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SU MIESTAIS KELEIVIAI

ir Santa Ana, Cal. Čikagos 
nebuvo tyrinėjama.

I

— Du paaugliai gavo po 70 
metų kalėjimo už nužudymą 
19 metų jaunuolio, kurį policija 
rado, nušautą į galvą, užmiesčio 
miškų iAžateite.

SIŪLOMAS 9 SKAITMENŲ ' 
PAŠTO KODAS

KALENDORĖUS

Vasario 26: Aleksandras, Jo
ninė, Žibutė, Svajūnas, Girdenis.

? Saulė teka 6^1,:Ieidžf«si 5:37J
Oraa ’iadlėfas.’ “

PREZIDENTAS REAGANAS VYKDO PASIRAŠYTĄ 
SUTARTĮ SU IRANU

me pasižadėjo dalyvauti ne 
Valencijos karo apygardos 
das, bet ir trijų ginklų rūsių 
dai. Tuojau po,tardymo jie 
vo suimti ir bus teisiami,
riuom enės >>va dovybė reik a 1 a u j a 
teisybės /iš. .atsakingu generolų • 

' ,
Tolimesnis tardymas parodė b.is metais.

pogrindį pageria Ramunė Tričytė

kariuomenės vadas r kainos ir kitu rūsiu 
Milans del Bosch

Okupuotos
su Andrium Polikaičiu ir Karoliu Drunga. Tričytė paskai
tė IčdYofojtlS gerbiančius žodžius Chicagos Lietuvių Tary- 
*' bos LieiiiVoi* nepriklausomybės minėjimo iškilmėse:

■? "• • (Martyna N agi o' nuotrAtka)

WASHINGTONAS. (AP) — 
į Prez. Ronald Reaganas antra- 

dienTg^sirasė administracinį įsa-

— Trečiadienį aukso 
kainavo 5505,75.
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NUTEISĖ GENE NAVICKAITE IR ONĄ VITKAUSKAITĘ
Briuselyje leidžiamas “USSR 

News Brief” biuletenis savo 
1981. m. pirmajame numeryje 
pranešė apie teismus Lietuvoje. 
Pernai lapkričio 24 ir 25 d. LT
SR Aukščiausiasis Teismas nu
baudė Genę Navickaitę dvejų 
metų laisvės atėmimu, o Oną 
Vitkauskaitę — pusantrų.

Jos buvo suimtos pernai ba
landžio viduryje ir apkaltintos 
“skleidimu žinomai melagingų 
prasimanymų, žeminančių sovie
tinę valstybinę ir ‘visuomeninę 
santvarką” (LTSR Baudžiamojo 
kodekso 199 str. pirmoji dalis) .

Tikrasis tų dviejų “nusikalti
mas” -—Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos platinimas. 
(Pranešama, kad pernai spalio’ 
22 d. išleistas 45-asis LB Kro
nikos numeris, kuris dar nepa
siekė Vakarų. Lietuvoje plati-

tra- 
ku-

tas Česlovas Milašius skaitė 
dicinę “no’belinę paskaitą”, 
rios metu jis paminėjo ir Pabal
tijo valstybes. Jis kalbėjo, kad 
Hitleriui ir Stalinui mažos tau
tos ir valstybės tebuvo prekės, 
objektas mainams. Estijos, Lat
vijos ir Lietuvso dingimas iš pa-; 
šaulio valstybių bendrijos am- J 
žinai primena dviejų diktatorių ; 
palikimą. Molotovo-Ribentropo’. 
slapto protokolo dėka, Pabaltijo ! 
valstvbiu šiandien nebėra. Pabal- • 
lijo žemėlapiuose.

Milašius priminė ir Katyną, 
Varšuvos sukilimą, bei žmonių 
polinkį užmiršti žmogaus teisių 
pažeidimus. (Elta)

G.M. ATŠAUKIA 6.4 MIL. 
AUTOMOBILIŲ

DETROIT, Mich. — General 
narni ir nauji- Tikinčiųjų teisių Motors bendrovė nutarė atšauk- 
gynimo dokumentaiNr. 36, 37, 
38 ir 39.) . ... ^ \ .

Lapkričio mėn. 25-26 d. LTSR 
Aukščiausiasis Teismas posė
džiavo Kaišiadoryse, kur buvo 
nuteisti- Povilas Ruzas ir Anas
tazų us Janulis. Ir jie apkaltinti 
LKB Kronikos; platinimu, bet 
jiems pritaikintas 68-as straips
nis,— “antisoyietihė/ agitacija ir 
propaganda”. Todėl Bužas 1,5 
metų,,jo Janulis 3;5-mėtų baus
mę turės" atlikti griažto^ęžįmo 
lageriuose.

Vytautas ’ Abrutis ’ lapkričio 
27-28 d. Vflhiūjė”buyp nuteistas 
kalėti 2,5" metų bendro -rėžimo 
lageryje. Jam buvo pritaikytas 
199-as straipsnis —■ “sovietine 
santvarką žeminančių melagin
gų prasimanymų skleidimas”. 

* * *
XnILIONIS PUOLA 

“PIKTNAUDŽIAVIMĄ- 
RELIGINE LAISVE”

Maskvos Kremliuje vyksta 26-asis Sovietų Są jungos komunistų partijos suvažiavimas. Su
važiavo apie 5,000 atstovų. Brežnevas nustatė pagrindines rusų politikos gaires.AMERIKOS BANKAMS ĮSAKYTA ATI DUOTI IRANUI ĮŠALDYTAS SUMASii 6.4 milijono automobilių — 

1978-81 metų modelius — patai
symui. šie pataisymai bendrovei 
kainuos-apie 50 milijonų dolerių. 
Atšaukimas palies Chevrolet 
Malibu, Monte Carlo ir El Cami-1 
no; Pontiac LėMans ir Grand 
Prix; Olds Cutlass; Buick Cen- 
turi ir Regal; taip pat GMS'!
Trucl^Q>ąch Caball^mo-Amerikos ba^_ 
delius;^- ;■'' : -

■ S-' ■

GM- bendrovė praneša, kadi 
nuo kovo 9 d. kiekvtęnas auto
mobilio savininkas gaus prane
šimą kur kreiptis. Pataisymai į 
nieko nekainuos automobilių 
Vinickams. Ą , ' * ',

valdžią, nors sutartyje yra pa
ragrafas, ątleidžiąs Irano valdžią 
nuo buvusių įkaitų bet kokių 
pretenzijų. Taip pat atšaldyta 

-neaprėžta suma tarp vieno ir. 
$2.1 bilijono dolerių.. Tai Irano' 
valdžios įvairūs depozitai. Nie-, 
kas nėra įpareigotas grąžinti Ira 
nui pinigų kol valdžia nepat
virtins. Kai kurie mokėjimai bus ; 
tik liepos viduryje.

Valstybės iždo pareigūnas pa
reiškė, kad Amerika išpildys vi-f 
sus įsipareigojimus. Jis nieko ne
pasakė, kokių priemonių bus.im
tasi4 prieš bankus, kurie nevyk
dys JAV įsipareigojimų?

