Mat, tos tabletės visai t cukrininkams, kurie jau turi
neveikia prieš cukraligę, jei ka
sa (pancreas) negamina kiek 
insulino natūraliai. Todėl, jei 
diabetas yra sunkus, tai yra, jei 
kasa gamina labai mažai insu
lino, arbai jei ji jo visai nega 
mina, tada tik insulinu prisieina;

kraujo pakitimus, vidurių sutri
kimus — pykinimą, menką ape
titą. t

Tabletės prieš’-cukraligę var
tojamos tik lengvais cukraligės 
atsitikimais, ypąš- tokių „cykrali- 

eukraligę ko'ntroliuoti. Tais at-i Sės atveju, kąj-^j ppąsidėjų sų- 
vejais tabletės prieš cukraligę 
neveikia. • .

VYNO RAGAVIMAS IR | 
MERGINŲ MYLAVIMAS

Klausimas: Gerb. Daktare, 
savo radijo valandėlėj kalbi ir 
šiame skyriuje rašai, kad svai
galų lašai mums negerai. Ma
nau. kad tai ne liesa, nes Jauni 
mo Centras žino ką jis daro. Jis 
nerengtų Vyno Ragavimo Penk
tadienių, jei svaigalai jaunimui 
kenktų. Tai kame čia dabar tei
sybė ?

Atsakymas: šiame reikale 
Jaunimo Centro teisybė prilygs
ta pečiaus šviesybei. Nuo Vyno 
Ragavimo' Penktadienių jis taip 
smukdamas, greitai prieis prie 
Merginų Mylavimų Šeštadienių. 
Tada jo skolos dar sparčiau 
tirps, bet kartu su jomsi ims 
nykti ir jaunimas — jis dar 
sparčiau ims veržtis į nesitvar- 
kančio senimo gretas. O pasta
rasis dabar rudens lapais kren
ta pačioje savo amžiaus vasaro
je nuo rūkalų, svaigalų — nuo 
tų “gėrybių”, kuriomis Jaunimo 
Centras mėgina savo veiklą rem
ti. Nė vienam -lietuviui su to
kiais ragautojais ir myluotojaįs 
nepakeliui. Taip, ir nė per dul
kę kitaip!

Vienam tokiam ragautojui, 
pavarde besibaigiant “ski”, pri
siėjo prieš porą dienų teikti pir
mą pagalbą apskrities ligoninė
je. Jis atvyko geltoną kaip cit
rina odą turėdamas ir kraujais 
vemdamas. Negalėjo gydytojas 
sulaikyti kraujavimo lediniu 
vandeniu jo skrandį plaudamas. 
Prisiėjo jo skrandį tirti gastro- 
skopu. Kaip ant delno matėsi 
vingiuotos išsiplėtusios venos jo 
stemplėje. O skrandis buvo vien 
žaizdomis — erozijomis padeng
tas. Iš viso skrandžio liejosi 
kraujo srovelės. Dėl pragertų 
kepenų, jis buvo mažai sąmo
ningas. . r- ,

Taip baigią jaunas dienas ne 
tik pavardės gale “ski” turėda-? 
mi, bet ir mūsiškiai labai mums 
reikalingi, naudingi ir garbingi 
:smcnys. Ne tam Jaunimo Cent-

į Centre, kol dar laikau — liaukis 
būti paikas!

ADELES DUOBLIENBS
■ ’ SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

Great 
American 

Dream 
Machine.
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laukus žmo’gui 50' metų amžiaus. 
Taip pat tąbl^tįs vartojaiuos 
tais prieš cukraligę atvejais, kai 
pącįęntąs prisilajko . dietos ir 
gaii apsieiti be insulino. Dar ir 
tada minėtos tabletės vartoja
mos, kai tik iabaŲmažas kiekis 
esti reikalingas „insulino sukon 
troliąvimui cukraligės.

Kaip taisyklė, tabletės ir rei 
kiania dieta gali ganėtinai su- 

^britivlilioti tokicg^čukraligės 
atvejus, kurių sukontroliavimui 
prisieina vartoti po 30 insulino 
vienetų per dieną (ar kiek ma
žiau). Daugiau insulipo reiką- 
ląųjąnti cukraligė kontroliuoja
ma hormonu insulinu, jį sulei
džiant po odą. Kąį kuriais cuk-: 
raligės atvejais kombinuojamą 
tabletės su insulifmUBėUdauge: 
liui cukrininlęu tenka vieny im 
sutinu kontroliuoti jų diabetą.

Ar pats ligonis gąli leistis 
sau insiiliną?

Tąip, ganėtinai'inteligentiškas 
nącieptas gali leislis sau. po oda

Visai gerai kai kuriems cuk
rininkams talkina diabetinė die
ta. Kaip minėta, kai kurių cuk
rininkų cukrinę ligą galima su 
kontroliuoti vien dieta, be piliu
lių ir be insulino, čia labai 
svarbu, kad pacientas būtų pa 
kankamai sava asmenybe susi
tvarkęs (inteligentiškas), kad 
jis pajėgtų visą laiką prisilai
kyti gydytojo jam nurodytos | 
dietos.

Jei kuris pacientas pradeda 
nesilaikyti jam priskirtos die
tos, tai jo cukraligė tiek pablo
gėją, kad jam prisieina imti in-1
suliną po oda. "Čia ir prieiname r-^ais Jįptlomas, Kad, aabar evai- 
svarbiąusią kiekvienos ligos ragavimo smukle virtęs, 

paciente raūsų jaupuesius vestų liguistų 
' senuolių keliais. Taigi, Jaunimo

tvarkyme dalyką — 
asmenybės tvarkingumą. Net n!: 
sunkiausioje ligoje tvarkingasis 
pacientas sveiksta, o netvarkin
gasis net lengviausią savo ne-, 
galę sukomplikuoja iki sunkiai j 
pataisomo stovio'. Todėl nu^ėo-j 
kime visą ligos gydymą pavesti Į
tabletei; n epą veskime ir cukra? 
ligės sukontroliavimą vien tab^ 
letei bei insulinui. Būtinai vi
sais atvejais reikia prisilaikyti 
nustatytos dietos.

Cukraligė yra tikrai paslap- 
inga liga. Jei kartą ją gydyto
jas pas lamstą susekė, nė nebam 
dyk kaip nors mediciniškai atsi-

KNOWWlR HEART

Adelę Duobuenė

GRIKIŲ PAPLOTĖLIAI 
SU PEANŲTŲ PADAŽU

Prod.: (4 puoduko grikių, 1/^ 
puoduko verdančio . vandens, 
į4 puoduko kvietinių, pilnų 
grūdų, miltų, 2 šaukštai švie
žių ar šaldytų apšutintų ir su
maltų špinatų, chards, gručkų, 
ropių- ar kasaropių lapų# į4 
šaukštelio druskos, 1 šaukštas 
kvietinių miltų kočiojimųi ir 
lentos pabarstymui.

Darbas: Grikius keptuvėje, 
ant vidutinės ugnies, nuolat, 
šaukštu maišant, 2-3 minutes 
apdžiovinti ir ant lentos su bu
teliu juos sutrinti iki noripio 
smulkumo. Užplikyti karštu 
vandeniu, sudėti apšufintus ir 
sumaltus žalesų lapus, druską 
ir gerai medinįu šaukšte išsuk
ti.. SudėtęĮ^iętinius m^tus ir 
suminkyti "t • viėntfšąl tešlos ga
balą. ’f

Pabarstyti lentą miltąįs. Sų- 
ruliųoti 24 colių lygų tešlos rųlį. 
Supiaustyti vienodais vieno co
lio didumo gabaliukais. Kiek
vieną suformuoti į rutuliuką ir

durno paplotėlį, Virti vandenyje - 
be druskos apie 5 minutes iki 
paplotėliai iškils į paviršiu.

•♦**1 tVPW
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as of dreams. And, UA Savings 
Jocds have been helping to make 
Mtwy dreams come true for year*.

How, Bonds mature in lew than 
lį years. That means your dreams 
an tunte true faster than ever before.

You can bov shares in your parti- 
uiar dr’wm by yvninR the Payroll 

Plan where you wofk the 
■rtnn-a Month plan where wu ivmk- 

fry • ypti know jl v<n« ĄuUinąaa
it į

pacientą kaip naudoti švirkštą, 
kąip įtraukti į jį nurodytą insu
liną kiekį. Net seniausieji pa 
cienlai išmoksta sir gerai tvar
kosi.
Insulinas nesukelją pripratimo 

prie šio vaisto

Aliais ir įšvirkščiam?ą po oda 
insulinas neveda žmpgų į įpra

JT virt o t i. A t $Į ųi i n tmū, kač 
įpivHiną. reikia Outihai kiekviė 
ąą (įĮeną leistis po odą, jei jis iš- 
>4*01 yrą reikalingą*. Negalima 
ąfLsiįiiąti, arba be P t vieną dieną

- <ūa Žmor:

įvairių orieji
Imsi leisti ins'

uį. Niekada Jię,^iiUnas pelei 
. iąmas. praiLcį'^iiu ar kaip ki 
į taip.' Jei jisžmogui reikalingas 
1 įre. (urT’būti ■ s-Heitlžiamas kas 
dieni Jei ne

Ina kiekviena

ihjrsikihift suk-Lsljj. reikiamą in-

Si

kratyti nuo jos; niekada tam.-? 
lai teks bandymas nepasiseks. 
Reikia griežtu dietos prisilaiky? 
mu — nuolatiniu, o ne kai kada 
dietos prisilaikymu konlrolįucli 
>avo cukraligę. Kartais prisieina 
mti tabletes bei insuliną.

_ Apgąydinėjitnaą cukraligėje 
apgąuną tik patį pacientą

Niekada nemėgink valgyti to
kį maistą, kurį cukraligę turė
damas neprivalai valgyti taip 
pat negerk lokių dalykų, kurių 
įyiiytojo patartas neprivalai 
gerti; taip pat nekirsk maisto 
Jaugiau, negu tamstai nurodyta 
gydytojo ar jo žinioje esamos 

bfietiiiinkės.'J'aip inesielkimeJn 
ącmanykime, kad tamstos klai
das gydytojas išlygins vaistais.

Nemėgink nė karto “apgaudi
nėti” dietos prisilaikyme bei 
vaistų priėmime gydytoiją. Jo
neapgausi, o tik pats save pri
gaus!. .

Išvada: Avieskimės cukraligės 
pagrinduose. T a d a lengviau Į 
niuns sękąis sukontroliuoti savo' 

diabetą. Daugiau apie tai — ki-- 
fa kartą.

Pasiskaityti; Joseph ?r. Mol- 
jjęr, .“Diabetes Tliei
Speaky-Dįsease. l-'icld Enter-1 
prises, įnertu- - *- J
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V
PRIE JŲ PEANUTŲ 

PADAŽAS:

Prod.: 14 °z. a ba 1 šaukštas 
išlukštentų, nesūdytų peanutų 

Vi pue-dake 
arba 4 oz. savo gamybos arba 
Low-fat Plain jogurto, 2 oz. varš
kės 1% riebumo', (4 šaukšto sau
lėgrąžų (Sunflower, cold press) 
alyvos, trupinėlis draskęs.

