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PREZ. REAGANO PIRMOJI DIENA BUVUSI LABAI DARBINGA
SVARBIAUSIU DALYKU LAIKOMI EKONO- 

MIN1AT KRAŠTO REIKALAI

David A. Stockman pranešė 
apie planus atgaivinti Ameri
kos ekonomiją. Pagrindinė tam 
sąlyga yra mažinti mokesčius 
ir išlaidas, taip pat nemokėti 
agrikultūros subsidijų ir sustab
dyti vandenų reguliavimo bei 
greitkelių tiesimo programas- 
Iki šiol šių programų nenaudo-1 
jo nei respublikonai, nei demo- Į 
kratai. Iki 196.9 m. biudžetas 
kontroliavo ekonomiją, o dabar 
yra atvirkščiai.

Ekonomijai kontroliuoti yra*' 
laikomi šie svarbūs dalykai:
- Panaikinti primokėjimus 

mirusio asmens vaikams, jei jie 
studijuoja. Tai sutaupytų du 
bilijonus dolerių. ;

— Panaikinti subsidijas ' kai 
kuriems gaminiams, pvz., cuk
rui, pieno produktams, tabakui 
ir žemės riešutams.
_Ti_Panaįkintk .paskolas-pasitu
rintiems studentams.

Prez. Reagano įsakymu, buvo 
atleisti 15 valstybės kontrolės 
inspektroių. Spaudos sekreto
rius James S. Brady pareiškė,

WASHINGTON. — Trečia
dienio rytą Baltuosiuose Rū
muose vyr. teisėjas Warren E. 
Burger prisaikdino _38 preziden
tūros aukštus pareigūnus. Iškil- i 
nringoje priesaikoje dalyvavo 
prez. Reaganas. Jis išreiškė pa
reigūnams pasitikėjimą, tačiau 
įspėjo, kad žinių išleidimas, kol 
vienas ar kitas reikalas yra 
svarstymo procese, nebus 'tole
ruojamas. Prieš įeinant į Rytų 
kambarį, kuriame vyko prie
saika, marinų orkestras grojd 
“Hail to the Chief”. Prez- Rea
ganas juokavo, kad nesitiki šio 
orkestro girdėti kiekvieną 
diena. . - s.

Vėliau prez. Reaganas tarėsi 
su visais kabineto nariais.; Po
sėdyje dalyvavo 13 departa
mentų sekretoriai. Be kitų rei
kalų, jis jieixis priminė .Įsaio 
pažadą ir jau pasirašyią^admi- 
nistracinį- įsakymą’ susilaikyti 
nuo naujų tarnautojų samdy
mo. Prez. Reagands panašiu 
įšaldymu pradėjo kontroliuoti 
Kalifornijos ekonomiją, būda- 
mas tos valstijos gubernato- Į kad jiųvatleisti vykdant.., prezi- 
riumi. . : ■■ -i dentoĮpažądą? padaryti valdžią

,-Naujasis- bfudžetoiJriirektoriųs sąžininga ir įxitfkima.

prezidentas Jimmy 
išklausęs tremtinius,

Dr. Kazys Bobelis, VLIKo' pirmininkas, Toronto seime nusifotografavo su dviem Eu
ropos lietuvių organizacijų pirmininkais. Vidūryje yra Prancūzijos lietuvių pirminin
kė Venskuvienė, o prie jus stovi Raman to išmestos Anglijos Bendruomenės pirmi
ninkas Juras. šių dviejų valstybių organizacijos bendradarbiauja su VLIKu.

‘ ■ - į . 4^ JSt.„Dąbkaųs nųotrąuka)__ALŽIRAS, PADĖJĘS AMERIKIEČIAMS,
rWRI, KAD JAV VĖL PRADĖTŲ PIRKTI 

SUŠALDYTAS IR SUSPAUSTAS DUJAS

PATIKSLINSIĄS
uei p. A. itanlinaicio klaidinančio 

pareiškimo spaudoje
Aprašant VLIKo Tarybos po-atitinka VLIKo Tarybos posė-. reikalin£?j geresni prekvbo: 
lį, įvykusį 1980,m. spalio 19 d. dyje spalio' 19 d. padarytus nu- • prflpitai„ Asėdį, įvykusį 1980,m. spalio 19 d. 

Chicago j e, buvo “ELTOS Infor
macijų” spalio mėn. numeryje 
paskelbti tolciė nutarimai:

“Išklausius ir priėmus VLI
Ko Valdybos pranešimus, pa
darytas vienbalsis nutarimas, 
kad VLIKo Taryba vertina 
VLIKo Valdybos atliekamą 
darbą ir pritaria jos veiklai. 
Be to, pareikšta padėka VLIKo 
Valdybos pirmininkui dr. K- 
Bobeliui, vicepirm. L. Griniui 
ir visai Valdybai už atlieka
mus darbus’’.

Svarstantį išpuolių prieš VLI- 
Ką ir jo darbuotojus reikalą, pa
darytas šis nutarimas:

“VLIKo Taryba konstatuo
ja, kad Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės' Valdybos organe 

“Pasaulio TJetuvyje” nuolat 
reiškiasi išpuoliai prieš VLIKą 
ir jo darbuotojus.

“Taryba laiko, kad tokie 
reiškiniai kenkia lietuvių išei
vijos vienybei, bei kovai dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, ir turė
tų būti vengiami”.
šis pranešimas yra tikslus ir

tarimus. ELTA gavo informa
ciją iš pačios Tarybos Chįcago- 
j’e. Kaip buvo paskelbta “EL
TOS Informacijose”, yra visiš
kai aišku, kad pirmasis nutari
mas buvo priimtas vienbalsiai, 
o dėl antrojo nutarimo balsavi
mo daviniai nebuvo paduoti, 
nes jų ELTA iš Chicagos ne
gavo, tik buvo pranešta, kad 
toks nutarimas buvd priimtas.

Tokiu būdu ELTOS paskelb
tas pranešimas yra tikslus ir 
atitinka VLIKo Tarybo sposė- 
dyje padarytus nutarimus- To
dėl Lietuvių Fronto Bičiulių 
pirm. Ą. Raulinaičio spaudoje 
paskelbtas kaltinimas, kad ‘EL
TA klaidina ’ visuomenę” (žr. 
“Draugas”, 19ftO.XlI.23), neati
tinka tiesos. LFB atstovas, da
lyvavęs Tarybos posėdyje, tu
rėjo galimybę ten pareikšti sa
vo nuomonę. Kaf bprendirhas 
yra padarytas demokratiniu 
būdu, tai jis, turėtų būti tcle- 
ruojamas, . - VLIKo Valdyba

KALENDORĖLIS

'—' Du isląmiškb Irano parla- 
mentd atstovai ’ atvažiavo į 
Ameriką ir buvo . užsukę j Ira
no ambasadą ir konsulatus. Jie 
įsitikino, kad policija genai ap
saugojo ambasadą ir konsula
tus, viskas yra tvarkoje. Niekas 
nieko iš įstaigų neišnešė.

Sausio 23: Laivys, Gunda, 
Garbenė, Tyrūnė,- žiemis.

Saulė teka ?:10t leidžiasi 4:54.
Oras truputi šiltesniu,

- ! . I —

— Diplomatas Mark Lijck, 
pabėgęs iš Teherano nelaisvės 
kartu su 5 diplo'matais Kanados 
pasu, .kritikavo JAV administ
raciją už nekreipimą, dėjnesio J 
grėsmingą padėŲ. 'Jia siūlo tuo 
reikalu pravesti' tyrinėjimus.

Į ALŽIRAS, sostinė. — Alžiro | rėjai ir mašinistės. Jis mokėjo 
i premjeras ir užsienio reikalų 
'ministeris tikisi geresnių san
tykių tarp- JAV ir Alžiro. Alži- 
rui reikalinga JAV parama Sa
charos reikalui išspręsti. Be to, 

>s san
tykiai. Praeitais metais Alžiras 
pakėlė kainas sušaldytoms ir 
suspaustoms dujoms. Jos buvo 
laivais vežamos į Texas valstiją 
ir naudojamos vietos dirbtuvė
se. Alžirui pakėlus tų dujų kai
nas, JAV visai atsisakė mokėti 
aukštesnę kainą ir tų dujų veži
mas į Texas visai sustojo. Pa
jamos už dujas yra didelė pa
rama visam Alžiro ųkiui- 

I Warren Christopher nuošir
džiai padėkojo už Alžiro inter
venciją konfliktui tarp JAV ir 
Irano spręsti. Alžiro diplomatai 
geriru pažįsta iraniečius, todėl 
jiems lengviau pavyko pasiūly
ti kompromisus 
mams spręsti.

Buvęs valstybės 
pavaduotojas W. 
viešai padėkojo Alžiro užsienio 
reikalų, ministerįui, bet vėliau 
(Jar kartą padėkojo raštu.

Christopher parodė 
diplomato gabumų

- WASHINGTON. D.C.
pripažįsta, kad buvęs Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas W. 
Christopher, per Alžiro atsto
vus vesdamas derybas su Irano 
vyriausybe suimtiems 52 ame
rikiečiams išleisti, parodė daug 
takto ir ištvermės bei diplo
matinių gabumų. B livras prezi
dentas Carteris davė 
pheruiui reikalingus 
mus sutarties ril>ose 
klausimus,’’ kiekvienai 
mėnai neatsiklauswnt Washing- 
torio. Christopher buvo' «nė‘vie^

trumpai ir aiškiai diktuoti susi
tarimus.

Warren Christopher baigė 
savo misiją Alžire ir grįžo su 
visais patarėjais ir technikais. 
Jis pirmas pasveikino Alžiro 
aerodroman nusileidusius ame
rikiečius, įtikina, juos, kad jie y 
yra JAV vyriausybės globoje. 
Pranešė jiems, kad išvažiuoja 
į Wiesbadeną sveikatai patik
rinti ,o iš ten galės skristi namo. 
Juos išvežė JAV lėktuvas — li
goninė.

JOAN IR SEN. EDWARD 
KENNEDY SKIRIASI

nesusipratl-

sekretoriaus
ChristO'pher

Vi

Christo
Ągalioji- 

spręsti 
sitiulk^

SUIMTUOSIUS TARDĖ, MUŠĖ, MIRTIMI GĄSDINO, ŠALČIU KANKINO
BU VES PREZIDENTAS AŠAROJO. BEKLAUSYDAMAS 

VOKIETIJON ATVEŽTU AMERIKIEČIŲ
WIESBADEN. Vokietija. '~

: Irano išlaisvinti amerikiečiai
bus parvežti į Ameriką šešta 
dienį. Jie skris Amerikos trans- 
porto lėktuvu, nusileis Andrew 

j aerodrome.
Buvęs 

Carteris,
j kiekvieną grįžusį amerikietį as-
■ meniškai pasveikino ir apkabi- 
Į no ašarojančiomis akimis.
! ✓— Jūs esate tikri didvyriai, 
į tokio pavojaus metu nepalūžu-
sieji ir Amerikai gėdos nepada
riusieji. ..

į Prezidentas pasakė, kad Ame
rika, patyrusi apie dabartiniu 
Irano valdovu elgesį, žiaurumus 
ir barbariškumus, ilgai neuž
mirš tokio žiauraus elgesio su 
žmo’nėmis, nieko Tranui nenusi
kaltusiais. _

Buvęs prezidentas ilgai kai-

TŪKSTANCLAI NORI 
GAUTI DARBĄ

• -EAST CHICAGO, Indiana.— 
Inland Steel bendrovė yra už
daryta.. Ji paskelbė, kad trečia- 
dienį bus priimami pareiškimai -Vž‘r;Į ir į.Ameriko 
ateityje norinčių dirbti toje-, 
bendrovėje. Trečiadienio rytą 1 
eilės žmonių rikiavosi prie per
sonalinės įstaigos. Vėliau tvar
ka pakriko'. Manoma, kad darbą 
norėjo gauti apie 7,000 žmonių 
minia, kurią sukontroliuoti ne
buvo įmanoma. Prie įstaigos 
sunaikintą, vielų tvora, išlaužyti 
medeliai, d pačioje įstaigoje ne- 
buvo^’-įmanoma palaikyki ele
mentarią tvarką-

Unijos vadovybė pakaltino 
bendrovę neteisingų vilčių skel
bimu ir gandų skleidimu.

ATĖMĖ JAV PILIETYBĘ

f bejosi su Bruce Laingen;, btfvu 
siu Amerikos ambasados Tehe 
rane reikalų vedėju, visiškai at 
skirtu nuo pasaulio ir laikyta 
Irano užsienio reikalų ministe 
rijos kambaryje. Bruce Laingei: 
buvo kartu su kitais atvežtas i 

karo ligo
nine Wiesbadene-

j Pirmadienį įkaitams buvo pa
sakytą, kad jie bus išvežami, 
bet nepasakyta, kur juos veš 
Suimtuosius visa laiką saugoje 
speciali paties mulos Chomeini 
sudaryta studentų sargyba. B. 
I.aingeno, dar du JAV pareigu 
nai buvd laikyti užsienio reika
lų ministerijoje. ., . ..

— Vienas dalykas aišku, - 
tarė Jimmy Carteris,— su ame
rikiečiais Irano policija elgėsi 

’ daug žiauriau, negu mes buvo 
.Į me girdėję ir įsivaizdavom. Vi 

są laiką jie buvo laikyti visiškoj
< izoliacijoj. Jie neturėjo jokiu 

žinių, kas darėsi pasaulyje ir ką

NAUJA RAUDONARMIEČIŲ 
RŪŠIS — samdiniai

“Ne visi į Afganistaną vyksta 
prievarta”, rašo Vokietijoje lei
džiamas rusų emigrantų žurna
las Posev (1980 m. liepos mėn.). 
“Sovietų Sąjungoje atsirado nau-T 
ja karių rūšis — samdiniai. 
Lengvo pinigo mėgėjai, užver
buoti į specialius topografų ir 
radijistų kursus, apgyvendinti 
Maskvos Valstybinio universi
teto bendrabutyje, skirtame už
sieniečiams studentams... Į Af
ganistaną vykstantiems kursan
tams mokslas pagreitintas, mo
kamos stipendijos po 400 rublių 
į mėnesį. Visa tai laikoma pa
slaptyje: apmokymo metu sam
diniai dėvi ne uniformas, bet 
užsienietišką apdarą. Savieji 
juos laiko užsieniečiais studen
tais, o su užsieniečiais, besimo
kinančiais Maskvos universitete, 
jiems pažintys griežtai uždraus
tos”.