KARALIUS SUVALDĖ GENEROLUS. : ATSTATĖ DEMOKRATINĘ TVARKĄ
CIVILINĖS GVARDIJOS PULKININKAS A. TEJERO 

ATIDAVĖ GINKLUS SAVO VIRŠININKUI

MADRIDAS, Ispanija. — Is
panijos karalius Juan Carlos 
(tar. Karlos), gavęs daug svei
kinimų iš užsienio’ ir iš pačios 
Ispanijos už greitą sąmokslo nu
raminimą, trečiadienio rytą įsa
kė suimti tris ispanų kariuome
nės generolus, išvedusius tankus 
ir kareivius į Valencijos gatves. 
Karalius buvo įsakęs visiems 
Ispanijos kariuomenės vadams- 
nevesti kareiviu iš kareiviniu, 
tuo tarpu Valencijos apygardos 
kariuomenės vadai ne tik išvil
ko tankus į Valencijos Centrą, 
kurie šliaužiojo pagrindinėmis 
miesto gatvėmis, bet buvo iš
vesti ir šarvuoti sunkvežimiai, o 
padangėmis 
cija.

Valencijos 
gen. Jairųe
tvirtino, kad jis buvo pasižadė
jęs padėti civilinei gvardijai, bet 
tardymas parodė; ksd pervers- 

tik 
va 
va
tu ■

WASHINGTON. D. C. — Ge
neralinis pašto viršininkas Wi
liam Bolger antradienį pareiškė 
Senato pakomitečiui, kad 9 skait 
menų pašto kodas ne tik sutau
pytų daug pinigų, bet ir grei
čiau bei tiksliau išskirstytų laiš
kus ir laikraščius. Jis bus pradė
tas vartoti savanoriškai birželio 
mėnesi greta iki šiol naudojamo 
5 skaitmenų kodo. Tik pirmos 
klaės siuntos, skirstomos pagal 
naująjį kodą per metus sutau
pytų iki $600 milijonų.

Sekančią savaitę bus nuspręs
tas pakelti iki 18 centų pirmos 
klasės sinuntos. skirstomos pagal 

siuntoms.
. Patvarkymas galios nuo kovo vi
durio. Manoma, kad 1982 m. ant- 

i roję pusėje už pirmos rūšies laiš* 
; kus reikės- mokėti 20 centų.

“Religinėms sąjungoms ir kul
to tarnams negalima naudoti 
Bažnyčios politiniams tikslams’, 
1980'm. gruodžio 10 d. per Vil
niaus radiją perspėjo Religinių 
reikalų tarybos įgaliotinis Ani- 
lionis.

“Nors dauguma kulto tarnų 
klausa įstatymų, kai kurie ku
nigai. .. mėgina skleisti nesvei
kas idėjas apie tariamą tikinčių
jų persekiojimą mūsų šalyse ir 
reikalauja neribotos veikimo 
laisvės“. Anilionis apkaltino 
“reakcinius centrus užsienyje” 
tokių idėjų skatinimu: “Antiko- 
munistai ir buržuaziniai emig
rantai Beda daug pastangų dis
kredituoti dvasiškius, kurie yra 
lojalūs socialistinei sistemai”.

♦ ♦
MILAŠIUS MINI PABALTIJĮ 

NOBELINĖSE IŠKILMĖSE

1980 m. gruodžio 9 d. Stock- 
holme Nobelio premijos laurea-

MAŽIAU PRIIMS 
Į UNIVERSITETUS

Biudžetą sumažinus, try 
nois: valstijos universitetai -iš
anksto' apribojo naujų studentų 
priėmimą. Eastern Illinois Uni
versity nutraukė studentų pri
ėmimą š.m. vasario 18 d., o Illi
nois State University numato 
nutraukti šį penktadienį, tuo 
tarpu Northern Ill. University 
nutrauks naujų studentų pri
ėmimą nuo kovo 14 dienos.

— Firestone padangų kompa
nija praneša, kad 1980 metai 
ekc'nominiai nebuvo pergeriau- 
si, bet vis tiek bendrovei pavy
ko gauti apie 76. niilijonus dole
rių gryno pelno.

;fcūoše laikomus Irano pinigus— 
įvairius depozitus. Jie buvo įšal
dyti .Jovusio prezidento Carte- 
rip įsakymu, taikant Iranui san
kcijas dėl JAV abbasados Tehe
rane pagrobimo ir 52 įkaitų lai
kymo. Carteris pasirašė su Ira
nu sutartį dėl įkaitų paleidimo 
ir joje pažadėjo pinigus atšal
dyti.

Ir draugų, ir priešų buvo spė
liojama, kad naujasis prez. Rea
ganas, atsižvelgęs į įkaitų paė
mimo prigimtį ir jų skriaudas 
laike nelaisvės, sutarties nevyg- 
dys. Tačiau amerikiečiai savo 
sutartis visuomet sąžiningai vyk
dė. Ją įvykdys ir prez. R. Rea
ganas-

Minimu įsakymu virš dviejų pare^į;ė J. Dalton Fed. Home 
bilijonų dolerių pervesta tarp- į oan Rank taiybos pirminin-1 
tautinio tribunolo žinion. Iš tų kas J|a kalbėj0 Savings & Loan

PINIGŲ TRŪKUMAS
SUDARO BĖDŲ

Taupymo ir Skolinimo bend
rovėms susidaro sunkumų duo
dant namų pirkimui paskolas,

NEGAUS GENEROLO HAIG 
KALBŲ SU NIKSONU

WASHINGTON, D.C. — Se
nato užsienio komitetas, vado- 

' yaujamas senatoriaus Charles 
> Percy, antradienį atmetė demo- 
! kratų reikalavimą išklausyti bū- 
. vusio prezidento Richard Nikso- 
no pasikalbėjimus su gen. Alek
sandru Haig, buvusiu Baltųjų! 
Rūmu štabo'viršininku. , K \

Generolas Haig Senato patvir
tintas Valstybės/ sekretdriaus 

■pareigoms, bet užsienio komite- 
i tas norėjo išaiškinti, ar genero
las Haig, būdamas Baltuose Rū- 
j muose, neprasižengė su jsipa- 
Į reigojimais. Jiems rūpėjo pš- 

; ‘tirti, kokius patarimus genero
las Haig siūlė buvusiam prezi- 

dentui.-' /
. ĄnĄrądienjYvėi buvo iškeltas* 

magnetinių’ juostelių klausimas.
■ Senato komiteto dauguma, ap- 
i svarsčiusi reikalą, dar karta 
klausima balsavo ir 12 balsu: 
prieš 6 nutarė tų juostelių ne
reikalauti.

IŠPARDUOTA MAŽIAU 
AUTOMOBILIŲ

DETROIT, Mice.’ — Automo
bilių pardąyimas nukrito 23% 
vasario mėn. viduryje, palyginus 

/su tuo pačiu laikotarpiu prasi-

pinigų bus išmokėta pagal to teis 
mo sprendimą. JAV bendrovės 
ir pavieniai asmenys turi preten
zijų j pinigus iš Irano valdžios. 
Apie 3,000 panašių yra Ameri
kos teismuose. Net kai kurie bu
vę įkaitai padavė į teismą Irano

Lygos konferencijoje, pabrėžda
mas, kad perspektyvos negreit 
pagerės.