Darbas: Peąnutus išh-.Lš'ev’i 
ir 20 ininueių Įkaitįnloįę orkai
tėje prie 30ft°F ąudžiov'nti.

— -(žemės—riešutųjv

Juos sų odele suipaLį,' trinti 
-ar sugrūsti. Sumąįšyti su varš
ke, jogurtu, alyvą ir druską. 
Naudoti, }x> trųpu*į ų’dedąpt 
atskirai ant kiekviena, paplotė
lio, jo nepiauslaĮit, iy visą, de
dant į burną, valgyti.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPRESSny DMWGI

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 4 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES-

Naujienoj. ūhreago, b, iii. i uetday,-
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JONAS VAIČIŪNAS

(Tęsinys)

Antraip žiūrini: kažin ką pa
sakytų mūsų bičiuliai ar mums 
palankūs krašto įtakingieji 
asmenys, kada pati Amerika 
stabdo, jO, lietuviai, važiuoja, 
kaip įr ’ važiavo... šia prasme 
mes visi - privalome būti laba’, 
solidarūs- Amerikos vyriausybei, 
— mūsų paramą jai boikoto

mes

prasme, be . abejonės, sudarys 
gerą vaizdą aukštuose JAV 
sluoksniuose ir galės pagelbėti 
mūsų kovai už Lietuvos laisvę.

Taigi, mielas pone Butkau...
Reik 
voti. 
kui savo 
Juo daugiau svarstysime prieš 
akis besisukančius įvykius, juo 
daugiau laimėsime, ypač, jeigu 
užmiršime ir asmeniškumus ar 
kokius partinius ar kitokius nu
sistatymus.

Priedui: VLIKas niekad nėra 
uždraudęs
lankymosi okupuotoje Lietuve 
je, tik taręs prieš organizuotas 
išvykas, viešus bendradarbiavi
mus. Tiesa, veiksniai yra keletą 
kartų siūlę prisilaikyti nuo va
žiavimo, būtent, kada ten vyk
davo kokio's šventės ar iškilmin
gi tarybiniai minėjimai. Grei
čiausia, ir čia yra tik atskiras 
atsitikimas, nors toks atsitiki
mas, tik mano manymu, gali 
trukti gana ilgai: tol, kol san
tykiai tarp JAV ir Sovietų Są
jungos bus tokie, kaip dabar, ar 
net dar daugiau įsitenųję. O, jei-, 
gu norime tikėtis iš gyvenamojo 
krašto pagalbos, turime eiti sir 
juo, ypač kada vadovaujamieji 
asmenys, pradedant pačiu vals
tybės Prezidentu, atsistojo 
mums palankia prasme, prieš 
Lietuvos pavergėją.

Turiu “Tėviškės Žiburius”,

Ir dar galvoti, o' tik pas
avo proto išdavas skelbti.

ningai (aš taip manau — J.V.) 
išmeta mums nepalankią propa
gandą. Butkus cituoja ištisai, ir 
be reikalo. Dalį perduosiu ir aš: 
‘Visai netikėtai man teko ap
lankyti Lietuvą prieš kelerius 
metus. Gyvenau mėnesį savo tė
vynėje — savo tėvų ir protėvių 
krašte...”

Norėčiau pono Butkaus vėl 
glustelėti: ar Jums žinoma, kiek 
dienų nuvažiavęs normaliai turi 
teisę svečiuotis aneksuotoje Lie
tuvoje? Jeigu ne, galiu pasakyti, 
kad tik penkias dienas, ir tai tik 
Vilniuje, gal su maža išvyka 
Kaunan. Mėnuo laiko nuskam
ba neskaniai.

štai dėl ko nieko

visiško, privataus

skaičiaus jo nuredv4^traipsnĮ,-Į prasTn&r kuri 
bet nieko’ į tai nereagavau, nes 
maniau, kad neverta plėsti klau
simo, ypač, kad viena jauna lie
tuvaitė, jau pavardės nenoriu 
minėti, savo išsitarime nesąmo-

apie tai tarti, bet Jūs mane iš
provokavote, pone Butkau!

“...tai jo (VLIKo - J.V.) 
na ties atsišaukimo trečia m 
rankte išdėstytas pageidavimas 
— “Savo tėvų išlaikytą Lietuvių 
Tautos gyvybę lietuvis perduo
da ateities kartoms, kad amžinai 
gintume Lietuvą” — praranda 
’abai didelį ir sliprų talkininką, 
ypatingai jaunime”, aiškina 
Butkus, po to duodamas pavyz- 
džius iš to jaunimo minč’ų. Iš jų 
viena Mielam Skaitytojui nu
rodžiau.

Jeigu jau Antanas Butkus 
taip labai didelis entuziastas ke
lionių ckupuoton Lietuvon, kas 
jam gali drausti ar, tikriau, už
drausti? Neatrodo, kad jis skai
tytus! su VLIKo įtaigojimais. 
Tai ką galima tarti apie jauni
mą? Nežinau Butkaus amžiaus 
(gal jis dr. Butkus?), bet iš jo i 
rašinio neatrodo, kad būtų pir-i 
mosios jaunystės asmuo'. Taigi, | 
jeigu jau tokius, net viešus, {tai
gojimus Butkus duodą net vie
šai, ką tas jaunimėlis galėtų sa
kyti? Kaip tik, jaunimas vyrės-i 
niųjų turėtų būti veikiamas ta jonės, kad dalis jo atskils nuo 

ta—siūle—Lietuvos-^-hr.ndrcs I aeluvai—laisvinti- lini-

M. Šileikis Vai tų liekanos (grafika)

GYVENIMO NUOTRUPOS
Studijuodamas ekonominius 

mokslus Vytauto Didžiojo uni
versitete, priklausiau, ateitinin
kams, Vytauto klubui. Dr. K. 
Ambrozaitis ir dr. P. Radzevi
čius panoro suorganizuoti iš 

• ateitininkų Darbo Federacijc's 
būrelį. Vadovavo K. Mockus. Iš 
viso buvome 12 asmenų. Dakta
ras Ambrozaitis nusivesdavo į 
seimą. Vieną kartą teko girdėti, 
kaip dr. A. Draugelis smarkokai 
sukirto J. Plečkaitį. Mes vienas

■ antras parašydavome Darbinin- 
: kui straipsnelį ir palaikėme ar- 
j t imą kontaktą su Darbo Fede- 
I racija. Aš artimai sugyvenau 
; su seimo nariu J. Valaičiu. Jis i
i nusivesdavo ir į susirinkimus 

Vilkaviškio skyriuje.

- tis griežtai paręikalavv
ti, nes aš, girdi, Idetuvos atsi
kūrimo atveju, tegalėsiu tik ligi 

Gyvenau stovyklose anglų zo- ; Kybartų nuvažiuoti.
r_______ : v.sttuse krikšč. de- VLIKo vadovybė to teigimo ne
kratu ir ateitininkų suvažia-1 atšaukė. Frontininkai iš VLIKo 

> teko dalyvauti. Viena-! pasitraukė.
me iš tokių suvažiavimų susi-į Pagaliau po gerokos pertran- 
kirto principiniuose klausiniūo-Į kos sugrįžo j VLIKą, liet nuolat 
$e prel. M. Krupavičius su fron- Į drumsčia tarpusavio ramybę ir 
t’ninkų pirmūnais. Prelatas sa~* kelia nesantaiką. (Malonėkite 
__į: “Gal mes nesulauksim,, bet į Įsigil nli į A. PUškic Naujįięno- 
Lčctuvos valstybė ąlsikųrs. Ji; se paskelbtus komentarus.) Įdo- 
'urės politinę partiją su religi-Įmu būtų žinoti, ar j VLIKo ar- 
niu pradu, o Jūs jį išjungei”. Įehyvą pateko pulk, šovos prane* 

Kaip dabar malc’me, pas fron-‘ šinias apie prof. ?. Brazaičio 
tin;nkus patenka visokio tipo j dvilypes pareigas, 

įt
Cliicagos krikščionių 

kratų skyriaus valdybą 
posėdžiaudavo L. šimučio bute. 
Ten dalyvaudavo: A. Repšys, J 

avangarde. Bičiūnas, savanoris J. Sabaliaus- 
(Dabar frontininkai infiltravo kas ir dar vienas kitas. Viena 
priešingos ideologijos žmonių.) nie posėdyje L. šimutis papasa 
O kur susivienijimai ir kitos lo-Ikojo, kaip iš ekskursijo’s pahė 
kalinės organizacijos? Jos atei-}gusi geografijos profesorė nesi- 
vių buvo tiesiog ignoruojamos.

’ Ir dabar Liet. B’-nė stengiasi 
užgožti pirmiausia finansines, 
kultūrines organizacijas ir nori 
primesti savo valią ALTai, mus 
išgelbėjusiai nuo išdavimo ko- pasiimti. Tik dėka prof. J. Bra- 
munistams, ir VLIKui, vyriau-1 zaičio intervencijos, Leonas 
šiai Lietuvos išlaisvinimo insti- Prapuolenis pirmas turėjo’ pro

gos pasimatyti su profesore. Ji 
Per dvi savaites tariasi surin- buvo apsaugota nuo išdavimo 

kę 8,000 balsų iš pusės milijono} rusams.
lietuvių ir pretenduoja į visuo-j Kiek vėliau profesorė susi- 
tinumą! Dėl mūsų pasyvumo ir-griebė nuo kokio bastūno vaiką 
laiku nesusiorientavimo’ pristei-jir metus nekrikštijo. Marquette 
gė aibę komitetų, kurių atstovai j parko parapijos bažnyčios biu- 
dažnokai landžioja per užpaka- ’ 
lines duris į Baltuosius Rūmus 
su tariamais projektais.

Stengiasi užgožti organizacijų 
vadovybes ir primesti savo valią.

ir tos naujos' idėjos prdpagu-
torius.

politikieriai, kultūrininkai. Jų 
užmojai skirtingi nuo tų orga
nizacijų, klubų, kurie prieš 10 
metų sukūrė ALTą. Vyčiai, 
veikdami G<> metus, buvo tiesiog 
tautinio sąjūdžio

Laisvinimo veiksniai. Jaunimas, j jos. Dėl to siūlau, ponui Butkui 
mūsų jaunimėlis, gražus ir mie-j besiblaškantį jaunimą kreipti 
las, nors jo “nutrupa” kaskart teigiama linkme.
vis daugiau, jeigu iš šalies to-! Apie įvykį VLIKo su fPLB vy
kius užmojus girdės, nėra abe-p’11*1^11 Algimantu Gurecku 

' daug ir visur buvo rašyta, bet

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS.
buvusi žeminama. Tai turėtų ži-

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- '1,011 k"™
v ar nenori, gal nepajėgia supras

ti, kas tas VLIKas yra, kokiaCIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-l 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

Baigdamas A. Butkus rašo: 
“Pabaigai tenka paklausti: ne
jaugi šis VLIKo atsišaukimas 
reiškia Lietuvos okupacijos pri
pažinimą?”