Straipsnio autorius aprašo iš 
Afganistano sugrįžusį karininką, 
kuris skundęsis savo likimu. Jį 
erzino tai, kad jis dalyvavo vie
šoje intervencijoje ir siuntė ka
reivius “gėdingai mirčiai”. Jį py
kino. kad jam žadėjo sugrįžus 
pusę algos mokėti “certifikatais”, 
o užmokėjo rubliais: “O ką gi 
už juos nupirksi?” Į Afganista
ną vykstąs pulkininkas gyrėsi, 
kad sugrįžęs jis įsigys Fordą — 
jis jau turįs Volgą. (Elta)

SERŽANTAS ĖJO GENE
ROLO PAREIGAS

Aukščiausias teisinas 7.2 bal- darė amerikiečiai suimtiesiemse Inkams.

WIESBADEN, Vokietija. — 
Paaiškėjo, kad ne visi Ameri
kos diplomatai ir sargai taip ja*t 
lengvai rankas nuleido ir ati
davė Amerikos ambasada gre-

WASHINGTON.— Senatorius 
Edward Kennedy’ (D., Mass.) 
trečiadienį pareiškė, kad jis ir 
jo žmona Joan ruošiasi oficia
liai baigti 22 metus trukusias 
vedybas. Jie keletą metų gyve
no atskirai, tik senatorius Ken
nedy, kandidatuodamas į pre
zidentūrą, pavaizdavo', kad jo 
šeimos santykiai yra tvarkingi. ■ 
Jie turi tris vaikus.

Ryšium su .numatomomis 
skyrybomis vėl atsinaujino kal
bos apie (.bappaquiddick; įvy
kius ir apie Joanos alkoholizmą.

i — Senatas patvirtino Valsty
bės sekretoriumi gen. Aleksand
rą M. Haig Ir. D3:6 balsų dau
guma. Sen. Richard Schweiker 
patvirtintas Sveikatos ir socia
linių reikalų sekretoriumi, fi
nansininkas Donald T. Regan 
patvirtintas iždo sekretorium, o 
William Brock — prekybos rep
rezentantu. Jie gavo visus 99 se
natorių balsus-

su dauguma atėmė Fec'dorui 
Fedorenko Amerikos pilietybę. 
Įrodyta, kad jis nacių I 
tarnavo sargybiniu I reblinkos 
koncentracijos stovykloje. 73 
metų Fedorenko Amerikon at
vyko 1919 metais. Treblinkoje 
buvo nužuilyta apie 800,900 as
menų. Fedorenko aiškino teis
mui, kad vokiečiai jį paskyrė 

Isargybiniu kartu su kitais 120
Sovietų karo belaisvių.

JAV distrikto teisėjas Nor
man G. Roettger buvo nuspren
dęs .kad Fedorenko buvo sar
gybiniu nesavanoriškai. Jis yra 
dirbęs liejykloje, o dabar gau
na pensiją, gyvena Connecticut 
valstijoje. Jį bandys deportuoti 
i

pa^ 
sta- 

Dabar už stati-

~ .Alžiro valdžia žada 
kelti iki 42 dolerių naftos 

_____  __  ___ : tinaitės-kainą 
Inas Jo žinioje dirbo pata- inaitę mokins* -$41.

išlaisvinti.
Išlaisvintųjų giminės 

laikais į-u0 greičiau pasimatyti su 
vo vaikais ir giminėmis, bet vy 
riausybė pataria Vokietijon ne 
skristi. Visi bus parvežti į Ame 
riką ir galės laisvai pasimatyti. 

į išsikalbėti su savo artimaisiais, 
iO vėliau vėl įsijungti į visuome 
i ninį gyvenimą ir darbą.

Visa eilė pareigūnų informa 
vo išlaisvintus amerikiečiu-, 
apie spaudimą, padarytą j da
bartinę Irano vyriausybę, kad 
paleistų visus suimtuosius ir 
teismo laidomus įdėjimuose 
ambasadoje.

Platų pranešimą padarė, bu
vęs sekretorius ( yrus Vance, 
kuris labai gerai žinojo Am*ii 
kos santykius su Iranu šacho 
laikais ir tuojau po mulos Cho- 
meini suruošto perversmo. Pra 
nešimą papildė ir buv. Valsty- 

rikieeiai išvežti iš Irano, bet visi ( sekretorius E. Muskie, ku- 
Amerikos ambasados doku-/‘am teko vesti pa itannms su 
mentai tebeliko ambasadoje. : dabartine Irano vyriausybe ir 
Pasirodo, kad ta pati studentų, a‘«tovu Navabi. Paaiškinimus 
grupė, kurį suėmė ameriįečius iMaisymtiems davė ir Zbigniew 
ir visą -laiką įkaitus saugojo,, Bfžėžiiiskis, bu\ęs prez-^ Carte- 
dabar pasiliko ambasadai ap- .r’° pattftėjas. ,
saugoti. L buv<> I*'

gimtąją Ukrainą.

STUDENTAI TEBESAUGO 
JAV AMBASADĄ ,

Ame-

norėtu
sa-

Kada studentų gauja pradėjo 
veržtis į Amerikos ambasada, 
sargybą ėjęs marinų seržantas 
James M. Lopez tuojau uždarė 
ambasados geležinius vartus ir 
neįleido užpuolikų- Paaiškėjus, 
kad tuometinė Irano valdžia jo- 

’ kios pagalbos neatsiųs ir mi
nios nesuvaldys, jis ėmėsi ini
ciatyvos tarnautojams išlais
vinti. Kiti įkaitai gyrė seržanto

ii

Išlaisvintieji ’buvę labai pa-

Jis elgėsi kaip tikras ge- 
n rolas, U j 

pri< š:nhs 
stud< n t ii
nors jis parodė iniciatyvos ir di
delės drąsos.

- pasakojo tarnauto- 
s negalėjo sėkmingai

toki o m s ga usi u m s 
ginkluotoms jėgoms,

— Ketvirtadieni aukso unci
ja kainavo $567.00.

tenkinti, kad jie turėjo progos 
pasikalbėti su Jimmy Carteriu, 
net ir nustojusiu eiti preziden
tų pareigas. Išleisti amerikie
čiai patenkinti gautomis žinio
mis, nes yra įsitikinę, kad JAV 
pareigūnai visą laiką savo tar
nautojais rūpinosi.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas

V metai

Redaguoja PRANAS ŠULAS
Sausiu 2X 1981 — NT. 4 (163)

Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

ŠIS TAS APIE PAJAMŲ FEDERALINIUS 
MOKESČIUS

Xeziurint į vi-as kalbas iš- Chicagoje Problemų spren- 
VVaJiing.ono, 1). C., dėl paja.|'dimo (Resolution) įstaigos te
mų mokesčių sumažinimo, ten i Icfono numeris yra 135-1040.

ši informacija gauta iš Inter 
nal Revenue Service įstaigos, 
esančios Chicagoje).

Pranas Fabijonas

nėra jokių žinių, kad Kongre-Į 
s; s būtų išleidęs bet kokius 
nuostatus mokesčių sumaži
nimo reikalu ir nėra jokių pa-j 
keitimų dėl šių metų pajamų] 
mokesčių.

KUO-A trumpąją formą gali 
užpildyti tie? kurių pajamos 
siekia $26.000 arba mažiau, 
(sto.OOO, jei esate vedę^ ir pil
dote formą bendrai -joint re
turn) ir visos pajamos yra iš 
uždarbio, algos arbatpinigių 
(lips), ir nedarbo kompensa
cijos. Nežiūrim kokio didumo 
gaunanij iš kapitalo turi 
būti įrašomi į pajamas.

Iš nuošimčiu bei dividentu, 
jei jų yra nedaugiau kaip 106 
dol., prie mokesčių formos 
reikia pridėti '▼ schedul
Jej daugiau kaip 100 dol. di- 

videnlų, tai reik užpildyti 
-diedui B.

Ilgoji 1040 formą gali 
naudojama, jei jūs detali 
išdėstole išlaida>? turint ▼ 
imtino- (exemptions), jei 
guogiu ir daugiau, negu devy- 
nius jei bendrai (jointly) 'pildo, 
te; ir turite kai kuriuos kredi
tus k. a. dėl energijas taupy
mo (conservation).

Pavienis (singlo) asmuo gali 
sutaupyti pinigų, išdėstąs (įti
ni izirrg) atskaitymus (deduc
tions) jei iš viso yra daugiau

GALI
x a (: i v x CKENi ėj f;
GAUTI KOMPENSA

CIJĄ

ne

būti 
čkai 

» iš-

auo nacių nukentėję žydų 
tautybės žmonės, gali kr.eiptis,{ 
kad gautų kompensaciją iš. 
specialiai neseniai sudaryto j 
fondo. Kompensaciją negalės! 
būti didesnė negu 5,000 vokiej 
čių markių ($2,500) vienam as j 
meniui. J

Tie asmenys, kurie dėl svar-j 
bin priežasčių dėl kompensaci
jos nesikreipė, taip pat gali 
prašyli pašalpos iš minėto spe 
rialaus fondo.

Suinteresuoti asmenys gauti 
vienkartinę pašalpą, privalo 
ne vėliau 1981 m. gruodžio 31} 
d. pasiųsti pareiškimą šiuo 
adresu:

Conference on Peoples Ma
terial Claims Against Germa-

6000
Petti:

ny Grunebdrgweg 1 
Frankfurt, Germa n v.

ENATOKIAUS SGHWEIKE 
Rf() NAUDINGOS REKO

MENDACIJOS

negu $2,300, kuri yra standar-) 
linio atskaitymo deduction 
(dabar vadinama “zero 

•; ket amount).
Šeimos su mažesnėmis 

jamomis. negu $10,000 
1980 imtus gali a įsi skaityti 
kesčių kredito iki <>00, jei
m a saw. federal in i u> mokes-

pa- 
už

ino

šiais metais.
Mokesčių mokėtoja^ gali su

mažinti mokestines sąskaitas 
prašant (claiming) k red ii ų
už parinktas energijos taupy-Į 
mo priemone^, vaiko apsau-l 
gos (child-carc) išlaidas arba 
už politinams kandidatams ■ 
kontribucijas, siu - kartu yru! 
specialus kreditas dėl tam lik-j 
rų pajamų vyrelio amžiaus, 
žmonių. Mokesčiu ištaiga (IR-l 
S) gali padėti jum> apskai-' 
eilioti šiuos sutaupymu>.

Kaip visada, IR įstaiga no
riai padeda mokesčių mokr- 
*ojams. kuine nugali visko ap-Į 
skaičiuoti. I

POPIEŽIAUS TURTUS DALINA NETURTINGIEMS
Italijos menininko Bernardo Slrozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas.

DŽL bendrai valdomo turto paveldėjimo
TVARKYMO 7 : '

. laikinai 
1 Fto i 

Penu>vlvaniios valstijos sc-1 . • inatorius Schweikeris pasiūlė j
Washingtone. I). C. kad nuo j 
anglų kalbos lesto JAV pilie
tybei įgyti būtų atsisakyta imi
grantams, sulaukusiems 50 m. 
amžiaus, kurie šiame krašte 
gautų JAV pilietybę, tą įsta- 
yra išgyvenę 20 melų.

Apie 5,000 naujų imigrantų 
tą įstatymą pakeitus, gautų J-? 
A V pilietybę.

Tas pats senatorius reika-j 
Jauja, kad Darbo depailamenj 
tas pagreitintų labai 
namas vadin. "Black 
į’Juodų Plaučių) byla-.
To paties senatoriam pastan

gomis, sėkmingai priimta- 
nate įstatymo pakeitimas, 
pensininkams (senioram>) 
tų leista panaudoti 
korele jų tapatybei 
(indentification) dėl 
Iransportaci ja šiame
naudotis.

vilki-Į

bū- 
Mvdicai\

MEXIMS MAISTAS PRISTA
TOMAS I XAMLS

Dog35 Liie

wwerwise
ROCK SALT AND SNOW- MElT^G 
CHEMICALS CAN (RRiTATE 
A DOGS RAWS AND EVEN 
MAKE HIM SICK. V/HEN K. 
LICKS THEM OFF. SPONGE 
BOWSERS PWS WHEN 
HE COMES IN FROM A 
WINTER WALK.

S »

FEEDING TIPS
DOGS NEED MORE THAN 
4C SEPARATE NUTRIENTS TO 
ACHIEVE A BALANCED ClET. 
9OAS0L WILL GET ALL OF 
FHESE MjTteiGHTTS W A 
High quality pre°areO 
DOG FOOD.

UNCOMMONS£NS£
THE AaiMG DOG’S HEARING 
AND EYESIGHT OFTEN BECOME 
LESS ACUTE, BUT OLD FIDO 
DOES MOT SUFFER. HE 
COMPENSATES RX THESE 
LOSSES WITH THE DOG’S 
SUPER? SCENTING AB'LITY 
>E ONE SENSE UNAFFECTED 
dr age.

Chicago .nicto meres vatl. J^jg KLAUSIATE, 
Senior Citizens and Handicap-j 
ped įstaiga turi suorganizavusi 
maisto pristatymą į namus šio 
miesto gyvenantiems 60 m. am. 
arba vyresniems invalidams, 
kurie patys gali maitintis.

įstaiga pristato karstus pus
ryčius ir vakarienę į išvardin
tų asmenų namus nuo 5 iki 7 
dienų per savaitę.