Ekonomistas. D. Riordan pa
reiškė, kad praeiti metai Taupy-; 
mo ir skolinimo bendrovėms j 
bu-vo nuostolingiausi pelno at- j 
žvilgiu. Savings & Loan bendro
vės aprūpina,- morgičiais apie 
50% namų savininkų ir dabar 
atsidūrė finansiniuose sunku- į 

muo.se todėl, kad j.ie turi mokėti 
did.-snius nuošimčius tiems ban
kams, iš kurių jie skolinasi pi
nigų, negu kad jie gauna už iš
duotus mdrgičius. Pinigų trūku
mas susidaro todėl, kad taupv-!
tojai savo santaupas išima iš] Chicagos švietimo taryba pra 
Savings and Loan sąskaitų, kur t neša, kad Desegregacijos depar- 
mokama tik .\5%, ir perkelia ' lamentas yra nusistatęs pasiųs- 
į rinkos fondus, pirkdami 6 mė- > Ii specialiai apruoštus asmenis 
nešiu certifikatus, kurie moka pagelbėti mokyklų vedėjams ir 
tris kartus daugiau, negu SAL ( mokytojams, ypač tose mokyk- 
bendrovės. ! Idse, kuriose mokiniai yra atsi-

------------------- } likę matematikoje ir skaityme.
Potvarkis palies apie 60 nucš. 
visų Chicagos mokyklų.

WASHINGTON AS. (AP) - 
Statistikos biuras tyrinėjo nuo
lat viešomis priemonėmis važi
nėjančių keleivių kaitą iš prie
miesčių j miestus 1970-77 m. lai
kotarpyje. Rasta, kad 18 vieto-

tik dviejose padidėjo. Bendrai 
imant, keleivių sumažėjo per 7 
metus trimis nuošimčiais. Dau
giausiai keleivių sumažėjo Ne
wark, N. J., apylinkėje. Per 7 
metus ten sumažėjo 7.8%.

Keleiviai padidėjo Salt Lake 
City, 
RTA

kad j perversmą prieš demokra
tinę santvarką buvo įsivėlęs ir 
Ispanijos kariuomenės štabo vir
šininko pavaduotojas. Atrodo, 
kad štabo' viršininkas visą laiką 
buvo ištikimas karaliui, bet jis 
n. buvo pakankamai apdairus 
jei nežinojo, kad jo. pavaduoto
jau, buvo pasižadėjęs' dalyvauti 
perversme. Treičadienio rytą 
štabo viršininko pavaduotojas ii 
20 štabo karininkų buvo suimti

Pulk. Antonio Tejero’ nu tarė 
raibti * perversmą, kai įsitikino, 
kad Ispanijos kariuomenė nepri
taria jo pradėtam perversmui. 
Jis asmeniškai įsivedė civilinės 
gvardijos dalinį į parlamentą, 
paleido revolverių ir kulkosvai
džių šūvius į lubas bei sienas ir 
įsakė visiems parlamento na
riams gulti ant žemės. Jis pra
nešė, kad parlamento galia pasi 
baigė,, kraštas grąžintas prie 
gen. Franco įvestos tvarkos.

Penkios didžiosios automobi
lių bendrovės antradienį parčSŠ? 
kė, kad iš viso parduota 168,787 
automašinos nuo vasario 11 .Iki 
vasario’ 20 d. Tuo pat laikotar
piu 1980 metais buvo parduota 

'218,239 vienetai.

jis pakeitė savo nuomo'nę, kai 
patyrė, kad kariai prie pervers
mo neprisidės, o civilinės gvar
dijos vadas įsakė baigti per 
versmą ir nieko nežudyti.

Po--47 valandų pulk. Tejero 
nutarė pasiduoti, nes matė, kad 
nieko nepajėgs padaryti. Jis per 
savo viršininką prašė karalių, 
kad leistų jam nuvykti į buv. 
diktatoriaus Franco rūmus ir ten 
padėti savo revolverį. Anksčiau 
jam buvo liepta ginklą atiduoti 
parlamentą apsupusiems ka
riams, bet jis su tuo nesutikęs. 
Tada pulkininkui Tejero leido 
nuvykti į civilinės gvardijos 
centrą ir atiduoti ginklus civili
nės gvardijas viršininkui.

— Norėjau tapti didvyriu, o 
dabar gausiu 30 metų kalėjimo, 
— tarė pulk. Tejero, Jis buvo 
nuginkluotas ir nuvestai j kalė
jimą.

Ispanijos karalių sveikino pre-: 
sideritas Reaganas, valstybės de
partamentai ir visa eilė Euro
pos vyriausybių atstovų. Visi 
džiaugėsi, kad Ispanijos kara
lius turėjo pakankamai energi
jos apginti demokratinę san
tvarką Ispanijoje.

MADRIDAS.— Perversmo va
das, n.iltradešinysis
gvardijos karininkas A. Tejetr 
de Molina pareiškė, kad per
versmas nepavyko ir aš turėsiu 
už tai apmokėti kalėjimu tarp 
10 ir 10 metų. 350 parlamento 
atstovų buvo paleisti, išbuvę be
laisviais parlamento rūmuose 
apie 17 valandų.

Keliu tūkstančiu žmonių masė 
prie parlamento rūmų sveikino 
paleistus parlamentarus, -šauk
dami: “Tegyvuoja laisvė, tegy
vuoja demokratija!”

Paaiškėjus, kad p-rversmas 
nepavyko, dauguma civilinės 
gvardijos, užėmusios parlamen
to rūmus, pabėgo, iššokdami pro 
parlamento rūmų langus.

Tejero Molina 
dijos karininkas
duje rūmų, buvo įsodintas j juo
da limuziną ir išvežtas.

Sukilimas plačiau neišsiplėtė, 
nes Ispanijos karalius Juan dar
ios per radiją ir televiziją krei
pėsi įsakydamas atstatyti kons
titucinę tvarką..

Gen. Jaime Milans del Bosch 
buvo paskelbęs Valencijoje ka
rinę valdžią, bet, išgirdęs kara
liaus atsišaukimą, atitraukė tan
kus iš Valencijos gatvių.



Nepriklausomybės minėjimas
Vietos ALTo skyrius vas. 15 

d. suruošė Lietuvos nepriklauso 
mybės atstatymo 63-jų metų mi 
nėjimą, kuri^ pradėtas pamaldo 
mk už žuvusius dėl Lietuvos

Pamaldas laikė ir pa- 
r?ck:»lą pasakė šv. Kazimiero pa-

gos lietuvių styginis ansamblis, 
kuriam akomponavo jaunas ir 
gabus muzikas Arūnas Kamins
kas. Solo dainavo Aldona Bun- 
‘inaitė. Programoje girdėjome 
Vytauto Didžiojo maršą (Br. Jo
nušo), Tu berneli (J. Strblįos),

rupijos klebonas kun. J. Kupris, rageliu solo Balys Pakštas, an- 
MIC. Per pamaldas giedojo pa 
rapijos <ho as. vad. J. Grimskio. novės atminimai (Vydūno'), O

samblis ir daininkė išpildė Se-

Tėvyne manoji (S- Čerienės),! 
Augo kieme klevelis. Paskirai j 

(ansamblis ir dainininkė sugiedo-1 
’o Lieruv'ais esame-mes gimę. 
Dalyviai ilgais plojimais palydė
jo muziką ir dainas, džiaugda
miesi, kad turėjo progos pasi
klausyti gražios, gerai atlieka
mos prpgramos.