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati1 
nimo vajaus talką!

Prennmenftos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašina pasinaudoti žemiau esančiomis «fkarpnmi«v

Argi iš tikrųjų Butkus taip 
galvoja? Tegul jis sau ir galvo
ja, bet taip neturėtų galvoti 
“Draugo” redakcija, išspausdi
nusi tą rašinį, kad ir “Pastabos 
ir nuomonės” skyriuje. Butkus 
vargiai kur būtų radęs kitą dir
vą savo sėklai.
-------------- (Pabaiga)------------ —

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, DL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas_________ .___ 2__________________________
Adresas — .<. . _ 7 _-----------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_____________ , kuris
yra naujas skaitytojas. Priede______dol.
Pavardė ir vardas 
Adresas ----------- - —________________________'.277.^ 2

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• KŪPĖSI INGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ♦ FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

. TeL 476-2206

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė______

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ doL
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adresas .... .............................................................. ........ ... ...................

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _______ ~___
Adresas -- -----------------------------------------------------------------------

Į-itveže j naujo inairukcijų, jiaip 
sukelti obstrukcijas mūsų tau
tiečių tarpe. Taip pat su pana- 

ienok l'iia misija, a įsiusti pas lenkus dų 
lenkų agentai”.

S'ebėtinai puikiai informuo
tas! Ir tik tokių žmonių dėka ga
lėjo iškilti garsioji KerStCno re
zoliucija, kurioje, buvo Lys to
mai sutelkta medžiagos Lietu
vos kovų e opėjai.

Talalas neužilgo mirė. .Laido
tuvių išvakarėse teis. Sjjialens- 
kas organizavo karsto nešėjus. 
Pakvietė P. Stravinską, mane ir 
kitus asmenis. Pamaldas Mar
quette Parko šv. M. Gimimo pa
rapijos bažnyčioje laikė kan. V. 
Zakarauskas. Pasakė gražų pa- č 
mokslą. Jis buvo socialdemokra- . 
tas socialiniuose ir politiniuose . . 
reikaluose, bet ir aktyvus kata
likas. ;,

r

Pa ma. dose dalyvavo vysk. N 
Brizgys ir daug inteliegntijcs.

Po pamaldų į Tautines kapi- 
nes vežė buvęs savanoris, teisi
ninkas B. Žukauskas. (Jis nuo ’ 
sušaudymo išgelbėjęs kun. M. 
vrupavičių Voronežo laikais.) 

Ne be ko užvirė politinė dvi
kova dėl rinkimų. Teis. Sma- 
lenskas pasisakė eisiąs balsuoti, 
o mes visi — ne. '•1

Toliau B. Žukauskas, aukšto 
rango politikierius ir valdinin- • - 
kas, susidurdavo ir su yadizmo 
politikieriais. Viename subuvi- 
me susikirto su prof. J. Brazai- .... 
čiu. Profesorius patylėjęs po . 
Bernardo replikos, pakeltu tonu : 
sušuko: “Prašau išsikinkyti!”

Jokių kalbų, diskusijų negali ’... 
būti, klausyti vadd — diktato
riaus įsakymo! štai kas vediz
mas, diktatūriniai įsakai! Aš 
priminiau prel. M. Krupavičiaus "• 
priekaištus, padarytus fronti- ' 
ninku vadovybei. Automobilyje ' 
vyko gyvos diskusijos.

Gen. K. Musteikis, be karo 
mokslų, Vienoje baigė ekonomi- ■>■ 
nius mokslus. Drauge su juo 
Vienoje studijavo mano klasės 
draugas Al. Stadalninkas, suolo >, 
draugas dr. St. Didrikis, dr. K. 
Dabrila, Lobdone Lietuvos at
stovas V. Baličkas ir kiti. Jie 
grįžę pasakojo, kad visuomet 
buvo artimame kontake su anuo
met majoru K. Musteikiu.

(Bus daugiau)

denio- 
dažnai

davė tardoma FBI. Grėsė pavo 
jus ištremti; ALTa turėjo arti
mą kontaktą su vyriausybės sfe 
romis. Kitos išeities nebuvo — 
gelbėti ir ALTos atsakomybėn

J. Katilius, federantas kilęs 
nuo’ Vilkaviškio, : neprisimenu 
už ką buvo Tautininkų valdžios 
ištremtas į Vilkayiškj. Dažno
kai susitikdavome, ir pasidalin
davome paliūnėmis aktualijo
mis. Be to, jo brolis Vladas, vie-Į 
nas iš kooperacijos kursantų, 
buvo priimtas i koop. “žiedas” 
tarnauti. Priklausė pavasarinin
kams, Katedros chorui, buvo 
gabus tarnautojas.ir visų mėgia
mas, nes mokėjo gražiai anek-i 
lotus papasakoti, žuvo karo 
metu.

J. Kaulius sukūrė šeimą su berodo jokio kovingumo prieš 
Vilkaviškio ghnnazijjos mokyto- j kolaborantus, kurių pernelyg 
ja, p-le Šaltenyte. Girdėjau, bu-| jaUg priviso. Stengiasi bendra
vo ištremtas su vaikais į Sibirą.! darbianti, talkinti koncertų ruo-

.1. Katilius, berods, grįžęs iš Į gimej filmų rodyme ir kituose į 
vokiečių kaceto pasivadino. V. Ugmoiuose. } teisininko p. Talalo.

1979 m. balandžio 18 d. susi
tikau p. Talalą Ramunės resto
rane. Ten mano prietelio Vilka
viškio koop. “žiedas” direkto
riaus J. Arvydo šeimos nariai 
rinkosi švęsti vardines. Buvau 
ir aš pakviestas. Talalas užsisa
kęs pietus ir buvo benešinąs na
mo. Jis man sako: “Pasakysiu 
naujieną: pas J. Kreivėną Cice- 
roje atvykę iš rusų pasiuntiny
bės Mališauskas ir Lukoševičius,

tucjai.

užmojuose.
•Chicagoje Jėzuitų namuose,} 

mėgdavo sukelti kibirščių, ku- senokai Paulina gatvėje, krikš- 
rios vadovybei būdavo nevisai} gjonių demokratų susirinkime 
malonios. f .

Skaitau Darbininke jd straips
nį apie prof. J. Brazaitį. Profe
sorių Brazaitį reikia pripažinti 
šakota asmenybe: profesorius, 
ministeris pirmininkas, politi
kas, rašytojas, literatūros kriti
kas ir labai švelnaus erarakterio 
žmogus.
—V;—Vaitiekūnas—-jo—mirties 
penkerių metų proga analizuoja 
prof. J. Brazaičio politinius ir 
kitus asmens ir veiklos aspek
tus. Cituoju: “Jis vis dėlto laikė 
naudingu uždaviniu įtaigoti lie
tuviams nepasaulėžiūrinės poli
tikos supratimą.” (Darbininkas, 
1980 m. vasario 8 d.)

Tenpat:Prof.J;Brazaičiui 
imponavo Prancūzijoje kilęs 
naujas sąjūdis MRP. Pagrinde 
noras išjungti iš valstybės poli
tikos konfesinius klausimus. 
Tąja nauja idėja jis susižavėjo 
ir ant šio kurpalio frontininkai 
tempia ir dabar Liet. B-nės vei- 
kimą^nes.J.B.vienas Jš.ideologų

Vaitiekūnu. Būdamas VLIKe

dr. P. Karvelis darė pranešimą. 
Dalyvavo per 40 asmenų. Tarp 
kitų dalykų jis papasakojo kilu
sį incidentą VLIKe tarp fronti
ninkų ir kitų delegatų. Esą vie
name VLIKo posėdy pulk, šova 
perskaitė raštą, kad prof. J. Bra
zaitis esąs atitinkamame kon
takte su Amerikos vyriausybės

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIINOM OALIA.A GAUTI NRPAPKASTAI {DOMIUS RYDYTO- 

JO, VISUOMRNSS VIIKSJO IR <A1YTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. i. Ovmm — MINTYS IR DARBAI, 23B pat, UeHtaHaa 1MB 

metu įvykina. JaMooakic Ii Totoraičio Jaunas dteaaa tr nal 
rratalm. -- -----------------------------------------—---------

Or. A. J. tow* •— DANTYS, Ju prtattttr*. avelkata Ir groMa 
dėtais ▼JrMiaia, rlateja M.M dabar tik ——---------- SS.BB

t------------ Ktakttala rtrtaliala tik ---------------—— °-*
! pr. A J. — AUKŠTA KIM.TORA — SIAURO* iMOMSS.

CaUonM ■ BnrefN japOdUal. Dabar tik --------- --------- SUB
) laUaM m* pat Mal-Aytl *•***. arba Maaey eMart, arta

MrWyhM MM* SBa.

! NAUJIENOS,
17» S®. HALSTED ST, CHICAGO. ILL. »WI

.........  —' ■"■"II. 1 ■ ■■ .1 11 1 ■——■HI I Mil

letenyje buvo piktas priekaištas 
visiems tiems, kurie delsia 
krikštyti vaikus. Tuo viskas ir 
baigėsi. Niekas jo's nežino. Man 
papasakojo krikšto tėvas P., nes 
ji, nesulaukusi iš Vokietijos nu
matyto krikšto tėvo, pakvietė P.

4; * *

Trumpai papasakosiu trumpą 
epizodėlį iš laidotuvių politiko,

institucijomis. Prdf. .T. Brazai- ten jie dabar posėdžiauja. Jie PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

T u rime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl>10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
ISTORIJA, ! ir II dalis.

Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai _

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čeki reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėti dolerj palto išlaidoms.

>10.00

>15.00

>10.00
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dar

i

$40.00

Kongresmanas Frank Annunzio

geba atskirti žinojimo,

i

pats Nikode-

4 — Naujienas, Chicago, i, UL MaiU 4, litoU

$15.00 
$ 4-00

Mes žinome atstovo Dougheity gerus norus ir turi- 
padėkoti. Tuo reikalu rūpinosi Dr.\ Bobelio vado-

$48-00
$26.00

$45.00
$24.00
$ 5.00

t 
I
F I

Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuva praradusi neprikišu-j

me, tai kodėl tylėti, vengti ra-| čia baisų šaltį, nugrūsti prie

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

$45.00 
$2400 
$12.00 
$5.00

Naujienos eina ‘kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

As of January 1, 1980 
Subscription Rates: f *

Chicago $45 o<i per year, $24 00 per 
six months $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:
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rėdavo pro langą, kaip aukštai šaudė. Jie taip Tėvas klusniai atsikėlė nuo suolo, nuėjo prie

pusei metų .------- ;
trims menesiams >
vienam mėnesiui .
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}iketiją pavergusiems naciams sumušti, taip bus reika
lingas trečiasis pas. karas, kuris padės rusams nusikra
tyti bolševikų ir pavergtos tautos atgaus laisvę.