Maistas pristatomas į namus 
tiems vyresnio amžiaus asme
nims, kurie išleisti iš ligoninių, 

patys mai-
pasigaminti, neturint vi_. 
i arba negalį gauti mais- 
) maisto kitais būdais. 
: maiste pristatymą ima

mas mažas atlyginimas, psgal 
to asmens pajėgumą.

Daugiau informacijų suin
teresuoti gali gauti, paskam- 
binii> tel. 711-3221.

K. P-nis

KL Pasakykite, kokio am- 
žiaus žmonės daugiau studi
juoja -— vyresnieji ar jauni
mas? J. O.

Bet kuris bendrai valdomas turtas, (vad. “joint te
nancy” forma), su paveldėjimo teise teisme nebus patvir
tintas (probate) pirmajam(vyrui-žmonai)mirusJeigu mi
ręs “joint, tenant” turėtų sudarytą testamentą, kuriuo jis 
ar ji bandytų pavesti savo ar jos nuosavybės teisę (owner
ship) interesą toje bendroje nuosavybėje, ši testamen
to dalis neveiktų. Bendrai valdomas turtas (assets) pri
klauso pasilikusiam gyvam bendrajam savininkuiė Na
mas, automobilis ir žemė, priklauso palikuoniui valdan
čiam bendrą (joint) nuosavybę. Taigi, bendrai valdoma 
nuosavybė negali būti išskirta (given away) surašytu 
testamentu. Pasilikęs gyvas bendros nuosavybės valdy
tojas, turi 100 proe. valdymo teisę, tampa to turto vie
ninteliu savininku. Dėl šios priežasties ir yra tikslinga, 
kad niekas nesinaudotų bendros turto nuosavybės (jo
int tenancy) forma su palikuonio teise (surviving ower- 
ship), išskiriant tiktai pirmųjų vedybų vyrą arba žmo
ną, turint tuos pačius savo vaikus, t. y. tuos pačius tur
to įpėdinius.

Kai bendros nuosavybės palikuonis miršta, turtas 
teisme bus patvirtintas. Jūs, iš tikrųjų, atidėsite teisme 
patvirtinimą po pirmojo sutuoktinio mirties, kas galė
tų ateityje sutaupyti kiek pinigo.,

Šiuo atveju yra kitas geras reikalas — nenaudoti 
bendro turta-yaldymo formos su palikuonių teise (joint 

j tenancy with right of - survivorship). Daleiski, — jūs 
Į esate našlė ar našlys arba viengungisrt1 Jeigu jūsų vai- 

_ įkas yra bendro turto savininkas su jumis, tai pagal 
Aire ATQ AirAVTT? veikiančią definiciją tuo atveju vaikas daugely pagal šio 
lYllbo AloAlkUlYliL krašto valstijų nuostatu valdo 100 proc. jūsų turtą. 

.. ,A_O • ■ .> - J tas vaikas yra įsiskolinęs, jūs atsiduriate didėlėn 
^7J^Ūdon’ kadangi, kreditoriai jūsų vaikė,.kuris yra ben- 

situokėme 1977 jn. galvojome, to tuito savininkas su tėvais, 
kad gerai gyvensime dar dau- nuosavybe.
geli“ metų. Tačiau pirmos žmo

yra susiję su bendra

’] Daugelyje skaičiuje bylų, kreditoriai vaikomi kuris 
nos viešas, pareiškimas (state, j yra bendro turto savininkas su tėvais, reiškia pretenzi- 
ment) man sukelia rūpesčio ir.‘ ją j bendrai valdomą nuosavybę. Kitais' žodžiais tariant «■« z. I-■» io+'zS r'r*'! z\ nnrti-  . • • • v •

kreditoriai paima savo žinion •'jūsų nuosavybę, kad bū
tų skolos apmokėtos iš jūsų' bendrai valdomo, turto sa-

ATS. Ragai New Ybrko Ko
legijos tarybos prezid. George 
H. Handfordo surinktus duo
menis paaiškėjo, kad jau da
bar šio krašto 5 mil. nepilno 
laiko (part-time) vyresnio 
amžiaus studentai sudaro dau 
gumą, negu tradicinių metų 
jaunuoliai. Ta studija rado> 

amžiaus 
Taip pat 

kad šil
ti ides ne
didesnis

tradicinių 
Ta studija 

vyresnio 
studentu v ra 56' <. 
iš studijos sužinome 
augusių studentų su 
mis pajamomis yra 
skaičius; jie nori įsigyti dau
giau mokslo žinių ir įsigyti 
profesinį įsilavinimą. negu tie 
asmenys, kurie dirba fanuose. 
Be to, vyresnieji dirbą biznyje 

i ir profesinėse srityse; jie yra 
pamėgę ką nors daugiau suži
urti iš savo specialybės, negu 
tie, kurie dirba agrikultūroje? 
kasyklose, statybose ir trans- 

Xuo šių metų pradžios jve-i portacijoje. Kita studentų rū5 
sta naujų sąskaitų, vad. X. O. šis, tai viengungiai, kurie nie- 
\V.tvarka.Atidarius tokiaą sąs-ikad nebuvę vedę ar divor- 
skaitą taupymo bendrovėser savę. bet jau vyr. asmenys. Jie 
už įdėtus pinigus moka 5q4 j daugiau įsitraukia į mokymosi 
proc. v I sriU, hegu kiti.

bevaikės moterys, daugiau įsi
traukia į sludijasjiegu t< s nio- 
tervs ,kurios turi vaiku. Pažv- 
mėtina, kad besimokančių mo 
teru skaičius smarkiai krito, 
ypač tų, kurios susilankė o—6 
vaikus. .V. š-nė

\AR. AMŽIAUS ASMEMIMS 
TEIKIAMOS LENGVATOS

ČEKIU SĄSKAITAS 
ATIDARANT

u
•king yra 
ininmnnnr.

jei jūsų balanas bus mažesnis 
negu $750.

nmžiav- i.snirn :n

namas ('becking yra nemoku
si! $250 minimum balan-u jūsų' 
sąskaitoje. Jū 
jei hylan

už
movus

mo,

ne.

ii niiosim-i

an c

s nz 
jokio

aš noriu žinoti įstatymo nuos
tata tokios ' rūšies būklėje. 
Nors Soč. See. įstaiga atsiun-v .. T £ • • - . .
tė man kelis puslapius infor- vtniiiko.. Labai naivu manyti, kad jeigu jus nepasaky- • 

nė. site savo vaikui apie bendrąją sąskaitą arbą bendrus 
aš (joint) stakus,tuo pačiu, apsaugosite,save. Šiame kompu- 

išviso negaliu suprasti kompj terių amžiuje, jūsų vaikų skolintojai gali patikrinti jū- 
likuotos nuostatų kalbos j įų gyvenamoje apylinkėje-kiekviena banką, jūsų pa-

▼Irs varde esamą taupmenų sąskaitą per keletą valandų, ne- 
ATS. Soc. Sec. distrikto me- žiūrint to, kur jūs gyvenate. Bet kuris advokatas, už- 

nadzeres dėka, mes turime ais- vedęs bylą dėl skolos nesumokėjimo,skolininką užkausia:
1 Ai jus tunte g}vus tėvus? Advokatas patikrina per 
apylinkės kreditorių organizaciją ir komputerių pa
galba iš bankų sužino tėvo ar motinos taupmenų sąskai
tas. kur jie gyvena.

Štai konkretus pavyzdys. Advokatas paklausė duk
terį, kuri turėjo skolų, ar ji turinti gyvenančius tėvus? 
Ji atsakė: “Taip, motiną” ir davė motinos adresą. Ir 

jadvokatas užtruko mažiau, negu dvi dienas ir banko 
tvud m. ciiii/.idin, vuiiam nv I , . . . - ,
darbinga. Į jūsų teisę (pagal bei taupomos bendroves komputeriai pasakė santaupų 
vyro uždarbio rekordus) tas Paaiškėjo, kad motinos saskatose yra ir dukters

macijų, bet aš paskaičiusi 
galiu gauti aiškų atsaką.

likuotos nuostatų kalbos.
Mrs. P. R-nė

kų jums atsaką.
diversuota žmona” — Virgi- O
nas- Drake - pareiškė, — “gali 
gauti išmokas pagal jos vyro 
uždarbio rekordus, jei ji nėra 

būti teisėtai 
Ine tU, prieš 
jos amžius 
a?ba sulan-

ištekėjusi. Ji turi 
i su juo vedusi 10 
galutinį divorsa; 
turi būti 60 metu c 
kus 50 m. amžiaus, būnant ne

neturi Reikšmės gauti išmo
kas. Kaip našlės, jūsų išniokos 
bus tokios pačios, nežiūrint i 

Taip pat tos vyio ex-žmonds taip pat to-
kias teises’’, —paaiškininą bai
gia nienadžerė Virginia Dra
ke..

KL. Mano vyre pirmoji žųio- 
na man pasakė, 
Ii jo 
mirti 
metu

Kad ji gaiinan- 
Soc. S c. išmokas po jc 
s. Jie buvo vedę prieš 30 
ir išsiskyrė 1972 m. Jis

|v<>iniin( , n< žiūrint 
j ei a u s

če.. Jūs turite būti 
at- žiaus ar wn-snis.

bn> i jų >kai-

65 iil ahi 
Kaimenė .V.

Kaimietis ir lape
<T „nA Unr'p 

S-’kvk tn. bičiuli mano.
a» klvs

I d v? vifu 
! IĮ sočiai tu laikai.
j Dažnai valai, 
i švelniai paglostai

k°'ri'pČiui tarė:

trvn draugystę užtarnavo, 
rp'et paskui tave seka?

KL. Mano žmona ir aš išsi
skyrėme. Aš parašiau čekį ant 
vad. “joint bank account*’, bet 
tas čekis nebuvo apmokėtas. 
Rankas pranešė, kad toje są- 
. kaitoje nėra pingių. Pasiro
do, kad mano žmona nuėjo į 
tą banką ir išėmė visus pini
gus. Ar ji galėjo taip pada
ryti? Kokiu būdu aš tuos pini
gus galėčiau atgauti.Toje berr- 
roje sąskaitoje buvo daugiau’ 
negu $2,000. Susirūpinės V.V.i

ATS. Kiekviena šalis iš va J 
dinamos “joint bank account’* 
gali pinigus išimti iš tos ban
ko sąskaitos tiek? kiek jis ar ji 
pageidauja. Tai yra natūralus 
reiškinys vad. “joint" sąskai
tos — pinigus Ixt kuri šalis 
laisvai .gali ifehmtT.

Jūs iŠ bafik’o ncgafilc. išrei* 
kalanti tų išinMų *2,5bO. Už- 
užmirškite apie lai.

vardas, pavardė. Advokatas tuojau pridėjo banko sąs
kaitą ir paėmė pinigus, nes turėjo teismo nutarimą, va- 

j dinamą “judgement”, kad išmokėtų skolas dukters kre
ditoriams. Advokatas paklausė, kodėl motina Į rašė Į 
savo taupmenų knygelę dukters vardą, ji atsakė, kad 

išlaidas”., 
sutaupyti 
ką reiktų

“sutaupytų teisme patvirtinimo
Advokatas motinai atsakė, kad “jūs norėjote 
patvirtinimo išlaidas, o dabar nieko neturite 
patvirtinti.” (Bus daugiau)

(probate)

Pr. štilas

•Jei re;k važniotl ji i briką Įkinkai
Tr lauke d3rl-unj;ėfc su juo tu sutartinai. . r...
Tač’au visų žvėrių jam daugiausia trūksta išminties” 

“Ak, kūtn.ą, IX protas čia svarbu, isties.
Man tik reik.'kud rnąne jis vežt)^’v'' '

! Ir botago prisibijotų”,,

Gera žmona
-—Jonas turi labai gerą žino

mą. Ji jam batus nutraukia.
“ Kai jis namtfTjrįžta?
4- Ne. Kai ii namų non išeiti.

- Kur tu gimei ?
Št, r^terburge.

—* Kur apsivedei ?

THE pttGWS
TWO DOGS TO AMSRlC4b

FOR. GUARDING, TH3 
-CTMERASFAMO, 
FO^HUMTINGb

ŪMOJ 51RE 8WJ5ER ' 
*®ws MB BBflmCAnoM 
1*33 AT ALL TIMES. ANIMAL. » 
SHELTERS REPORT THAT 
LAOC.CP IDENTIFICATION 0 
1® MOST COMMON 
CAUSE OF PEKMANENWr t Dr 1 vw 7

M į**■« ■-----n— r«! - MAA.

DOGS THAT SPEND MUCH YVU* 
OUTDOORS N THE WITTER NES) 
EXTRA FUEL TOMMNV4N MW 
TEMPERMU?E.<MCRWSERD03 J 
DIET WAT l£AST ONE-RXJRTH 4

Vytautas Petraitis,’ PAfcAKECIQ^p^aJ Kr^lo 
yą, 217 pąl., .gą.UBUnlfs Naujieji, Kaina SS

O-kin daKir 
Leningrade. - Naujienos, Cliicaj* 1981



ANTANAS PLEŠKYS

Atsakymas Jurgiui Ged’minėnui, Kanadoje, j jo straipsnį “Skir
tingos nuomonės”, paskelbtą “Karyje” 1980 m. spalio Nr. 8

Kaip matome iš to pareiški
mo, kad Lietuvos nepasiprieši- 
nimas Sovietų okupacijai, iš pra 
džių labai kenkė ALTos veiklai 
Lietuvos laisvinimo darbe. So
vietai net Madrido konferencijo
je dar aiškino, kad Lietuva ir ki
tos Baltijos valstybės pačios sa
vo noru įsijungė į Sovietų; S-gą.

Kad BALFas galėtų veikti 
JAV-ėse buvo inkorporuotas 
Illinois state ir išimtas chrteris. 
Savo veikalai užsienyje BAL
Fas pasinaudojo katalikiškos or
ganizacijos NCWC numeriu, nes 
ALRKF — Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacija buvo tos 
NGW.C organizacijos padalinys.

