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PREZIDENTAS NORI PAGYVINTI KRAŠTO ŪKIPUERTO RIKO TERORISTAI GAVO ILGALAIKES KALĖJIMO BAUSMES
jie grasino Teisėjui, prokurorams

IR TEISMO NARIAMS
CHICAGO, Illinois. — U.S. 

Distrikto teismo- teisėjas Tho
mas R. McMillen trečiadienį pa
skyrė kalėjimo bausmes dešim
čiai Puerto Riko FALN organi
zacijos teroristų. Prieš savaitę 
jury teismas iš 11 moterų ir 
vieno vyro buvo pripažinęs kal
tais. Jie buvo kaltinami suokal
biu nuversti Amerikos valdžią, 
nelegaliu ginklų bei sprogmenų 
laikymu, plėšimais ir 28 sprog-: 
dinimais v bei pasikėsinimais 
spro’gdmti. Kaltės įrodymo daik
tų tarpe buvo ne. tik ginklai bei 
sprogmenys, bet ir perukai, 
ūsai .ir kitokios išvaizdos, pakei
timo priemonės, virvės,- rašo
mosios mašinėlės, instrukcijos 
kaip gaminti bombas ir dauge
lis kitų dalykų.

Įtariamieji save laiko FALN 
organizacijos. nariais, , kovojan
čiais už Puerto Riko nepriklau- 
Schnybę, b dabar —7 Amerikos 
belaisviais. /Jie atsisakė daly
vauti teismo, procese. Jį galėjo 
sekti pro ruporus, Įtaisytus 
areštinėje. * Teisėjas McMillen 
juos nubaudė-55-90- metų kalė
jimo' bausmėmįsį ljoL90 metų 
gavo Ričardo .Hmine-ž’ir Čarmen 
Valentin. Ida Luz Rodriguez, 
Luis Rosa ir Alfredo Mendez 
nubausti po 75 metusi Po 70 
metų gavo grupės vadas Carlos 
Alberto Torręs ir Adolfo.Miatos. 
Elizam Escobar nuteistas 60 
metų. Po 55 metus gavo: Alicia 
Rodriguez ir Dylcia Pagan. Tei
sėjas pareiškė, kad jis mielai 
skirtu, teroristams mirties baus
mę, jei įstatymai leistų.

Išklausęs sprendimą, Torres 
pareiškė, Teari revoliucija už 
Puerto Riko nepriklausomybę 
tęsis iki pergalės. Pirmuosius 
šūvius seks daugiau šūvių.; Car
men Valentin grasino kerštu 
teisėj ui j' jury teismui, prokuro
rams ir visam teismo persona
lui. Prokuro'rai- Jeremy D. Mar
golis ir Walter Jones Jr. reika
lavo skirti kaltininkams aukš
čiausias bausmes, ries jų veikla 
paremta teroro verksmais ir 
nusikaltimais prieš ramius gy
ventojus.

Skelbiant teismo sprendimą, 
apie 50 puertorikiečių demonst
ravo prie Dirkseno dangoraižio, 
išreikšdami nuteistiesiems sim
patiją ir pritarimą.

GAZOLINO KAINOS 1982 M.
SIEKS $1.80 UŽ GALONĄ
WASHINGTONAS (UPI). — 

Chevron and Gulf Oil vadovy
bė numato, kad gazolino' kainos 
šiais metais už galoną pakils 
tarp 40 ir 50 centų, jeigu OPEL 
pakels kainas už stalines $50.

Prez. Reaganui panaikinus 
kontrolę, praeitą'mėnesį, energi
jos sekretorius J. B. Edwards 
pranašavo,.- kad kaina už gazo
lino galoną pakils apie 3 cen
tus. Pasirodo, kad kaina pašo
ko 10 centų už galoną, kaip kad 
pranašavo kiti ekspertai, įskai
tant ir Kongreso Biudžeto' Ofisą.

r BLUE CROSS PAKELS 
DRAUDIMO MOKESTĮ

Illinois Blue Cross ir Blue 
Shield bendrovė paprašė Illinois 
Apdraudos departamenjp^lęisti 
paLelti draudimo mokesčių, šis 
pakėlimas paliestų apie 13% 
apdraustųjų, pareiškė Blue 
Cross ir Blue Shield viceprezi- 
dentasrT^Ę^Degh. a>, 

s . - ’’it?-'’: *• - »—’***.^.  - «“

Pa vyzdžjhi;-' nęgrupin,iajrie aP 
draudime, r pągąĖ%serijds: ‘‘A',v 
planą! Chicjagoję mėnesinis mo-1 
keslis pakiltų nuo;$123 iki $189, r 
o už miesto ribų — nuo 90 dol. 
iki $138.

Viceprezidentas pareiškė, jog 
šis pakėlimas yra '■ reikalingas . 
rėzervų fondo apsaugai. ’

Prezidentas Ronald Reaganas, Ir^Ldienio 
/ vąĘarą pranešė Kongresui af* k rasit: e 

reikalą^ mažinti valstvbės išlaidas.MASKVA VĖL PRADĖJO LEISTI ŽYDAMS IŠVAŽIUOTI UŽSIENIN
YOSEF MENDELEVICH PRABUVO 11 METU 

KALĖJIME Už BANDYMĄ IŠSKRISTI

AUTOBU 3 KATASTROFA
VIRGIN ĮJOS VALST1J 0.1

QUANTICO, Va. (UPI). — 
į Trečiadienį, didelio judėjimo 
Į metu, 30 mylių nuo sostinės, pil
nas keleivių autobusas, pramu- 

•šęs tilto apsaugos užtvarą, įkri
tusį Cropaw aitisj) ('.reek upę. 
10 keleiviu užmušta ir 29 su
žeisti. Katasircios priežastis 
nėra nustatyta.. Liudininko pa
sakojimu, autobusas keitė kelią 
ir nuvažiavo nuo tilto į' upę.

Tiltas yra apie 50-60 pėdų 
auktšyje nuo vandens pavir
šiaus. Pirmuosius g.lbėjimo žy
gius atliko sunkvežimio vairuo
tojas Wayne- Richey, vėliau at 
vyko pagalba iš Quantico ma
rinų bazės.

SUTARTIS SU IRANU 
BUS ĮVYKDYTA

WASHINGTON, D.C.— Vals
tybės departamentas trečiadie
nį paskelbė, kad sutarus su Ira
nu dėl 52 įkaitų paleidimo bus 
įvykdyta. To reikalauja Ameri
kos tradicijos, padėtis Persų 
įlankoje-ir visame pasaulyje.-šį

GOP SUORGANIZUOS JUO
DUOSIUS IR MEKSIKIEČIUS

WASHINGTONAS. — Rich
ard Richards, Respublikonų par
tijos pirmininkas, trečiadienį 
pareiškė, kad jis numato suor
ganizuoti juoduosius ir meksi
kiečius, kad ir jie galėtų atei
nančiuose rinkimuose kandida
tuoti respublikonų vardu į vai- [ 
džios postus.

RUSAI NEPAJĖGS ŠAN
TAŽUOTI AMERIKOS

RUOŠIASI KARPYTI BEREIKALINGAS KRAŠTO IŠLAIDAS
NORI PADIDINTI GAMYBĄ, PAGYVINTI 

ŽEMĖS ŪKĮ, PREKYBĄ SU UŽSIENIU

IRAKAS NUMATO PIRKTI
1400 I.H. SUNKVEŽIMIU

zidentas Ronald Reagan, pasi
taręs su gerais finansų, pramo-1 
nės ir darbo jėgos ekspertais, 1 
trečiadienio naktį išdėstė ne tik 
Kongresui, bet ir visam kraštui 
apie atsiradusius ekonominius , 
sunkumus. Visi žino, kad nedar- '• .

I
.has didėja, žmonių nepasitenki-įj . . >. .J ‘ : atstovas trečiadieni.-nunas auga, apyvartai rerkalm-J 
gų kapitalų nėra, todėl prekyba * 
silpnėja, pramonė neauga, o ne
darbas visame krašte vis labiau 
plečiasi.

t

Prezidentas nurodė, kad vals-į 
fybė ir visas kraštas kiekvie
nais metais lenda į vis didesnes [jusi.

International Harvester bend- 
* rovė baigia paruošti sutartį, pa
gal kuria numatoma parduoti 
Irakui sunkvežimių už 70 mili

jonų dolerių, pareiškė firmos

‘Mes esame prie derybų pa- 
• baigos su Irako Namų ir konst
rukcijos ministerija”, pareiškė 
R. J. Ratcliff, Harvesterio at-

skolas. Prezidentas žino, kad 
vienais metais krašto ekonomi 
lės būklės nepataisysi, bet jam 
atrodo, kad kur nors reikia pra 
dėti. Jjs pats ryžosi pradėti nuo 
valstybės išlaidų.
ryžosi jas apkarpyti dar šiais

Tarptautinė sunkvežimių ga
mybos rinka yra labai sumažė- 

. Daug Harvesterio darbi
ninkų yra atleista. Nors ir gau
nant Irako užsakymus, numa
tomas ilgas kelias 4ki visų pa
leistųjų gražinimo į darbą.

Prezidentas. NEPAGRĮSTAS SPĖLIOJIMAS

Larią’tfėbds' kreipiama dėmesir 'Tnetate^'Prefi^ntor U<
i tarptautinės teisės pažeidimus 
Taičau dokumente rašoma, kad 
ateityje valstybių remiamas te 
rorizmas prieš JAV susilauki 
greitos ir efektingas bausmės. ■

— “Billy Carter ir šiais me
tais užsiregistravo Teisingumo 
departamente Libijos valdžios 
agentu. Iš $220,000 .paskolos 
jis Libijai grąžino $1,000, pa
reikšdamas, kad šiuo laiku jis 
tik tiek tegali.

COLUMBUS, Ohio. — Buvęs 
prezidentas Richard Nixon, kal
bėdamas 600-ains respublikonų, 
pareiškė, kad prezidento Reaga- 
np nutarimas sustiprinti Ameri
kos karo jėgas bus labai nau
dingas Amerikai ir visam lais
vajam pasauliui. Kai Amerika 
įsigis naujus ginklus ir bus pa
siruošusi ginti savo teises, tai 
Sovietų politikai negalės šanta
žuoti. - •

KALENDORĖLIS

Dabartiniu metu Sovietų spau
da ir rusų agentūros skelbia, 
kad Sovietų ginkluotosios pajė
gos yra pačios galingiausios.

TEL AVIVAS, Izraelis. — So
vietų valdžia, nuteisusi ilgiems 
metams būti kalėjime žydų vei
kėją Josifą Mcndelevičių, trečia
dienį iš kalėjimo jį išvežė į Vie
ną ir paleido. Mendelevičius 
praleido 11 metų Sovietų kalė
jime už tai, kad jis bandė pasi
naudoti Sovietų lėktuvu ir iš
skristi Į Vakarus. Sovietų poli
cijai pavykus išaiškinti organi
zuojamą pabėgimą, visa žydų 
grupė buvo suimta, teista ir pa
dėta* į kalėjimą. Trečiadienį 
Mendelevičius buvo išvežtas iš 
kalėjimo, aprengtas ir išsiųstas 
į Austriją. Ten jis praleido 
trumpą laiką ir tą pačią dieną 
Vienoje sėdo Į kitą lėktuvą ir iš
vyko į Ben Guriono aerodromą 
netoli Tel Avivo.

MENDEVIčlUI DAVĖ IZ
RAELIO PILIETYBĘ

Mcndelevičių labai iškilmingai 
pasitiko Izraelio valdžios atsto
vai. Izraelio valdžios ministeris 
ten pat jam davė Izraelio pilie
tybę. Jis labai džiaugėsi, kad Iz
raelį pasiekė. Rusijoje gimęs ir 
augęs žydas, drįsęs ginti tikė
jimą, aeroporte buvo sutiktas 
kaip tikras didvyris.

Izraelio žydų spauda1 keliais 
atvejais reikalavo, kad Mende
levich būtų išleistas iš kalėjimo, 
bet Sovietų valdžia jį pralaikė I _2_" 
11 metų. Kalėjime dar tebesėdi’

RTA GAUS PASKOLĄ

PRANAŠAUJA BANKROTĄ 
PENSIJOS FONDUI

“Medicare turime finansuoti 
iš pajamų mokesčių, arba susi
lauksime Pensijų fondo bankro-

SPRINGFIELD, Ill.— Illinois’ to 1983 metais”, -r pareiškė sa 
Senato pirmininkas Phillip J. vo nuomonę trys buvusieji So- 
Rcck ir Coc'k apskrities denio- dalinio aprūpinimo komisionie- 
kratų atstovai Benedict Garmi-Iriai, liudydami Kongreso So'cia- 
sa, Ellis B. Levin ir John J. Gul-1 linio aprūpinimo subkomitefui. 
leiton įnešė Įstatymo projektą' Išeitis būtų: pakėlimas pensi- 
suteikti RTA ilgalaikę paskolą, ninkams amžiaus ribos išeinanl 
Kongreso mažumos vadas Mi- į pensiją arba pakeisti finan 
chael J. Madigan pareiškė, kad savimą.
bus apklausinėti RTA pirminin- Ekspertai pareiškė, kad nieko 
kas Lewis W. Hill ir CTA p-r-I nedarant, pensijų fondai gali 

'.susilaukti bankroto.mininkas Eugene E. Rarnes.
RTA apima šešis apskritis. 

Del finansinių sunkumų buvo! 
pavojus, kad kovo 15 d. savo 
operacijas turės sustabdyti.

— Prezidentas Reaganas, no
rėdamas sumažinti valstybės iš- 

I laidas, planuoja atleisti tūks
tančius tarnautojų.

— Gen. Edward Rowny pa
skirtas Ginklų kontrolės ir Nu
siginklavimo aegntūros viršinin
ku. Jis praleido 6 metus dery
bose su Sovietais dėl SALT 11 
sutarties. Konservatoriai Fred 
Ikle ir Richard Perle paskirti 
Gynybos departamento pava
duotojais politikos ir tarptauti
nio saugumo reikalams.