Kongreso atstovas Annunzio papasakojęs apie lie
tuvių tautos buv. npriklausonją valstybę, pirmiausia 
pakvietė Pennsylvanijos Kongreso atstovą W. Daughe- 
ty pasakyti kalbą, kurios jis seniai prašė. Jam paverg
tos. Lietuvos reikalai rūpėję, ir jis, kaip Kongreso ats- 

į tėvas, norėjo savo nuomonę pasakyti. Be kitų dalykų, jis 
tarė: ‘ ’ ;''ri t . ■. ■'

“Pone pirmininke, neseniai įvykdytas Sovietų 
įsiveržimas į Afganistaną yra senos ir žiaurus So. 
vietų karo jėgų demonstravimas prieš nedideles 

•• nepriklausomas valstybes, kaip Lietuva. Pager
biant tą lietuvių kovą už nepriklausomybę, reidą 
padėti išlaikyti Lietuvos diplomatinę atstovybę šia
me krašte, tai bus nedidelis, bet reikšmingas Ameri
kos veiksmų priedas.

“JAV visuomet turi stoti už tas tautas, kurios siekią 
laisvės, tautinio aps’sprendimo ir nepriklausomy
bės. Mažiau atlikti mums nederėtų.”

(Congressional Record, Feb. 13, 1980 m.,

Kongreso atstovai apie lietuvius
Praeitą savaitę trumpai priminėme, kokį didelį 

darbą pavergtai Lietuvai ir Amerikos lietuviams pa
darė Kongreso atstovas Frank Annunzio ir jo kolega 
Edward J. Derwinski. Jų kalbos, pasakytos JAV Kon
grese neįkainuojamos. Propagandos agentūros paimtų 
milijonus dolerių už kartų Sovietų valdžiai priminimą 
apie lietuvių tautai padalytą skriaudą

Atstovų Rūmų pirmininku yra įtakingas demokra
tas T. O’Neal. Dažniausiai jis pats pirmininkauj Kon
greso sesijoms, Bet kartais tos sesijos ilgai užtrunka, 
arba kartais Jis; privalo dalyvauti kur tai kitur ar 
užeiti į šeimos pobūvį, tai jis pirmininkavimą pave- 
da kitam Kongreso atstovui, kuris taip pat kandidata
vo Atstovų Rūmų. pirmininko pareigoms. Taip atsitiko 
ir vasario 13 dieną.. Pats pirmininkas O’Neal turėjo iš
važiuoti, tada pirmininkavimas buvo pavestas Iowa at
stovui Smith. Pirmininkas O’Neal išvažiavo, bet jis in
formavo laikiną Kongreso pirmininką apie nutartą 
dienotvakę ir svarstymų eigą Jis net pasakė, kad vasa
rio 13 d. popietų JAV Kongresas paminės Lietuvos ne- 
neplausomybę ir kad tai iškilmei vadovaus demokratas 
Frank Annunzio

Kongreso atstovas Annunzio pasakė trumpą kalbą 
apie pavergtą Lietuvą, lietuvių pageidavimus ir Ame
rikos lietuvių norą padėti pavergtai Lietuvai atgauti 
laisvę. Visa eilė valstybių karo metu ir tuojau po karo 
atgavo savo nepriklausomybę ir patys tvarko pagridi- 
nius savo ekonominius, dvasinius ir kultūrinius reika
lus, o Lietuva, prieš tą karą pati tvarkiusi savo reika
lus, dabar jokiu būdu negali atgauti teisių, kurias tu
rėjo prieš karą. Lietuvai atėmė tas teises du jos galin
gi kaimynai iš anksto susitarę. Vokietijos naciai ne tik 
prarado visas teises į Klaipėdą ir Mažą Lietuvą bet ’ okupantai tas tarpe savęs kovas naudoja Lietuvai pa- 
neteko labai didelių savo žemės plotų. Turėtų nuo pag
robtų žemių atsisakyti ir rusai, bet jie to nedaro. Jiems 
labai naudinga išnaudoti lietuvius, valgyti jų išaugin
tą duoną ir kitą jų pagamintą maistą

Jeigu Rusijos valdovai būtų protingi ir geros va
lios žmonės, tai jie seniai būtų atsisakę nuo- pagrobtų 
žemių ir pavergtų žmonių išnaudojimo, bet jie to 
nedaro.

me 
vaujamas VLIKas,Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai, 
Valtybės Departamento atsakingi pareigūnai nieko 
prieš neturi. Šį klausimą jie aptarė ir priėjo visiems rei
kalingų išvadų.

Kiekvienam lietuviui malonu, kad respublikonas de
mokratiniame Kongrese pasakė gražią kalbą apie rusų 
pavergtą Lietuvą. Demokratas Annunz’o, taręs įvadinį 
žodį ir pridėjęs kelis dokumentus į Kongreso protokolą, 
gerų norų vedamas, pasakė kiekvienam lietuviui,demok
ratui ar respublikonui, gražią kalbą

Savo kalbą atstovas Daugheity jpradėjo tok'omis 
mintimis apie .Lietuvą:

“Ponaš pirmininke, nuo 1918 metų vasario 16 
dienos, kada lietuviai pirmiausia atgavo savo ne
priklausomybę ir demokratinę valdymosi formą, 
Jungtinių Amerikos Valstybių atstovai sekė su gi
liu susidomėjimu ir simpatingu žingeidumu lietuvių 
daromą pažangą savivaldoje.” (Ten pat). 
Kiekvienas Kongreso atstovo žodis teisingas ir 

kiekvienam lietuviui yra arti prie širdies. Visi ž'nome, 
kad lietuviai patys paskelbė savo krašto nepriklausomy
bę, atpalaiduodami visus lietuvius nuo visų ryšių su kii 
tomis valstybėmis, padoriai pravedė demokratinius rinki
mus, išrinko Steigiamąjį Seimą priėmė Konstituciją ir 
rengėsi prie naujų savivaldos darbų. Tiktai maža gru
pelė jaunuolių, kurie įsivaizdavo, kad jie,' daugiau žino- 
jo, negu krašto dauguma ir valstybės reikalus geriau su
prato ,negu gyventojų rinkti atstovai, ryžosi panai
kinti demonkratinę tvarką.

Tuo metu keliose Euroops valstybėse buvo tokia 
mada. Bet perversmininkai didelės išminties neparodė, 
o naudingų darbų buvo dar mažiau. Jie pradėjo tarp sa-

I vęs vesti kovas, kurioms nebuvo galo. Savo propagandai 
nlznncnfoi -Focr r» T

vergti.
Amerikiečius, pasiryžus'us padėti pavergtiems lie

tuviams ,reikia tiksliai informuoti apie lietuvių kovas 
už krašto laisvę ir apie kelius lietuvių silpnus politikus, 
įsivaizdavusius, kad j:‘e daugiau žino, bet nesidomėjo Lie- , - ----------- —n. --
tuvos politiniu gyvenimu. Juo daugiau žinosime apie sa-’ j!1 Tar. k^d/..okttPuo-|Lędiniuotojo vandenyno? O to- 

1 * 1 1 - . . i . ta? j€1 Žinome, kad ji paverg- kių, ten yra tūkstančiai. Arvo tautos praeities kovas uz krašto gerbūvi, tuo būsime i J. C _■ r?
naudingesni savo kraštui. skeQlti? I kio hauraus persekiojimooku

PETRAS TARULIS

- ŽIRGELIAI PAD
MAŽASIS BURTININKAS

(Tęsinys)

Nikodemas taip pat nepaslėpė savo susijau
dinimo, nes jo rankos vis dar drebėjo, kai jis rū
pestingai rodė Kazimierui, kaip laikrodį užvesti 
ir kaip jį išvalyti. Čia pat jis įspėjo laikrodį sau- 
goti, nepamesti, žiūrėti, kad nepavogtų. Laikro
dis- esąs ne bet koks, tikrai sidabrinis, su akme
nėliais. čia ne juokai! Pasilenkė Nikodemas ne
patogiai prie lango, norėdamas pamatyti, kaip 
aukštai saulė.

sies pridėjęs, kaip laikrodis ciksi. Ir tik kur 
eidamas, Nikodemas Įsidėdavo laikrodį į savo 
senos, jau blizgančios, kaip stiklas, liemenės ki
šenėlę Lig šiai dienai niekas nedrįso laikrodžio į 
rankas paimti.

Ką besakyti — minutė buvo iškilminga! Ni
kodemas štai dabar išleido iš savo rankų tą si- 
galutinai. Visa Šeimyna susirinko aplinkui. Vi- 
dabrinį laikrodį, atidavė jaunikliui .Kazimierui
si sujaudinti spoksojo į šį neparastą .vaizdą.

Gabiys, atėjęs iš lauko pusryčių, taip pat 
prilindo iš visų arčiausia, taip pat sujaudintas 
neatvangiai žiūrėjo i laikrodį, o paskui įpakibu- 
sią gelsvą storą grandinėlę, kuri, tylutėliai sui 
žvangėdavo, kai Kazimieras judėjo.

— Eik šalin, čia tavęs nereikia! — subarė 
piemenuką Nikodemas. O Kazimierui dar pri! 
dūrė: — Tu netraukinėk be reikalo laikrodžio iš 
kišeniaus! Žinai — dyla ... ,

Kai po pusryčių Kazimieras išėjo arklių kin
kyti, senė Surgailienė, kaip visados šventadie
niais turėdama laiko, apsimetė negaluojančia ir 
gulėdama ant pečiaus savo girgdždančiu balsu 
įspėjo: J •
” Pasakykit Kazimierui kad fcėrmošinj ne- 

_7§U§Įctetų bet su kuo. Tegu atsimena, kad iš Sur- 
valandos tikslumu nustatydavo, priės tai pažiu- gailių jis ...

— Kuri dabar vaalnda galėtų būti?
Nikodemas, kiek dabar spėjo, nustatė va

landą, pats vėl įdėjo Kazimierui laikrodį į lieme
nės kišenių ir nežinodamas, kas toliau veikti, at
sisėdo ant suolo. Jo veide tebebuvo neaiški iš
raiška, iš kurios negalėjai atspėti, ar jis paten
kintas laikrodį padovanojęs, ar jo gailisi. O tas 
laikrodis lig šiai dienai buvo stropiai saugomas 
ir vis gulėdavo tame kuparėlyje į skepetaitę su
rištas. tr tik kokią iškilmingą dieną Nikodemas 
išimdavo jį, atidarydavo visas dureles^ atsargiai 
išpūsdavo dulkes, taip pat kaip šiandie, - kokios' t i x i i l l j - c k.*

oantas išleido Į Ameriką p- 
inksminti lietuvišką ’išeiviją, 
.įrodytų, kad jo,persekiotojai 
usigraudino ir jį lyg atsipra

šydami, ryžosi ~-jam suteikti
’ ‘ milJnę ’ pasivažinėti po lais- 
• vąją Am^rik';. -Bst ar kas ga-

A. SVILONIS

RAŠINYS, KURIS VERTAS “PREMIJOS”
II.