Didelė padėką ir pagarb; Či
kagos menininkams, aplankiu
siems jau antrą kartą Wisconti- 
no lietuvius.

Aukų Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinkti 824 doleriai. Jos 
dar renkamos ir bus persiųstos 
ALTo centrui.

Po minėjimo buvo užkandžiai, 
j kurių metu pabendrauta ir pa
sikalbėta apie Lietuvą; kartu 
pasidžiaueta, kad minėjimas pui
kiai pavyko.

1981 metų Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynes

rų, Moterų, Mergaičių A ir Mer
gaičių B.

Krepšinyje ir . tinklinyje — 
Jaunių ir Mergaičių A klasei pri 
klauso gimusieji 1962-64 m., B 
klasei — gimusieji 1965-66 m, ir 
C klasei — 1967 m. ir jaunesni.

Krepšinyje, kiekvienoje kla
sėje gali dalyvauti nedaugiau 
kaip 8 komandos, reikalui esant, 
atrinktos pagal apygardinių pir
menybių davinius ar pagal Cen
tro Valdybos parėdymą. Vyrų 
klasė bus išskirstomą į A ir B 
tik tuo atveju, jei atsiras pakan
kamai komandų.

Tinklinyje, komandų skaičius 
neapribojamas.

Galutinis krepšinio ir tinkli
nio varžybų formatas bus nus
tatytas po preliminarinės regis
tracijos, kuri privalo būti atlik- 
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1°. va] 45 mln. radio stotis 
WBJM 1400 banga t-ansliavo 15 
r in. il-’umo JAV LB paruoštą 
r'oks. juosdę apie Lietuvą. Se
kantį sekmadienį tuo pat laiku 
’•ransliuos ALTo centro paruoš
tą juostelę.

Oficialus minėjimas su menine 
programa Įvyko šv. Kazimiero 
parapijos svetainėj. Ji pradėjo 
ALTo skyriaus pirrnk. Vikt. Ka- 
žemėkaitis. pasveikindamas su
sirinkusius ir pakviesdamas mi 
nėhmą pravesti Liudą KuliavąJ

Solistė Aldona Buntinaitė. pa
lydima Čikagos lietuvių stygi
nio ansamblio, sugiedojo JAV ir 
Lietuvos himnus. Kun. J. Kup- 
ris. MIC -perskaitė atatinkamą 
maldą. Ramutis Pliūra perskai
tė Wis. gubernatoriaus Lee Drey 
hjs proklamaciją, skelbiančią 
Lietuvių dieną . Wisconsine. Ra
mona Maillet perskaitė panašią 
Racine burmistro Stephen Olso- 
no proklamaciją.

Svečias iš Čikagos, visuomeni
ninkas Jonas Jasaitis, kaip ir vi
sada, kalbėjo trumpai ir įdomiai.: ko Jaunimo' Centre praeitą sek 
Po jo kalbos buvo priimta re madienj, vasario 21 d., 2 vai. po 
zoliucija, kurios nuorašai pasiųs Į piet. Salė buvo apypilnė. Jauni- ištvermės 
ti prezidentui Ronaldui Reagan 
Kongreso nariams ir kitiems pa- matė. 
rrigūnams bei spaudai.

Menine programa atliko Čika-
. .......

31-sios Š. Amerikos Lietuvių 
Sporto Žaidynės įvyks 1981 m. 
gegužės 16-17 d. d., Baltimore, 
Md. Visuotinio ŠALFASS-gos 
Suvažiavimo nutarimu ir ŠAL- 
FASS-gos Centro Valdybos pa
vedimu, žaidynes vykdo Balti- 
morės Lietuviu Atletu Klubas.

Žaidynių programoje bus krep 
šinio,; tinklinio, plaukymo ir in
dividualinės šachmatų varžybos 
— 1981 m. Š. A. Lietuvų pirme
nybės.

Krepšinio varžybos bus vyk
domos šiose klasėse: Vyrų, Jau
nių A, Jaunių B, Jaunių C, Mo
terų ir Mergaičių A.

Tinklinio pirmenybės numa
tomos pravesti šiose klasėse: Vy

Jurgis Milas

AUŠROS BARONAITYTĖS 
REČITALIS

Puikiai pavykęs rečitalis įvy

skirų dalyk u. Kai kurie iš jų 
susidėjo net iš kelių dainelių. 
Buvo sudainuota Elenos arija 
iš operos “Vespri Sicilian)’1 (Eu
gene Serrbc), kuri pagėrėtinai 
nuskambėjo.

Aušros Baronaitytės balsu 
publiką buvo sužavėta, l’ž tai, 
atsidėkodama, debiutante dar 
sudąinavo porą dainelių ir pro
gramai pasibaigus. Debiutante 
gavo daug gėlių.

Šį rečitalį suruošė Izabelės 
Mofekaitienės dainavimo studi-

S ja. Akompanavo Aianigirdas Mo- 
tekaitis.

'Tenka džiaugi s Aušros Baro
naitytės pintino ;ų pasirodymu

įuo, kai]) paprastai, bsveik nesi- srityje.

Heart Month

k'o atsakymo nė į vieną laišką. 
Taip labai orus veikėjas, orga
nizacijoms kartais paaukojąs net 
mkstantinę, kurios apie tai pla
čiau parašo laikraščiuose”.

Autorius teigia, kad “gal suti
kčiau atsisakyti tos mašinos 
(trauk ją velniai), tik vis dėl 
to būtų įdomu žinoti jo moty
vus, kodėl taip užsispyrė: nei 
moka už mašiną, nei paaiškina,

dabar gyvenamą gerą kraštą ir 
tuo pačiu žemina ne tik tą kraš- ta iki 1981 m. kovo 20 d., 
tą, bet ir save; kerta šaką ant adresu: 
kurios sėdi; ne tik aukština oku
pantą ir jo pataikūną tarną, bet Stonewall Rd., Baltimore, 
tuo pačiu giria jų santvarką, ir; 21201. Tel. (301)-744-2044. 
tuo LIETUVĄ OKUPANTUI’ 
ĮTEISINA. JUK DVIGUBĄ IŠ- 
DAVYSTę! Juo biauriau, kad 
tokie lietuvių patrijotinėse or- 
ganicacijose dalyvauja. Sąmo
ningai, ar per savo kvailumą, 
koloboruoja su tautos priešu!__,_________  ________
TAI BENT KOVOTOJAI Už! lege baseine, 800 South Rolling 
TAUTOS LAISVę —- NEPRI-1 Rd., Baltimore MD 21228. Var- 
KLAUSOMYBę! Tai rodo mo- į 
ralės, sąžiningumo ir teisingu-j 
mo bei garbės stoką.

JEI NĖRA TEISINGUMO 
JAUSMO BEI TIESOS TROŠ
KIMO, aiškėja ne tik nepasitikė- 
jimaą kreditingumu;''bef Įr BEN 

-DRŲOMENĖS SKALDYMU.