Popiežius Jonas Paulius 11 
iš Manijos radijo' stoties kvietė 
komunistinę Kiniją pripažinti 
Vatikaną ir duoti laisvę

• katalikams.
veikti

buvęs 
tikėjos’ 
Ronald 
Reaga-

Vasario 20: Leonas, Milda, 
Ringaudė, Auksuolė, Visginas.

Saulė teka. 6:40, leidžiasi 5:30.
Oras malonūs. - T - >

Niekas Sovietų karo jėgų dar J du žydai, kurie drįso organi 
neišbandė. Vokiečiai ir jugosla
vai netiki Sovietų karo jėgų ga
lingumu, bet rusai šantažuoja 
ir kitus gąsdina. Kai prez. Rea
ganas sustiprins JAV aviaciją ir 
laivyną, tai Sovietų valdžia ne
drįs šantažuoti.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $502.

žuoli pabėgimą lėktuvu. Septyni 
buvo paleisti 1979 metais.

Mendelevičius btrvrf nustebin
tas tokiu garbingu sutikimu Tel 
Avive, bet jis prašė sutikusiems 
izraelitams jo taip negerbti, o 
duoti jam-progos geriau pažinti 
savo žmones; Kartu su Mendele- 
■yičiu m3 p tįraelį; atekftdo' dau< 
giau Izraelio žydų, t** •

—Maryland universiteto pro
fesorius Donald Devine paskir
tas tvarkyti tarnautųjų priėmi
mo reikalus. Jis yra Amerikos

I konservatorių unijos narys.

— Tvirtinama, kad 
prez. Richard Niksonas 
būti pačiu įtakingiausiu 
Reaganč patarėju, bet
nas nesutiko su tokia mintimi, 
nes neenorėjo, kad jam kas kliu 
dvtu tvarkyti krašto reikalus. *

taupymo darbo reikia imtis tti-o 
jau, nelaukti rytojaus. Jis gero 
kai apkarpė šių metų biudžetą 
kad ir pavėluotai. Pasitaręs s ; 
specialistais, jis įsitikino, kad 
galima panašiai apkarpyti i: 
vairių įstaigų bereikalingas iš 

laidau...
Prėžidėntas pranešė susirin 

kusiems Kongreso nariams, kač j 
jis jūu šių rūelų biudžetą ap į 
karpe 4.1 bilijono dolerių, o atej 
nan<uų metų*, biudžetą jis ren Į 
riasi apkarpyti $11.4 bilijone ’ 
Tai nedidelė suma, palyginu j 
su visa skola, bet jam atrodo ; 
kad kur nors ir kada no'rs rei į 
kia padaryti pradžią. Jis ryžos 
padalyti pradžią bereikalingos 
valstybės išlaidose.

Prezidento kalba buvo gera 
paruošta, tvarkingai pasakyt 
h- Kongreso narių nei trylikr 
karių buvo plojimais gana ilga 
nutraukia. Prezidentas pabrėžė 
kad jis ėmėsi ūkio reikalų tvai 
kymo, nes jam atrodo, kad ši 
as reikalas yra pats svarbiau 

sias.
Prezidentas, papasakojęs api 

kelių departamentų išlaidų ap 
karpymus, pastebėjo, kad jis 
nemažino krašto apsaugas rei 
kalams skiriamų sumų. Jis n 
tik tų sumų nemažino, bet jas

APIE ATOMINĮ SPROGIMĄ
. WAS i IT NGTON AS. - - 'Gyn y- 

»os departamento specialistai
J - •- - - - -i

(priėjo išvadas, kad Pietų Atlan- 
i te. susidaręs “karščio šaltinis“ 
į buvo ne kas kita, kaip meteorito 
; kritimas ir jo susidūrimas su 
1 itmosfera. ' J
• ■>-■ -Spėliojimai, kad buvo išsprog
dinta . atominė bomba, nepasi- 

i 'virtino. ‘ yr e
Į Įtarimai kilo todėl, kad 1979 
! ui tų incidentas privedė prie 
| peliojimo, kad Pietų Afrika ir 

zraelis mėgino atominius spro'g- 
nenis,. tada JAV kontržvalgy- 
)cs oficialūs asmenys pareiškė: 
‘Yra visai logiška^ kad .ątomi- 
liai bandymai, prieš 15 mėne
sių, galėjo sudaryti panaša 
vaizdą, nors Pietų Afrika ir 
zraelis tada griežtai tuos spė- 
iojimus paneigė”.

1 
I

i 
i

1

•erai padidino. Jis priminė, kad 
Sovietų valdžia jau kelinti me
ni išleidžia 300 bilijonų dolerių 
'augiau krašto apsaugos reiką- 
ams, negu JAV. Prezidentas 
įbrėžė, kad jis apkarpė antra
eiles išlaidas ir krašto apsaugos 
nudžet?, bet jis paskyrė dau
žau pinigų naujiems ginklams, 
is įsakė stalyti naujus bombo

nešius, kurie bus reikalingi ne 
lik apsaugai, bei ir priešui pulti.

— Ketvirtadienį ir penktadie
nį visoje Lenkijoje nebuvo jd- 
kio streiko. Generolas V. Jaru-j kio sireiKO. »ienvroias v. jaru- 

Mendelevich yra griežtas or- zelskis labai patenkintas dabar- 
toduksų tikybos išpažintojas, 
koncentracijos stovykloje bada
vęs 11 mėnesių, kol gavo kosher 
maistą. Jis pareiškė tikėjimą, 
kad Dievas išvaduos visus kali
nius iš Sovietų kalėjimų. Men
delevich buvo 26-asis kalinys, 
nuleistas už lėktuvų grobimą
tiksiu 1 pabėgti ii Sovietų Są- organizacijos' griežtų taisyklių 
jungoj. , kritikas. . į »x 4

tiniu ramumu.

— Thome Auchter, konstruk
cijos l>endrovė$,, pareigūnas, iš 
Floridus pakviestas vadovauti 
Industrinio Saugumo it Sveika
tingumo administracijai, 'žino
mai OSHA vardu. Jis yra tos

Cook apskrities vaisi}l>ės gynėjas Richard M. Daley pra
eitą sekmadienį atvyko į Chicagos Lietux u Tarybos 
suruoštą Vasario šešioliktosios sukakties minėjimą ir pa

* sakė lietuviams labai Šiltą kalbą.
(Martyno Nągio nuotrauka)



| i

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

V metai Vasario 20. 19X1

Klausimus ir medžiagų slysti; 4436 So. Washtenaw, Chicago, iL 60432

Pensija mokama ir išvyku
siam iš Kanados į užsienį. Iš 

OAS pensininkes su maža ar
ba su mažų pajamų išmoka 
gali iš OAS įstaigos pagal ap
likacijų gauti pilnų arba dali
nę, supleinentinę (pagalbinę), 
išmokų, kuri mokama pagal 
Guaranty Income supplement

BRONISLAVA MASIULIENe
AMŽINYBĖN

IŠKELIAVO

DAUGELIS ŽiMONIŲ KLAUSIA "KIEK MOKESČIŲ
ŠIAIS METAI MAN REIKĖS MOKĖTI V9

eikian IRA dabar už mokesčių lai- 
įslaty-Į ku nusuiu kėjimą nesiunčia 

su daugybe taisyklių, to-!skolininko į kalėjimą, kaip
IįS pijamų mokesčių 
mas
d/l laisvai orientuotis gali tik 
Ik akmenys kuie specialiai 
\i!U išmokslinti profesionalai. 
Nors daugiau reikia mokėti 
už pajauni įvairių formų už
pildymą, bet tas apsinu ka,nes 
jie žino visokias įstatymo išim 

lodė) mokesčių mokėtojui 
didesnį honorarą su-

Ii?
negaila 
mokėti.

Jeigu pajamų mokecių mo
kėtojui suteikiamos į v. leng
vatas. ir nuolaidas( <> jis jo
mis nepasinaudoja, tam asme
niui pinigai nereikalingi, ar
ba pinigus jis lengvai uždirba 
arba visapusiškas informaci
jas jam gauti yar labai sunku.

Jeigu jūs nežinote kaip pa
sinaudoti mokestinėm is leng
vatomis, jums reikia kreiptis 
į profesinį mokestinių formų 
pildylojat. Jūs tuo atveju ūž

Dickenso laikais. Kalėjimai! 
pagal statistikos duomenis.IRA 
sodina nedaugiau vaip vieną 
sukčių, iš 3,(MM) ištvrinėlu for
mų ir lai ne mažas stintas, bet 
didelius banginius. IRA agen
tai tokias “stambias žuvis“ il
gai seka ir kaip taisyklė, juos! 
“išskrodžiu“ valdiniai žinovai 
(yra ir tokie, kurie gauna 10 
procentų nuo sumos, kurią fe J 
deralinė valdžia išreikalauja 
iš sukčiau. Ir tie kurie gali 
patekti kalėjimai! 
savo išlaidas, bet pajamas. Vai 
dinasi, už klaidą IRA gali nu
bausti mokes, formų pildy to ją į 
ir paimti visą nesųm. sumą ir 
nedaigiau kaip 25rc nesumo
kėtos sumos. Pavyzdžiui, eili-j 
uis mokesčių mokėtojas į for-l 
mą įrašo, kad $1000 labdaroj 
• rganizacijai davęs, bet kom-j 

su- Į
seka ir iš deklaracijų masės iš i 

reiškia hue returns E rmvš turi būti pa: 
Ir ka.d sirašylo?

dirbsite daug kartų daugiau? puteliai tokį asmenį greit 
negu ekepsrtas.

Kitu atveju, jeigu jū> dirba
te įmonėj' arba ištaigi jc ir iš 
jūsų uždarbių mokesčius ats
kaito administracija ir taupy
mo bendrovėse bei bankuose 
sąskaitose pinigų nedaug iš 
kur gaunate nedaug - dividen
dų. tai galite kreiptis į eilinį 
mokesčių formų užpiklytoją. 
’I'ačiau Jeigu, turite vertybės 
popierių, daug santaupų, dide 
les medicinos išlaidas savo 
namu> ir Lt., jums reikalingas 
mokesčių k. nsultanlas. Kam 
tūs rcikaiinga. kalba realaus 
gyvenimo praktika. V
štai konkretus pavyzdy .. L. 5. 

atvažiavo į JAV prieš 30 mu
lų. Jau pirmais melais jis, bū- 
dama> profesionalas ir turė
damas pelningą drbą. gerai už 
dirbdavo. Netrukus ir jo žino-

vo ir žmonos pajamų f<Tinas

jam buvo sunkiau uždarbių for 
Inas užpildyti, nes paisrodė, 
kad jis nenurašydavo reikia
mų išlaidų, ką jam įstaigos 
eilinis buhalteris nurodė. Vė
liau tas amatininka> nuėjo į 
IBA įstaigą. Income 
Service. Pasirodo, kad ji> 
savo pajamų į pildoma>
mas nejrašA ir pasiliko federa- 
1 i n ei valdžiai >k c >1 i n g a s 
šiJlOO.Tadn amatininkas 
ju pa- pajamų mokesčių eks
pertą formų užpildytoj;^ k u 
riam sumokėjo s?>0, šis eksjx'r- 
las tam amatininkui palakė, 
kad jis federalinci įstaigai yra 
Tolingas tik s5;M),

visu
fpr-

virš
nuė-’

Kanados bedarbio gaudavo 
kiekvienų mėnesį pašalpų. Pa
šalpos vidurkis 1977 ui. buvo 
$101

Mūsų kaimynė Bronislava Ju 
cinikai ė - Masiulienė, ilgesnį 
laikų sirgusi, vasario 14 d. iš
keliavo amžinybėn, sulaukusi 
senatvės. Ji gimė Lietuvoje, 
Mažeikių apsk., Rašilės kaime. 
Gimnzijų baigusi, medicįnos 
mokslus ėjo Petrapily, bet dėl 
įvykysius bolševikų devoliuci- 
jos, vos-nevos iš miesto pabė
go ir atsidūrė Gudijoj. Po ku
rio laiko, laimingu būdu grįžo nėse.

sugyvenome.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Jadvyga žaliauskienė, 
žęntas Albins Sr., anūkas AL 
binas t Jr. su žmona Lorif pro
anūkė Laura ir daug velionės 
draugų ir pažįstamų.

Velionės dukrelė Roscislava 
Kozo-Polianskaitė neseniai mi 
rė Los Angeles, Cal., Palaido
ta šv. Kazimiero lie uvių kapi-

DAR DEL ENERGIJOS^ į 
1 A UPYMO KONFEREN CI J OS

ATSTOVŲ PAREISIMŲ
Rašinį papildome, kad Ene- 

gijos taupymo konferencijoj j 
Illinois u-to Campus patalpose' 
vartotojai nusiskundė dėl sąs-! 
skaitą už suvartota gazą ar j 
elektra. įgaliotiniai kakė: su 
kiekvienu vartotojų jie nori į 
atskirai pasikalbėti: “duokite 
skaitliuko neprieinama,tai tik 
teisingai atsakysime.“ Edisono 
Co. atstovas teigė, kad kiek
viena mėnesį skaitliukus pa
tikrina ir pagal suvartota kie
kį išraš ma sąskaita, jei prie , 
skitliuko neprieinama, tai tik 
rintojas išrašo “estimate“ są-l 
skaitą. . l

• PAJAMŲ MQKESCIU 
ĮSTAIGOS 'PATARIMAI c.
Chicago.

ui u istaig:
mesj, kad

i
i 
I

f : ‘ d -........
Lx;: ...... ..... . ,<•

(J. Laurinavįt-iaus drožinys) Lietuvos pajūrys

dė-ĮKAIP SENIOKAI PAMINĖJO MŪSŲ VASARIO 16-TĄ 
vad.- Fede^ųinco-j IR WASHINGT0N0 DIENĄ CHICAGOJE

Velionė buvo pašarvota P. 
Bieliūno koplyčioje, Brigthon 

praktika. Dėl antro- Parke, kur ją grabe aplankė 
i

į savo gimtinę. Išlaikiusi eg
zaminus, vertėsi Mažeikiuose 
akušerės
jo bolševikų antplūdžio, su
dviem dukterimis B. Masulie- 
nė pasitraukė į Vakarus ,o po

nemaža bičiulių bei pažįsta
mų. Bronislavą Masiulienę po 
gedulingų pamaldų lietuvių

II-jo pasaulinio karo apsi- bažnyčioje, nulydėjom© amži- »••• M. ▼ 1 •« • • • J — v • T ° 1nam poilsiui j tas pačias lietu-veno Anglijoje. Netrukus su 
dukrelėms apsigyveno Chica- vių kapines, kur jos dukrelė 
goję, Brighon parke, kur mes nuo anksčiau laukė savo my
šti Bronislava Masuliene ir šei limos mamytės...
ma gražiai net virš 20 metų Magd. Šulaitienė

JŪS KLAUSIATE, MES ATSAKOME

lentele, I £ I 
lino I 

jiusįrašyti lab- j

“vidutiniai“ skaičiai? 
re i s k i a “normalu“?