Sovietų S-ga' dėjo visas pas
tangas, kad BALFas neįeitų j 
Tautinį Karo Fondą — UWF ir 
savo veiklai iš to fondo negautų 
lėšų- Šitas Sovietų žygis nepasi
sekė ir 1944 m. sugpiūčio 7 d. 
per kun. Končių buvo gauta 

. džiauginanti žinia, kad NAtiona] 
WAR FOND — NWF —Nacio
nalinis karo Fondas, BALFo šal
pos (1944 ir-1945 m.) veiklai pas 
kyrė 265,000 dolerių. Apie tai 
plačiau prel. kun. J. Končius ra- 
šoz.sąvo knygoje “Atsiminimai iš 
BALFo veiklos”.

“Po keturių metų Amerikos 
Lietuvių Tarybos — ALTo, BAL 
Foir kai kurių kitų tautinių 
grupių pastangomis JAV Sena
tas ir Atstovų Rūmai 1948 m. 
birželio 18 d. išleido labai svar
bų mums įstatymą, kuris vadi
nosi -DISPLACED PERSONS 
ACT 774. Jis suteikė teisę vy- 
riausvbei įleisti Amerikon 205,- 
000 tremtinių bei pabėgėlių. AL
To tiesioginis uždavinys — rūpin 
tis Lietuvos. išlaisvinimu. BAL
Fas ' turėjo karitatinį tikslą, to
dėl ALTa žiaugėsi, kad BAL
Fas su pirmininku kun. Juozų 
Končiumi priešakyje apsiėmė 
dirbti tremtinių įkurdinimo dar 
bą JAV; Tą didelį-uždavinį BAU

Fas gerai, garbingai ir sėkmin
gai atliko”. (Kun- A. L. T. pi. 
114.) Į

Lietuvių pabėgėlių masė Vo
kietijoje, taip pat susilaukė iš 
BALFo pašalpas drabužiais, ypač 
moterys, kiek blogiau buvo vy
rams. Gautoms drabužių siun- _ 
toms išdalyti, patys stovyklų 
gyventojai išsirinkdavo komite-, 
tus ir pakamitečius ir šie pagal 
iš anksto apklausinėtus pageida-! 
vimus, pagal galimybes gautas, 
gėrybes skirstė. Žinomą, visų 
pageidavimų patenkinti negalė-! 
jo, kadangi siuntos buvo ribo-Į 
tos.

Gyvenau keliose pabėgėlių sto 
vykiose, bet apie jokias skirsty-. 
mo komitetų vagystes, kaip tei
gia Jurgis Gedeminėnas, negir
dėjau. Nesigirdi ir šiandien čia 
Amerikoje, nebent kokia prasi-’ 
gėrusi, girta valkatų gauja taip! JAV. 
šneka. Į ’ '

Atvykus į JAV ir New Yorke’ 
išlipus iš laivo, lietuvius pasitik-■ 
davo BALFo atstovai. Kiekvie-Į . . . 1 nai seimai ir pavieniam asme- 
niui suteikdavo mažą piniginę do 
vanėlę. Atlikus visus muitinės Į 
formalumus, lyg kokius žąsy-j 
čius, susodindavo į autobusus,* 
nuveždavo į gelžkelio (geležin
kelio) stotį, susodindavo į vago
nus ir pasiųsdavo -į numatytą 
vietą. Tai buvo nemaža pagalba, 
be kalbos svetimame krašte.

BALFas ir šiandien JAV vei
kia gana sėkmingai. Kasmet su-

Kalifornijos pakraščiuose.

gan patekę lietuviai ir pačiose

Jurgis Gedeminėnas, norėda
mas įžeisti ir pažeminti BALFą, 
porina savo sugalvotą pasakėlę, 
neva tai įkaušusių — pusgirčių 
pašnekesį sėdint prie bokalų ar 
atkimštų whisky bonkų:

“BALFas Kanadoje jau visai 
baigiamas pamiršti ir prisimena
mas tik pajuokaujant. “Šitam 
tautiečiui, buvo juokaujama be
geriančių alų tautiečių būrely
je. “nereikėjo 20 metų pirkti dra 
bužių Kanadoje, nes gerai apsi
rūpino, bedalindamas BALFo 
skudurėlius Vokietijoje”-..

Yra posakis: “Apie ką negir-
renka apie 10 tūkstančių dolerių tas galvoja, tą girtas išplepa”, i 
auku. Tos aukos, iš didžiausios* J. Gedeminėnas, rašydamas

‘KARIUI’’ straipsni, tikriausiaidalies pašalpoms, siuntinių for
ma, pasiunčiamos gelžinės (gele-I jau buvo išsipagiriojęs nuo išgef 
žinės) uždangos sušelpimui nu- to alaus. Jo noras pakenkti da_ 
kentėjusių. Kokiais keliais ir ko- bartinei BALFo veiklai, kaltini- 
kiais būdais tai vykdoma, tėra j mus perkeliant BALFo veikė- 
žinoma tik BALFo valdybai ir* jams už vagystes Vokietijoje, 
kontrolės komisijai. Siuntiniai Manau, kad būtų ne prošalį 
ar pinigai, kas naudingiau, yra Į J. G. priminti šį BALFo cen- 
siunčiama ir į kitas šalis, kūrj tro valdybos pirm. Marijos Ru- 
būtinai yra reikalinga pagalba, 

r o taip pagal išgales, šelpiami var

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN-

* ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas- 

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

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
ninio vajaus talką!

Dėl Z. Raulinaičio atsakymo 
Lietuvių spaudos klubui

Z. Raulinaitis rašo:
' — Tačiau atsiųsto protesto 
laiško skelbti Karyje nesutinku, 
štai dėl ko:

1) Jame juntama insinuaci
ja, kad Kario puslapiai yra vir
tę tolygūs okupanto leidžiamo 
“Gimtojo’ Krašto“ puslapiams.” 

■ Į Kad panašiai yra, matome 
, iš paties straipsnio “Skirtingos 
nuomonės” turinio. Argi jo Z. 
Raulinaitis, prieš spausdinda
mas, neskaitė?! štai tie perlai: 

“Kai Vliko pirmininku buvo 
išrinktas K. Bobelis, vienas iš 
pagrindinių Alto vadovų...” 
(Žiūrėkit kokia didelė ir mirti
na nuodėmė padalyta! O ką 

. Gediminėnas siūlo VLIKo' pir
mininku, ar tik ne “rodinos” 
vadovą?) "Net esu girdėjęs tau
tiečių juoką, kad tai yra tas pat, 
kaip vilkui pavesti ganyti ave
lių pulką”.

veiksnius, juos tiksliai informuo- m. spalio 15 d., prieš pietus, LGT • Leiskite paklausti Gedinrinė- 
dama, nuolatos prašydama pa- (ALTos) delegacija buvo priim- 0 kas tie tautiečiai yra? Aš 
galbos Lietuvai ir lietuviams,1 ta Baltuosiuose Rūmuose prezi-. įr<yį save skaitau tautiečiu tik 
palaikydama visada Lietuvos by (dento F. D. Roosevelto. Jam neį Yįeno “genijaus 
lą gyva,.. •” (Kng. A. L. T. pl.8). i buvo' pex»kaitv tas n įteiktas.

Šitas pareiškimas yra ALTos’Memorandumas, liečiąs Lietu-Į ^k savo vardu, none! 
veiklos principai, ateities gai
rės, kredo (credo).

Pradžioje toji bendrinė orga
nizacija buvo pavadinta Lietu
vos Gelbėjimo Taryba — LGT. 
Jos gimimo data reikia laikyti 
1940 m. rugpjūčio 10 d. Tą die
ną buvo sudaryta pirmoji LGT 
centro valdyba. Į ją įėjo šių or
ganizacijų atstovai: Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racijos — ALRKF, Lietuvių Ro
mos Katalikų ■ Susivienijimas

s, -- --- nejga-1
perskaitytas ir įteiktas . ]į0-jau mano vardu kalbėti. Kal-

i bėk savo vardu, pone! 
vos okupaciją- Į memorandumą- Toliau: 
prezidentas atsakęs:

“Lietuva n ę priklausomybes 
neprarado —- Lietuvos nepri
klausomybė tik laikinai per
traukta. Ateis laikas, ir Lietuva 
vėl bus laisva”.

(Bus daugiau)

ROCKFORD, i III.
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas

pabėgdamas tariausi: “žmogžu
džiai manęs neturi teisės teis- - 
ti”. Mes šitų raudonųjų žmog
žudžių nematome ir prieš juos 
nekovojame. Kovojame prieš 
brolį, sesę, lietuvį, šmeižiame 
jį ar ją, ir už ką?!. Ar dėl to, 
kad jie besąlyginiai kovoja už 
Lietuvos laisvę ?

Ne daug aš tame straipsnyje 
kliudytų žmonių pažįstu, bet 
vieną — Teodorą Blinstrubą — 
gana gerai pažįstu ir jį žinau 
kaip pavyzdingą kovotoją už 
Lietuvos laisvę. Kitus pažįstu 
š jų darbų, iš jų pasisakymų 
spaudoje- Visi jie yra puikūs 
lietuviai, puikūs kovotojai. Jie 
nieku nėra nusipelnę koinunis- 
iinių paplovų ant' savo galvų.

Gali žmogus darbe suklysti, 
bet kas gi yra be nuodėmės? 
’*Kas esate be nuodėmės, imkit 
ir meskit į ją akmenį!”

Toliau:
“Ir kodėl buvo duodama kal

bėti “Naujienų” redaktoriui M. 
Gudeliui, kuriam pagaL parla-

I mentarines susirinkimo taisyk
les balsas neturėjo būti duoda- 

'mas”. ’
Na, žiūrėkite, koks išminties 

bokštas ir teisybės veidrodis* šį- . 
tas Gediminėnas- Matomai, jis 
dar tik papėliu žindomas, jeigu 
iki šiol nežino, kad šitokius me
todus vartoja tiktai viena pa
saulio sistema, kuri neklaidin
gumu teisę pripažįsta! tik komu

nistams.' ' į-
ženkime truputį toliau. Juk 

sakoma: dar toliau — dar bus 
gražiau:

“K. Bobelio pranešimas — tai 
didžiausias kalbos žalojimo pa
vyzdys: pirmose 13 eilučių 
8 klaidos, kur kalbama -apie be- 
sąlvginę kovą, vedančia i per
galę”-/ :

. Mano’ giliu įsitikinimu, kovo
je ar kovos lauke gramatika; o 
ir sintaksė, netaip jau reika
linga. Tai įrodė kūrėjai savano
riai, mūsų didvyriai miško 
broliai. Ir Gediminėnas rašo:?

“Ne į temą, buvo leidžiamas 
kalbėti antra karta”.

“2) Spaudos žmonės pripažįs
ta ir gerbia slapyvardžius”, —■ 
ęašo Z. Raulinaitis. '

•Argi'tamstele tik vakar gi
męs, kad., nežinai dėl ko slapy- 
vadžiai atsirado ir kodėl jie bu- 
vė vartojami kovojančios tau
tos rašytojų? Prie šio leiskite

(Nukelta į šeštą puslapi)

“Reorgų oficiozu pasidarė 
atentatininko M. Gudelio reda
guojamos Naujienos, kuries yra 
ir Altos garsiakalbis”.

Eikime toliau:
“Bet ten pat sėdėjo nuo nepr.

- sietuvos teisingumo organų pa- 
1 bėgęs suokalbininkas ir bendri- 

'■ ninkas, o' pilnateise seimo atsto
ve dalyvavo moteris, pasižymė
jusi šmeižtų skleidimu prieš 

tautiečius”. / •- . - : J
Minėjimas. įvyks vasario 8 d. L tautiečiai, kažkokie

Lietuvių klubo salėje, 716 fn_ į šmeižtai, atentatininkas, šuo- 
diana Ave. Jį ruošia ALT Rock-į 'a^ininkas, pabėgimas. O nuo 
fordo Skyrius... . , ! ko pabėgo rašantieji ir. smer-

Pąmaldos už žuvusius už Liė-1 kiantieji ?! Ir ką sako apie tai 
tuvos laisvę bus atnašaujamo’s 
Šv. Petro ir Povilo bažnvčioje 
12:15* vai. popiet. Po pamaldų 
iškilmingas-minėjimas vyks są-

'kai — Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga ir Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga “Sandara”. 
Netrukus įsijungė ir Lietuvių 
socialdemokratai- _ -

Pradžia buvo gana sunki, rei
kėjo suderinti tų organizacijų 
labai skirtingas ir priešingas ide
ologines kryptis ir tikslus. Bet 
jas visas jungė meilė Lietuvai, 
lietuvių tautai ir nepriklauso
mybės atstatymui. Visos organi
zacijos vadovavosi demokrati
niais, bendro darbo ir lygybės 
principais. Nei viena organizaci
ja nereikalavo sau pirmenybės 
ar išimtinos teisės, ir savo idėjų 
ir užmačių netaikė primesti ki
toms organizacijoms. Visiems 
buvo aišku, kad veikiant ir dir
bant kartu, darbo rezultatai bus 
didesni ir Lietuvai naudingesni. 
Visų apjungtų organizacijų tar
tas žodis Washingtone bus su
prantamesnis ir žymiai svares
nis. To principo ALTa laikosi ir 
šiandien.

Prieš praedant bet kokią veik
lą LGT (ALTai) pirmiausia rū
pėjo patirti ir išsiaiškinti Was
hingtone JAV valdžios nusista
tymą Lietuvos okupacijos reika
lu. Tuojau buvo padaryti žygiai 
pasimatyti su JAV prezidentu 
Franklin D. Rooseveltu. Ir 1940

rusams parsidavę, raudonųjų 
padlaižiai?! ,

Aš irgi pabėgau nuo 25 metų 
Sibiro tremties. Mane nuteisė 
raudonojo imperializmo teisė
jas, kurio aš nemačiau ir jis ma
nęs nematė. Nuteisė ir mano 
2 metų amžiaus sūnų ir ištrėmė

dienės pareiškimą:
“Humanizmas reikalauja, kad 

vargstančius,.. ligonius ir nus
kriaustuosius skaitytume savo 

Į .broliais ir jiems parodytume ar- 
i timo meile.i

Sovietai nori, kad visi - tylėtų 
ir bijotų. Jie nori užgniaužti bro
lišką meilę ir kilnius užsimoji
mus. Šiandien jų atsiunčiama 
penktoji kolona aktyviai veikia 
mūsų tarpe, dažnai gal nepaste
bėta, kartais priimta kaip kultū- 

. rinės veiklos apraiška”. (BALFo 
vajaus 1978 m. apyskaita).