■ -Autoriaus prisiminimuose ne 
fantazijos išdėstytos, kaip pa
prastai premijuotuose leidiniuo
se išsvaičiotos, bet realaus gy
venimo sutaisytos, natūraliai 
išlukštentos. Autorius sugeba vy 
kušiai ir nenuobodžiai dėstyti, 
todėl veikalas su malonumu len- 
kvai skaitomas. Fabula vyko mū 
su gyvenimo laikotarpy, tat bes 
kaitant tenka, rodos, net pats 
dalyvauji... Tai jau didelis au
toriaus sugebėjimas Įjungti skai 
tytoją į veikalo fabulą. P. S.

Mr. Algirdas Veliuona, 118 
MD

pra-Smulkios informacijos 
neštos visiems sporto vienetams.

PLAUKYMO PIRMENYBĖS

Plaukymo pirmenybės bus 
pravestos šeštadienį, gegužės 16 
d., Catonsville Community Col-

Paskaičius Jono Karvelio “Pre 
kybininko Keliu” prisiminimus, 

' su talentu vykusiai parašytą 
' knygą,, ją užvertus, tenka susi
mąstyti. Įprasta, kad paskaičius 
lietuvių autorių leidinį, jį už
vertus, beveik nieko nebelieka... 
Įmantrų sakinėlių chaosaą, kaž
ką norėta pasakyti, ir lyg pa
bijota. Neaiškų ką autorius tuo 
nore j o pareikšt i. Tokie leidiniai
būna net premijuojami. Toki, kodėl nemoka. Spėju, gal jis jau 
leidiniai sveikai logikai visiškai? čiasi; kad jo nesuteptas orumas 

. ‘‘nebeįkandami”, tačiau “samoz- į nukentėtų jei jis pradėtų pokal- 
vancų” (save apskelbusių) kri- bį su prekybininku, tuo šėtono 
tiku išliaupsint; ir tokių būdu J atstovu žemėje”. Ar neįdomu?

j Paprastai laikoma save .“aukš- 
kvailina- Pasitaiko, kad įvertinę j tesniais” ne'tik už svetimtau- 
save monopoliniais ‘‘kritikais”,j čius, bet ir savuosius..Toji klaty 
giria premijuotus ’• veikalus* iieq dingą ąąitapžrita.’■į^auKą/ėgoiz* 
neskaitę, neš okupuotos Lietu-į mo, kad tik ty*’“MES IR

: vos “Pergalės? žurnale buvo jau J SŲ”.. .ETikSliaii“Aš IRT^A- 
atspausdinti. Reiškia, jie yra Į NO”.. C Juk neturima savikriti- 

j “geri”. . s kos ir išminties reflekso!
Iš tikrųjų tie “kritikai” nesu- Į Kolaboravimas su okupanto 

' pranta, kad ištikimas okupantui I rėmėjais — tautos išdavykais, 
• agentas, dorovių ar kitų taųtį-i taip pat,, rodo sąžiningumo Sto

nių vertybių sunaikinimui, gud-| ką. Nepaprastai keista. Kartais 
riai užmaskuoją savo tikslus ir! tie, kurie čia plūduriuoja kaip 
pagauna sau “kritiką”. Yra at-Į spurgos taukų paviršiuje, nuvy

kę j- okupuotą Lietuvą (jie sa
ko tik Lietuvą), matydami ten 
esantį nuolatinį skurdą, norėda
mi dėl kokių nors menkų prie
žasčių okupanto tarnams-tautos 
išdavykams įtikti, šmeižia savo

ir palinkėti jai sėkmės ir daug fveiįaj galvojančius skaitytojus j 
pasirinktoje meno

J. Ž.

Debiutante koloratūrinis D.J-^‘7 ' ., pykite jav taupymosopranas išpildė net 14 pa- - ’New Pacemakers To 'Fool’ Mother Mature
Artificial heart pacemakers/ 

devices which hel]r-vver a 
jn ill ion hearts beat properly 
throughout the world, ha- e 
been doing only part of the 
job for some people.

For every 100 pacemaker 
patients, there may be 10 
whose hearts need help from 

: a pacemaker which exactly 
mimics normal heart function.

In a normal heart, the 
upper chambers (the two 
atria) and the lower chambers 
(the tw’o ventricle^) contract, 
or beat, separately, in se
quence to provide the most 
efficient way to pump blood 
io the lungs. Most pace
makers, however, because of 
previous design limitations, 
stimulate only the lower 
ventricles. Thus, the pumping 
contribution of blood by the 
atria is lost.

For most pacemaker pa
tients, this doesn’t really 
matter because the ventricles 
alone are capable of pumping 
enough blood to meet the 
body’s needs. Others, how
ever — pąrticularly those with 
mon- severe cardiac problems 
— suffer symptoms such as 
dizziness and palpitations 
when they lose the contribu
tion of the atrial contraction.

The reason for this can be 
easily explained by consider
ing how the normal heart 
works. In a heart with a 
normal conduction system, 
the electrical impulses that 
originate within the heart 
itself cause the atria to beat 
first. This atrial contraction 
forces blood into the ven
tricles. After an appropriate 
delay, the electrical' impulse 
travels from the atria to the 
ventricles, where it causes the

1

p

TA

Most pacemakershave only 
one lead — the wire that carries 
stimulating electrical impulses 
to the heart. This pacemaker, 
which stimulates both the 
upper and lower chambers of 
the heart, has two heart 
wires. One wire is placed in the 
lower chamber and the ether 
is placed in the upper chamber. 
Patients who need to b^ve 
more blood pumped by their 
heart bdbefU from this txpe
<rf tinre Che
p^eed heart heats tre capable 
*f pmvtdmg additfonaf Mood 
flaw'

i 
With pacing wires in both the upper chamber (the atrium) ? 

and the lower chamber (the ventricle) of the heart, a new type 
of pacemaker can provide stimulation to both chambers in an 
orderly seauence. By stimulating both chambers, a heart can 
be made to pump more blood than it could if it was stimulated 
in the lowęr chamber only. For pacemaker wearers with certain 
kinds of heart disease, pacing in this manner gives their hearts 
the best chance to provide the most blood it can to the rest of 
the body.
ventricles to contract. This 
sequential contraction of first 
the atria and then the ventri
cles gives the heart its ‘lub- 
dub’ sound and provides 
maximum blood flow to the 
body.

In a heart with a defec
tive conduction system, the 
natural impulses originating 
in the atria may be delayed 
or prevented from reaching 
the ventricles. If this happens, 
the heart’s ventricles will 
usually continue to beat, but 
at a very slow rate. This 
condition is called heart 
block aqd usually necessi
tates an artificial pacemaker.

Most artificial pacemakers 
bypass the atria altogether 
and carry their electrical 
stimulus dtffectly to the 
ventricle^ This is done by in
serting the pacemaker’s cur
rent-carrying electrical wire 
(th© lead) into the ventricle, 
where it would cause the 
xentricle to contract each 
Ume the pacemaker fires.

At the same time, how
ever, the atria also beat on 
their own in response to the 
heajl a natural impulse. But 
boats are no longer s>n 
chronized. They are out of 
step, working like two levs 
attempting to take the same 
stehjat the same time

4 coo rd ini 
atr.a andbetween the

***!Hricle« i.< 
crated by $<>m

tol

*nd

results in symptoms like 
dizziness, fainting and 
palpitations, which were 
mentioned earlier.