žemiau patiekiame 
kuri nurodo kiek galima 
gautų pajamų
darai, įvairios rūšies išlaidu. W .-t* ,
gydytojams, dantistams ir pa
gal ]>ajamas? '-tus už pinigų 
indėlius, esančius bankuose.

Jeigu turėjote metinių pa
tam u per metus $10,009 
12.000, tai labdarai galima 
>kirli $527, -tus taupymui 
— 1 589, mokesčiams $1,179, 
gydytojams ir 
*882.

iamų $12,000 
labdarai galite 
tus taupymui 
ciams $1 2;
dantistams $806.

dantistam?

pa-t metiniu
$1 1.000, 

-kirti Š47.').
1,711, mokė

UNO EDITION ABOUT 
SOCIAL SECURITY OE 

TIfE WORLD

pažymėta data.l Iš Naujienų sužinoję, kad 
Tuo atveju,jeimok. mokėtojaiI L i e t uvos .-nepriklausomybės 
yra vedė ir .pildo beįidgį (join-! šventė bus pradėta minėti nuo 
tly) ’ tfornuj, alitidu'V vedusieji j vasario 14 dų tai tą dieną se

nimai pradėjo rinktis į Stan
dard Federal .taupymo ir sko
linimo bendrovę, Archer ir S. 

Visos banki
nės operacijos vyko normalia 
tvarka. Kai kurie seniorag ap 
piokėję savo gazo arba elekt- 

' ros sąskaitas, tarnautojų buvo 
1 pakviesti prie kavutės ir pyra- 
I gaicių pasivaišinti. Paste
bėjome. kad susidariusioje ei
lutėje stovi keletas mūsų tau- 

j liečiu prie gardžiai kvepian- 
ir patraukiančių

KL. 1. Pildant Income Tax 
j Teturit ir. norint išvesti taria- 
I mą pelną už parduotą namą, 
1 ar galima iš pardavimo sumos 
■ $83,000, atimti pirkimo kainą 
j $19,000 ? 2. Namo pagerinimui 

esame padare nemaža išlaidų. 
3. Ar galima nusirašyti išlai
das padarytas namo pageri
nimui? 1980 m. pardavėme na 
mą Bostone ,Mass., ir pirkome 
kitą namą Silver Spring, Ma- 

Mes esame pensinin- 
amžiaus,

vad. “eldery“ ir" kt.). Dėl per
sikėlimo išlaidų nurašymo na 
mą pardavus, atrodo, kad to
kią lengvatą gauna tik tie as
menys, kurių Įmonė persikelia 
Į kitą valtiją;

PREMIJUOTAS ANEKDO
TAS. *

Medžiotojas klubo susirin. 
kiiiDe papasakojo meškp’ioto- 
janis tokį pokalbį; .

— Aš patiekiu žuvies savo 
vyrui tris kartus per dieną,bet 
tas vis vien nieko nepadeda.

— Ką ar jis serga?
tik aš noriu atpratin- 
žuvaviiao sporto.

* * ❖
Apdrauda
atvykusi į apdraudų

šalį praeina pats bendrovės} ryland.
prezidentas Mackevičius Jr., kai, aš jau 74 metų
kuris maloniai su kiekvienu žmona — 64 metų, čia Silver 
pasisveikina ir ragina daugiau Spring-nuolat gyvena ir dirba 
vaišintis. mūsų sūnus, f’ 'mūsų sūnus. Sūnui pritariant 

Pažymėtina, kad šioje ben-1 ir pasižadant mums senatvėje 
drovėje dirba- viceprezidentas j padėti, pardavėm namą Bos^ 
Stasys Baras, p. Jonynaitė, p.! tone ir čia Silver Spring pir- 
Prunskienė, p. -Ruibienė, ku-! kome namą arti prie sūnaus, 
kurios padeda nepakankamai j Persikėlimas mums kainavo 
vartojntiems anglų kalbą,ypač? $2,000 išlaidų. Ar galima nu- 
atidarant naujas sąskaitas, vai rašyti nuo pajamų prsikėli- 
dinams Money Market Cerlifi-4 
cate.

Keli tautiečiai skubėjome į? atrodo 
kitas įstaigas. Pakeliui^ susiti- j<ailla 
kome su mokyt. Jasiene ir po- jJUVO jasų rezidenciją, tai gau- 
etu Adomu Jasu. Du poetai su{tas peinas vvr 
sitkiko, bet abu pareiškė, kad j 

Kavutę begerdai n ir užkan-l jiedu apie poeziją nekalbėsią? 
džiaudami čia pat susipažįsta-. nes jie tik kūryba užsiimą... 
me: chemijos dr. J. Prunskis? Besikalbėdami privažiavo 
poetas K. Toliūnas, t 

rel“įkas Pr. šulas ir kt. Užsimezga 
gali kreiptis Į Department ka]1)a. ka<1 Standard Fede-

privalo po'ta forma pasira
šyti- ’ ■ f •*.

Jeigu dėl ligos sutuoktinis 
negali pasirašyti, tai sveika-f Francisko Avė. 
si> sutuoktinis už jį turi pasi- 
rašvti. įrašant žodžius “Bv— 
vyras (aba žmona) žodelį rei
kia pridėti.

mo išlaidas? A. J.
Iš pardavimo sumos 

galite atimti pirkimo 
Jei spauduotas namas

ti jį nuo

LAS GALI GAUTI BUTO 
ŠILDYMO PAŠALPA V

Buto šildymo pašalpą g:
gauti tokia, šeima, kurios pa- čios kavutės 
imuos nėra didesnės, negu $1 - kepsnių. 
736 per metus. Keturių asine 
nu šeimos maksimalinės meti 
lės pajanK's nedali būti didės 

’lės , negu $10,312.

UNO išleistame 1979—1980 Į 
m. leidinyje apie Kanados mo
kamas pensijas taip pasakyta: Į

Bėndai kalbant apie Pensijos 252-8913. 
Planą ir Ouebeco Pensijos Pla j

rezidentai tuo

>f Human Service skambinant 
‘ei. 711-6650: Cbicagos prie
miesčio rezidentai gali skam- 
’’iidi tel. 135-6990.

Papildomų informacijų ga_ 
•it(‘ panti toll-free tel. (800)

ra reikia pasakyti, kad abudu! Būkime nuolai<lesni da-j 
yra integraline dalimis Kana-, bar inei jaunajai kartai,! 
los Socialinės draudimo si-dene> nėra tos blogybės, iš ku 

nK)S- ’ į *'ics jie nep'-igytų. kai
Vad. Hie Old Age Security tars mckesčiu mokėto

pa-

buiiscnu darbininkam^. pa- 3 Sivailės br ve vieuas iš 
siekusiems 65 m. amž. Išmo-. \'t-turiu amerikiečių našioji as-, 
karna pensija yra dviejų rū- piriną. ir vienas iš 18 m aloja1 

»šių pilna ar dalinė. mičgu piliuYs.

SWDMF4 
.^USY.
ZOC /

1' 't&9 J

amžiaus asme- 
j niui atleidžiams nuo mokes
čių. Dėl namo pagerinimo iš- 

Į laidų ir kitų nurašymii ka
dangi tai yra komplikuotas pa

teisinin-i vome Senior Citizen s ištaigą, jĮamų mokesčių formų pildy 
kurioje šeštadieniais papigin- inas? patariame kreiptis į mo
ta kaina (75 c.) gauna pietus, kesčių žinovą, kuis jums, kaip 
Nors šioje įstaigoje užkandai seniorui, galės surasti daugiau 
gauti prieš savaitę reikia užsi-. lengvatų (energijos taupymo, 
rašyti, bet Valentino dieną .. 
mes buvome pavaišinti .ska-

Taitiečiams besikalbant, pro niais pietumis ir “šokaladinė-

ral bendrovė bene vienintelė 
(Thicagoje lietuviška Ltaiga, 
kuri suruošė mūsų tam. švenės 
minėjimą su vaišėmis.

galės surasti daugiau

ntmis virdelėinis.
Magd. Šulaitienė

PAGRINDINĖS FEDERALINĖS MOKESTINĖS 
LENGVATOS IR SUTEIKIAMOS NUOLAIDOS 

IR KAS JOMIS PASINAUDOJA
Pajamų mokesčių įstatyme, Tų nuolaidų yra gana daug, 

vra daug lengvalų ir nuolaidų I kurias tik specailistai gali iš- 
ir tiktai profesionalai gali vi
sapusiškai jomis pasinaudoti.

visiems žinomi turtuoliai ben
drai nemokėjo pajamų mokes
čių. nes viską, ką jie turėjo mo 
kėli, buvo pilnai padengta leng 
vatomis, mu laidomis ir nusi- 
rašymais. kuriem jie turi teisę, 
kaip ir kiti žirMinos - pajamų 
mok esu i ų m ok ėt< > j a i.

i mas visiems yra lygu 
I ne visi juos vieno lai 

įasi.
Kiek\ ienas pamajų

mok

vardinti, nes jos komplik. ir 
‘ik žinovams yra prieinamos, 
persikėlimo išlaidos, specia
lių įrankių darbui įsigijimas,! 
darbo uniformos, kvalifikaci-j 
jai padidėjus, naujos specialy-' 
bės įsigyjimas, asmeninio pen 
sijos fondo įkūrimas, alimen
tų mokoj; m-as ir k t. į

Tokie nurašymai sumažina 
aptiekiamas pajamas ir tu ne
tiesioginiai sumažina mokes- 

naudo-i čius.

mokes-
tojas gnILgauli asme-

ixfinp: ion)

Kitaip gaunami, jei jūs turi- 
•e specialius kreditus, vietoje 
ši 00. jūs mokate — $30 — 10 
dol.

Jums nereikia IRA įstaigaikurį dabar
jei ja> dar Į panešti, jei luite pajamų ku

rto m. amžiaus;! imis išla vina^ išduria. Ju tar-nesulaukėte
vėliau lengvata padvigytn ja! jx- yra So 
ir t ji lengvata pritaikoma ir fare jums 
neregiams.

Dar
nuolaidi*?

*3,100
’eklar.iciją. šios nuolaidos nu«

i n’šylo* sUuidailįiiėje lentelė
| iv. I‘et pildant schedulę A
1 lin. ileiuiz deduction

salima irašvti didesnius

__ > mokamos sumos, 
Į mokamų vaikui išlaikyti pa

yra va<l. slandarlinės įamų, gyvybės apdraudos ir 
bnlent, viei^gun-į ’urlo. brangenybių, kurias pa- 

>'2 3^)9, vedusių jkorai vedejol ir kl. Bet į savo mo- 
patiekiantkuns bendra kestinį formą turitę įrašyti vi-

kur 
>kai-

pajamas, ’ net ir "arbatpini- 
livH ir azartinių, išlošimų pa- 

jeigu gavote jjer- 
mokas ir mm 1979 m. bedar
bio koiiųKnsaeiją.

Pi\ Pufaij<)<
kt

žmoną, 
bendrovės raštinę, prašo išmo
kėti jai vyro apdraudą.

Tarnautojas, pažiūrėjęs i “po
licy”, sako’: ,

— Bet tai yra apsidraudimas 
nuo ugnies, o ne nuo mirties.

- Nieko tokio. Mano vyras 
mirė nuo plaučių uždegimo.

PADĖKA GYDYTOJUI
— Pons daktare, ačiū už pa 

skatini receptą.
— Ar tie vaistai pagelbėjo?
— Labai. Mat, mano dėdė 

per apsirikimą juos išgėrė ir 
dabar aš esu jo turto paveldė
toj as.

^°HEA^ATIO^SLMNG SYMBOL 

fcS° OF NEW HOPE

WHITMAN’S
FIRST STROKE. AT 39.

AND

RESEARCH supported by x our Heart Fuad is helping to 
develop new methods of treating stroke and returning 
patients to productive life. Among persons aged below £5. 
stroke mortality rate has declined 32.8 per cent since 1949. 
year of the first Heart Fund Campaign. The 1969 apneal is 
being conducted throughout February.

buu PASTEUR’S.
AT 46. WERE FOLLOWED 

BY YEARS OF GREATEST •' 
PRODUCTIVITY.

[pATRICIA
KJeal ’
SUFFERED 
MASSIVE 
STROKES. 
RECOVERED 
FULLY AND 
RETURNED 
TO MOVIE 
STARDOM 
-ALL ZV 
3¥£/1^ ’

( JllC' lav. l;<‘bniarv 20, 1981



BIRUTE KEMEŽAITĖ

BENDRUOMENĖS POLITIKA
LB-nės informatorius A. Ge- tvėrę lenkai pajėgė išjoti į 

čys (1980-XII-24 “Draugas”) 
alpdamas iš baimės, kad Lenki

eu- 
tairopinius vandenis. Lenkai 

puikiai žino. Ne be reikalo 
jos darbininkų streikai neuž- ; pernai pastatė Jogailai tokį 
trauktų Lenkijai Čekoslovakijos j mink!ą, kokio 
likimo, rsšo: “Palietė jis ii* pa
vergtą lietuvių tautą, kurią su 
lenkais riša tikėjimas, ilgalaikė ■ kad lietuvius 
bendra istorija, ir 
Sovietų Sąjungai”.