ALTA
“Sovietų Rusijai brutalia jėga 

1940 m. okupavus Lietuvą, Ame 
rikos lietuviai tuojau subruzdo 
ieškoti būdų ir priemonių jai 
gelbėti. Jie trumpu laiku sujun
gė visas savo jėgas į vieną ben
drinę organizaciją — Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir visą savo 
energiją nukreipė į Jungtinių 
Amerikos Valstybių politinius

1

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimi įkaitytųjų 
reikliais prašom* p&sinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

CHICAGO, IL 60608
SBBIMBIMIIIIIIIIIIIBIIIBH

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką Ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dob
Pavardė ir vardai ________________________________________
Adresas _________________________________________________

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st SL, Chicago, UI

< EŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ♦ FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

9 Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas įkaityto j a*. Priede  dot 
Pavardė ir v*rd** ---------------------------------
Adresai .--------------------------------------------------

, kurn

Programą . išpildys solistė A.; 
Gaižiūnienė-Simonaitytė ir Chi
cagos šauliu šokėjų grupė “Vy: 
tis”. \ 
jau- eilę metų atvyksta mums 
padėti šią šventę švęsti. Jų jau
nieji šokėjai' yra gražiai-pasiro
dę Roekforde. ; ; '

ALTo valdyba kviečia visas* 
organizacijas ir pavienius • aš
menis savo darbu ar pinigine 
auka, prisidėti prie. .-Lietuvoš 
laisvinimo darbų, ž Vieningai 
dirbdami, gražiai- paminėsime 
šią šventę. :' ■.

Savo tarpe dar turime tris sa- 
vanorius-kūrėjus, kurie daly
vaus šventėje- Tenelieka nei 
vienos lietuviškos šeimos, nei 
vieno- lietuvio,- kuris, neatliktų 
savos pareigos. Kviečiame kitų 
kolonijų lietuvius atvykti pas 
mus šios šventės proga.

Rockfordiečiai mielai prisi
mena praeitų metų svečius, ku
riuos išleisdami tarėm: “Ligi 
pasimatymo kitais metais”. Ne
bijokime žiemos šalčių, daly
vaukime pamaldose, pripildyki- 
me salę, atiduokime auką. Su
praskime gyvenimo prasmę: jei 
išmoksime pasiaukoti, atlikti 
pareigą savo tėvynei, giliai šir
dyje jausime džiaugsmą, kurio 
kitur niekaip nepasieksime.

Mums rockfordiečiams parei
ga svėčius gražiai priimti, pa
vaišinti ir šia proga pabendrau
ti. Todėl po programos ruošia-

Chicagos rinktinės šauliai Sibiran, nors jis tai jau tikrai
nebuvo joks' atentatininkas- Aš

mi pietūs. Pageidautina; kad 
bilietus pietums’’ įsigytumėL iš 
anksto pas valdybos, narius. 
Mieli sveteliai, mes nuoširdžiai 
kviečiami; būkite tikri, kad su- 
tiksim-išleisim su maršo’ gar
sais. Rockfordietis

Sponioriau* pavardė, vardas ir vietovė

| TeL 476-2206 j
Sanais MEET THE CHALLENGE!

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- dol.
Pavardė ir vardas _________,---------------  ■ -- ------------------------
Adresas —----------------------------------------------- - ------ ---------------

liėjuri U spaudo* ir galim* gauti knygų rinkoji

• Platinimo vajau* proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ......................
Adresas - -----------------------------------—-----------

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerlkot lietuvių pezt*D- 
ga* daryti (tako* J kraito politiką. 102 p*l. Kaina

Knygo# bu* Įkalusio*, Jei |1JSO leki* arba Money Orderi* 
bua pariųriaa tokiu adresu:

ITTf B*. Batetad 8U, CMea<«, H. THE NATIONAL GUARD

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
® LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duefinenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gy venimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIšKASIŠ PAMARYS, Henriko Tomo-TamaŠausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį perriuntimo Klaidom*.

1 — N*uJ1«no*, Chicago, 8, IlL Friday, January 23, 1981
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Atėjo laikas veikti
Per metų metus lietuviškos išeivijos padangėse 

vyko ir vyksta žodinės kovos,kas ir kaip turi vadovauti 
Lietuvos laisvės kovai. Po piktų išpuolių spaudoje, su
sikirtimų suvažiavimuose eita prie derybų stalo, prie 
kurio buvo tartasi kaip suderinti veiklą tarp Įvairių 
veiksnių ir pasidalyti darbo sritimis. Buvo sugaišta be
galės laiko, išleista krūva sunkiai surinktų pinigų, pri- 
gadinta daug nervų, bet iš visų pastangų nieko 
neišėjo. * ..

N’cko neišėjo.’ir nieko negalėjo išeiti,nes turima rei- 
1: ;lo su diktatūrininkais, kurie kitaip nesupranta visos 
velkies,/kaip pilno pajungimo visos politinės, visuome- 
hinė-V^tūrinės jr net labdaros veiklos 'savo kontrolėje 
vardan tariamos“ taikinės Vienybės, Tokios “vienybės” 
riekia veda i visos lietuviškos išeivijos visuomeninio gy
venimo sugriuvimą ir laisvės kovų palaidojimą. Bet ši
tos tiesos negalima Įrodyti diktatorininkams argu
mentais ar pavyzdžiais iš netolimos praeities, nes jie. 
samprotauja pagal savo ideologijos logiką, kurią laiko 
neklaidinga.

. Prieš lietuvišką išeiviją atsistoja klausimas, kas 
turi jai atstovauti ir kalbėti jos vardu, kreipiantis Į 
Amerikos vyriausybės iiXtitucijas? ' ALTas, ar, prie 
JAV LB Įkurta nekaltu pavadinimu, “Visuomeninių 
re’kalų komisija”? Jokioje politinėje sistemoje negali 
veikti du, o tuo labiau keli tos pačios paskirties orga
nai. Istorija mus moko, kad mirus valdovui ar nušali
nus valdžią, kuri laiką tęsiasi įvairių pretendentų vi
dujinės kovos, iki laimėjusi pusė paima valdžią i sa
vo rankas ir kalba bei veikia vienu vardu.

Frontininkai nepasitenkino vien ALTo žlugdymu, 
nes pastarais metais pasišovė taip pat sužlugdyti ir 
VLIKą, Įkurdami prie PLB, tuo pačiu nekaltu pavadi
nimu/“Visuomeninių reikalų tarnyba” kuri užsimojo 
perimti Lietuvos atstovavimą laisvajame pasaulyje ir 
laisvės kovų tęsimą, tariamai naujais metodais^

Kaip žinoma iš paskutinio VLIKo suvažiavimo, 
Įvykusio Torote, pranešimų, šis klausimas iškilo vi
su aštrumu, bet nebuvo nuspręsta, kas tuo atveju da
rytina.

Atėjo aukščiausias laikas veikti, atmetus Į šalį 
visas kalbas, derybas, apeliavimus į sąžines ir patrio
tizmą. Tokiam uždaviniui išspręsi kaip tak susidarė 
labai palankios sąlygos,išrinkus naują prezidentą ir per
rinkti dalį Kongreso. Prisimintina šioj vietoj, kad fronti
ninkams pasisekė išnaudoti situaciją, išrinkus prez. Car- 
terį, nes jiems artimas Rimas Cesonis, prisidėjęs prie: 
rikiminės kompanijos, atidarė duris į Baltuosius 
Rūmus.

Antru sykiu R. Česoniui Įsitraukus vėl Į rinkiminę 
kampaniją, pasisekė gauti Madrido konferencijos dele
gacijos patarėjo vietą, bet pralaimė^is Cartėriui rinki
mus, reikalai iš pagrindų pakitėjo. Dabar, dr, K. Bobe
liui ir daugeliui lietuvių energingai Įsitraukus rinkimi
nėje kompanjoje už respublikonų partiją ir asmeni
niai už prez. R. Reaganą, atėjo laikas VLIKui ir ALTui 
tarti savo žodį.

Čia neturi būti jokių asmeninių ar grupinių sąskai
tų suvedimų. Reikalas yra rimtas ir principinis. Rei
kia galutinai išspręsti- — ar VLIKud priklauso Lietu-' 
vos laisvės kovų vadovo teisės, gavusio visų polttiniu. 
partijų ir sąjūdžių mandatą, dar būnariti savo žemėje, 
ir vėliau kelius kartus patvirtintus rezistencinių sąjū
džių Įgaliavimais.

VLIKas, atsidūręs tremtyje ir pramatęs ilgų metų 
kovą, Įkūrė Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, tikslu su
daryti platesnę atramą laisvajame pasaulyje, tolimes-. 
nėm laisvės kovoms tęsti. Jokiu būdu, jokiame doku
mente ar susitarime VLIKas nebuvo atsisakęs nuo sa
vo paskirties ar numatęs perleisti savo instorinę misi-' 
ją PLB ar bet kuriai kitai lietuvių organizacijai.

Todėl negali būti vietos jokiems antriniams “VLI- 
Kams”, jei norima išlaikyti Lietuvos atstovavimą lai-
svajame pasaulyje ir laisvės kovų tęstinumą.

Tolygiai ALTas, daug nuveikęs Lietuvos laisvės 
žygiuose ir per dideles pastangas atgabenęs tūkstan
čius naujų atėvių Į ši laisvės kraštą,, neatsisakė nuojsa-. 
vo pirminės pluralistinės ir demokratiniais pagrindais' 
sudarytos, organizacijos, neperdavė savo teisių ir nei-' 
galiojo jokib kito organo veikti ir kalbėti visos Ameri
kos lietuvių išeivijos vardu. Tuo paču negali būti’ tole
ruojamas kažkoks ALTo pakaitalas, pasivadinęs “Vi
suomeninių reikalų komisijos” vardu.

Atėjo laikas šiuo klausimu išsiaiškinti ir priimti 
galutini nutarimą. Tuo tikslu ALTas, drauge su VLI- 
Ku ir Diplomatine Taryba turi -kreiptis raštu ir žo
džiu i naujai sudaromą Amerikos vyriausybę ir išdės
čius susidariusią padėti, prašyti atstatyti VLIKui ir 
ALTui pilnas atstovavimo teisės. Nesivaržyti kokiais 
sumetimais buvo griaunamas ALTas ir VLIKas, nes- 
savo darbais ir žodžiais reiškė pilną pasitikėji-: 
mą Amerikai, rėmė ir veikė pagal Helsinkio su-:

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGVS AMERIKOS LIETUVIAI!•
Vasario Iti proga mes, lietuviai, jungiamės 

iš naujo sutartinai remti Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą ir visais būdais siekti, kad lie
tuvių tauta gyventų amžinai.

Šios didžiosios lietuvių šventės proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vasario 16 sukaktis paminėti ko Įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir 
piinginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuos į organizuotus Lietuvių Bendruo
menės vienetus ir į jau po Bendruomenės šūkiu 
susibūrusius Amerikos lietuvius, prašydamas, kur 
ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės sukakčių minėjimo ruošimo vi
sose lietuvių kolonijose.

Laikau savo pareiga priminti JAV LB LOKd 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos ąukos turi eiti Lietuvos lais
vinimo reikalams ir kad tie pinigai turi būti 
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vyk
domajam Komitetui Chicagojc arba Tarybos 
skyriams vietose.

Pereuodamaš JAV LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą vilti, kad, budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai
kymo reikalui. .Prel. J. BALKUNAS, 
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio

Komiteto Pirmininkas

Karys,1953 Vasario men. Nr.2
,v- ■' -M ; . :-r‘: < .......

VINCAS ŽEMAITIS

Povilo Kušnerio knyga ir Povilo 
Rėklaičio recenzija

(Tęsinys)

Tačiau jo toks užmojus daro jo darbų originaliu, bent iki 
šiol dar nepakartom ir visiškai negalimu lyginti su nuo
latine, vis naujų publikacijų, srove. Gi kas liečia Kus- 
nerio knygos visumos ohjetkyvumą, manau, kad kiek
vienas, kuris žino, kad galutinis ir absoliutus objekty
vumas žmogiškam protui niekados nėra atsiekiamas, ir 
taip pat supranta konkrečias šios knygos rašymo sąly
gas, ją rūpestingai perskaitęs, sutiks su Berlyno politinių 
mokslų dr. Domo Miculds išvada: “šitos Kušnerio knygos 
objektyvumas buvo nepaprastas bolševizmo sistemai. •. 
(p. 161).

Dabar gi tenka atkreipti dėmesį, kad savo žodžiais: 
“mūsų miškininkai-veleranai turėjo nemaža darbo , P- 
Rėklaitis bando nuslėpt’ nuo “knygos nemačiusių, kas 
patį pagrmdinj knygos lietuviškosios laidas paruošimo 
darbą atliko. Jo visai neminimas pirmuosius tris skyrius 
tikrinęs prof. dr. J. Puzinas, penktąjį ir šeštąjį dr. inž. 
Jurgis Gimbutas, aštuntąjį istorikas Jurgis Petcraitis, 
9-10 — polit. moksl. dr. Domas Micuta, A 7 ir 13 
teises i lorikas Jonas Damauskas- Jie ne tik neabejojo 
, io vvikvio moksline (aišku, ir politine) s\arl>a, bet, be 
. tlygininio. skirdanr jam nen’ažiau laiko kiekvienas. 
-',< gu dr. P.<' laiti.s ■ „vo recenzijai, jį tuo pačiu iš anksto 
rekomenrkvo. P cf. dr. Jonas Puzinas, 1976 metais grą
žydamas savo pe žiūrėtą rankraštį, pareiškė, kad Kuš- 
ir'ris arcbeolcy;ios rilyje yra “eruditas“, ir kad jis ga- 
Ejęs ntrdary!, tik pofą mciikų pastabu; bet knygai pasi
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tais cituodami net- Vincą Kudir
ką) modeHū, kuris' paprastai es
ti kurios nors grupės ar įtakin
gų asmenų idėjinis-skėtis.