1 Neseniai “Akiračiuose” bu- 
I vo atspausdintas gan ilgokas 
Br. Nainio rašinys: “Plyta or
ganizuotos veiklos priemonė”, 
šis rašinys skirtas puoselėti ko
laboravimą su okupanto sam
diniais, ypač su tais čion at
siunčiamais po priedanga me
no ar turizmo. Jame Br. Nai
nys reiškia labai didelį pasi
piktinimą tais, kurie piketavo 

! V. Daunoro koncertą. Tas jo 
mintis, tik truputį kitais žo
džiais, bet jau savo vardu Juo
zas Vaišnys, S. J., kai toj a reli- 

j ginės ir tautinės minties žur- 
i nale, kartoja tuos pačius Br. 
į Nainio svaičiojimus ir jo po
litinio nusivokime bankrotą.

Juozas Vaišnys pradžioje V. 
Daunorui reiškia lyg ir užuo
jautą, girdi, jis daug kentėjo, 
buvo persekiojamas, niekina
mas. Jis rašė net protesto laiš
kus valdžios pareigūnams, rei 
kalavo jį išleisti užsienin, nes 
Lietuvoje (nerašo “okupuota”) 
jam gyvenimas neįmanomas.

Argi nekeista, kad Juozas 
Vaišnys reiškia tokį sentimen
talų apgailestavimą tik V. Dau
norui.. Nejaugi, jo būklė buvo 
daug tragiškesnė už tų, kurie 
yra prievartaujami fiziškai ir 
dvasiškai Sibiro, kacetuose bei 

somybę nuo tylėjimo. Jei žino- kalėjimuose? Už tu, kurie ken

7
(Tęsinys)

Pagaliau, šiandien kiekvie-j 
nas amerikietis žino, kad yra 
Irane pagrobta 50 Amerikos 
ambasados tarnautojų. Bet 
spaudoje bei televizijoje apie 
juos kalbant ar net rašant ne
vengiama pridėti epitetą “in 
captivity”. Iš viso, kyla klau
simas ar tokių epitetų pridėji
mas nesiderina su religine bei 
tautine dvasia? Kodėl? Gal, 
nenorime užgauti pavergėjo,' 
nes jis kiekvienu atveju, pri
deda tarybinė, išvaduota Lie
tuva. Į

Todėl nestebėtina, kad kas,1 
perskaitęs tokį Juozo Vaišnio1
įtaigosimą, gali sakyti, kad 
“Laiškų lietuviams” redakto
rius nori parodyti, kad Lietu
va ne pavergta, ne okupuota. 
Tat, toks jo Įtaigoj imas turėtų 
būt apmokėtas tūkstantine do-j 
lerių, kurią jis žada duoti tam, j 
kas Įrodys, kad jis skelbia ne
okupuota Lietuva.

Tą savo Įtaigojimą nerašyti 
okupuota ar pavergta jis re
mia dar ir tuo, kad visi žino, 
jog Lietuva yra pavergta ir ru 
sų kontroliuojama. Man atro- 
do, kad Juozas Vaišnys nesu- 

kad

durųir Jas atidaręs šūktelėjo j kiemą:
—Kazimierai,o Kazimierai, senelė sako, ne

susidėk kermošiuje su kokiais pusberniais. Žinok 
savo vietą!. ..

Žinau, jau žinau! — nepatenkintas Kazimie
ras numojo ranka ir paėmęs akmenį piktai svie
dė į žvirblius, kurie čežėjo kanapėse, čia pat už 
statinių tvorelės.

O Gabrys, mane sutikęs, tuojau išpasakojo 
viską. Ir kaip dėdė Nikodemas atnešė laikrodį, ir 
kaip jį atidavė Kazimierui, ir kaip užsuko.

— Kai aš būshi didelis, — išdidžiai jis parei
škė, — pats tokį laikrodį sau pasidirbsiu...

trupučio neabejojau, kad užaugęs Gabrys tokį 
’aikrodį sau pasidirbs •■T'

'■ A ' - H * * *
• j ’ > 'J

— Dėde, a dėde! — iš susijaudinimo garsiau 
egu rė kia šūktelėjo Kazimieras Nikodemui:— 

’Skrodžio nebėra!.. .
— Ką? Kaip ... nebėra? ...

« Buvo pusryčių metas, pirmadienis. Kazimiel 
ras, grįžęs iš darbo, neiškentė nepasidžiaugęs 
laikrodžiu. Nuėjo jis į kamaraitę, įkišo ranką į 
lierrtenės kišenių — tuščia! Iškratė kišenius, ap
žiūrėjo aplinkui — niekur nėra! Tada jis taip Iš
sigando, kad nieko nelaukęs tuojau nubėgo pasi
guosti Nikodemui

į Ii abejoti, kad, jį pavergėjas, 
siųsdamas nesiekė savo ■ tiks*, 
lų? Tikrai V. Daunoras ., jam 
patarnavo, o ne išeivijai. ° C r

r * z | Ą.
Tiesa, Juozas Vaišnys skel

bia, kad menininkai atvažiuo- 
ja neskaidyti. Bet ar daug to
kių yra, kurie patikėtų. Juozui. 
Vaišniui, kad jis rašo tiesą? 
Tik tie, jam gali patikėti, ku
rie yra naivūs, kurie vis dar 
nežino, kad okupantas yra 
klastingas. Argi V. Daunoro 
koncertas nesukėlė biaurų er
zelį lietuvių tarpe? Ar tuo ne
buvo patarnauta okupantui? 
Bet Juozas Vaišnys, to dar iki 
šiol nežino. Sunku pasakyti, 
ar jis dėl savo naivumo nori 
apginti atsiunčiamus meniniu 
kus, būk jų tikslas ne mu> 
skaldyti, nesukelti mūsų tarpe 
erzelio, bet tik pasižmonėti, 
pakvėpuoti grynu laisvės oru, 
o svarbiausia palinksminti iš
eivius. O gal okupantas juos 
čia atsiunčia, kad jam rūpi 
mūsų lietuviškumas? Nejaugi, 
,uozas Va.šnys to dar iki „.cl 
nežino, net gi būdamas tokio 
žurnalo redaktorius, kad oku
pantas per juos siekia savo 
tikslų? Bet tą žino Chicagos 
sąmoningoji visuomene, ko 
jis atsiųsdamas men cinkus 
.,iek_a. Tcdėl .i 
•^ike Lu-_a. .

tą, ko okupantas iper juos 
ki^.”Ir reikia pasakyti, 
am jie patarnauja. Ar 

Daunoras savo koncertu 
labiau nesupjudė lietuvius?

Juozas Vaišnys rašo, tegu 
Maskva pas mus siunčia, kad 
ir kasdien solistus, muzikus ir 
ansamblius. Tik Chicagos vi
suomenė turi būt protinga, ne
kreipti dėmesio. Tai reiškia 
tie, pagal jo išmonę, kurie ne
tyli ir kreipia reikiamą dėmesį 
neprotingi. Tie, kurie protes
tuoja, kad kolaborantų ruo
šiami koncertai nebūtų vykdo
mi Jaunimo Centre? Tie, ku
rie piketais protestuoja, kad 
nebūt rodomi Maskvos paga
minti propagandiniai filme į 
tame minėtame Centre? Ir pa
gal Juozo Vaišnio galvą, jie 
būtų protingi, jei tik tylėtų, 
sėdėtų kartu su Chicagos ko
munistais, minėtame Centre, 
ten klausytų atsiųstųjų solistų 
koncertų ir jiems keltų ovaci
jas.

(Bus daugiau)

kad.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

apklausė Nikodemas, atsiminęs anuos laikus, k"i 
senas kareivis būdamas, panašius reikalus mit
riai tvarkė.

— Grįžęs namo, čia gonkely,— smakru paro
dė kazimiras gonkelio linkui.

— Ar prieš vakaruškas, ar po?
Po. Po. vakaruškų. Tyčia norėjau sužino 

ti, kada ats:gulsiu.
< —NU?

— Laikrodis buvo tvarkoj, Dar paklausiau — 
ėjo smarkiai. ...

— Nu?
— Nežinau ir pats .

zimeras.
Jie abu įėjo į grįčia.
— Laikrodis dingo! 4 

mas pareiškė garsiai.
— Vaikeli kaipgi tu neapsiž’ūrėin-9 —su

dejavo motina, išsigandusiom akim žiūivub t; i 
Kazimiera. *

~Jisčio nekaltas—labai-ramiai ištarANikfv- 
demas. — Aš jau žinau ...

Suprantamas nerimas apėmė visą šeimyna. 
Bet Nekodemas kietai ir tu> pat metu paslaptin
gai ištarė: '■ ■

— Nebijokit! Laikrod’s tuojau atsiras . . .
(Bus daugiau)



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

uJit juos tiesiu keliu, kad eitu į gyvenamą 
miestą.v — Psdl. 107:7.

Viešpats ypatingai veda tiesiu ir geru keliu dvasiškus Iz
raelitus; todėl visi jo žmonės turi eiti jc nurodytu keliu ir klau
syti jo paliepimų, Juo geriau mes pažįstame Viešpatį ir jo mei
lę, tuo didesnis bus mūsų tikėjimas. Todėl klcusydami Viešpaties 
patarimų žygiuokime pirmyn, kovodami gerąją tikėjimo kovą 
ir nugalėdami pasaulį, kūną ir didįjį Priešą, būdami stiprūs ne 
savyje, bet tame, kuris mus pšaukė ir iki šiol vedė savo keliu. 
Atsiminkime, kad Krikščionio kelias yra siauras ir nelygus, 
dėl reikia atsargumo ir uolumo.

tV. RASTO 1Y5 • g
J. Muzikam. 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. Iu303

DR. K. G, BĄLUKAS step as varąnka
AKUŠERIJA IR ifUJIĮERŲ LiGU^ 

GINEKOLOGINI CHJRURGUA

6449 Sa. Pulaski Xa. {Crawforv 
Medical Suileing) i>L LU 5-644* 
Priima ligonius pagal neįtari

Jei neatsiliepia, sKamęųm kiG-tkMM

to;

DR. PAUL V. JDAKGJLb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WwHbeittt Community Klinikos 
Medicinos duofcToriui

LENKU Š0VINIŽE1AS VILNIUJE
(Lenko žurnalisto atsiminimai iš Vilniaus 

okupacijos laikų — 1939-1941 ęą.)

tuvos kariuomenės šventė.(Tęsinys)

VAJLANPU& 3—8 darbo diexuwm u

TeU 562-2727 arte 5*2-2728

BE 3-5M3

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPRC1ALYB1 AKIŲ LIGOS 

3W West 1QM Street 
Walandny ftioflll giWtarime

OPTOMETRIST AS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2611 W. H St. Tel. 737-5)45
Hknna akis. Pritaiko akinius u

> ”C0Btact lenses” 
VaL agai suaitanmą. Jždaryta tret

DR-USONAS SEJBUTls
INKSTŲ, PUSLKS IR 

PROSTATOS OHIRŲROMA 
26M WEST ttrd STREET 
Vai. aatraa. 1—a'popiet.

Ofiso tęieti 77G
RegiteA«Uos toiefu ,MK554S -
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DK. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR OMIRUROAS 

tetera praktika, spas. MOTIRŲ litas.
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J£12»U VAU; pinu. antraiL, traaaa.
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Dėl tų kuro buvo daug Įvairių 
kalbų. Jis baigėsi kovo 33 dieną. 
Lietuvių spaudoje pradėjo rd- 
dytis daug nepalankių sfrąips- 
nių Lenkijai, Tuos straipsnius 
rašė ne tik lietuviai, bet ir len
kai mokantieji lietuviškai kal
tindami Lenkijos vyriausybę ir 
kariuomenės vadovybę.