Kaip, kokiu būdu lenkų strei- klausias.fTai parodo Gėčio.pūti
kai palietė lietuvių tautą, Ge-itinį aklumą, nes tokiu pasaky- 
čys neaiškina, nes, matyt, josimu yra išreiškiama “bendra ne- 
pats to nežino, o kaip lietuvius j apykanta” ne tik Rusijai, bet 
su lenkais riša tikėjimas, mes ir visoms į tą Sovi tų Sąjungą 
ryškiausiai matome iš įvykių j įjungtoms okupuotoms tautoms, 
Seinuose, kur jau apie 30 metų jų tarpe ir Lietuvai.

šiandien visų okupuotų tautų
■ išeiviai džiaugiasi, kad Vakarų 
valstybes ir Amerika nepripą-! 

Įžįsta Maskvos skelbimo, kad jų 
; kraštai savo noru į Sovietu Sa- ■ jungą įsijungė, bet pripažįsta 
prievartinę Rusijos okupaciją.: 
Tai teoriška gražbylystė. Tačiau 
niekas nepastebi, kad tie Vaka į 
rai su Amerika “Sovietų Sąjun-

pa-
visoje Europoje

nėra”.
Paskutinis

neapykanta 1 “bendra 
Sąjungai

Gečio teigimas, 
su lenkais i'ša 

neapy kan ta Soviet ų
yra pats absurdiš-

jau nėra toks griežtas. D..barli- 
mai LenkijC3 įvykiai nebuvo 
tiek tragiški, kiek reklaminiai j

■ išpūst
. nistų partijai kada nors ir pasi
seks atsipalaiduoti nuo Rusijos, 
tai nebus jokia sensacija, nes 
Jugoslavija jau seniai tai pada
rė. Lenkų šiandieninė kova y.u 
iš savo kdmunisiinės valdžios š- 
re ka’auti s .u daugiau lengvatų 
remiantis “žmogaus t i.ėmis”,

komu-

lehkai persekioja lietuvius ti
kinčiuosius. Kai bedieviai per
sekioja katalikus, tai katalikai 1 
prirašo ištisus Kronikų tomus,! 
bet kai patys katalikai perse-: 
kioja savo tikinčiuosius, tai ne 
tik kad nesiryžta jiems tai pri
minti, behdar melagingai pasa- 

* koja apie jų tarpusavio meilę ir
vienybę. Tai kaip reikėtų su
prasti šitokią religinę katalikų 
veidmainystę?

Kas liečia lietuvių-lenkų bend- teks pasakymas: 
ra - istoriją, tai su skausmu ir 
apgailestavimu tenka pasakyti, 
kad geriau, jei mes su lenkais 
tos bendros istorijos niekados 
nebūtume .turėję. Liublino, uni
jos su lenkais pasirašymo metu 
Lietuva net tris kartus už Len
kiją buvo' didesnė ir galingesne. 
Tačiau lenkų imperialistai savo

Tačiau Li tuvos p- dėtis vi
siškai kitokia. Lietuva yra pra
radusi neprildausmnyb“. Ji yra 
okupuota ir įjungta į Rusijos 
imperiją, kuri* vadinasi A uvle- 
tų Sąjunga”. Tokiu būdu Lietu
va yrą visiškoje R jsijes “nuo
savybėje”. Tai, kaip matome, 
Lietuvos priešas yra rusiškasis 
imperializmas, o i 

tusias tikslas
. L‘e uvai 
Okupuotai

l 'gaus trises 
;eid ivimą gyvenimo leng

vatų pasiliekant
J ai nep- iklausomybės _ išdavi

nūsų kovos 
siekinius'

neprik lauso- 
tautai rėkti 
’ r.iškla tik- •

, .. . 1okupacijoje. 1

m a s.
Tad kaip gali lietuviai su len-

I kais jungtis į bendrą kovą prieš i 
terminą vartoja ryšium su bendrą priešą, kada/ kaip ma-!

Pavyzdžiui, j ' '
•Sovietų Sąri tikslai?

junga užpuolė Afganistaną”. Tai j p>e to, neužmirškime, kad j 
reiškia, kad okupuotos tautos, į j 
esančios Sovietų Sąjungoje, 
tolygios Rusijai agresorės 
imperialistės.

įkvos agresija tome

J* 1;
šiandieną įvykių "karas, daleis- { 

yraikim Amerikos su Rusiįa, ir Ru-l .. . .. . . . . . . .i

Skirtingas lietuviu ir lenku
kovos tikslas

________ i„ ... i 1 Lenkija nėra okupuota, nėra 
įgimtu klastingumu bei erelišku > praradusi savo 
agresyvumu misdami Lietuvos 
kūnu pampo: I^enkija ėjo didyn 
ir stipryn, o Lietuva mažėjo, ir 
silpnėjo.

Teisingai lietuvis patriotas 
Br. Zumeris “Tėviškės Žiburiuo
se” (1.979-VI-7) rašo:

tos vadu. Tai yra visai natūralu, 
kad šiai Vyriausiai Lietuvei 
linstitucijai vadovauja optimis- 

į tai ir ambicingi žmonės. Tas nt 
į kareiviu, kuris nesvajoja būt* 
! generolu. P. Nainys, būdamai 
! PLB valdovas, kur visame “pa
saulyje” yra tiek lietuvių, kiek 
jų yra St. Petersburgo kolonijo
je, išskyrus JAV EB.

Kodėl j). Nainys to VLIKo pir 
mininko siaubingo pranešimo iš 
sigando, tai jis visai nieko apie 
tai nesako. Čia peišasi išvada, 
kad tas pirmininkas labai gera' 

j pasakė savo kalbą ir VLIKa 
yra stiprus, o p. Nainys ir kiti 
griovėjai negalės jo sugriauti 
dėl to ir a"rodė jiems siaubinga 
ir’ nusigando.

P. Nainys skundžiasi, kad L 
B-nė velka ant savo pečių didž
io Lietuvos laisvinimo darbo 

! naštą, ir kad jiems yra nesvar- 
! bu, ar VLIKas ką nors iiadarc 
j ar ne. Bet ką jie padarė su savo 

VLIKO konkurentu p. Geč u 
tai visai nieko nesako apie lais- 

1 vininio naštą ir nenurodo nė 
į kc’mentarais, ką VLIKas turėtų 
} daryti, kad jis bendruomenė 

I ninkams* patiktų. • . •
L. Natkus

Mūsų spaudoje

ko pasisakymą Lituanistinio, 
kvietimo reikalais,' A. Teniscno 
>eletristikos ištrauką iš ciklo ; 
‘Jaunystės vieškeliais”. Bronys 
laila su įprastu įžvalgumu pa
lekia keletą asmeninių bruožų • 
įpie a.a. Marių Katiliškį straips-1' 
nyje “Negrįžtamai išėjęs daug 
paliko...”

Yra reportažas iš Pietų Ame- 
.'ikos lietuvių veiklos ir kitokios

. otcgrafinės iliustracijos apięį 
vykius lietuviškame gyvenime!

Anglų kalbos skyriuje red.l 
Margis Matūlionis tęsia sayof 
amprotavimus straipsnyje “Bė4 
ng from There”, ir Jonas Ski-3 
ius analizuoja “Lithuanian; 
.Vriters in West” leidinį, pajvai-* 

.’indamas poezijos posmais -l, 
štraukomis iš minėto leidinio.’ 
3e to, dar daug kitų įdomių 
straipsnių telpa šiame “Lietuvių 
Dienų” numeryje. :

“Lietuvių Dienas” leidžia An
tanas F. Skirius. Adresas: 1364‘ 
Sunset Blvd., Les Angeles, Cal.‘ 
90029. Prenumeratos kaina $13, 
Kanadoje $20.

K. Petrokaitis

Atsiųsta paminėti
• NAUJOJI. VILTIS, 13 nr„ 

120 pušį. Leidžiat. Korp! Nėo- 
Lithuania ir Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga'. Vyr. redakto
rius dr. Jonas Balys, technikinis 
redakt. Jonas P. Palukaitis. Lei
dėjų tarybą sudaro Teodoras 
Blinstęubas (pirm;), Jonas Jur
kūnas, Bronius Kasakaitis ir 
Mečys Valiukėnas, šiame nu
meryje telpa įdomūs straipsniai 
bei studijos: Alberto Geručiri, 
Zenono Ivinskio ir Jono Balio. 
Gausi naujų knygų apžvalga, 
įdomus skyrius Spaudoje ir gy
venime, taip pat Namie ir sve
tur. Kainuoja $4. Kreiptis į ad
ministratorių Bronių Kasąkaitį, 
7150 So. Spaulding Ave., Chi

cago, IL 60629.

Dar atgarsiai apie mūsų Lietuvos laisvi
nimo vyriausią instituciją

“Drauge” i stovai Lietuvos laisvinimo by-J
T ta______ i- ___

pos valstybes ir joms teikia me
morandumus paremti Lietuvos 
bylą. Taip pat važinėja ir po 
Pietų Amerikos valstybes tais 
pačiais reikalais ir palaiko rxrL 
sius. Dalyvavo ir Madrido kon
ferencijoje, kur buvo* įsteigtas 1 krikštas jo romanų siužetuose, 

i ir apie istorijos raidą žvelgiant 
Kodėl p. Nainys nemini, kąji.^£^uvos valstybinį gyvenimą 

Jis šhn(mečių perspektyvos. Pa
rašė — melavo ir įžeidinėjo Lie£ i sinys papuoštas keliomis rašy- 
•fųvių B-nės vadovus? Jeigu nė-poj° gyvenimo nuotraukomis, 
rašoma, ką kas sakė-pasakė, ar 

'parašė, įžeidinėjo ar melavo, tai 
p. Nainys ir neturi ką rašyti, 
tai jia Jo ar kitų išsigalvotas 
blefas ir, jei buvo kas nors ra
šyta, tai buvo tik komentarai?

šis vienas iš daugelio VLIKo 
griovėjų — p. Nainys džiūgau
ja, kad jis mato šio veiksnio 
menką darbingumą. Savo pa
mokslo pabaigoje p. Nainys mo
kina VLIKa ir rašo: “Liet. B-nei 
didelę dalį Lietuvos laisvinimo 
darbo naštos velkant ant savo 
pečių, ne taip ir svarbu, ar VLI
Kas ką nors padaro ar ne. Bet 
gi geriau būtų, kad jo vadovai 
būtų džentelmeniškesni ir tole
rantiški”. P. Nainys barasi ant 
VLIKo, kad jis turi be galo di
deles ambicijas ir nori būti tau-

Bronius Nainys, 
reaguoja į J. Daugė-’tlos reikalais važinėja po Eurcp 

Nainys, pasiskaitęs 
ir į kelių \ VLIKo griovėjų propa-

sijes imperija imtų br. šxė.i. lai j
Satelitinės valstybės automatiš-' 1981-II-5, 
kai nuo Rusi jos atsipalaiduotu, į los laišką. 
0 okupuoti kraštai ginkiu

i krauju vėl turėtų nepriklauso- į gandos, nors jis ir nebuvd VLI- 
mybę išpirkti. T'ad Rusija yra! Ko seime, bet rašo, kad “Vliko 
priversta daugiau skaitytis su ; pirmininko pranešimas buvo tik- 

tiklaiį Lenkija, negu su Lietuva, kuri i rai siaubingas”
valstybingumo, 

ar krašto laisvės. Ji yra f' ' 
Rusijos satelitas. Nežiūrint, kadįyra visiškai beteisė Rusijos ver 
Lenkijo's komunistų partija prij 
klauso nuo Rusijos 1_ ‘ v _ j ___ _
partijos, Lenkijoje komunistinė, nos c]vį leisti Lietuvc’s Metrika, ■ tokie aprašymai 
santvarka nėra tokia kieta ir nenrileisdamos. net ——

Naujas žurnalo “Lietuvių 
Dienų” numeris

“Lietuvių Dienų” sausio nu
meris yra skirtas rašytojo - lau
reato Juozo Kralikausko pager
bimui. Viršelyje jo nuotrauka, 
o pačiame šurnale kun. Pr. Gai
dos pokalbis su Juozu Krali- 
kausku apie rašytojo idėjas, iš-

Man atrodo,
gė. Tatai nereikia stebėtis, kad : kad ir gerbiamam p. Daugėlai < informacijos centras.

komunistų i yfaskVa susitarė su Varšuva vie-į turėtų būti ne- paslaptis,•: kad '; . . _
nos dvi jeistj [Jetuvc's Metriką,’ tokie aprašymai,yra reikalingi! t-e VĘKa^.pareigūnai sakė ar

tokia kieta ir neprileisdamos net ištikimų Į dėl to, kad jie parodo menką^šio
Šiandien žiauri kaip Sovietu Sąjungoje. Maskvai okupuotos Lietuvos ko-• veiksnio darbingumą, bet; be

sunku pasakyti ar be stiprios ir Lenkams nėra reikalo kovoti dėl; munistų. Tai parodo, kad tas'galo' dideles ambicijas būti vie- 
” “ ’ ’ ' ’ i ninteliu bei amžinu tautos va-

, jos dabartinių pareigūnų 
j palinkimą skelbti netiesą, iš- 

gu Lietuvai. Tos dvi broliškos ■ kraipyti faktus, įžeidinėti Liė- 
tautos, kurias jungia bendra! tuvių Bendruomenės vadovus

savo krašto nepriklausomybės, ’ “bendras priešas” jau nėra toks i 
todėl ir rusiškasis imperializmas bendras, kad Rusija Lenkijai f du, 
nėra jiems priešas. Dabartiniai j yra <jaug mažesnis priešas, ne-L 
streikuojančių darbininkų lai
mėjimai įrodo, kad Lenkijos 

tuvos valstybės skverno nusi- {priklausomumas nuo

- galingos Lietuvos valstybės eg
zistencijos tuometinė Lenkija 
būtų pajėgusi pati viena atsi
ginti nuo totoi’ių, kryžiuočių, 
rusų. Labai abejotina. Tik Lie-

Rusijos slaviška kilmė, „greičiau sutars Į net melagingai kaltinant jų šei- 
Malonus .žmogus 

tas p. Nainys. Jis labai gražiai 
kalba, bet kodėl jis taip negrą-

* ______ ____________ _________ - _____  padaryti sprendimus Lietuvos/irių* narius
nenaudai, negu su lietuviais ru 

nenaudai...
GEBA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS i, ,’T°?a sielau D'tarton»inng: ižiai ir

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METUI

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas _ 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-i 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS. NORINTIEMS

tis i bendra kovos frontą tiktai Į kie nesąmoningi VLIKo griovė- 
su okupuotų kraštų išeiviais, i jai yra jau nuo tada, kai buvo 
turinčiais tą patį nepriklauso- i įsteigta LB-nė, kurios vienas iš 

5 mybės siekimo tikslą, kuriems, steigėjų buvo ir dabartinis VLL 
kaip ir mums, rusiškasis iinpe- • ko pirmininkas dr. K. Bobelis, 
rialižmas, o ne komunistinis Tai ironija, kad niekinama ir 
režimas yra didžiausias priešas, griaunama Vyriausia Lietuvos 

(Bus daugiau) Institucija, kuri Lietuvos laisvi-
■ — ■ -nimo bylai palaikė/ ryšius su 34

pirkite JAV Taupymo eonus pasaulio valstybėmis. VLIKo at-

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką!