Jei organinės vienybės idėja 
yrk atsivežta iš Lietuvos ir jos 
kilmės rėikia, pagal Calumet po 
litirfiii mokslų profesorių', ieškoti' 
Platono bei Rousseau filošo'fi- 
jbsė, tai jos propaguotoja ir vyk-, 
dytoja išeivijoje yra Lietuvių 
Bendruomenė, toji, būtent, pati,

(Tęsinys)

Kad jo kraštutinumas peržengia 
elementarios etikos normas, fiu-' 
dfja šie žodžiai: “Panašfai ėlgia-: 
si dr. K. Bobelis -Ir savo ašme
niniame gyvenime. Buvęs akty
viu Lietuvių Fronto Bičiulių 'są
jūdžio nariu, net apygardos pir
mininku, perėjo ;Į krikščionis de
mokratus, turbūt, kad manipu
liacijomis galėtų Įsiskverbti į 
VLIKo pirmininkus” (Ten pat)

tarimus.
Ypač ALTas privalėtų kalbėti drąsiu ir atvira

balsu, nes Amerikos vyriausybė ir jos prezidentas yra simas, kas juds gilina? Ar tik 
taip pat visų Amerikos lietuvių piliečių renkamas 'ir. nė be, kūriė, prisidengę vieno 

kurio krašto ar net viso pasau
lio lietuvių mandatu, ignoruoja 
pliuralistinę visuomenę ir kul
tūrinę bei politinę veiklą skver
biasi “organinės vienybės” ((kar

laikomas savu. ALTo giovėjai, tarp kitų kaltinimų, pri-j 
meta šiam Amerikos lietuvių organui pilną ištikimybę. 
Amerikai ir pasitikėjimą jos vedama pasauline politi-. 
ka. Tokios rūšies “kritika” gali pasitarnauti AL
Tui geru argumentu, aiškinant šavb teises šiame lais-
vės krašte.

Užbaigiant keliamą minti tenka pa'kartoti, kad atė-

Aišku, anot dr. T. Remeikio, 
plyšiai neužlyginami, tik klau-

kurioje dr- T. Remeikis suradęs 
jaukią anglo-saksiško liberaliz
mo buveinę.

Kaip daugialypė visuomenė 
gali jaustis Lietuvių Bendruo
menėje, gali pasakyti buv. JAV 
krašto valdybos pirmininko, vie
no iš įtakingiausių dabarties LB 
ideologų, Vytauto Volerto žo-

prezidentą ir dali Kongreso, kame lietuviai turi daug ge
rų ir Įtakingų draugų. Būtų didžiausias apsileidimas ir 

jo laikas ALTui ir VLIKui užbaigti nesibaigiančius' net nusikaltimus prieš liėtuvių tautą, atsisakius išsprę- 
ginčus, bet veikti ir veikti skubiai, ir drąsiai. Negalima šti virš 'minėtus klaūsiifiūs.
praleisti pukiai susidariusios situacijos, išrinkus naują V. K.

rodžius, jis ją atskiru Straipsniu papildysiąs, pagal nau
jus, nuo 1950 metų iki tada pasirodžiusius duomenis.

Prie knygos kalbotyrmės dalies ir prof. dr. Pdtfb 
Joniko Įdėto darbo reikia sustoti atskirai. Trukumai buvo 
aiškūs ne tik specialistui, bet kiekvienam lietuviškai 
kalbančiam. Tcdėl prof. Jonikui priklauso ypatingai di
delė parteka ir pagarba, kad jis. būdamas be galo per
krautas savais moksliniais įsipareigojimais, vis dėlto ap
siėmė patikrinti ketvirtąjį (toponimiją) bei vienuoliktą 
(lietuvių kalbos ribos) knygos skyrių- Nes buvo svarbu 
ne klaidos, kurias visuomet galima atitaisyti, ir kurių 
lietuviškai nemokantys vokiečių ar kitų tautų mokslinin
kai (pradedant jau Petru Dusburgu!) yr» nemažiau pri
darę, bet prof. Kiršnerio supratimas bei parodymas, ko
kios didelės reikšmės gyventojų tautybei nustatyti turi 
ne tik jų dabartinis vienoks ar kitoks įsitikinimas, bet 
taip pat vietovardžiai, vandenvardžiai bei įvairių laikų 
bei autorių mėginimai kalbines krašto ribas nustatyti.

Visa, ką dr. P. Jobikas hTSrtflflė perrašęs mašinėle, 
buvo atspausdinta be jokių klaidų, bet, gaila, dėl laiko 
stokos, liko dalis, rašyta paišeliu, su labai sunkiai iš
skaitomais ženklais. Vertėjas, net du kartus prof. Joniko 
taisytus straipsnius peiTašydamas, ir techninis redakto
rius stengėsi juos teisingai iššifruoti, l>et ne viskas pilnai 
pavyko. Prie to prisidėjd, khd ir spairstuvėje į juostelę 
rašantys rinkėjai, beskubėdami vėlė vis naujas- klaidas, 
o korektoriui tiesiog įgriso vėl ir vėl iššokančius “spau
dos velniukus“ dovyti. Tuo ir ffko nepatenkintas dr. Jo
nikas. viešai nusiskųsdamas "Drauge“. Bei kas perskai
tys šį jo pasisakymą, ir ypač prdf Joniko rūpestingas 
ir laimi išsamias pastabas knygos 177-9 puslapiuose, tas 
ne tik tenai neras jokio neigiamo’ visos likusios knygos 
vertinimo, bet ir aiškiai matys, kad šios pastabos skiria
mos tiems, kurie šia knyga naudosis žymiai geresniems 
šios tematikos darbams. “Tikrai nesuprantama kodėl“

Rėklaitis mėgina jose Išskaityti siūlymą -nuo veikalo iš
leidimo atsisakyti!

Būtų tikrai įdomu prafeisti daugiau laiko su vienu: 
iš meifo filosofų, pagal kuriuos pasakos atskleidžiančios 
mokslui nepasiekiamas tikrovės gelmes. Bet vieloje to, 
deja, reikia sustoti prie, savyje neesminės, knygos pasi
rodymo bei dingimo istorijos, kurią P. Rėklaitis ironiš
kai vadina “pasakėle, kuria patiki net kritiški žmonės’. 
Gaila, negaliu minėti jos pirmojo šaltinio’, bet, manau, 
galiu pasakyti, ksd 1970 metais, dar gerokai prieš man 
pradedant ruošti apie šią knygą platų straipsnį “Drau
gui”, (1971.XI.16-19), prof. Kušnerio knygos Vilniaus 
bibliotekose dar nebuvo (ar: “dar nebuvo?”) ir kad tuo 
metu kai kurie apie ją. a lindo, tikrai turėję žinoti asme
nys nebuvo net girdėję... Aišku, po to galėjo pasidaryti 
nebeįmanoma jos nuslėpti; gi dabar, atrodd, ją jau gali 
skaityti, bei jos “nemokšiškumo“ citatomis (pagal Rėk
laitį) toliau “sovietinį mokslą kompromituoti” kiekvie
nas (?) studentas- Vos tiktai knygai pasirodfthis, tos lai
mės pačioje Maskvoje dar neturėjo, nei 1953 metais iš
leisto, “Didžiosios "Sovietų Enciklopedijos” 19 tomo re
dakcija, nei strai|x«mj apie “Kaliningrado sritį“ rašęs 
specialistas. Kitaip jis nebūtų ten parašęs sakinio: “Kali
ningrado sritis sudaryta ant senų, amžinų Pabėltijo slavų 
žemių” arba tokios (šį kartą — tikros) sovietinio 
inokslo kompromitacijos nebūtų praleidusi redakcija.

Įdomu, kad šią istoriją visomis jėgomis neigdamas, 
P. Rėklaitis ją pats netyčia patvirtina. Jei tikrai tiksli 
jo informacija, kad ši knyga buvo “skubiai surašyta“ 
apie 1941-1946 melus, kodėl tada ištisus penkerius metus 
vėlavo, ir paskui staiga pasidarė reikalingas jos išleidi
mas? Ko<iėl per visą tą laiką prof. Kušncris jos netaisė? 
Iš ko Rėklaitis patyrė, kad Maskvoje Toporovas “žino 
Kušnerio klaidas”? Gal. kariais, toš “klaidos“ buvo visai 
ne ten ir visai ne tos, kurias jis taip mėgina kelti; ir gal

džiai: “Visuomeninio gyvenimo 
avantiūristų, nekaltų užsispyrė-

> sve- 
timtarniu,.ir.^n^-’ žinomų • žudikų 

-siufemaiš seansais pramogauti 
jau nėra laiko... Machinacijų, 
apgaudinėjimų, taisyklių, lanks 
tymų ir neetinių režisūrų nepri- 

’ dengs nei geri norai, nei talen
tai, nei dideli vardai. Negaftsi, 
bet subrendusi visuomenė žino 
paskirtį, vertina jungtį, randa 
kelią, atpažįsta vilkus ir lapes, 
atskiria baltą spalvą nuo pilkos 
ir juodos” (‘Draugas’, liepos 18 
d., 1978 m.)

Vvtautas Volertas vra, be
rods, taip pat vidurinės kartos 
žmogus, taigi praktikuojantis 
anglo-saksiško liberalizmo me
delį. /.

Mano abejojimą dr. T. Renio - 
kio tvirtinimu, kad jaunesniu 
mūsų išeivijos kartų žmonės 
yra įsisavinę pliuralistinės vi
suomenės sampratą, sustiprina
dar ir dabartiniai “Pasaulio 
Lietuvio” redaktoriai. Jie yra iš 
tos jauniausios kartos, kuri dar 
sugeba ne tik lietuviškai rašyti, 
bet ir redaguoti žurnalą. Jiems 

(Nukelta į penktą puslapį)

jas “taisyti” net buvo atsisakyta? Juk. nuo knygos 1951 
metais pasirodymo, iki savo mirties, prof. Kušncris tu
rėjo dar 17 metų, šią (ne tik sovietų mokslo, bet savęs 
paties!) tariamą “kompromitaciją” panaikinti nauja ir 
tobula laida. Bet, matomai, tai nebuvo pageidautina, ar 
Rėklaičio žodžiais: knyga nebuvo “labai reikalinga”...

Pavadinti bet kurį mokslo veikalą, “nevykusia, pro
gine, provizorine, skubiai surašyta kompiliacija” yra be 
galo lengva, ypač būnant įsitikinus, kad beveik kiekvie
nas, kuris jo neskaitė, su tuo sutiks- Kiek sunkiau 'su 
konkrečiais kaltinimais. Tvirtinti, kad prof. Kušncris 
“visiškai pažodžiui ir paskaičiui nuplagijavo Vinco Vilei
šio lenteles”, kai. Sibire nukankinto, Vileišio pavardė 
Kušnerio’ prie jų drąsiai minima beveik kiekviename pus
lapyje, reikia būti tikrai be galo neatsargiu!

Toliau P. Rėklaitis skundžiasi, kad jam buvę sunku 
rasti aiškią ribą tarp Kušnerio teiginių ir redaktorių (pa
gal jį: tiktai leidėjų) komentarų, ir pradeda tai įrodyli 
per daug tiksliu” pagrindinės antraštės vertimu — kai 
antrinė antraštė, tuo tarpu išversta “per daug laisvai”. 
“Pietryčių Pabaltijo” vardas esąs niekuomet ir niekieno 
nevartoto, sovietų tsarteginiais sumetimais nusikalto, 
termino vergiškas perėmimas; gi žodžių “ištyrimo ban
dymas" išvertimas vienu žodžiu “studija”, esąs falsifi
kavimas, norint pakeisti probleminį veikald apibūdinimą 
daugiau autoritetiniu. ,

(Bus daugiau)

SKAITYTI DIENRAŠTI ''NAUJIENOS'’

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

1 — Naujienų-, Chicago, III.. I'ridax. January 2-3. 1981



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
"Jis surinko juo* | violą, kuri hobraiškai vadinama Armagedon" 

(Apreiškimo 16:16)

9. Jo žmonėms buvo patarta “laukti Viešpaties” iki tai dienai, 
kuria jis nebetylės, nebesusilaikys nuo įsikišimo į žmonijos rei
kalus, užtikrindamas, kad jis “atsikels grobio imti”, ir kad visa 
“žemė”, — “dabartinis piktasis pasaulis” — bus jo uolumo ug
nies sunaikintas. Vykindamas šitą darbą, sunaikinimą pikto ir 
piktų įstaigų, Viešpats pasirodo kaip galingas kovotojas, panašus 
į uolų karžygį, ir tai yra kas verčia jį dalyvauti “didžiosios Visa- 
galinčiojo.Dievo dienos kovoje”.

Nors Viešpats leido šėtonui, didžiajam priešui, turėti valdžios . 
“nepaklusnumo vaikų širdyse”, tačiau jis niekados nepaliovė rū
pintis savo žmoginių sutvėrimų gerbūviu.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632
l«€i5»X5fl»<X*XX»>XX*X>:

DR. PAUL V. DARGIS f 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wos*«h*sfo«- Community klinikai 

Medicinos direktorius
1933 S. Manheim Rd, Wo»tChester, it
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis T’

T«l.: 542-2727 «rha 542-272*

TH____ Bl J-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
SPECIALYBĖ AKIŲ L1GO» 

3907 Wm» 103rd StrMt 
Valandos pagal rasitarlm*.

Kuršių marios

Kasdien nuo pirmadienio iki pen k 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

L Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 

Programos vedėja

I
LAHMrrUVU DIRKKTdRU

CHARLES STASUKALTIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika L- Evans

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

OPTOMITR1STAS
KALBĄ LIETUVIŠKAI 

2611 W. 71 St. TeL 737-5149
Tikrina akū. Pritaiko arimus ii

“contact leneea”
VaL agai maitarinu. Uždaryta treč.