Per Velykas, kovo 34 d-, prie 
stalo susėdome 100 asmenų. Iš 
komiteto gavome papildomai 
300 litų maistui pagerinti, Kal
bos aukosi apie neaiškių mūsų 
j* Lenkijos ateitį, Atvykę įmo
nės iš Lvovo pasakojo, kad ten 
prasidėjo suėmimai ir išvežimai 
į Sibirą. Autorius rašo, kad 
Tarptautinė žurnalistų sąjunga 
kreipėsi į Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungą dėl autoriaus išvykimo 
į užsienį. Iš to plano nieko nei
šėjo. Kiti lenkai žurnalistai, au
toriaus grupę paskelbė kaipo žy
dams tarnaujančią, Dėl Krzep- 
kowski’o grupė turėjo daug 
vąrgo, nemalonuĮnų ir draugiš
ką tekūnų, U užsienio radijo 
skelbiamų pranešimų sklido li
ūdnos žinios, Vatelybėa viena

Mažeika & Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737’8600
TeL737-8601

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

EUDEIK1Saiškino, kad tas patvarkymas 
buvo paskelbtas spaudžiant rū
siais ir vokiečiams* Sausio 22 
d. “Lietuves Aidas” paskelbė 
niekinantį straipsnį apie lenkų 
spaudą Vilniuje.

Atsimmimų autorius rašo, 
kad lietuviai greičiausiai perė
jo' kokių nors būdu nusikratyti 
didžiulių skaičiuoti pabėgėlių..

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA> gen.

Raštikis. Padangėje skraidė ke-
Lapkričio 6 d. vėl aplankė-

■ J

p'iiėgaiaTO’nebus’ taSS *'*“ “ W54” . - . „ . . w .™
dare puikias akrobatikas su ko. Sunku buvo mažai valsty-1 v-u<

me Trimaką, kuris pranešė, kad

tai ir jiems negalima važinėti Į 
Kauną. Dėl leidimo laikraščio 
Trimakas, o gal politinio sky
riaus vedėjas Cecola, buv. vice
konsulas, sakė, kad leidimas 
bus duotas. Žinojome, kad “Ku- 
rier Wilenski” buvo griežtai 
cenzūruojamas. Žinios buvo dau
giau gandų pobūdžio, negu tei
sybės. Buvo rašoma, kad Lito 
kaina krinta. Maisto ir kitų pro
duktų artėjantis trūkumas. Apie 
sdvietų-vokiečių susirėmimus ir 
artėjantį jų konfliktą, pie Vi- 
kietijos kėslus Lietuvą įtraukti 
į savo įtakų sferą. Plintantiems 
panikos gandams galo nebuvo. 
Juodoji birža koncentravosi 
kaip ir lenkų laikais Rudnickio 
gatvėje, Tep žydai supirkinėjo 
užsienio valiutą ir auksą. Neu
žilgo žydai atbėgėliai gavo iš
Merkio pripažinimą-legalizaciją. į

Lenkų tautinė šventė. iiI;

Nereikia tututi rtehėtia, jte aa-jP0 ^r^1'
Norvegijoje kavoje lenkų 

lėktuvu. Lietuvių policija labai bei, turinčiai virš vieno miHjo4^Q^?1^^I,f^a divizija, Vilniuje 
jautri pajuokai, keletą žiūrovų no gyventojų. Sausio gale Ketu- fąelėgalia1 rezidavo Lenkijos 
suėmė, šventė praėjo be didės- viai vėl išgatecdanaują registrą- /ng?Unaės vyriausybės atstovas 
Hio įspūdžio. Gruodžio 1 dieną 
oficialiai buvo atidarytas “inter- 
nat”, kurį aplankė amerikiečių 
konsulas Redfern, Pabėgėlių at
stovas Panski ir Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus atstovas šei
nius. Sekančią dieną aplankė 
“bursa” — XX Amžiaus bend-

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Id. 927-1741J742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

f

įgrafąs Miliai Tysakiewteg. De^ 
ja, -jis ne daug ką galėjo; padėti, 
^ydai buvo gavę iš Lietuvos R. 
Kryžiaus lOO.QQQ 'Utų jiągelbos 
iš kurių 30.000 litų perleido au
toriaus grupei. Vyskupas Jąl- 
brzykowski’s pasižymėjo nęapy- 
kąntą lietuviams, y j

Vilniaus krašte lietuviams ne- •. 
palankus buvo vyskupas Jalhr- < 
?2yko>wškĮ’&. Dėl . jo potvarkių 
vilniečiai lietuviai būva skriau-■ į 
džįąnjį ręligįnėje srityje pana
šiai, kaip dabąr .Punsko yHątu- ' 
viai katalikai. Balandžio 21 die
ną suspendavo Katedroje pa
maldas, neva ųž tei, kąd lietu-, į 
viai giedojo giesmes, kurios bu-1 
vo' uždraustos, visoje Lietuvoje

(Rus daugiau

oiją pabėgėliams iš vokiečių 
okupacijos, pareiškiant priežas
tį kodėl negrįžta į gyvenamąsias 
vietas. Pabėgėlius apėmė baimė, 
kad sarąšai nepakliūtų į Gesta
po rankas.

Kai kokiu būdu pavyko mums 
ųžmegsti kontaktą su vakarų 

radarbis, buvęs lenkų karinome-, spaudos žrponėmis-. u?vonie iš 
Wladysląwo Bestermano iš Pa-r 
ryžiąųs pranešimą, apie steigia
mą sindikatą. Su Varšuva taip 
p»at pavyko susipištį. Ką? kodėl 
lietuviai uždarė'.Vrublevskio bi
blioteką, kurioje . autorius pra
dėjo dirbti-tyrinėti Onos Jogai- 
laitės gyvenimą. Lietuviai bijo- 

pakviesti pas jo lenkiškos įtakos. Prasidėjo 
priverstinis lietuvinimas. Iška
bos krautuvėse turėjo būti lie-- 
tuviškos. Mokantieji lenkiškai 
nustojo kalbėti. Buvo reikalau
jama, kad adresuojant laiškus 
būtų rašoma Vilnius o ne Wil
no. Kitaip laiškai nebus prista-

nės karys ir kiti spaudos žmo
nės. Toji įstaiga ir jos patalpos 
nepajėgė visų užsiregistravusių 
įprūp’nti. Laikas slinko beviltiš
kai. Tokioje padėtyje atsiranda 
iy visokiausių nesusipratimų ir 
intrigų. Atėjo ir praėjo Kalėdos 
ir Nauji metai. Naujiems me
nus L u v

i

: is.:. Įpusėjus, gavo- 
tuvių policijos užpildy-

Lapkričio 11 diena yra Lenki- ti ilę-ausius blankus. Iš^ to nesi
jos nepriklausomybės atstaty- 1 - - _
m o l . ~ ~ ————

tikėjome nieko gero. Po savai-
mo šventė. Vilniaus lenkai tą prasidėjo suėmimai. Buvę 
dieną Vilnių papuošė. Bažnyčios sakoma, kad tas buvo padaryta

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

T S1UUK1S, 0. P.
OBTHOP£Dą>PBOT£JUSTA& A. APWiui - PretesaL Med. ban- MI date. Spaaiak pagan* <4*^ 

ir t k

Tefef.: PRespect

FLORIDA

buvo pilnos žmonių, žmonės Į NKVD spaudimu. Neva tai bm tomi. Lietuvos policija, vyrai 
lankė Rasų kapines ir Pilsuds- '° raStas Pas žumalistą-poetą 
kio širdies vietą, šventė praėjo J 
be jokių demonstracijų, galima j 
sakyti ramiai. Tą dieną vakare 
lenkų ąkįorai pastatė 
vaidino žinomi į Vilnių 
aktorai, Conti - :-e jin a"".' 
navo Garda. Tą pačia 
Merkys pasakė 
mas pabrėžtina 
susigaudo dėl 
tinės padėties. Jų š/ontj. 
yra leidžiama švę-ti iri;\ 
jie leido ją švęsti Vilniaus 
to lietuviams.

Lapkričio 13 d. lenkų 
listai turėjo susirinkimą, 
vavo 20 žmonių. Jie smarkiai 
kritikavo' “Pabėgėlių Komite- Į 
tą’’, kuriam vadovavo anksč ru 
minimas ^agorskįs, prof. Pel.-- 
ząr ir Petrusewiczowa. Prikiš-; 
ta jiems, kad jie per daug tau- į

Teodorą Bujnickį įtartinas sąra- 
auliotojų Vilniui vaduoti. 
’ suimtųjų buvo PAT agen- 
vedšjas Patrycy už slaptą

i Ta-f 
t hv1

atbėgę :d

dieną 
akyda- 

kad lenkai re

C ’Vis

Dah-

I

H j — . 1110 i VccrCi

kc’afiskavo kartote- 
kumentųs ir susira- 
» dalykai buvo grą- 

žT.ti Trimakui tarpininkaujant.
Pabėgėliams policija n alėja 
skir i r.-js: 'vv.-.ūmo T s

<2
o'i.Įja 
ąsos d 
ima. T

kaip ažuO’ai, lenkų atžvilgiu 
buvo brutalūs ir dėl mažiausios 
priežasties stverdavosi “hana- 
no”-Iazdos. “Dėkingą’? gatvė va
dindavo polirininkuš “kąlakų- 
lžis’.L_L^_tąi jie pyko^Pąbąigo- 
je vasario Įvyko dar viena re- 
g'straeija. Buvo išduodami lie- 
-ųviški pažymėjimai. Alekna — 
pabėgėlių reikalams komisaras 
ne labai didelios kultūros, vis 
grėžčiau reikalavoį pabėgėlių 
iškraustymo.

Ne tik lenkų visuomenė, 
visi Vilniaus gyventojai su 
d-liu Įdomumu stebėjome
vietų Sąjungos - Somijos karą.

Arthritis Sutterers!
Now. Get relief • 

for panrful rnftanration 
and protection for your stomacb!

For rpinor arthritis pain. Arthritis Pain 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
aniacids for double stomach protec* 
tion. Try Arthritis Pąif) Forrrujl^ the 
arthritis specialist from the makers of 
Anacjn?

SUSIRINKIMŲ

i
bet 
di-
So-

Upytės Draugiška klybo susirinki
mas įvyks penktadieni kovo 7 d.t 
1 vai. popiet Anelės salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Nariai prašomi atsilan
kytų nes yrą daug syarbIu reikalų 
aptarti. Po' susirinkimo bus vaišės.