' Prenumeratoj pratęsimo, užsakymų, bei galim? skaitytojų 
reikalais praJoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739' S. HALSTED i 
CHICAGO, IL 60608

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede -__ dol.
Pavardė ir vardai - ---- .-------------- ------ ----- —--------------------
Adresas___________________ -—------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede --------  doL
Pavardė ir vardas  ____________——
Adresas  ----------------------------------—— 

, kufit

Toliau randame Igno Medziu-

JAY DRUGS VAISTINE f
2759 W. 71st St^ Chicago, UL |

« BŪPESTINGAl I5PIUX>yi RECEPTAI - • FANNIE KAY SAL S 
DUKYNAI s KOSMETIKOS EELKMENYS =

Atdara šiokiadieniais nuo ii

| TeL 476-2206 |
■■■■■IIIIIIIIIIHIIIIIII

Sponsoriau* pavardė, vardaa ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
Naujieną pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- dol
Pavardė ir vardas ------------------------ -------------—-----------------
Adresas ---------L.----------------------------------- ----------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
vaite* suslpaHnimul nemokamai be jokią įsipareigojimą.
Pavardė ir vardas ■ ----- -  - - ........- ... -- ----- —

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS

Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyvenimo 406 pusi, romanas

BE DRUSKOS
Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy-

• ? 1 vai parašyta ir lengvai skaitoma.
Minkšti viršeliai.......... $8.00

Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiant $9 čekį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankog, 
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. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

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

• LIE 1 UVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
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 Jalinsko 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 yn 40 sąmojingų novelių. Kaina F2.

Knygos gaunamo# Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį perriuntimo fflahioma-

S — Nmjieno*, Chicago, 5, UL Friday, February 20, IMI
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0 kam naudingas toks laiškas?’f
Bronius Nainys vasario 5 dienos Draugo laidoj at

spausdino laišką, ji pavadinęs “0 kam reikalingos to
kios kalbos?” Kadangi jo laiškas pradedamas klausi
mu, tat, manau, bus nuoseklu paklausti, kas gi yra tas, 
kuris t? Taiška rašė? Į šį klausimą atsakyti yra lengva, 
žinant, k? d B. Nainys yra didelis bendradarbiavimo 
puoselėtojas; žinant jį, kaip vieną iš tų nedaugelio Įžū- 
b'ųių griovikų mūsų Amerikos Lietuvių Tarybos ir Vy- 
riaurio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto; žinant, kiek jis 
sukėlė erzelio lietuvių tarpe nuvykęs Pietų Amerikon; 
ž'nant ir tai, kad jam dalyvaujant Marquette Parke 
LB-nės. susirinkime, kai susirinkimo vadovai ryžosi 
laužyti !’LB-nės įstatus, jis tylėjo, nors buvo prašomas 
atsiliepti ir gelbėti nelemtą padėtį.' Skaitėme ir jo raši
nius, kuriuose jis gynė okupanto atsiųstųjų solistų 
koncerto ruošimą, net Jaunimo Centro salėje, Chica- 
goie. 0 šis jo laiškas jį išeivijai, pristatė, kaip vieną 
iš tų VLIKo griovikų, kuris neigia pavergtos tautos 
suteiktą VLIKui mandatą vadovauti užisenyje laisvini
mo veiklai. Jis sarkastiškai tyčiojasi, kad tai yra senti- 
mentališkos puošmenos pasidabinti VLIKo vadovams 
bei jo atstovams. Kažin ar šis jo pasityčiojimas, at
spausdintas Drauge, nesutampa su okupanto “G. Kraš
to” rašėjų VLIKo niekinimais.

Jie prisipažįsta, kad VLIKo seime, Toronte, neda
lyvavo, tik perskaitęs padalytus jame pranešimus, ku
riuos aprašė,, kaip mes jau žinom, aiškūs VLIKo grio
vikai: J. Gaila, 1. r. ir kiti. B. Nainys pabrėžia, kad jų 
aprašymai buvo teisingi ir objektyvūs. Reik stebėtis 
jo tokiu naivumu. Kas gi gali patikėti, kad laisvinimo 
veiksnių griovėjai galėtų teisingai ir objektyviai ap
rašyti, kai jų rašiniuose taip aiškiai juntama tiesiog li
guista neapykanta, ypač ji ryški J. Gailos aprašymuo- 
es? Jei B. Nainiui VLIKo griovikai yra autoritetas, tai 
reik manyti, kad jam kiekvienas yra autoritetas, kas 
tik griauna ar niekina VLIKą. Išeitų tada, kad jam au
toritetu yra ir “G. Krašto” rašėjai, kurie mūsų laisvi
nimo veiksnius kiek beįmanydami juodina. Išeivijos 
minėtų griovėjų aprašymai savo stiliumi labai pana
šūs “G. K.” rašėjų stiliui.

Čia kyla klausijnas, ar B. Nainys nepajėgia to su
prasti, ar jis turi blogą valią, nes jis VLIKo griovikų 
seimo aprašymus laiko objektuviais ir teisingais. Iš 
tikrųjų, jei B. Nainiui būtų rūpėjusi tiesa ir oblekty- 
vumas, jis, pirm negu rašęs šį savo ląišką, būtų paskai
tęs ne vien Gailos, 1. r. ir Pažemėno aprašymus, bet ir 
tų asmenų, kurie suvažiavime dalyvavo, savo ausimis 
girdėjo pranešimus. Pagaliau, nejaugi kanadiškiai bū
tų buvę toki liurbiai, kad tokiam, jo žodžiais tariant, 
menkėjančiam ir neturinčiam vilties ir nieko nevei
kiančiam veiksniui, būtų įteikę Tautos Fondui tokią 
gausią pinigų sumą? Matyt, jie VLIKo veiklą mato ir 
jį laiko mūsų svarbiausiu laisvinimo veiksniu. Tikrai, 
baisu pagalvojus, ’ kad mes turime išeivijoje ir tokių 
tautiečiu, kaip Bronių Nainį. Tuo baisiau, kuris nese
niai vadovavo PLB-nei. Tat, ar ne laikas atkreipti dė
mesį mūsų patriotiškai visuomenei į tuos, kurie neigia 
pavergtos Tautos valią? Laikas susidomėti kas tokius 
griovėjus inspiruoja ir juos remia.

B. Nainys rašo, kad toks VLIKo seimas buvęs siau
bingas, nes trys komentatoriai taip jį atvaizdavo. Ta
čiau nereikia nustebti, kad jį nusiaubė siaubas. Siaubu 
buvo nusiaubta beveik visa išeivija, paskaičiusi J. Gai
los, 1, r. ir kitų tokius jų aprašymus. Ją siaubė siaubas 
ne vien dėl tokio J. Gailos ir kitų niekinančio seimo 
aprašymo, ’ bet ir dėl to, kad mes išeivijoje turime ir 
daugiau tokių kaip Gaila, kurie išdrįso taip siaubingai 
VLIKo seimą pristatyti Draugo skaitytojams. Tik
rai, tenka pareikšti tiems tik užuojautą, kurie paskaitė 
tik Gailos ir 1. r. “komentarus”. Juk. panašius aprašy
mus pateikia “G. Kraštas” savo skaitytojams.

B. Nainys labai nustebo paskaitęs Drauge Jono 
Daugėlos laišką prieš J. Gailą. Jis pataria p. Daugėlai 
kreiptis ne į Gailą, bet į VLIKo pirmininką dr. K. Bo
belį ir jo paklausti. Tiesa, jis tuo parodė tik tidelę drą
są, bet ne išmintį. Jis nurodė mūsų žinomam visuome- 
ninkui į ką jis turi kreiptis, kad neįžeistų J. Gailos au
toriteto, kuris, anot jo, rašo objektyviai ir teisingai. 
Gyvenime drąsa reikalinga, bet tiesai skleisti reikia 
dar ko nors daugiau. Todėl Nainiui patartina daugiau 
vadovautis išmintimi, spausdinant tokius laiškus.

B. Nainys skelbia, kad tokie aprašymai J. Gailos ir 
kitų yra reikalingi, nes tai parodo menką šio veiksnio 
darbingumą ir be galo didelę ambiciją būti vieninteliu 
bei amžinu tautos vadu, jo dabartinių pareigūnų pa
linkimą skelbti netiesą, iškraipyti faktus, įžeidinėti 
Lietuvių B-nės vadovus, net melagingai kaltinant jų 
šeimos narius. Tokiu sakyčiau cinizmu B. Nainys kal
ba apie mūsų Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą, kuris buvo Įkurtas okupuotos Lietuvos pogrindyje, 
kuriam tauta yra patikėjusi savo valią vadovauti jos 
išlaisvinimui. Kažin ar okupantas jį galėtų dar pikčiau 
suniekinti, net per išdaviko Alseikos lūpas, kaip jį su
niekino buvęs PLB-nės pirmininkas. Matyt, jo žinoji
mas apie VLIKą yra įsisavintas ne iš tikrų šaltinių, o 
iš “G. Krašto” rašėjų, nes kitaip jis nebūtų taip rašęs. 
Bet labai liūdna, kad Draugo moderatorius nerado rei
kalo nuo tokio B. Nainio pareiškimo atsiriboti, pažy
mint, kad ir smulkiomis raidėmis, jog tai buvusio PLB- 
nės pirmininko svaičiojimas.

Nejaugi neatsiras Draugo skaitytojų tarpe tokių, 
kurie B. Nainiui išdrįstų pasakyti, kad.gana taip dergti 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, nes tai ne 
tik didelė gėda, bet tai nusikaltimas prieš pavergtąją 
tautą. O be to, jis kaltina VLIKo veikėjus, kad jie skel
bia netiesą. Jei jau kam metamas kaltinimas, tai toks

Krikščionių demokratų rezo
liucijos 1981 metams

Stenkimės sugretinti mūsų jė-į apavimas į neteisingą informa-
gas ir padidinti mūsų pastangas , ciją spaudoje ir televizijoje,
stiprinant pagalbą pavergtai
Lietuvai. Neužmirškime nieka-

skleidimas žinių svetimtau
čiams, leidiniai ir knvgos lietu-

da, kad Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas yra vie
nintelė institucija, kuri kalba 
pavergtos Tautos vardu ir su ja 
negali varžytis nė viena lietuvių 
tremtinių organizacija dėl va
dovavimo Lietuvos laisvės ko
vai.

Dažnai girdim iš L.B. vado- 
vvbiu. kad VLIK’as draudžias 
Bendruomenei dalyvauti politi
koj. Iš tikrųjų Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo’ Komitetas 
skelbia, kad kiekvieno lietuvio 
ir kiekvienos lietuviškos organi
zacijos pareiga, ne privilegija, 
dalyvauti politinėj’veikloj. Įvai
rios vietinės demonstracijos, re-

vių ir‘kitomis kalbomis yra vi-
sų lietuvių pareiga. Tačiau nėra 
kitos organizacijos, kuri galėtų, 
nueiti pas JAV prezidentą ar 
Prancūzijos ministerį pirminin
ką ir prisistatyti kaip instituci
ja, atstovaujanti pavergtą Lie
tuvių Tautą. Todėl rėmimas 
VLIK’o yra visų lietuvių parei
ga. Tos pareigos negali nusi
kratyti ir ‘ Lietuvių Bendruo-; 
menė.

Jungtiniu Amerikos Valstvbiu 
lietuviai negali neremti Ameri
kos Lietuviu Tarybos nenusi- 
kalsdami pavergtos Lietuvos in
teresams. Ši JAV lietuvių kilmės 
piliečių organizacija yra pati

kaltinimas turi būti paremtas faktais. Taigi, ir .šiuo at
veju Nainys, savo laiške rašydamas kaltinimus VLL 
Kui, turėjo nurodyti, kuo buvo Įžeisti VLIKo suvažia
vime LB-nės vadai? Kuo buvo kaltinami jų. šeimų na
riai? Tokios užuominos be faktų yra plika demagogija, 
kuria siekiama suniekinti' ne tik VLIKą, bet ir kurstyti 
visuomenę kenksmingam erzinimui. Be to, reik paste
bėti, kad tokią priemonę naudoja tik tie, kuriems nerū
pi tiesa.