SUSIRINKIMŲ

LietuviŲ Žagarės klubo metinis na- 
FA T nniLT a o onTnTTmTH rių susirinkimas Įvyks sekmadieni, AS SEIBUTIS sausio 25 d., I vai. popiet Anelės 

I Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir jau laikas 
užsimokėti nario duokles. Bus ir vai
šės. Rožė Didzgalvis, rast.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak.

- Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos tslsf.: 448-5545

už bet kada kitur pasaulyje ras
tus. Jie guli palei lanką, įštįsusį 
100 mylių nuo Johannesburg 
miesto į pietus. Anksčiau čia 
buvo 120 kasyklų, dabar dar 
veikia 38.

Skaičiuojama, kad nuo 3900 
metų prieš Kristų iki šių dienų 
aukso pasaulyje iškasta 116,000 
metrinių tonų, kuris sulietas į 
vieną gabalą, sudarytų kubą su 

metai. 24 pėdų šonais.
Pr. Adomaitis

P ŠILEIKIS, O. P. r
OBTHOPEDas-PROTEZISTaS 
Aparatai - Protezai. Med. Šan
tažai Spacial! nassiM toOleoM. 
Arab Supports) ir L t

MSG West 63rd 5t„ Cilta®*».aL 6B629 
PKM?«ct 8-56*^

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų Ir šlapumo 

. takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 33718
TeL (813) 321-4200

J PROFESORIUS; MANAU, 
KLYSTA

Atkelta iš 4 psl.
priktišti A. Smetonos kurtos 
tautinės vienybės ideolo’giją ar 
Rousseau nedalomos visuome
nės teoriją jau tikrai negalima.

\ Jie turėtų būti labiausiai pa- 
t veikti anglo-saksiško liberaliz
mo perspektyvos. Bet, deja, jų 
redaguojamas “Pasaulio Lietu
vis” yra dar aršesnis pliuralis
tinės visuomenės priešas, negu 
jis buvo Br- Nainio ir St. Barz- 
duko redagavimo metais. Jame

> prieš partijas, prieš veiksnius ir 
prieš LB kritiką neapykantos 
išsiliejimai (kaip, pavyzdžiui, 
J.' Gailos straipsniuose) kartais 
dar daugiau gilina mūsų visuo
menėje plyšius, kurie, anot dr.

| T. Remeikio, ir taip jau esą ne
užlyginami. Keistas, iš tikro, I 
fenomenas, tie mūsų jaunieji 
redaktoriai ir jų bendradarbiai.

Palietė dr. T. Remeikis ir ki
lus mūsų visuomeninio judėji
mo klausimus. Jei tai nuo jo 
priklausytų, jis, atrodo, likvi
duotų Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo K-ta ir Amerikos Lietuviu 
Tarybą, viską sukoncentruoda
mas į Lietuvių Bendruomenę, 
kuri turinti ir intelektualinių ! 
jėgų, ir užnugarį. Ir nebūtų ta-1 
da nei partijų, nei veiksnių, o j

AUKSAS ŽIBA PIETŲ 
AFRIKIEČIŲ AKYSE

Kai tik aukso kaina pasaulio 
rinkoje pakyla dešimtį dolerių 
už unciją, Pietų Afrikos aukso 
kasyklų savininkai pasidaro' tur
tingesni dviem milijonais dole
rių. Valdžia paima 67%. 1979 
metais apie du bilijonai aukso 
mokesčių dolerių nuėjo val
džiai. Tie metai Pietų Afrikai “ t
buvo “Karaliaus Mido” 
Ten buvo iškasta 703 metrinės 
tonos aukso, kas sudarė 51% 
visos pasaulio aukso gamybos. . e r- .r ., . — Sen. Ed. Kennedv gvvenoDauguma P- Afrikos aukso . ,-w-T... , 22 metus su savo žmona Jeanklodų buvo atrasta šiame simt- .... .. , ., _ ,. • , . ,. .ir išaugino daug vaiku Dabarmetvie, ‘kūne vra turtingiausi .......
-'  jis nutarė skirtis.

gas protestantų vadas^ 24 me
tus pirmininkavęs parlamentui. 
Manoma, kad čia buvęs kerštas 
prieš katalikės veikėjas Berna
dette Devlin sunkų sužeidimą. 
Nepažįstami žmonės įsiveržė į 
jos butą, jai suvarė 6 kulkas, 
o josios vyrui sunkiai sužeidė 
vidurius. Jų padėtis rimta.

Policija ir kariuomenės dali
nys skubėjo į Stronge butą, bet 
pakeliuje susidūrė su bėgančiais 
ginkluotais vyrais. Buvo paleis
ta apie 200 šovinių. Susirėmi
mas tęsėsi apie 20 minučių.

Parlamento pirmininkas bu
vo 86 metų, o jo sūnus 48. Po
licija rado abiejų Ivonus-

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOPA, 
1490 kit AM.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

. Vedėja —- Aldona Daukus 
FelsL; HEmlock 4-2413

7159 Šo. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Nuo

1914 metu

Midland savings rOtar- 
nauja taupymo u 
paskola reikalus visos mR- 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
atetvie.

Suskelite apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREO 
Chicago. IL 6062

T?1 925-7400
0929 SO. Harlem AvtL. 

Bridgeview, IL ^645*
TeL 598-9400

O Extra strength 
relieves problem itching.

If* called BfCOZFNE* and 
It has 20*^ more anesthetic 
than Lanacane.^ BiCOZ€Nt*$ 
extra strength anesthetic safelv 
cods all kinds of problem itching 
virtually on contact. And 
BKWFNfTs antibacfefinl action 
speeds healing of itchy genital or 
anal areas

Look lor BtCOZKNL Creme in 
the purple box at yeur pharmacy 
Or ask for “By-Co-Zeen”

£xtr® strength. nn/y os 
dhecMd. > BirOZEXE

Passbook Savings.

""T .V». k*

tik viena Lietuvių Bendruo
menė. ..

Nemėgsta Calumet kolegijos 
profesorius ir masinės ar popu
liarios kultūros puoselėjimo, 
kaip, pavyzdžiui, tautiniai šo
kiai. ar masiniai dainavimai. 
Pagal jį Bendruomenė tui-Ą.ų 
skatinti ir vystyti tikrąją kūry
bą, kuri atitinka aukščiausius 
kūrybos standartus. Kokia yra 
toji tikroji kūryba spręstų, ži
noma, demokratiškai išrinkta 
LB vadovybė ar pagal jos nu
statytą modelį paskirtieji eks
pertai. Gi kuria linkme indivi
dualioji kūryba yra sukama, 
mums jau parodė ne vienas pa
vyzdys.

Sunku ir pagalvoti, kaip bū
tų trošku gyventi tokioje visuo
menėje, kurią dr. T. Bemeikis 
vadina pliuralistine. Jei taip 
įvyktų ir tokia būtų rinkimuose 
pareikšta daugumos valia, tai 
tik gal Jean Jacques Bousseau 
tylėtų, gi Platonas lai pavadin
tų oligarchija, o iš šimtmečių 
glūdumos pažadinti anglo-sak- 
s.ško liberalizmo kūrėjai John 
Locke ir 

, kriaušiai 
Į kilimo--

NUŠOVĖ ULSTERIO PAR
LAMENTO VADĄ

BELFASTAS, Airija. — Tre
čiadienio naktį ginkluotų vyrų 
grupė įsiveržė į N- Stronge na
mus ir nušovė jį bei jo sūnų.

— Irano valdžia tikisi susi
tarti su Europos valstybėmis 
dėl prekybos.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

8ENUŪSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

-— Amerikos bankuose yra 
811.2 bilijono Irano pinigų. Val
džia prižadėjo grąžinti 89.5 bi
lijono. Apie kitus turės tartis 

Norman Stronge buvo įtakin- teisme.

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

(Pabaiga)

John Stuart Mill tik- 
šauktų mus prie su-

ELZBIETA CHEPAITIS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245
PRlJę KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

atarėjai ir laidojimo direktoriai:

2533 W. 71st Street
| jb £ 1410 So. 50th Ave., Cicero
* ♦ Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagoc

Lietuvių
Laidotuvių 

Direktorių 

Aaodacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAI

*
TURiMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVĖ. TeL: lArd< 7-3401

-* < t r

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

4 t -a-s .savings 

(Minimum S300) 

certificate

Gyv. ?«Iarquėt.'e Parke, Chica-^ojc
rė 19X1 ih. sausio 21 d., 3 vai. popiet, sulaukusi 93 

metų amž aus. Ghnusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę: trys dukterys — Adeline Sapit, Jean 

iVodicka ir Eilinė Coyle, jos vyras John E., trys anūkai, 
penki proanūkai, vienas proproanūkas, sesuo Mary Shaltis 

I ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Į Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6X15 So. 

g Western Ave., Chicago, Iii.
Penktadienį, sausio 23 d., 9:30 vai. ryto lxis lydima iš 

BĮ koplyčios į šv. M. Marijoš Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
9 gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių
■ kapinėse.
K Visi a.a. Elzbietos Chepailienės giminės, draugai ir pa-
■ žjslami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su- 
|| teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
■ Nuliūdę lieka:
■ Duktcrj-s, anūkai, proanūkai, sesuo.

■ I-iidotuv:ų direktoriai: Jonas G. Evans ir Stasys Evans.
■ Tel. 737-XIWO.

&

BUTKUS - VASAITIS
J446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. . Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUD JUN AS
3319 So. LITUAN1CA 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 HID*, DL 974*4411

P. J. RIDIKAS
» 3354 So. HALSTED STREET TeL TArdi 7-l»u Į

5 — Naujienos, Chicago, 8, ūk Friday, January 23, 1981



Vytauto Didžiojo šauliu rinktinės 
visuotinis susirinkimas

Saus o 18 <1. truputi po 2 vai. j 
Šauliu salėje vadas VI. Išganai-S 
tis pradėjo susirinkimą ir jam j 
pirmininkavo. Visus 
susirinkusius pasvt ik Ino 
linkėjo laimingų 1981 
Po to patiekė dienutvarL. 
buvo priimta.

Minutės atsistojimu p 
mirusieji nariai.

J garbės narius pake 
Dabkienė. Plojome.

Pranešimai. VI. Išgana 
kojo visam valdybas kolck’y- 
vui, pareigūnams ir nariams už j 
finansinę ir moralinę talką, pra- j 
šė būti vieningiems ir dirbti 
Tautos labui!

Kultūrinių reikalų vadavus J. 
Jasaitis prane ė apie “\’ytię J’ I 
išvykas ir kultūrinę v ikią. ! 
Vasario loosios proga dilyvaus 
programoje.

Buvo trumpas pranešimas 
apie teatro veiklą- Jaunųjų šau
lių vardu kalbėjo R. Juodis. Iš 
Vardino išvykas. Su entuziazmu 
visur sutinkami. Būrelis labai 
aktyvus. Sėkmės!

Spaudos vadovas A. Paukš K 
prašė užprenumeruoti Trimitą 
išleistą 
knygą 
leista 
duota
67 išdalinta veltui. Padėkit pla
tinti.

Bibliotekos vadovas K. Jus 
kevicius pranešė, kad bibliote
koje yra 1,325 religinio ir lite
ratūrinio turinio knygos, 11 al
bumai su Lietuvos nuotrauko
mis ir keletas Lietuvos Enciklo
pedijos tomų. Ragino aukoti 
daugiau ir skaityti. 5’ra ir ma
žiesiems puikus skyrius.

komisijos I
Gurevičius pra-1 liulis.

gausiai 
ir pa 
metų.

e, kuri

■e; -j

M.

kun. d r. J. Prurskio 
“Bėgom nuo teroro”. Iš 
1,5G‘O egz. Drauge par-

dų 82(^519.56. Pinigai 
i Lankuose.
Sausio 8 ir 9 dienomis J. Bla- ’ 
s ir K. Pch Haitis, pnsiremda- 

statulo 169 paragrafu, pa- 
rino minėtų dviejų iirtituci- 

p^lt isinamuosius dokunien- 
s. V:skas atitinka knygų įra- 
s. Atskaitomybė vedama pa- 
zd.nga*. Jie siū’ė susirinki

mui abejas apyskaitas tvirtinti.
Pateiktas p. Sasnauskienės 

įmokėjusių nario 
laip pat pateiktas p. 

s sąrašas žymeniu, 
ivvs veda turto knvga.

laiko

ini

irasas nariu

Baigiantis v-bos kadencijai, bus 
puJkrintas turtas.

Baras tikrintas 19X0 m. gruo- j 
Iž'o 31 d. Kontrolės komisija ’ 

nes sudėtingus !nt u

Susirinkimas 
mas apyskaitas 
tino.

kontrolės siūlo- 
plojimu patvir-

*
Brighten Parko 

k rengiama jau- Į 
programa. Prašo pirkti

*
Vasario 7 <1. manaitė, Gražina Talandis, Jean' 

Vaikutvtė ir Marcia Zakaria.

1i

— Fardavlmvl , « Namai, Žarna — Pardavimai 
*EAL ESTATE f OH SALX | tEAL ESTATE FOR SALE

I

ir Danir- 
ivvks š.m. 
šeštadienį, 
bažnyčio-

Vestuvių puota — 
p ra b a n gi ų C h ica gus 
— Drake Hotel, La-

Drive ir Michigan

PASKOLOJ PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MSNESLNTAIS ISSIMOKEJLMAIS. j

u£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 1

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
22*2 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-774$

baigtas 4:30 vai.
Salė perpildyta narių. Buvom 

vaišinami sumuštiniais, pyragė
liais ir .kava.

Vis dėlto valdyba ir nariai da
lyvauja kultūriniuose parengi
muose, organizuoja ekskursi
jas, remia mūsų vyriausias ins- 

minėjime. į titucijas, sušelpia spaudą, radi-
pasisakyti, ariją, organizacijas, mokyklas. Už- 
riniais paren-! tat verti padėkos. Remtini ir 

reikalu prasitarė ir t Šaulių S-gos ateities užmojai.