A new kind of pacemaker 
has been developed which 
stimulates both the atria 
and ventricles in sequence. 
By using two sets of heart 
wire^— one wire goes in the 
right atria and the other in' 
the right ventricle — thia 
new pacemaker stimulates th< 
heart in a way that causes the 
atria to contract first ąnd 
empty their blood supply into 
the ventricles. Then (he pace
maker stimulates the ventri
cles, causing them to push the 
blood throughout the body.

When the normal contrac
tion sequence is re-estahjisbed 
through pacing in both 
chambers, the heart becomes 
a more efficient pump by as 
much as 30 percent. With 
more blood being pushed 
through the body, more 
oxygen becomes available to 
the body’s organs and they 
all begin to function more 
efficiently.

With these new pacemak
ers. those patients who need 
the additional blood 
pl red by the contractu i of 
the unper chamber will get it, 
since the pacemaker provide! 
stimulation to both chambers 
in a coord mated sequence that 
imitates Mother NĄtąįf’t 
natural •Metrical pafhwayt of 
the heart.

sitikimų, kad pagavo ne tik “li
teratūros žinovus’’, bet ir teolo
gus, žymius visuomenės veikė
jus (tiksliau-visuomenės kiršin
tojus) bei jau patriotiniai išsi
vadinusius. Žinoma, nėra taisyk 
lių be iširnčų. Minimi anoma
lūs “kūriniai”, ir. dar “premijuo
ti”, atpratina skaitytoją nuo kny 
gu skaitymo.

i J. Karvelio prisiminimus ne
mažai skaitytojų teigiamai įver
tino spaudoje ir privačiuose pa
sikalbėjimuose. Tačiau, rodos, nė 
vienas nepasiūlė premijuotjĮ, 
nors veikalas tinkamas. Nekar
tosiu į ką jau buvo atkreiptas 
skaitytoju dėmesys, kas įvertin 
ta. Man Įkrito autoriaus veikalo 
pabaigoje užuominos apie lietu
vių (tiksliau — “dypukų”) są
žiningumą.

“Prekybininko Keliu” auto
rius, per daugelį metų turėjęs 
prekybinių santykių su klien
tais. turi-gausų patyrimą. Pre
kybą be pasitikėjimo, sąžinin
gumo ir paskolos nėra tikroji 
prekyba- Sąvokon įeina pagrin
diniai minimi “elementai”. Au
torius kalba apie debitorius, ir 
klausia: “Kas tie skolininkai tau 
tybių atžvilgių? Nesunku spė
ji, kad jie yra iš tų pačių, su ku
riais b znevau — LIETU
VIAI. DAUGIAUSIA BUVĘ 
DYPUKAI. SVETIMTAUČIŲ 
SKOLyNINKU NELIKO 
VIENO NUOŠIMČIO. 
SKAUDUS REIŠKINYS” 
ųo pabraukta P- S.). Toks 
r)aus pasisakymas štato kai ku
rių lietuvių sąžiningumą akista
tom Juk taį i akis krentantis ir 
ausį rėžiantis skambutis apie 
visišką nausiveftinirna! Klausy
kime ką autorius “Prekybinin
ko Keliu” veikale toliau sako:

“Vienas žvnnis visuomenes 
veikėjas Čikagoje, išsirinko ma 
no krautuvėje gražią siuvamą 
mašiną ir paprašė atvežti paro 
dyti jo žmonai į Willow Spring* 
vietovę. Mašina buvę nuvežta, 
pademonstruota, paimti rank
pinigiai ir palikta. Po penkroli-j 
kos registruotų ir neregistruotų 
laišku ir ^kanrrbinimu. -negavau 
nei pinigų, nei mašinos, nei jo- 
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TAI 
(ma- 
auto-

40% 
OFF

MIX ’n MATCH 
14KTGOLD 

Neckchains 
and Bracelets

Earrings, Charms, 
Religious Medals 

at 30% SAVINGS

— Naujienos, (.hicaųo, III.

INSTANT 
V CASH

FOR

New or Used or
Old Broken Jewelry 

Watches, Bracelets
Pins, Rinqsr

Class Rings, Dental Gold . Any Karat
Turn It Into CASH!

Dig Out Your Old Treasures — 
Put The Money tn The Sank & Oaw Interest

WE PAY THE HICHEST?RiCES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

HAIL Beauty Supply, Inc.
1991 W fiWCi

k Wwl it t x Ft« •» 7 xr*

žybų laikas — nuo 12:00 iki 4:00 
PM. Dalyviai prisistato nuo 11:00 
AM. Baseinas yra 25 yd. ir turi 
8 linijas.

Šios varžybos,bus' 1981 m. Š.
A. Pabąltj^ęAį Pirmenybės, iš 
kurių dus išvestos r lietuvių pir
menybės-

Pirmenybės bus ^kcįdmoš šio 
se klasėse: vyrų ir inoterų, jau
nių ir mergaičių 13-14 m., jau
nių ir mergaičių 11-12 m., jau
nių ir mergaičių žemiau 11 m. 
Klasifikacija nustatoma pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną.

Programa apima visus plau
kymo stilius. Šuolių į vandenį 
nebus.

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų plauki
kams.

Dalyvių registracija atliekama 
iki 1981 m. gegužės 9 d., šiuo 
adresu:

Mr. Arvydas Barzdukas, 3322 
Hartwell Čt., Falls Church, VA 
22042.

Telefonas: (703)-560-1410 na
mų, arba (703)-533-2884 darbo.

Šmulkios informacijos praneš 
ta visiems sporto vienetams. Klu 
bams nepriklausą plaukikai dėl 
informacijų gali kreiptis į A. 
Barzduką-

ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS

1981 m. Š. A. Lietuvių Indivi
dualinės šachmatų Pirmenybės 
bus pravestos gegužės 16-17 d. 
d., LietA'ių Namuose (Lithua
nian Hall)/851-853 Hollins Št., 
Baltimore, MD 21201.

Turnyras bus pravestas 5 ratų 
šveicarų Sistema. Laiko riba —

[ 40 ėjimų per 90 min. Trys ratai 
bus vykdomi šeštadienį ir du 
sekmadienį. Pirmojo rato pra
džia — 10: (K) AM. šeštadienį, 
gegužės 16 d- Dalyviai prisistato 

! nuo 9:00 AM.
i Dalyvav’mas atviras visiems 

lietuviams šachmatininkams. Žai 
dėių ska čius neapribotas.

Dalyvių registracija atlieka-
■ ma iki 1981 m. gegužės 9 d-, šiuo 
adresu:

Mr. Petras Okas. 1250 Elm St.. 
Baltimore, MD 21227. Telef. 
(301)-242-3112.

i Smulkios informacijos yra pta 
neštos visiems sporto klubams, 
žinomiems šachmatu vienetams 

' bei kai kuriems pavieniams ša
chmatininkams. Suinteresuoti 
pavieniai šachmatininkai, kurie 
nėra asmeniškai gavę informa
cijų. prašom kreiptis į Petrą 
Oką.