B. Nainys iš VLIKo pareikalavo ir džentelmeniš
kumo ir tolerancijos. Tačiau iš jo laiško neatrodo, kad 
jis turėtų bent per aguonos grūdą to, ko jis reikalauja 
iš Vyriausio Lietuvos Laisvinimo Komiteto, nes kitaip 
.io laiškas būtų parašytas visai kitokioje dvasioje. Iš jo 
laiško neatrodo, kad jis suprantąs, kas iš viso yra džen
telmeniškumas ir tolerancija. Jei tai suprastų, jis ne
sityčiotų iš pavergtos tautos VLIKui suteikto manda
to, nerašytų, kad jie parodo be galo didelę ambiciją bū
ti vieninteliu bei amžinu tautos vadu. Tat, paskaičius 
šį B. Nainio laišką, kyla klausimas, ar jau nepribrendo 
laikas mūsų išeivijos visuomenei pabusti ir suprasti, ko 
“nainiai” ar jam panašūs tokiais laiškais bei aprašy
mais siekia...

A. Svilonis

efektingiausią priemonė įtaigoti 
l JAV vyriausybę, kad pavergtos 
' Lietuvos klausimas niekad ne- 
| būtų užmirštas. Iš kongreso ir 
prezidento pareiškimų ir rezo
liucijų matyti, kad ALT’a tą 
darbų atlieka be priekaištų.

Kiekvienas lietuvis ir kiekvie
na lietuviška organizacija ne- 

■ turi kenkti vieni kitiems, šios 
negatyvios kovos pavyzdys yra 
JAV LB vadovybės įvairiausi 

j mėginimai sužlugdyti Amerikos 
Lietuvių Tarybų, infiltruojant 
ALT’a sudarančias organizaci- 
jas ir pasisavinant Vasario 16 d. 
minėjimo aukas. Pagarbiant 
ankstyvesnius į si pareigojimus, 
mes kviečaim nepriklausomybės 
minėjimo aukas skirti ALT’ai. 
Tuo atveju taika sugrįš į Ame
rikos lietuvių tarpa. Gražus pa
vyzdys yra Anglijos lietuviai, 
l'en lietuviams atstovauja Ang
lijos Lietuvių Sąjunga, nors ir 
ten buvo įkuria L.B. ir mėginta 
Įvairiais būdais sužlugdinti Ang
lijos Lietuvių Sąjungą.

Neužmirškim ir lituanistinių 
mokyklų, mūsų spaudos, para
pijų, teatrų ir įvairiausių paren
gimų ir minėjimų. Būkime at
laidesni tiems, kurie kartais ne 
dėl piktos valios, bet dėl stokos 
gilesnio įžvelgimo tariasi atlie
ką didelius patriotinius darbus, 
nors tų darbų rezultatai kalba 
visai ką kitą. Demokratinėj san
tvarkoj negali būti ignoruoja
mos ir mažumų teisės. Gi krikš
čionys demokratai visada stovė
jo pažemintųjų ir skriaudžia
mųjų pusėj. Šio principo nega
lim išsižadėti nei šiandien. -Juo 
vadovaujasi ir didžioji viso pa
saulio krikščioniškosios demo
kratijos šeima. Kovoj dėl Lietu
vos laisvės yra reikalingas kiek
vienas lietuvis.

Savo principuose mes esame 
tvirti. Mūsų tikėjimas Į Lietu
vos prisikėlimų yra nesvyruo
jantis.,. Mūsų tikslas — Laisva 
ir N e priklausoma -tietuvą;»— ir 
niekas mus neišmuš iš mūsų 
įsipareigojimo, duoto per Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetų lietuvių tautai. Kvie
čiame visus .krikščioniškai ir 
demokratiškai galvojančius lie
tuvius mums į talką.

(LKDS Biuletenis)

IŠKILMINGAI SUTIKO 
SOVIETŲ DISIDENTĄ

TEL AVIV. — Trečiadienį 
Ben Gurion aerodrc'me tūkstan
čiai izraelitų sutiko Sov. Sąjun
gos disidentą Yosef Mendele
vich, išbuvusį 11 metų Uralo 
koncentracijos stovyklose. 1970 
metais jis kėsinosi pagrobti lėk
tuvą Leningrade ir juo skristi į 
Švediją. Mendelevich už šį da
lyką gavo 15 metų kalėjimo, 
bet bausmė buvo sumažinta.

MYKOLAS BIRŽIŠKA

PROF. MYKOLAS R0E1MERIS
(1881-1945)

(Tęsinys)

Tą pat sakė ir “Przegląd Wilen- 
grindų ir reikalavimų).Tą patį “Przegląd Wilen- 
ski” savo raštais jis ir vėliau jau iš Kauno, rė
mė, tebepalaikydamas bičiuliškus santykius su 
L. Abramavič'um ir šiam artimais žmonėmis 
Bron. Krzyzanowskiu, Zigm. Jundziliu ir 
kitais.

i ,'vf'čio 1 d. prasidėjo ilgai reng
tas ii Liktas bei pranašaujamas Pasauli
nis K. ų demokratija, išskyrus bolševi
kus ir k... ... uos kitus, pasisakė palaikysianti 
carizmo kovą prieš kaizerinę Vokietiją. Lenkų 
tautininkai gavo skilti: varšuvin'ai pasisakė už 
Rusiją, kuri karo pradžioje maloniai kreipėsi Į 
lenkus didžiojo kunigaikščio Mikalojaus Mikalo- 
jaičio manifestu, galicijieČiai ir poznaniečiai ga
vo pasisakyti už vokiečius, kuriuos palaikė ir Juo
zapo Pilsudskio nustatomi siekią nepriklausomos 
Leniūji s socialistai bei demokratai. Susispietusi

. • ‘ VltĮ” ir “Liet tvos Žinias” Vilniaus lietuvių 
svie.'U' pasilakė už Rusijos laimėjimą, Sta 
s u ng-; e u aŠyUune vadinamame “gintarinia
me" palenkime, ’’eikšdama vilties susilaukti Ma- 
. -ios » I ietuvos prijungimo prie Didžio

sios (Rusų)*.)
* Kažin, ar 1941 m. maskolių išvežtas i Kazach

staną ar kitą kurią Maskoliją šis lietuvių apšauk
tas “rusofilas” yra dabar grąžintas Lietuvon, kai 
pirmoji pusė po 1914 m. pageidavimo bolševikų 
jau yra Įvykdyta: Maž. Lietuva yra nuo Vokieti
jos atskirta?

Lietuvių socialdemokratai, kad ir dezorgani
zuoti reakcijos metu, spėjo pasisakyti prieš cariz
mo laimėjimą (tad pasisakė bolševikai, nors jų 
tarpe nė vieno bolševiko nebuvo).

Atsimenu kelių žmonių pasikalbėjimą Roe- 
merio bute. Svarstyta, kas bus Lietuvai geriau ir 
kada ji tikriau išgaus nepriklausomybę: kai rusai 
ar kai vokiečiai laimės? Ypačiai karštai kalbėjo 
orieš carizmo laimėjimą Augustinas Janulaitis ir 
Mykolas Roemeris, o prieš vokiečių laimėjimą 
Mykolas Sleževičius ir gudas Jonas Kraskauskis, 
Q919—1922 m. Vilniaus gudų komiteto pirminin
kas, lenkų suimtas ir ištremtas į Kauną, vėliau 
atsidūręs Latvijoje ir tarybinėje Gudijoje, kur 
po kelerių metų suimtas dingo be žinios). Aš,kaip 
paprastai, ginčan su savo dvylekiu nesikišau, tik 
tiesioginiai užklaustas palaikiau Roemerį ir Ja
nulaitį, kaip, rodos, ir bemaž visi kiti.

Roemeris po šio pasikalbėjimo netrukus din
go iš Vilniaus. Pasirodo, per Rumuniją jis perėjo 
Galicijon ir stojo Pilsudskio legionų 1-sios briga
dos I-jo pulko I-jon kuopon “kaip lenkas kovoti 
už lenki ją. kaip Lietuvos vyras — už Lietuvos 

į nepriklausomybę”. Dėl laisvintų Mykolo šeimos 
tradicijų galima būtų šį kartą pritaikinti jam sto
jusio Į legiono ir žuvusio kautynėse lenkų poeto 
Žulavskio žodžius iš eilėraščio atsisveikinant su 
sūneliu ir raginant pasekti tėvo bei senelio kovo
tojų dėl tėvynės laisvės pavyzdžių: “jako twoj oj- 
ciec į dziadek twoj”. Tik Įsivaizduokite mielą mū
sų profesorių ir rektorių legionistu su “žalčiu
kais” apikalkėj ir iš viso gretoje žygiuojančiu iš
sitempusiu uniformuotu kariu! Nežinome jo ka
ro žygių ir nuopelnų, bet n« jie mums svarbu ži
noti, o tik vienas ryžtingas kabinetininko žygis į 
nežinomą, rizikingą, bet aiškios idėjos nustatomą 
kova. 4^

1916 ar 1917 m.jisbuvo Vilniuj apsilankęs. Lie
tuvių Mokslo Draugijos bute, dr. Basanavičiaus 
kabinete, teikė mums — keliems ar keliolikai lie
tuvių - politinių ir karinių žinių, bet nelabai ka
riukai benusitekęs ir teįsigilinęs Į busimąsias j>o- 
karines perspektyvas Lenkijai ir Lietuvai. Dar 
kiek laiko praėjus, išgirdome jį nebesant legioni- 

jStu, tik Lomžoje ramia' jau teisėjaujant.
I iv.

Savo ryžtingumu, savo diplomatija' ir savo 
sūnų aukomis lietuvių tauta išsikovojo sau nepri- 
klausoritybę. Ją išgavo ne tik be lenkų protekci
jos, bet kiekvienam žingsnyje — dėl Vilniaus 
Lietuvos viduje, Rygoje, Paryžiuje ir kur tik 
buvo galima — lenkų vis kliudoma ir kenkiama. 
Besvajodamas apie plačią ir galingą Lenkiją, su- 

federuotą su plačia lenkiškai, lietuviškai, gudiška 
Lietuva ir dar platesne Ukraina, Juozapas Pil
sudskis tikėjosi lietuvius sau palenksiąs, jų šven
tenybę Vilnių iš jų paveržęs, o su jais susipratęs 
ar susidorojęs ir lenkus, kurie nenorėjo tokių fe
deracijų, tik paprasto Lietuvos prijungimo, savo 
valiai palenksiąs.

1919 m. imdamas Vilnių, kad ir žinodamas 
skaudžiai pažeidžiąs lietuvių tautos jausmus, tik 
nepratęs su kieno nors jausmais besiskaityti, Pil- 

jsudskis mėgino suskaldyti lietuvių tautos vado
vybę, atplėšdamas-nuo jos socialdemokratus, de
mokratus ir kitus, kurie šiais pasektų, ir su jais 
sudarydamas palankią Lenkijai Lietuvos vyriausy 
bę. Turėta čia galvoje prieškariniai Vilniaus ma- 

' šonų ir demokratų bei socialistų santykiai, 1918 
m. Lietuvos Tarybos mažuma (Step. Kairio, Jono 
Vileišio, Stan. Narutavičiaus ir M. Biržiškos) 
griežtai nepriklausoma (ne tik prieš vokiečius ir 
rusus, bet ir prieš lenkus, į ką Pilsudskis primer
kė akį)pozicija,tų pat metų gruodžio m. II-jo Lietu 
vos Ministerių Kabineto (Step. Kairio, Jono Vi
leišio, M. Biržiškos ir kitų) Vilniaus pasitarimai 
su palankiais l etuviams lenkų politikais dėl da
lyvavimo Laikinojoje Lietuvos Vyrausybėje ir 
kitais. *

(Bus daugiau)

1 — Nauji, ttos*. Chicago, |)L, Friday, February 20, 19X1
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
turinko jvos Į vietą, kuri hebraiškai vadinama Armageaou~

(Apreiškimo 16:16)

31, Toliau ta pati pranašystė parodo, kad taip turėjo įvykti 
“didžioje Visagalio Dievo dienoje” — Viešpaties dienoje. Iš tik- 

tautos supyko 1914 metais ir pasekmėse to, kas tuokart 
prasidėjo, visa dabartinės civilizacijos statyba labai susilpsėjo.

Kiekvienas “paskutinėse dienose” įvykęs tautų suspaudimas 
turi ką bendro su šėtono viešpatavimo išardymu. Pavyzdžiu paim
kime Izaijo pranašystę, ypač tai, kas parašyta Izaijo 13: 1-b.

“Daugybės balsas kalnuose, kaip skaitlingų tautų; klausykis, 
tai surinktų tautų karalysčių trinksėjimas. Kareivijų Viešpats davė 
įsakymą kariuomenei, tiems, kurie ateina iš tolimos šalies, nuo' 
dangaus pakraščių; tai Viešpats ir jo narso įrankiai, kad sunai
kintų visą žemę. Klykite, nes Viešpaties diena arti: ji ateis kaip 
sunaikinimas nuo Visagalinčio  j o.”

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL 60632

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*s*<iM*t*r Community klinikai 
Madicino* direktorių*

193* S. Mankai* IK WoctcbMt*r, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienotni? 

kai antra šeštadieni 8—3 vU 
T»L: 542-272/ arba 542-272J

b

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

. Programos vedėja

TU____BB 3-5H3

DR. A. B. GLEVECKAC 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

SPECIALYBŠ AKIŲ LIGŲ* 
3907 Wut 103rd Strwt 

Valandoa sociurim*.

OPTOMETRIST AS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. T»l. 737-5149 
riknzu akii. Pritaiko akiniu* ii 

“contact leraej**
VaL azal juaitanm*. Uždaryta tr»č.