8 dieną bus išvyka įVasario
Bockford.

Vasario 
organizuotai dalyvauti pamal 
dos

J. Jasaitis prašė ]
verta keistis kultūriniais parer 
gi m a is. Tuo r
J. Balčiūnas. Susirinkimas pri
tarė.

Taitis — pirm- padėjėju, Algir
das Zenkus — sekr., Jack Kas- 
peras — ižd., John Yurkinas - 
finansų sekr., Juozas Matulevi
čius — 11 fhiansų sekr., Algir
das Kras'nskas ir Witold Ivaš
ka — revizoriais, Vernon Bad- 
gis — kariniu seržantu.

| — Vidos Zvynytes 
. liaus Murks vestuvės 
sausio mėn. 21 d., 
šiiūbas — Michaele
je, 1633 North Cleveland, Chi
cago, Ill. 
viename 
viešbuyje 
ke Shore 
Abe.

Vida yra Leokadijos ir Juozo 
Žvynių duktė, buv. Marquette 
P-ko prekybininkų. Danielių— 
dail. Jankutės ir Ira Markui 
sūnus. Tėvas ir sūnus yra pla
taus masto brangenybių pre
kybininkai. Vida ir Danielius 
yra baigę aukštąjį mokslą,abu 
turi daug malonaus ir ‘ gero 
charakterio bruožų, kas lai
duoja jiems gražų sugyveni- 
niū ko giminės,draugai ir kai- 
mynai jiedviems ir linki.

— Chicagos Lietuvių Taryba 
praneša, kad Vasario 16-osics- 

įvykstančiame š. m- 
mėn. 15 d. 2 vai. po-

BUTŲ NUOMAVIMAS
• namų pirkimas • pardavimas • valdymas 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

M

15 d. visi kviečiami

Besirengiant važiuoti namo, 
apie 5 vai. muzikantai scenoje 

prašė ’ rengėsi šokiams. Be abejo, mė- 
paremti LKKB Kronikos leidi- gėjai liko šokti- K. Paulius

J a saicio iš- --------------- -—■

Kuzminskas

mą- Netaktiškas J. 
sišokimas, kad kunigai neauko-!
ja pinigų Kronikų leidimui/ 
Manau, kas nors reaguos i ši ne- ’ 
pagristą priekaištą.

. Ligonių lankymo komisijos j Choro vadovu būsiąs p. Me- 
pirmminkas J. Gurevičius pra-1 liulis. Kvietė (langiau jungtis 
nešė, kad praeitais metais ap- j į chorą.
lankyta 69 
lis elėkojo 
lektyvui.

Meno ir

ligoniai. VI. Išganai- 
ligonių lankymo kc-

kultūros pranešimą 
padarė J. Jasaitis.

Sekė namų administratoriaus 
J. Mackonio pranešimas. Patie
kė apyskaitą. Su sausio 1 d. sal
do 19(80 melais pajamų buvo 
$ 18,561 52, išlaidų 8 16,210.29.

Rinktinės apyskaitą (iždo 
knyga) patiekė J. Pocius. Su 
saldo 19(80 m. š.m. sausio 1 d. 
turėjo pajamų š 11,215.18, o iš-

B. Brazdžionis dėkojo už 
auką ir prašė dalyvauti ^^aggia 
įname 5 metų minėjime.^ •

A. Pleškys priminė 
užuomin

— Jonas Jakubonis iš Mar
quette Parko, ilgametis Naujie
nų rėmėjas ir lietuviškos veik- 

- j los veteranas, parėmė dienraš- 
j čio leidimą .$50 auka. Dėkui už 

b.kv. ją ir už nuolatinę paramą.
kad esąe . — Chicagos Lietuviu MoterųSovietai tariasi su popiežium . .£ . "... My . TT . , - . 7 . kluban praeitais metais istoioJonu 1 auliunu II ir nebusią lei- v. . . . ,.4... i sios ponios bei paneles: Peggvdziama ‘ KroniKcs . Kun. Kuz- \ z .^77. , . _ t m i Brummer, Giedre Cepaitvte,mmskas paneigė, nes Kronikos; . AT . T • i t^Mi . i A i Anna Mane Jagielaite, Erikaslaptu keliu gaunamos. • ’ T,. T . ’ . .T ė- v . Į Kiaupa, Olga Landon, KristinaJaunimo būrelio nares plati-1T T .t.1 į Lutkus, Irena Mažeikaite, Fauno Koncerto bilietus. E. ’ ..... ~ . . .. ~e . . , ... . . . _ j Ima Petrosluute, Patnciia Ra-busirinkusieji sugiedojo Tau-____________________ _____

tos himną ir tuo susirinkimas

imunini iinmiinimiini m n n 111 m i,

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32

iiiiiiiiimiiiii im n i iiiiiiiii n lininiui i iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiniiiiiiii m n imi nu n?

PASSBOOK sss us for

Harry I’gaudas, Hartford,
Conn-, stambiomis aukomis pa- j minėume 
remia Naujienų leidimą. Dėkui j vasarj0 
už ankstyvą prenumeratos pra-|p.;eį, Marijos High School sale- 
tęsimą ir už $40 auką. !je, baigiamieji darbai eina prie ;

I programa, kuri vėliau bus pa-! 
skelbta. (Pr.)

— Lietuvių Tauragės klubo' 
metinis narių susirinkimas įvyks į

— Dėkui Kaziui šimuliui, Numatoma įdomi ir įvairi J 
Juno Beach, Fla., už nuolatinę 
paramą. Dėkui už gerus linkė
jimus ir už $30 auką, atsiųstą 
su prenumerata.

— Stasys Kemzūra,
ton, Mass., pris prenumeratos 
pridėjo $10 auką. Po $5 atsiun
tė: ?>I. Bulakienė iš Marquette 
Parko, Vaclava Bagdanavičienė 
iš Lęmonto, Petras Velykis iš 
Rockfordo, Juozas Arcišąuskas 
iš Chicago Heights, UI., ponia 
Julija Cybulski iš Hot Springs, 
Ark., ir ponia M- ^urxšait:s | galės gauti: 1) “Amžių planą”,! 
Shaumburg, III. Dėkui xisomsjgyq pslvardų rodyklės, arba* 
ir visiems. J 2) “Kasdieninė dangiškoji ma-|

— Lietuvos Vyčių tradicinis' na”> 200 PsI-> kasdieniniai pa-j 
Lietuvos atsiminimų banketas Į mokymai, arba 3) “Laikas pri- : 
įvyks vasario’ 8 d. 4:30 vai. po-1 satino 35(8 psl.

- Knygas veltui gaus pirmi at-’ 
ėjusieji. Kas norės daugiau sies 
rūšies knygų, tai prašoma 
kreiptis į šv. Rašto Tyrinėtojus, ; 
5421 S- Mozart Ave., Chicago,4 
---------  (Pr.) •

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos į 
pirkimo sąlygos. ;
« 2 BUTŲ MEDINIS prie 63-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms. .
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-i 
duoti. Neaukšta kaina.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

Brock- metų sausio 25 d. 2 vai. po-' 
Į piet šaulių namuose. Eus nau- ‘ 
jos valdybos rinkimas. Prašom' 
atsinešti nario knygutes. Po susi- help wanted — male-female 
rinkimo — vaišės. A aldyba j Reikia Darbininku ir Darbininkiy

— Švento Rašto Tyrinėtojai 
duoda veltui kietais viršeliais' 

Į įrištą knygą apie šventąjį Bars-j 
į tą. Pirmi atėjusieji į Naujienas

TeL 436-7878 arba 839-5568

AND

j GENERAL REMODELING
■ ® Alumin, langai, durys, medžio 
J apmušimai. « Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porciai, stogai 
ir visa kita.

FETINGJS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenus 

Tel. 776-8505

piet Martinique restorane. Pro
gramoje dalyvauja sol. Nerija 
Lnikevičiūtė, sol. Algirdas Bra
zis ir muz. Alvydas Vasaitis.

Full-time and Part-time 
PHONE MRS. SCHROEDER 

335-2400 
IMPERIAL

NURSING CENTER 
3300 West 175th Street 

HAZEL CREST

/ ---------
J DAŽYMAS IR REMODE- 

L1AVIMAS
! Nėra darbo permažo. Visus paimu. 

Iš lauko ir vidaus.
Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenu* 

Tel. 523-0383

--  E(Brandas Tamulevičius iš-1 60639
rinktas Worcesterio lietuvių Į 
klubo pirmininku, Albertas Vie-

DĖL RAULINAIČIO ATSAKY
MO LIET. SPAUDOS KLUBUI

RENTING IN GENERAL
— Nuomos —

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių butas 
(galima padalyti į 2 butus po 3 ir 
3'£ kamb.), arti 35-tos ir Emerald 
Ave. Skambinti LA 3-1387

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymai 
2645 West 69fh Sfroef 
T«I. REpublk 7-1941

SIUNTINIAI I
KARMA NOREIKIEN-ž

Atkelta iš 3 psu.

? 2ž&3 Vv^t St, ChlcA-o, HL 50S2S G Tri. WA 
J Dldelir paririnkirnxs rtAies Jvjiiriu prekių

MAISTAS U EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA

KAEQUI7TTE GIFT PARCELS SERP1CS
IMI W. mh St, ChScago, DL S0S29- — TeL WA 1-2737

AT OUR LOW RATEStha best way to sa guJartyl

22X1 WEST CERMAK ROAD

SOURS t Mon. Tut. Fr 1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 6KM
Phonei YlrftnJh 7*7747

AVMTft REPA*MEnT . 
wcome

z^Pu’d isd 
Compounded 381M1M

OUH SAVINGS
CERTIFICATES 

ARM up m 8%

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ!“
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių rratemalinė or- 

ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiem?, kurie tuną 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS 
apdraudų savo nariams.

A
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLa neieško 

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metam*.

vyra visose lietuvio kolonijose. Kreipkite* 
apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jum*

SLA — vaikus 
$1,000

SLA —kuopų 
į savo .. 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Gilite kreiptis Ir dėstai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N<w York, N. Y. 10001 

187 W. 30th St.
Ttl. (lit) MJ-H18

doleriu

pelno, n*-

paklausti: ar slapwardis duoda' 
teise pasislėpti po garbingo Ge- 
diminėno vardu pamazgų vied- 
rui, kuris tas pamazgas tuština 
ant kitų — brolių ir sesių lie- ‘ 
tuvių galvų? ]

Man teko Bendruomenės kū-1 
rime suvaidinti ne paskutinį 
vaidmenį ir, turbūt, pirmuti
niam iš jos pasitraukti, pama
čius į kur ji nuslydo. Tikėjimas, 
kad Bendruomenė yra visų lie
tuvių, visų 
jimų, o ir 
o ne vien 
pranyko.

Gyvename Amerikoje, kur 
spauda turi neribotas laisves, 
kur net prasikaltėliai turi teisę 
pareikšti savo nuomonę, o Ka
ryje nėra vietas garbingų žmo
nių protestui prieš šmeižtus! 
Gudriajam Gediminėnui turėtų 
būti žinoma, kad Amerikoje, 
kol žmogus teismo nenuteistas, 
jis skaitomas nekaltu.

Kadangi didžiai gerbiamas 
Kario redaktorius aprobuoja sla
pyvardžius, tai aš ta aprobacija 
pasinaudoju ,pasirašydamas

Frontininkas
♦ * *

P.S. Nemanykite, kad aš čia 
pamelavau. Tikrai aš esu bu- 

Jvęs fronte, ten anais laikais, 
kada viens raudonas kaip šėto
nas, kitas rudas kaip šuva, skal
dė viens kitam antausius. Taip
gi stovėjau fronte prie Višty
čio ir kai pirmą kulką raudod
ami iečiai, ten prie Lydos, pa
leido Uetuvos šventon žemelei). 
Tada aš gavau tokį kinkų dre
bėjimą, kad nė nepajutau atsi-

pažiūrų, visų tikė- 
netikinčių tautiečių, : 
tik frontininkų, jau

ir

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

Juozo Šmotelio
ATSDIINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įddmi 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.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Ave.

— Irano valdžia būtų galė
jusi prieš metus susitarti* del 
suimtųjų išleidimo, bet pra
žiopsojo ar nenorėjo, sako dip 
lomatai.

dūręs kažkur ten prie Gyseno. ’ 
Kai amerikiečiai, užėmę tas I 

vietoves, buvusius fronte pra
dėjo siųsti į “Stalino saulės nu
šviestą” kraštą, aš antrą kartą 
pajutau teki kinkų drebėjimą, I 
kad nė nepajutau atsidūręs OI-1 
denburge, anglų zonoje. Iš ten 
dėdės padedamas atvykau ir 
apsigyvenau pietinio Ontario 
užkampyje, Kanadoje- Nuo to 
laiko turiu gerą darbą fabrike, 
raštininkaudamas su šludta.

Taigi, kaip matote, aš esu tik-; 
ras frontininkas, apdovanotas 
aiškiaregyste, ir matau taip, 
kaip per rėtį, kad visi nefronti- 
ninkai yra ablavukai ir kad aš 
noriu būti visų jų karaliumi. 
Amen. T.

P. NEDAS, 4C59 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

F. Zapclis, Agent 
1208 */2 W. 95th St 
Ev«rg. Ffcrk, III,

K i I M X U f
Notary Public

INCOME TAX SERVIC3
4259 S. TAipIvv'ood. Tel. 254-745^ t 
Taip pat daromi vertimai, giminių * 
Iškvietimai, pildomi pilietybės prs- į 

tymai ir kiloki blankai.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tot 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000. _______J

f *
Advokatai

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt© 

iki 6 vai vak. šeštadieni nuo 
9 vai. ryto iki 12 vaL <L 

Ir pagal susitarimu
TgL 776-5162 arba 776-5163

264S West 63rd Street 
Chicago, Dl. 60629 ’
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