A. KaJys, rašt.

NARIAI:
Chicagos

Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 

Asęeiąęijoą

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 86. UTUaNICA ĄVĘ, T<4,: YArd. 7-34M

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
OALYSr

AM8ULANS0 

PATARNAVIMAS

JL F-■ <
- - ■—J1 —— ’ * '

BUTKUS - VASAIT1S
iOth Av», Cicero, I1L TėL: OLympic fritNM

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TęL; LAfayette 3-3572

S354 80. HALSTED STREET

MOVING

Lapkričio 23 dieną įvyko Lit> ir užsienio spauda. Trimakas

rv»v*l dxonr«^ iii

-------- ANTANAIVILIMAI
Tel. J75-1M2 arte X76-5te6

DR. C. K, &QML1S 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

du orgapizacijos atstovu buvo| draugiškumą ir parautą.- NėU’ y 
Beckelman.

Lietuvos kariuomenės 
šventė.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hills. HL «7W4U

' fekkrauitykm
MOVING 

L»idimd — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

P. J. RIDIKAS
PeL Y Arda 7-191}

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek_ YArdsJM138 -1139

jžilgo, tačiau, pasirodė Lietuvos
Aiduose patvarkymai pabėgė
liams. draudžiamieji bet kokį 

__ bendradarbiavimą su_liętavRka_

Aldona D*ukv«

*-r

BiCOZENE
w»?i

SO PHU BAUCUS 
tAOUO IteMOS VALAWOa

■ ............ ■ ■■ --
5 —■ Naujienos* Chicago, 8, Hl-

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 

PRASTI “NAUJIENOS"

71» $e. MAPLEWOOD AVĖ 
, gHICAGO, ILL. 6062$

. : I . J . ’ ;
Lietuty tottej kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4x10 
4:30 Vai, vak. iežtadieniaia ri 
sekmadieniais >uo 8:30 iki 9:30

■ Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itęhing caq be treated 
with a special drug. You can 
now get This' ahti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. •

Lietuvių žurnal z .u 
apsilankymas.

Sausio 18 d. “Bendrabutį-' ap- 
ankė 5 lietuviai žurnalistai su 
Vilniaus Raudonojo Kryžiaus 
pirm'nmku šeinium ir Trima-*

3t. Petersburg. Ha. 33710 
Tek (813) 321-4200

po. Buvo kalbaniaj'kad jiTga-Tku. LiriskTs,’nerėdanas pasir^ 
vo 10Q.IXM) atolų, o išleido tik dyti savo gabumais, atvykę 
3,000 ądministrąritei- Buvo siems pasakė prakalbą lietuvių 
skelbiama, kad tai yra lietuvių įkalba, kurią išmoko laike 3 mė7 
politika pabėgėtų problemai neštų. Jis net rašė straipsnius 
likviduoti, žydai patarė, kad lietuviškai spaudai- Autorius 
lenkai susirištų su jų arganizfr sako, jis taip pat pradėjo njoky- 
cija “Joint”, Tdji organizacija itis lietuvių kalbos, bet dėl 
lenkams daug padėjo finansiniai sunkumo ir kitų priežasčių m> 
ir moraliai. Pradžiai davė 1.00ftĮtraukė mokymąsi.. Mūsų svečiai 
litų smulkmenoms įsigyti. Žy-į pasakė raminančias, kalbas apie | 
« • •• _ A ___ I. ....A I z]..^ X L . ILTai4!  1

STELLA RADŽIUS
R (PAGAL TĖVUS — BŪDŽIUS)
I (Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apyl.)

Į Mirė 1980 m, kovo 3 d., 7:30 vai. ryto, sulaukusi 81 metų 
■amžiaus. Gimusi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 67 metus.
I Paliko nuliūdę: duktė Virginia Nelsdn, žentas Donald, 
Isūnus Robert Roger's, mąrtį Bobbie, du anūkai — Robert ir 
K)avid Nelson, švogerka Helen Rogers, švogeris Fritz Rodjus 
pąu žmona Stella ir kili giminės, draugai bei pažįstami.
| Velionė bu\x> našlė a.a. Gust Badžius.

Id yur node 
stuffed ub?<
Get instant relief 
With BEMZEDREX

I .. Kūnas bus pašarvotas antradienį 2 vai. popiet Petkaus 
Marquette koplyčioje, 2533 W, 71st St., Chicago..

Trečiadienį, kovo 5 d.K 10 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į šv. M. Marijus Giipįnio parapijos bažnyčią, p po gedu- 

| ingų pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Stellos Rasižius giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečianti dalyvauti laidotuvėse ir suteikti pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą._________ . -

Nuliūdę lieka:
Duktė, sunūs, anūkai, gimines.

La ddtnviu direktorius Donald A. Peikus. Tel. 176-2315.

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!



VYRESNIŲJŲ ATSARGUMAS IR JAU 
NŲ.IU ENTUZIAZMAS

&£&&&

“Eltos Informacijos*’, š m. sau
sio mėn. laidoje paskelbė tokį 
trumpą, bet re.kšmingą prane
šimą:

‘ VLIKo valdyba sausio 19 d.

Tarybų Sąjungos šmeižimu”. 
Taip L. Niedre, latvis iš Švedi
jos, atvykęs kaip turistas, buyo' 
1980 m. nuteistas 10 metų neva 
už šnipinėjimą, mat, jis fotogra-

posėdy priėmė atsišaukimą į į favo sugriautas bažnyčias ir ap- j 
išeivijos lietuvius, kviesdama le stas sodybas. ♦ 
juos šiuo metu susilaikyti nuo 
lankymosi okupuotoje Lietuvo
je ir nevykti i 1980 ra. olimpia
dą Maskvoje, jeigu ji ten įvyk-, |jnjus mėnesius suimti Antanas 
tų. Tai mūsų protestas prieš nau- Į Ter]eckls 
jus grobuoniškus Sovietų veiks
mus. Be to, naujas Sovietų pi
lietybės įstatymas sudaro pavo
ju asmenims, kuriems Sovietai 
nori primesti savo pilietybę, to
dėl reikalingas atsargumas.'9

Atsiminkime, kad vadinama 
“atlydžio” į_ 

snntvlrai tarp JAV ir Šov. S-gos. 
labai įtempti ir nežinia, kuo tas šiandien į okupuotą Lietuvą ga- 
viskas baigsis. Todėl VLIKas vi- rizikos vykti tik komunis- 
sai teisingai laiko savo pareiga tai ir pagarsėję jų simpatikai. 
Įspėti nuo galimų pavojų ir Sveikas protas diktuoja, kad šią 
kviečia šiuo metu susilaikyti! vasar3 nu° kelionių į Lietuvą, 
nuo kelionių į okup. Lietuvą.! reikia susilaikyti. Kaip bus to- 
Atsargumas visados apsimoka, j ^au — pamatysime. 
Tuo tarpu Pasaulio lietuvių jau- j • -
nimo sąjungos valdyba savo 
sišaukime vadovaujasi ne 
tine nuovoka, bet emocijomis., 
kad “okupuotos Lietuvos gyven- j pareikš savo protestą boikotuo- į 
tojai nėra atsakingi už Sovietų ; darni olimpiadą Maskvoje, kuri, į 
agresiją. Asmeniški kontaktai su Į pirmiausia, tarnaus sovietinei;! 
__ ■ _____ __ jj _ • -r A.

svarbūs ir reikalingi... kuo j‘'Pažangiųjų” nuvyks dalyvauti kovo įvedamos naujos lan- 
glaudesni ryšiai tarp okupuotos! Lietuvos susovietinimo 40-ties 
tėvynės ir išeivijos stiprins mū-į metų sukaktuvėse, tačiau ne
su bendras jėgas”- Tai retorika} manome, kad prie jų prisidės ir

PLJS-ga. Tai jai egzaminas.
Dr. J. B-

Lietuvoje nras'dėjo nsuia per- 
cekioi’rru ban?a, beveik kaip 
buvo Stalino laikais. Per pasku-

Julius Sasnauskas, 
Arvydas čechanavičius ir Vy
tautas Skuotlys. Tai. ne kokie 
eiliniai kriminalistai, bet žymūs 
lietuviai kovotojai už žmo
gaus teises. Dar visa eilė ki- 

i tų buvo tardyti, jų butai iškrės
ti. atimtos rašomosios mašinėlės, 

gadynė pasibaigė, knyg°s ir rankraščiai. Jaunimas
privalėtų apie tai žinoti. Todėl;

kitu artimą asmęuų, ligęglnėje 
jį lankė \51aikiš.ir rėxa^.t(Jie 
sl’dgėjosi moderniais ligoninės 
jiengimais.ir gydynio mętotiais, 
u J. šmotelis užrašinėjo jų. pas
tabas. Dabar jis jau yra namuo
se, tik dar turi prisilaikyti gy
dytojo nurodymų.

! • SPECIALI M NLULAl
Ida pristačius si skelbi 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 

, teždiai, žiedai^ gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 

[PERKAME sidabrines ir auksi 
'nes monetas bei pašto ženklą 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATR1A, 4207 So. Sac 
ramento • prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

NanMi, Žemi — Perdevlmul Namai, Žemi- — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLnS PERKANT NAMUS, DARQMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS'
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezickulas

2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. 1.V1. Virginia 7-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME.TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave 778-2233

— Leonardas Garlauskas, gyv. kaitė, Regina Krutulytė, Diana 
Niekas nekaltina okupuotos Marquette Parke, atvykęs iš Pie- Maskaliūnaitė, Vida Mikalūnai- 

| tė, Ginta Remeikytė, Ramunė 
Tričytė, Marilyn Augustyn, Me
lanija A. Barakauskaitė, Lina 
Vieraitytė, Debora Wenta, De- 
bora žilvitytė, Silvija • Fabijo- 
naitė, Rita Stūkaitė, Kathy Szy-i 
dagis, Neringa žadeikytė, Shir
ley Žilvitytė, Alvyde Eitutytė ir 
Ramona Gaižutvtė.

o at-' Lietuvos gyventojų už Sovietų 1Ų Amerikos ir ten turįs inves- 
poli-' agresiją- Tačiau JAV-bės ir eilėj ta vinių, pratęsdamas prenume- 

I kitų laisvojo pasaulio kraštų Į ratą, atsiuntė $5 auką už kalen- 
' - ~ ................... } dorių. Dėkui.

— Field Gamtos Muziejus, 
y ----------------------- 1 .. esantis prie 12-tos gatvės ir Lake

Lietuvos gyventojais yra mums- propagandai. Gal kokia grupe gihore Drive, praneša, kad nuo

ir atsakomybės jausmo stoka.
Pagal naują SSSR pilietybės 

įstatymą, užsieny gimę jauni 
žmonės, kurių tėvus Sovietai ■ 
laiko savo piliečiais, gali būti į 
verčiami atlikti karinę prievolę ’ ’ 
Sovietų kariuomenėje. Dar blo- j 
giau: jie gali būti nubausti už! 
tokios prievolės vengimą kaip J 
dezertvrai. Ar PLJ S-gos valdy-; 
ba mano, kad ji galėtu išgelbėti Įsc’ ^U1 u" . . , , .. , .. __  I pokalbius, ankstyvą prenumera-kun nors patekusi į tokius spąs- jf \ ri, „ . .,. v. .. j- i tos pratęsima ir uz $10 auką,tus? Amerikiečiai ir savo diplo-Į h v
matų negali išvaduoti Irane’iš 
“revoliucionierių” (užsimaska
vusiu komunistų) nagų.