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vau vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p. 
iš WT1S stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

SUSIRINKIMŲ

■ - —- ! Gen.. T. Daukanto jury šauliy kuo-
T TPANT A Q QK'T'RTTTTQ1 nar’v vl^uotin‘s’met,n,s sus-r.n- 

Dl# OlLLDlJ ±1O kimas įvyks s.m. vasario men. 22 d
2 vai. popiet vyčai saieje. Susirinki
mo metu gus peržvelgta praeitų metų 

/velkio, prisaiKdmti nauji nariai 11 
’ nustatytos kuopos ’ veiKlos gaires 

1981-siems metams. Visiems kuopom 
nariams susinnKime daiyvavimao 
yra būtinas. Po susirinkimo — už
kandžiai. _ E. V.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CH1RURGCJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vai vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

e ŠILEIKIS, O. P.

nyčnis rankšluosčius, ir Įdėvė- 3

JAUNIMAS SENIAU IR DABAR
Be dvasios, be širdies — tai 

[griaučių tautos.
Paduok, jaunyste, man sparnus... 

(Iš A. Mickevičiaus 
‘’Odė jaunystei”)

ba nuteikia žmogų tas jaunimas, 
kuris dar šio? šimtmečio pra
džioje paprastu rankų darbo 
arklu ir tokio pat meistro pa
dirbtomis akėčiomis apdirbda-

ms, šuns neperkandamus apati
nius marškinius.

Jaunimas buvo ne vien dai
nuojantis, ne vien juokaujantis. 
Jis buvo ir pilnas' šelmysčių. 
Karlais pasidarydavo pernelyg 
jau priekabus, nerūpestingas, 
trakas. Užgauta ambicija, pavi
liota mergaitė, privesdavo prie 
pykčio, barnių, nesutarimų, gu
zų kaktoje. Nė vienas jaunas vy
ras benorėjo užsileisti, tapti nu
stumtas į užpakalį kitų; nė vie
nas iš jaunųjų nepakentė pajuo
kos. Kas kita buvo tėvai. Jau
nieji jų šventai klausydavo, 
prieš tėvus žodžio nepasakyda
vo, rankos nepakeldavo. Mat, 
dar buvo nepasibaigęs tas am
žius, kai tėvai išrinkdavo žmo-- 
nas sūnums ir vyrus dukterims. 
Vedybos vykdavo dėl materiali
nių išskaičiavimų. Sūnus turėjo 
parvesti sau už pačią, merginą 
su pinigais, su kraičiu, kad būtų 
iš ko pamokėti jaunesniems 
moliams ir seserims. Ateinanti 
į ūkį marti atsivarydavo gyvų
jų, jos kraičio skrynia buvo pil
na rūbų, plonų drobių, raštuo
tų rankšluosčių ir patalynės.

■ Jauni vyrai ir merginos tik prieš 
’ susirišdami su tėvų išrinktąja ar 
• išrinktuoju turėjo’ laiko pagy

venti kaip jiems patiko, pa
draugauti su kuo patiko. Taigi 
ir gyveno.

Talkos buvo gera proga jau
nimui arčiau susipažinti. Tokios 
talkos buvo daromos javus ku- 
liant, linus minant, kai kur lau
kų derlių sudorojant. Taip ir 
žiūrėk — pamatysi penketą ar 
daugiau rugių kirtėjų su dal
giais išsirikiavusių, o iš paskos 
juos sekančias griebikes. Dides
nės talkos būdavo užbaigiamos 
linksmąja dalimi — pabaigtuvė
mis., šokiai prie armonikos m u-. 
zikos būdavo toji linksmoji da
lis, jaunimo labai mėgiama, la
bai jų laukiama. Nesvarbu, kad 
nusidirbę, nesvarbu, kad pavar
gę, užgrojus kokią linksmą pol
kutę — kojos pačios imdavo kil
notis. -

I
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Taip maždaug prieš pusantro vo laukus; kuris, pasidaręs dal- 
šimto metų rašė poetas apie jau
nystę, kurios "Sturm und Drang’ 
stebuklą jis pats pergyveno. Jo 
odė buvo sukurta ne vien tam 
jaunimui, kuris ėjo mokslus Vil
niaus, Petrapilio ir ■ Sorbonds 
universitetuose; ne vien tam, 
kuris kovojo civiliniuose Ame-. 
rikes karuose; ir ne- vien tam 
jaunimui, - kuris patenkintas lė
bavo patogiuose, visko perteku
siuose Lietuvos ir Lenkijos dva
ruose. Jis dainavo ir Lietuvos 
bakūžių jaunimui, kuris augo 
visu šimtmečiu vėliau, ir nieko 
daugiau neturėjo, tik pavalgyti, 
gal ne visada sočiai, ir apsi
rengti — toli gražu, ne puošniai.

Tą. Lietuvos jaunimą, jaunys
tės sparnais apdovanotą, teko iš 
labai arti stebėti. Jis paliko ne- 

, užmirštamų įspūdžių, buvo toks 
artimas, toks Įdomus. Tas jau
nimas buvo svarbiausias fakto
rius, kuris darė kaimo gyveni
mą žavingą. Sekiau jį, kaip jis 
rytą pakilęs ėjo atlikti savo die
nos darbų, kartais labai sunkių 
r dnug prakaito’ pareikalaujan
čių; kaip vakare pavargęs, daž
nai purvinas ar sušalęs, grįžda
vo ilsėtis.

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

gį, tokį paprastą, nesudėtingą, 
nukirsdavo javus, nušienaudavo 
pievas. Ir mergaitės, kiek jos 
pasidarbavo, kad rugių ir kvie
čių derlius būtų surinktas ne ko
kiais nuostabiais darbo įran
kiais, bet jų pačių rankomis; ir 
šienas būdavo sugrėbtas ir į ku
petas suritintas pagalba to men
ko medinio’ grėblio, kuris ne 
kartą ir sulūždavo.

Ir visi tie darbai jaunųjų 
buvo daina palydėtu

Ir kas galėtų nesigėrėti tuo 
jaunimu, paičanie jėgų stipru
me, kada nei reumatai, nei gum
bai jam nebuvo žinomi, o žie
mos -šalčiai ir vasaros karščiai 
atrodė tik juokai. Buvo dar la
bai toli tie laikai, kai žlugtą 
pradėta plauti -pagalba mašinų, 
tik vieno mygtuko paspaudimu. 
Ir kas gi daugiau, jei ne jaunos 
mergaitės, turėdavo noro dar ir 
juokauti skalbdamas žlugtą šal
tą žiemos popietę prie eketės. 
Tai kas, kad rankos stingsta; 
tai kas, kad baltiniai vos tik iš
traukti, iš vandens šaltyje susty
ra, o jų pačių kvėpavimas be
matant virsta■ šerkšnu. Visame

• tame vvksme jos matė tik gro- v " " °1 ži; šaltą, spiginanti grožį. Jos 
kvėpavo gyvenimo pavasariu.

Mūsų kaime tų pavasarinių 
buvo nemaža. Mūsų šeimoje dvi 
seserys, artimiausioje kaimy
nystėje kiekviename ūkyje po 
dvi, po tris; dainuojančios, pa-|žaus! Kaip gi praleisti nepasi- 
kluonėmis klegiančic’s, besijuo- [ Haudojęs tokia proga.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

J

i

į

Lietuviu Žągarės klubo eilinis na 
riy susirinkimas įvyks sekmad e. i, ’ 
vasario 22 d., 1 vai. popiet Aneieo 
Kojak salėje, 4500 S. laiman Avė 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yia 
svarbių reikalų aptarti ir jau laikas

Rožė Didžgalvis, rast.
/HTHUFSlrAb-rHOTEZISTAS > užsimokėti duokles. Bus ir vaišės.

- Protezai. Med.
žojeauc

(Arei Support?) ir t t .

W«st 6Jrd Sn,
© 51% visų moterų ar mer

gaičių Amerikoje dėvi akinius. 
Iš vyrų ir berniukų — akinių 
reikia tik 43%. Sulaukus 45 me
tų amžiaus ar daugiau, jau apie 

] 88% amerikiečių reikia akinių.

DR. C. K. BOSELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVR

St. Petersburg, Fla. 3371v
TeL (813) 321-4200

e Vienas iš keturių amerikie
čiu anksčiau ar vėliau suserga

Bežengdamas pirmyn dvide
šimtasis šimtmetis užplukdė 
žmoniją naudingais technikos 
išradimais, kartu palengvino 
miesto ir kaimo žmogaus gyve
nimą. Mes nė kiek nesistebim 
šių d enų jaunimu, kuris .uni
versitetan važiuoja nuosavu au
tomobiliu; nieko nepaprasto ne-

, vėžio liga. 25% visų mirštančių j įžiūrime ir tų vaikučių kelionė-.
kuriuos autobusas paima'nuo vėžio ligos galėjo’ būti pa-1 j e, 

gydyti, jei liga būtų buvusi lai-' jirie namų ir paleidžia prie mo
ku pastebėta ir pradėta gydyti, kyklos durų. Nuostaba ir pagar-!

kiančios, kad net kultuvių gar
sai būdavo perviršijami.

Tas skalbimo darbas buvo at
liekamas tokiais nelemtais po
kario metais, kada ir muilo ne- 

~ i buvo; jo užtekdavo tik rankoms 
veidui nusiprausti, tik jau ne

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

>*
1 X

&

VANCE FUNERAL HOME

Viena tokia kūlės talka su pa
baigtuvėmis buvo' mūsų ūkyje. 
Vyresniosios seserys buvo jau 
paaugę; viena devyniolikos, kita 
aštuoniolikos metų — pačios tik
rosios pasišokti. O čia, prie to, 
tiek daug jaunimo, ir tokio gra-

MODERNIŠKOS AIR-CON’DITIO.NED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

[Tief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT]

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

AMSULANSC
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
*307 So. LITU AN IC A AVJL

Nors visi linksminosi iš pe
ties, visi šoko trobos aslos ne
gailėdami, bet viena pora išsi
skyrė iš kitų. Jis buvo aukštas 
ir lieknas šviesiaplaukis, grei
čiausia dar karinės prievolės 
neatlikęs, vardu Antanas; ji, 
jaunutė, geltonkasė mergaitė — 
Olė. Antanas net šokiui pasibai
gus nepaleido mergaitės iš ran- 
ru ir labai meiliai jai į akis žiū- 

i- Į vedamas vis kartojo:
(Bus daugiau) -

, Ji žlugtui. Bet lietuvės moterys- ir 
į čia parodė savo išradingumą. Iš 
i|- pelenų pasidarydavo šarmo, ir 
B ta jų išrasta priemonė skalbė 
g viską balčiau už stipriausią mui 
C:lą: ir baltas drobes, ir aštubn-

' 1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
y JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštės automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS

»159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60&29

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

TeL: YArd* 7-3401

TeL: Olympic J-10M

TeL: LAfayette 3-3572

passbook savings.
Naujienos, Chicago. 8, I1L Friday, February 2*». 1981Don't Go Out Without It

Dukterys, žentai, anūkai, proanfikai. 
lenktinių d.rektoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. 
Tel. 737 1213.

PETRAS BIELIŪNAS 
l-348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
<319 So. L1TUAN1CA AVĖ. Tel: YArds 7-H33-113S

B UTK US - VASA1TIS
'446 bu, Aven Cicero, IIL

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 IciL A. M.

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 Oaukus
Telef.: HEmlock 4-2413

WINTER 
OVERCOAT

•>110

i 914 metu
Midland saving a>tar- 

nauja taupymo' 
paskolų rvikahis visos tdm 
su apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikę įima. .Mes norėtu* 
me būti Aunas naudingi u 

tvie.
Sąskaita apdraustos 

$40,000
2657 W. 69 STREFY 

Chicago. 1L 6067 
T-i 925-7400

29 SO. haRLem aviū 
Bridgeview, IL 

Tol. 598-9400

III
MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION ti
4040 ARCHER AVENUE I

CHICAGO, ILL. 6O6M *

PHONE 254-4470

FRANK DALIDONIS
Gyv. Phoenix, Ariz. Anksčiau gyv. Chicagoje.

Mirė 1981 m. vasario’ 18 d., sulaukęs 93 melų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Šiaulių aps., Radviliškio mieste.

Amerikoje išgyveno 75 mitus.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys Ellen Peigh, žentas 

dr. Donald, ir Aldona Burns, žentas Peter, šeši anūkai, penki 
proanūkai bei kili giminės, draugai ir pažįslami.

Prašome nesiųsti gėlių.
Kūnas pašaj'votas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2121 W. 

69th St.. Chicago, 111.
šeštadienį, vasario 21 d., 10 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios Į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a.a. Frank Dabdonio giminės, draugai ir pjžįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti Iai<k>tuvėse ir suteikti jam 
paskutinį pa'arnavimą ir atsisveikinimą. >

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, I1L J74-441I

J354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1811
■



ALGIRDAS GUSTAITIS

Senieji vokiečių Įsakymai prieš prūsus
9

Prūsą nesuvokietinę, po kelią .šimtų metų okupantai 
skelbė įsakymus lietuviškai

(Tęsinys)

Priešlietuviški į taUjmui 
voki e ei ų aku pači jo j e

kari
nių kirčių, negelbėjo jų

priemonės 
lietuvių

kuriais 
ūžiama 
jams.

pakirsti prusą 
tautinei kultūrai. Vo- 
ima leisti Įstatymus, 

nustatoma, kas drau- 
vietiniams gyvento-

P. Pakarklis (Kryžiuočių 
valstybės santvarkos bruožai, 
išsp. 1948 m. Kaune) juos pa
vadina : Priešlictuviški įstaty
mai miestų santvarkoje, siu 
skirstydamas į tris grupes:

1. Draudimas lietuviams už
imti pareigas bei verstu preky
ba. Tekių nuostatu jau išleido 
didysis kryžiuočiu magistras 
Feuchtwagerfas 1310 metais. 
S. Grunau pranešimu:

“Taip pat mes nustatėme, 
kad miestuose, priemiesčiuo
se, .vokiečiu kaimuose dvaruo 
se, smuklėse, laivą parduotu
vėse prie žveją kaimą, jo
kiam prūsui neturi būti paw-; 
sta.kitus valdvti arba turėti vv i 
nausybinę qalia, kaip mote-1 
rims, taip ir vyrams: paskirai 
imant, neturi būti jiems leista 
alus pardavinėti bet jie visi: 
turi valdyti neįdirbtus paliki-: 
mus (ūkius) ir ten 
nusikaltusieji šiam įstatui tu-į 
ri mokėti tris geras markes j 
valdžiai. (55—56 psl.).