šALIASS-gos CENTRO
VALDYBA

I

Į

Popiežius antradicių buvo 
Hirosimoj ir prie patfc’Mfo žu
vusioms pagerbti ♦ < taiko* 
visam pasauliui

26, *



BIRUTĖ KF.MEŽAITĖ

rusų lenku kėslai ir lietuviu\ BENDRUOMENĖS POLITIKA
't (Tęsinys)

-Todėl suprantama, kodėl im
perialistai taip nekenčia tauti
nio nacię'nalizmo, kodėl siekda
mi lietuvius nunacionalinti, tarp 
jų skleidžia “internacionalinio 
patriotizmo” ir kosmopolitizmo 
idėjas. Nuplukdymu į tarptau
tinius vandenis lietuviai bus ati
traukiami nuo tėvynės ir tautos 
nacionalistinės sampratos, nuo 
tautinių interesų. Kosmopoliti
nių idėjų pagalba tautiškai su
silpninti lietuviai greičiau išsi
žadės savo tautybės, pavirsdami 
antipatriotiniais “pasaulio pilie
čiais”. Vietoj prisirišimo prie 
savo krašto ir kovos už jį, pasi
sakys už vienodą meilę visiems 
kraštams ir įvairių tautybių bei 
rasių žmonėms. Tokios rūšies 
lietuviai, žinoma, • neras jokio 
reikalo siekti Lietuvos nepri
klausomybės. Jiems nebus svar 
bu ar Lietuva bus, ar jos nebus. 
Tokiems bus malonu ir gera gy
venti įsiliejus į bet kokią tautą.

Kadangi Rusija lietuvius to- lietuvių kovos su lenkais 
kiu būdu nunacionalindama var
toja prievartą, tai mums nėra 
tiek pavojinga, nes kiekviena 
prievarta automatiškai iššaukia 
pasipriešinimą. Tačiau daug pa
vojingesni yra lenkai, kurie tą 
patį vykdo krikščioniškos mei
lės ir net pačio Dievo vardu bei 
šv. .Rašto citatomis...

Dar vienas lenkų jau istoriš
kai išbandytas būdas lietuvius 
lenkinti ir daugiau lietuvių bal
sų laimėti lietuvių-lenkų unijai, 
yra mišrios vedybos. Ne tik išei
vijoje, bet ir okup. Lietuvoje 
lenkai saviškių yra nuolatos 
kurstomi kurti šeimas su lietu
viais. Mat, tuomet ne tik jaunų
jų, tėvai, bet taip pat jų seserys, 
broliai, dėdės ir/tetos tarpusa
vyje susigiminiuos, tad tuo pa
čiu iš lietuvių pusės atsiras kas
kart vis daugiau lenkams sim- 
patikų, pritariančių lietuvių su 
lenkais draugystei, bei unijai.

Vienas asmuo man prisiuntė

-kai.

kai-

iškarpą is L. Gogelio ir V. Lau- 
gaiio (Viktor Libęiti) leidžiamo 
internacionalinio “Patrioto”. T J 
L. Gogelio rašinys su tokia ant
rašte ‘Del Algič Regio išsišoki
mų prieš lenkus”. Jau vien ta 
antraštė palaku, kad jam 
rėtų būti karštai ginami le 
Tenai rašoma: “Ateityje 
nauja Lietuva ir nauja Lez 
Abidvi tautos draugiškai,
mynlškai sugyvens, užmirš se
nus kivirčus dėl ežios. Ir dabar 
demokratinė opozicija Lenkijo
je jau nebereiškia jokių prete:i-; 
zijų Į Lietuves žemos”.. .

Tai tie patys lenkų plepalai,! 
kartojami šimtmečiais, bet nie-; 
kados nepasitvirtinę. Kada ateis 
laikas lietuviams su ta, Gogolio } 
liežuviu sukurta, “nauja Lenki-! 
ja” susidurti, tada apie lenkus’ 
susidarvsime nuomone iš j u* . , i
veiklos, elgesio Lietuves atžvil-' 
giu, o ne dabartinių nepagrin-Į 
džiamų Gogelio, lenkus liaupsi-' 
nančių, tauškalų. Įsivaizduokite, (

DAIL. JUSTINAS VIENUOŽINSKIS — Autoportretas

•Kas gj čia neteisingo ir blo’go 
viso pasaulio

Lietuvos žemių, Gogeliui reiškia • 
tiktai “kivirčus dėl ežios”. Ne-j 
žinia, kodėl Gogelis šiame lenku j 
gynimo ir liaupsinimo rašinyje i 
taip pabrėžtinai save pristatė į
priklausančiu Vilniaus Krašto pasakyta? Juk 
Lietuvių Sąjungai. Ką jis tuo; žmonės gyvena susiskirstę i m- 
norėjo pasakyti, kad kalba tos' dividualias tautas, turinčias s > 
Sąjungos vardu, ar kad lenkų-{vereniteto teises, lai reiškia vi- 
lietuvių atžvilgiu išreiškia ju'sišką nepriklausomumą nuo ki- 
nuomonę?! A. Gečys “Dirvoje” į tų valstybių. Tai kartu pasako, 
rašė, kad tie 5 LB-nės atstovai, į kad jokia valstybė neturi teisės 
užmegzti ryšius su Aineriko's Į kištis į kitos valstybės reikalus, 
centrine lenkų organizacija, ga-ĮToks suverenitetas kaip tik įpa- 

lą gyventi ir dirbti 
tiktai savo tautos ir krašto ge
rovei. Pagal tokį įpareigojimą

vo pritarimą ir iš Vilniaus kraš-j reigoja taut 
to lietuvių centro valdybos pir-t' 
mininko Alberto Misiūno.

“Tėviškės Žiburiuose” 1981 m.įgyvena ir taip elgiasi visų kraštų 
vasario 5 d. numeryje “Malda už | tautos, jų tarpe ir Lenkija. Nėra 
Lenkiją” vėl liaupsindamas ir (pasaulyje tekio' prezidento, ku< 
gindamas lenkus, Gogelis jau!ris pirmiau rūpintųsi kitos vaĮs- 
puola Juodvalkį su Meškausku.: tybės reikalais, o tik antroje viė-j 
Ypač jis piktinasi A. Juodvalkio Į toje savo. Be to, jokia valstybė 
pasakymu: “Reikia žiūrėti savo! net neleistų kitos valstybės pre- 
interesų, o tik vėliau paremti židentui kišti nosį į nesavo rei- 
ir kitu”.

kalus. Tai labai žemo lygio Go
gelio “politika”, stoka nusima
nymo. Tai tik priekabių prie lie
tuvių ieškojimas, kenksmingos 
užuo'minos lenkų naudai. Kodėl 
Gogelis nedaro lenkų darbinin
kams priekaištų, jų n.ekritikųo- 
ja, kad jie pirmiau sau iš komu
nistų lengvatų reikalauja, o ne 
okup. Lietuvos lietuvių darbi
ninkams, kurie daug blogiau, 
negu lenkai, turi? Išreikšdamas 
meilę lenkams, Gogelis, kaip, ir 
Gečys, lietuviams krikščionybę 
ir Evangelijos įsakymus prime
na. Tikėjimas, savo viliojančiu“ 
subtilumu,

Rašo A. TAMULYNAS

, kymas, VLIKę, ALTos ir BAL
Fo darbų rėmėja.