Tiesa, vadinamas “Lietuvos 
TSR teisingumo ministeris’ Pra
nas Kuras per Maskvos radiją, ton, Pa., sužinojusi apie Naujie- 
skirtą užsieniečiams, pareiškė, nij specialų vajų, paaukojo per 
kad “nėra jokio pagrindo bijo- Eufroziną Mikužiūtę, SLA orga- 
tis” ir “aš nematau jokio teisi 
nio pagrindo buvusių Sovietijos vajaus pirmininkę, šimtą dole- 
gyventojų persekiojimui, kol jie|rių ($100). Dėkui, 
nepadaro jokių nusikaltimų be-’ 
silankydami mūsų : 
čiau 1

kymo valandos —- nuo 9 ryto iki
5 vai. popiet, tik pentkadieniais 
būna atdaras iki 9 vai. vak. Tą 
dieną įėjimas į muziejų yra ne
mokamas.

- _ - _ . nu, _ i
x 1 — A.a. Michael Jonikas, gyve-

TRUMPAI II nes Marquete Parke, mirė vasa- 
g;_  <*i rio 19 d. sulaukęs 101 metų. Liū-

, dėti liko du sūnūs, 7 anūkai ir
6 proanūkiai. Velionis buvo gi-

— Kostas Venckus iš Mar- męs Lietuvoje, dirbo Swift mė- 
;quette Parko lankėsi Naujieno-1 sos apdirbimo bendrovėje.
!se. Dėkui už vizitą, naudingus

{tos pratęsimą ir už $10 auką. 
Irgi dėkui tos apylinkės tautie
tei, užsisakiusiai Naujienas treč
daliui mėtų, bet pavardės pra
šiusiai neskelbti.

— Ponia Anna Zorskas, Scran-

nizacijos veikėją ir specialaus*

— Vytenis P. Rasutis ir Ma
rija Dimaitė iš Marquette Parko 
yra Illinois universiteto Urbano- 
je garbės studentų sąrašuose. 
Jis studijuoja agronomiją, ji — 
humanitarinius mokslus.

— Marijos aukšt. mokykla 
paskelbė sąrašą-garbės mokinių, 
geriausiais pažymiais baigusių 
antrąjį trimestrą. Tarp jų yra 
Sofija Daukutė, Raminta Jauto-1 sirgęs ir

— Sol. Vytautas Paulionis iš 
Toronto pakviestas dainuoti: 
grafo Monterone vaidmenį Ver-i 
di operdje Rigoletto 1981 m. se
zone Vankuveryje.

— Rochesterio Lietuvių Radi
jo Valandėlė atšventė 30 m. su
kaktį. Dabartinę valdybą suda-; 
ro: Al. Gečas — pirm., R. Ilgū-Į 
naitė ir R. Kiršteinas — vice- 
pirm., L. Laukaitienė — sekr. 
Pranešėjomis yra B. Litvinienė, 
A. Kiršteinienė ir O. Adomaitie
nė. 30 metų laikotarpyje daug 
yra prisidėję' prie valandėlės: 
gyvavimo H. P. Puidokas, A. 
Cieminis, V. žmuidzinas, P. Ma
riukas ir kiti. S

— Juozas šmotelis, mūsų mie
las bendradarbis ir Naujienų 
bendrovės direktorius, buvo su-I

KAIP PATIRTI TIKRĄJĄ 
LAIMŲ

Kain ir kodėl mes gyvename? 
Kam mes priklausome? Kvie
čiame pasiklausyti šių atsaky
mų iš Šv. Rašto per “Gerąją 
Naujieną Lietuviams” šiandien 
8:45 vai. vakare radijo banga 
1490 AM per. “Lietuvos Aidus”.

Penktadienį, ta pačia banga 
, 4:23 vai. popiet-per Sophie Bar- 
1 cus radijo pro'gramą išgirsite 
Į “Kaip svarbu teisingai tikėti”.

Parašykite mums pareikalau
dami knygelės “Iš praeities ta
vo sūnūs te stiprybę semia’’. 
Prisiusime dovanai.

♦ 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELEC1 ROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago? miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $105 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 S©. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

NEIGHBORHOOD 
realty gtoup

nepaaaro jokiu hu&lk.<illuiiu ne
silankydami mūsų šalyje”. Ta-j 
čiau mes žinome, kad visokius kai iš Marquette Parko nueflat 
“nusikaltimus” ten yra labai remia Naujienų leidimą auko 
lengva primesti, kaip apkalti- mis bei dalyvavimu renginiuose, 
nant špionažu, spekuliacija, nu- Dėkui už ankstyvą prenumera- 
sižengimu valiutos taisyklėms, tos pratęsimą ir už įteiktą pen- 
arba -“priešiška -propaganda —ir kių dolerių-auką. —

— Elena ir Klemensas čižaus- SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NORELKIENf

2608 Wart «9th St, Chicago, HL 60623 • Tel WA 5-2781

MAESTAS B EUROPOS SANDELIŲ

2

OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

___ i_____ Chicago-based, excellent pay package--------------

(312)226-7828

PASSBOOK 
SAVINGS...

OUR SAVINGS . 
CERTIFICATE® 

EARN UP TO '8%

see us for 
financing. 

D AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMFKJT 

TO FIT YOUR INCOML

Savings and Loan
2H2 WEST CERMAK XOAD CHDCAGO, IUUN0B
Piu* Eawuesua TbfM> 7>774T

BOOTS 1 Mon.Taa.nl.9-4 Thar.9-9 8«t. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Lithuanian Ministries 
P. O. Box 321 
Oak Lawn, Ill. (>0151

Vyčių šventė 
Chicagoje

Š. m. kovo 2 dieną Illinois 
Indianos Vyčiai šventė šv. Kazi
miero šventę.

Apie 100 vyčių iš Brighton 
Parko' parapijos salės rinkosi 
į TO vai. pamaldas Brighton 
Parko Nekalto Prasidėjimo pa-

ir

V..4 U.5.A.
We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tei. 767-0600
independently owned and operated

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6«th Street 
Tai. REpublIc 7-1341

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, jJL 60632. Tel. YA 7-5980

m. i i m k u s
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
gydėsi ligonėje. Be rapijOS bažyči“ie- Vyčiu vėlia- 

Įva su palydą, Amerikos valsty
bės ir lietuvių tautinė vėliava, 
dalyvaujant Dariaus ir Girėne 
posto veteranams su asista, žy
giavo į bažnyčią. Iš viso buvo 

. penkios vėliavos.
Šv. Mišias atnašavo kun. F. 

Kireilis. Jis sveikino gausiai da
lyvaujančius šventd Kazimiere 

_ šventėje^JEodrauge_sveikino_sez_ 
selės kazimierietės. Pamokslą 
pasakė Vyčių dvasios vadas kun. 
P. Cinikas. Jis gražiai paminėjo 
šv. Kazimiero karališką kilmę, 
jo šventumą iš mažens. Prašė 
melstis, kad jis globotų mūsų 
keničančią tėvynę ir būtų per
keltas jo karstas į Vilniaus ka- 
tedrą. Tą gražų pamokslą pa- 
kartojo anglų kalba. Choras gie
dojo gavėnios giesmes.

Šv. Mišių auką nešė Seniorų 
pirm. B. Pupinik, J. Zakarka ir 
V. Samaška. Bemaž visi vyčiai 
ėjct prie šv. komunijos.

Po pamaldų visi rinkomės į 
Vyčių namus pietums, kuriuos 
šįmet rengė seniorai vyčiai.

— Stalai iš—vakaro—parengti ir 
padengti staltiesėmis. Sėdame 
už stalų ir šnekučiuojamės.

Po 12 vai. seniorų pirm. B. 
Pupinick pradėjo iškilmes. Su-

C

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69f h St, Chicago, DV60629.— TeUWA fi-2717

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 
į yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternaiinė or- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. _
/ SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* ė 
w-------- darbus dirba. ----------- — ------ --------------------------
f * | SLA — įmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MHJJONVS doleriu * 

apdraudų savo nariams.

z SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
z riams patarnauja tik savišalpos pagrindu. J
1--------------- Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gaH - J
f Susivienijime apsidrausti iki $10,000. •
/ iSLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endowment
U Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam J
/ aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.
€ SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už
Z $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams. /
r f4 SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės

j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums J
mielai pagelbės i SLA įsirašyti z

Galite ir tiestai I SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

967 W. JOth tt.
TeL flll) MS-ttlO

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įdcfmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

HOMEOWNERS POLICY

ir

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

kvietė eilę asmenų prie garbės r± 
stalo. Sveikino Ciceroje įsteig
tos Vyčių kuopos pirmininkę J

FIGHT HEAP! DISEASE

linkių Giedros vardu. Pranešė, 
kad Moterų S-gos pirmininke iš
rinkta pasižymėjusi moteris. 
Prašė tą sąjūdį paremti nors 
tukliermis aukomis.

V. Semaška pranešė, kad sun
kiai serga V. Norkaitis. Jo žino
jai koja amputuota. Reikalingi 
risokeriojKJs paramos. Kvietė į

Vance, kuri skubėjo išvykti. Da- rengiamų koncertą.
lyviai naują kuopą ir pirminiu 
kę palydėjome katutėmis.

Kun. P. Cinikas sukalbėjo ir.-' 
vokaciją lietuvių ir anglų kalbo
mis. Prasidėjo vaišės. Kiekvie 
nas pasiėmė kepsnius ir kitus 
priedus nuo parengto stalo.

Tarp vyresnių vyčių buvo ne
mažas skaičius jaunuolių. Svei
kintini. Jie stengėsi aptarnauti 
lesivaišinančius prie stalų.

Apskritai gražiai atšvęsta Sv. 
Kazimiero šventė. Pasveikinti 
Kazimierai. Dvasios vadas kun. 
P. Cinikas malda užbaigė vaišes 

žymėjusių vy- ir linkėjo Dievo palai,
pasveikinti. lie1 ”<«■, 
/ . - * ‘O blanda YWTinipU ■ f

F. Zapolis, Agent 
32081/, w. 95th Si 
Everg. Perk, III, 
60642, - 424-8654

(State Farm Fire and Casualty Company

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

------ADVOKATŲDRAUGUA------  
VALDEMARAS BYLAHTS

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą-

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 Wert 63rd Street__

Chicago, UI. 60629

KELP WANTED — MALE 
Oarbininky Reikia

WANTED LATHE and 
MILL OPERATORS 

Minimum of 5 years experience. 
Must be able to read blue print, 

.set-up. Have own tools.
' ‘‘'*"677-9566 *

f Besibaigiant vaišintis, buvo
i įteikti keletui atsižymėjusių vy
S čių žymenys ir pasveiKinu, Jie ~
SI dėkojo. P-lė Vilimaitė sveikino valandą pdpie y-/ *

Kat,litaj Mot.ru D-jos nSti- . K. • PLATINKITE “NAUJIENAS

g Mi, M*rah \ 198Q

Mot.ru