Vokiečių metraštys Schuetz 
savo Prūsijos kronikoje tą pa
ti įstatyminį nuostatą taip aiš
kina: “Taip pat joks prūsas jo 
kioje srityje, mieste, pilyje ir 
kaime neturi būti prileistas 
prie jokios tarnybos, taip pat 
prie prekįiavimo smulkiąja 
prekyba, nei prie smuklių lai
kymo, bet jie visi turi būti lai- 
komj laukų apdirbimui ir gy
vulininkystei“.

1406 m. įstatymas skelbia: 
“Joks prūsas arba prūsė netu-

miestu se arba vokiškuose 
įimuose nei tarnauti nei 

pardtn im ti“ (.’><> psl.). ) 
m. pa g: imliais krašto

:kos Įstatymas (Lan- 
nug) Įsako: "‘Miestuose, 
uo t kaimuose, priemie- 
. smuklėse ir alaus par-, 
fse joks prūsas, jokia 
neprivalo tarnauti nei 
pardavinėti, jų niekas 
-::mdytj ir priimti. .Jie 
darys, turės mokėti vai

Kiudą‘\ (T. p,).
metą įstatyme drau- 

i lietuviams prūsams

alaus

mokytis amatų. Luomų suva
žiavime Miuihauzcne 1 171 m.: 
‘Taip pat niekas nei miestuo

se .nei žemietijų smuklėse ne
turi laikyti jokio prūsiško tar
no, nei mokyti jokio prūsiško

Panašus Įstatymas paskelb-1 
is 118 t metais.

3. 'Draudžiami lietuviams] 
i prūsams gyventi miestuose.

Vietiniai gy v c n t o j a i negalė-
: jo verstis prekyba, negalėjo tu
■ rėti tarnvbos, negalėjo mokv-.
I lis amatą ir pagaliau jiems iš
: viso buvo uždrausta gyventi 
miestuose. 1417 m. Elginge pa_ 

? skelbta: ‘
I neprivalo būti priimtas mie_ 

gyventi; stuose ir, vokiškuose kaimuose 
nei

t

“Taip pat joks prūsas!
i

tarnauti nei gyventi

(Bus daugiau)

— Aušros B ar Onaitytės debiu- 
tas-rečitalis įvyks sekmadienį, 
vasario 22 d., 2 vai. popiet Jau
nimo Centre. Ji yra koloratūri
nis sopranas, baigusi I. Motekai- 
lienės dainavimo studiją Ji glo
boja šį koncertą ir kviečia visus 
gausiai dalyvauti.

PASSBOOK! 
SAVINGS 
the best way to

see us for

ess

P»id el 
Cc&pounded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

AT OUR LOW RATS

!|NSUR

utualFederal 
l^inOandLoan

2212 WEST CERMAK ROAD

Pivu. Zaxixavsxas, Prttūiuti

BOVRSj Mon.Tue.Fr 1,9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 19G5

CHICAGO, HHNO3

Phone i V&Tla's 7*7747

---------------------------- --------------------------
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MIND’S IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą___ ____  $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ...... $4.00

Minkštais viršeliais, tik_____________ $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_$2.00

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

dedant $1 persiuntimo Išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

IV- J
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vasarį vyks-į Kiniją susipažinti 
su jos ūkiu bei ekonomija. Kar
tu vyksta BALFo pirmininkė 
Marija Rudienė.

— Aleksandra Daukantienė - 
Moriarty, So. Boston,.Mass., re-

— Grandies ansamblis vyks 
gastrolėms į Australiją birželio 
15 d. Priimami ir ekskursantai, 
kurie kviečiami tuojau regist
ruotis.

— Pedagogas Juozas Masilio-
nis pakviestas vadovauti šieme- gistruoja dalyvius 4 dienų eksf 
tinei mokytojų ir jaunimo savai
tei. Kursai įvyks rugpiūčio 16-23 
dienomis Dainavoje.

— Amerikos Lietuviu Tarybos 
vicepirmininkai — Teodoras 
Blinstrubas, dr. Leonas Kriauče- 
liūnas ir dr. Jonas Valaitis daly
vavo Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimuose JAV Senate ir 
Atstovų Rūmuose.

— Sol. Praurimė Ragienė ir 
muz. Fausto Strolios vadovau
jamas" styginis ansamblis atliks 
meninę programą Lietuvos ka
riuomenės kūrėjams - savano
riams pagerbti sueigoje vasario 
21 diena Lietuviu Tautiniuosev 
namuose.

— Šiomis dienomis mirė Vale
rija Navickienė, Kazimieras 
Maurukas, Ildefonsas Sadauskas, 
ir Ona Muliolienė.

kursijai į Washingtoną kovo 30- 
balandžio 3 d. Kelionė, viešbutis 
ir maistas kainuoja 190 dolerių 
asmeniui.

— Antosė Baltramonaitienė 
Baltys-Snarskaitė mirė vasario 
12 d., sulaukusi senatvės. Gy-> 
veno Marquette Parko apylin-i 
kėje. Palaidota Šv. Kazimieroj 
lietuvių kapinėse. Paliko nuliui 
dime dukra dail. Vera švabienė,; 
jos vyras, anūkai ir kiti gi-i i . . imines. j

— Viktoras Petkus, Anatolijus 
į Ščaranskis, Michail Rudenko ir 

Juri Orlovas yra pasiūlyti No
belio Taikos premijai.

— Inž. Antanas Rudis kartu 
su 15 Amerikos delegatų šį pa-

— Dr. Algirdas Maciūnas,y 
eidamas paslydo ant ledo 
skaudžiai sužeidė kojos kelį.j 
Central Community ligoninės’; 
pacientus prižiūri jo asistentaiį 
daktarai. Linkime dr. Maciūnui 
greit pasveikti;

— Viktoras Šimaitis pildo 
INCOME TAX Šimaitis Realty 
Įstaigoje, 2951 W. 63rd Street. 
Darbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba 
763-0337. (Pr.)

— JAV LB (R) Apylinkės 
visuotinis nariu susirinkimas

2503 West Siti SC, ChlcAge. HL <8625 ® TtL WA 4-27f/

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
KARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2561 W. <Hh St, Chicago, DL 60625. —. Tri. WA 8-2717
t

------------ -- ---- -----------s
SUSIVIENIJIMAS LIETUIUŲ AMERIKOJE 

yra ?eniaunt, didžiausia ir turtingiausia lietrviu fratemaiui^ or- 
fctniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tunt 
darbus dirba.

SLA—išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

ŠIA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
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 pradžiaL

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: rf 
11,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopt) vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

Galite kreiptis Ir tiodal 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
York, N. Ye 10001 

W W. jot* ft 
Toi. mi) uj me 

mėn. 22 d. 
Antano pa-' 
Ct. — 15th 

St. kampas, Cicero, III. Maloniai 
kviečiame visus susirinkime 
dalyvauti. Vaidyba j

i — Brighton Parko Lieluvių 
Namų Savininkų draugijos val
dyba šaukia visuotinį narių su
sirinkimą kovo 1 d., sekmadie
nį, 2 vai. popiet, Saulių salėje, 
2117 W. 13rd St. Prašome visus 
narius kuo gausiau dalyvauti. 
Po susirinkimo bus. draugiškas» 
pas;vėsinimas. Valdyta (Pr.)

įvyks š.m. vasario 
11:45 vai. rytd šv. 
rupijos salėje, 49th

Ramai, — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, Žam4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
aB 2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

^£L VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS I: ‘ 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PEl'RAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Našliu - Našliukių > w-Cermtk R“d ct,irag0’ŪL Td-vl^“7-"« 
ir Pavieniu klubas i

Našlių klubo susirinkimas įvy
ko vasario 13 d oną Vyčių salė
je, 2455 W. 47th St. Susirinkimą 
6 vai. vak. atidarė Leonas Vasi
ljevas. Jam pasitraukus iš vai- , 
dybos ir pristačius naują pirmi
ninko vietai kandidatą Joseph 
Martikonį, susirinkimas jį pa
tvirtino. Taip pat pasitraukus 
sekretorei Viktorijai Cinkai, jos 
pareigas perėmė Estelle McNa
mee. Visi klubo nariai linki nau
jam pirmininkui ir sekretorei 
geriausios sėkmės.

Vicepirmininkas Antanas Bro- ’ . mūrinis. BUNGALOW Brighton 
kevičius buvo ligoninėje- i

Buvo apsvarstyta daug klubo j 
reikalų, perskaitytas protokolas 
ir- knygų revizijos komsiijos, 
pranešimas, kuris buvo priimtas 
su pagyrimu.

Naujas pirmininkas Joseph, 
Martikonis atvežė skanių už- j 
kandžių, o Vasilievas ir Marti- - 
konis pavaišino narius gėrimais..

Nors oras buvo labai blogas, 
bet narių susirinko apie 50. 1

Nariai buvo prašyti kooperuo- Į 
ti su nauju pirmininku ir dirbti; 
klubo

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMA!.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA'

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
• INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos Ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

| Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti* Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary7 Public

Insurance, Income Tai

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

gerovei.
Koresp.. Anna Condux

LIETUVOS VYČIŲ 
SUSIRINKIMAS

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
j paruoštą, — teisėjo Alphonse 
j WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
: išleista knyga su legališkomū 

Vy-, formomis.
Knyga su formonžs gauna 

j ma Naujienų administracijojeJVasarid 17 d. 8 vai. vak. 
čių salėje įvyko neeilinis L. Vy- 
ičių susirinkimas.
Susirinkimą pradėjo 112 kp.^1739 South Halsted St., Chica 

pirm. Zakarka. Maldą sukalbę-’ go> JLL. 60608. Kaina $3.00. 
jo kun. dr. Urbonas.

Paprastai 112 kuopos susirin
kimais vyksta Marquette Parko 
salėje, čia buvo pakviesti išJSe-| 
niorų kuopos, 36 kuopos ir Ci-I 
cero kp.

Vyčių Ritualo valdyba darė 
pakėlimus į L. Vyčių aukštesnį 
laipsnį. Buvo tam tikras egza-. 
minėlis. Į antrą laipsnį pakel-Į 
tas: kun. dr. Urbonas, Aušros 
Vartų parapijos kleb. J. Savu-, 
kynas ir dar keletas asmenų. Į

Į pirmą laipsni pakelta per 
20 asmenų. Tarp jų kun. A. 
Markus.

Ponia Janula darė atskirų; 
grupių nuotraukas.

Be to, valdybos nariai darė 
pranešimus apie atliktus dar
bus ir numatytus pasirengimus. 
Kovo 1 d. 12 vai. L. Vyčiai ren
kasi į šv. Antano bažnyčią pa
minėti šv. Kazimierą. Kovo 
21 d. bazaras Vyčių salėje. Pra- ’ 
šė fantų.

Po visu iškilmių buvo vaišės 
su kavute ir skaniai pyragėliais.

Po 10 vai. skirstėmės, dėkin
gi valdybai. Dalyvavo per 50 as
menų. K. Paulius

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa-

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

e Iš Amerikos vidurinės mo
kyklos vyresnių klasių mokinių 
30% kasdien rūko tabaką, 9% 
ruko marijuana ir 6% kasdien 
.geria’ svaiginamuosius gėralus.

9 1977 metais vidutinis ame
rikietis sunaudojo 15 svarų sal
dainių. Nuo 1969 metų saldai
nių suvartojimas pradėjo ma
žėti. . į

Taisome korektūros klaidas

S.m. vasario men. 19 d. Nau
jienų pirmame puslapyje patal
pintame paveiksle sumaišytes 
asmenų pavardės. Paveiksle (iš 
kairės) pirmas yra Jubzas šarap 
niekas, o, šalia ponios I. Novog- 
rockienės, dešinėje — Mykolas 
Pranevičius.

Be to, apačioje šių asmenų iš- 
vardinimo, įdėtos pora eilučių, 
pradedant žodžiais: “Iš Kubos 
Sovietų karo vadai...” pateko 
per neapsižiūrėjimą.

Už klaidas atsiprašome.

— Marquette Parke praeitą 
savaitę juodžiai dienos metu pa- 

i darė net tris užpuolimus api- 
1 plėšimo tikslu. Įsiveržę į vidų. ’ 
I vieną moteriškę uždarė drabu- 
I žinėje, surišo ir paliko.

ENERGY
WISE ,

Organize car pools to 
save gasoline.
Don’t be a Bom Losert

8 — Naujienos, Chicago, 8, DI.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS - 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING %
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porciai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
LI AVIMAS v

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
E' lauko ir vidaus. 

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523:0383

Laikrodžiai Ir brangenybes
Pardavimas ir Taisymai 

2646 West 5<Hh Straot 
Tai. REpublIe 7-1941

/--------------- -----------------------------------------

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenuv, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

k________________

y ■ ■ 11 ■ —i» T- —MIM3— *

M. i I M X U 1

McUry Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. An > pie wood. Tel. 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
Iskviatimai, pildomi pilietybe* pri- 

iymai ir kiloki blankai.
taroWCTCWMMBM IIMI 1 B—/

f
ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS
2458 W. 69th St.

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimu.
Telefonuoti 778-8000

......... —-------- ' *

, ... .
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryte 

iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 
0 vai. ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal susitarimą.
T< 776-5162 arba 776-5161 

2645 West 63rd Street
Chicago, m. 60621

...

Friday, February 20, 1981
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