Sunku suprasti, ką p. Nakui* 
kenkia “ta nelemta glaudi gimi
nystė” ALTcfe su Reorg. Bend
ruomene. Tai kaip tik džiugi
nantis reiškinys, kad Reorg. 
Bendruomenė darnia? bendra- I

ši tą darbiauja su ALTa, jos politinę 
o nemato reikšmin- Į veiklą remia. Mes visi kaip tik

rusų užgrobtame Afganistane. į 
Mūsų politiniai veiksniai vado
vaujasi pagrindine idėja — Lie
tuvos meilė ir bekonipromisiaė 
kova dėl laetuvos laisvės.

A. Nakas, žvelgdamas per sa
vo akinius į ALTos veiklą, dar 
mato, kad jie šį tą dar nuveikia. 
Gaįlą^ kad jis mato tik 
nuveikta”, 
gesnių ALTos aįliktų darbų. 
Atleisk jam, Viešpatie, ir grą
žink jam regėjimą — to visi

anksčiau gynė, todėl jis labai 
nekeltai, lyg t?.i būtų baltomis 
pirštinaitėmis užsimovęs, ir praT 
deda įrodinėti, kad organizaci
jos, kaip ir žmdnės, gimsta, for
muojasi, bręsta, pasiekia žydė
jimu laikotarpį, ima silpnėti, 
senti ir išnyksta. Ir po tokių sa
vo teig’mų lyg ir išsigąsta, 
kaip žmonės s. ko, — susisar- 
ma'.ina ir bando sušvelninti sa
vo te.girną: "Nebandau impli
kuoti, jog ALTa gyvena pasku
tinį ar priešpaskutinį e.apą, bet 
kad ji zenitą j su peržengė, tai, 
deja, r.enugiričinainas faktas. 
Yra dar ten gerų žmonių, idea- j 
lįstų, tsbcd rbančių iš inercijos 
ir š tą nuvėjkiąčįų, bet dina- [ jų gintis”. Taigi suprantama,' 
miškumą, -naujų idėjų ta."]) jų p. Nakai, kad ir ALTa daug dau- 
veltui biieškosi.. Re to, ta ne-Į giau atliktų darbų, jei jai nerei- 
lemta glaudi .giminystė su R (e-1 ketų gintis nuo jos griovėjų, jos 
nėguota) bendruomene dange-j darbų trukdytojų, į kurių eiles Į 
liui kelia papiktinimą ir brik- : 
luiną”.

Žinoma, A. Nakas ir mes visi 
tos garbingos ALTc’s dėka atvy
kę Amerikon dabar galime 

-spjaudyti į tą organizaciją ir’ 
skelbti, kad ji savo veikimo ze
nitą jau peržengė. Gaila, kad 
mūsų tarpe atsiranda nedėkin- 

I gų “ančiukų”, kurie, užuot stip- j 
rinę ALTos veiklą, ją griauna; 
į tokių tarpą įsijungė ir A. Na
kas.

P. A. Nakas teigia, kad ALTe 
“dinamiškumo, naujų idėjų 
tarp jų veltui beieškosi”.

Įdomu, kokias naujas politi
nes idėjas turi p. A.N. išgarbinti 
Liet. Bendruomenės politiniai 
“šulai”? Turbūt, pati jų svarT_ 
Gausioji ir. naujausioji politinėj Xainio įr Gailos ištremtieji lie- 
idėja, tai bendradarbiavimas su 
Lietuves pavergėjo patikėtiniais 
— parsidavėliais rusams ir 
Amerikos lietuvių jaunimo siun
timas į Vilniaus “Petronio aka
demiją” ’ — j mokytis lietuvių 
kalbos. Juk tai tikriausiai pati; 
naujausioji politinė idėja, • nes 

\ Lietuvos pavergėjas Lietuvoj

to norime, kad ir senosios Liet. 
B-nės vadai remtų ALTos iri 
VIJKo politinę veikla, nustotų!

trokštam. Dėl ALTos atliktų niekinę ALTą ir VLIKą ir nę^ 
darbų duodu ryškų, nors gal ir trukdytų jų politinės veiklos.; 
ne visai tinkamą vieno kėliau-.
niųko palyginimą: “Būčiau daug Į
((augiau nukeliavęs, jei kelyje į
nepultų šanes ir nereikėtų nuo I smelktis į politinę veiklą, AL

t
Ką reiškia toks melagingas! 

p. Nako teigimas, kad “Lietu-t 
vių Bsndruonienei pradėjus:?

ir p. A. Nakas įsirikiuoja.
Na, o dabar šioje vietoje pa

sireiškia pati aukščiausioji p. 
Nako “kūryba” — niekinimo ir 
neapykantos zenitas prieš tokius 
pat lietuvius. Tik paklausykite: 

į “Be to, ta nelaiminga glaudi gi
minystė su R(eneguota) “bend
ruomene”, daugeliui kelia pa
piktinimą ir briklumą”.

Kad vaikai mėgsta pravar- ' 
džiuotis, tai nenuostabu, bet ka-1 
da augęs žmogus pamėgdžioja 

J vaikus, kažkaip neįprasta, ne- 
i jauku. Mums yra žinoma tik 
Reorganizuota Liet. Bendruo
menė.

Atrodo, kad p. Nakas tą Re
organizuotą B'endruo’menę, kaip 
Nainio ir Gailos pagimdytą, tu
rėtų laikyti pagarboj. Juk tai

Tcs buvo pasitikta su karštai 
derva, akmenimis ir ietimis”?; 
Nežinau, kokią gamtinę dovaną.' 
turi p. Nakas, kad gali matyti1 
tai, ko niekad nebuvo. Kaip tb-i 
kį reiškinį pavadinti, ar halių-; 
cinacija, ar kaip kitaip -— nesi
imu spręsti. Bet kas tai baisaus.} 

(Bus daugiau) į *

Japonu Darbo ministeris 
lankysis Amerikoje %

Dėl numatomo sumažinimo 
Japonijos automobilių importą 
J JAV, Japonijos premjeras Zen-

i ko Susuki pranešė, kad Darbo 
ministeris Rekusuki Tanaka 
larikvsis JAV-se balandžio’ mėn.

tuviai iš Liet. Bendruomenės, 
kurie nepakluso . ambicingų va
dų ditkatūrai. O kas svarbiau
sia, kad jie nenuėjo šunkeliais 
— nenuėjo VLIKo, ALTos ir 
BALFo griauti, o pasiliko, prie 
tikrųjų Liet. B-nės darbų: kul
tūrinė ■■■ veikla, -lietuvybės išlai-

VERČIAU NEKLAUSKITE;.

Sovietinės Armėnijos' radi
jo stotis Erivan be kitko atsą- 
kinėja savo klausytojams į pa
klausimus. -Vienas klausytojas 
paklausė: ; “Ką reiškia įžodis 
“katastrofa?“

Atsakymas: “Į klausimus,’ 
liečiančius sovietinę kolchozi
nę žemės ūkio sistemą neatša. 
kinėjamel“ '

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

lenkams pasidarė i iietuvįus TUSina, o Amerikos lie- i 
r . i ■ ■ . - »

susidėti....
(Pabaiga)GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS į NEPATEISINAMAS ALTOS NIEKINIMAS

1981 m. vasario 5 d. “Drau-inors ir nedrąsiai, bet jau joja 
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- ge” Alf. Nakas rašo’: “Ar aukoti i ne ginti ALTos, bet, jo paties žo-

L. Bendruomenei Vasario 16 d. 
į proga?”

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas j Pradžioj rašo: “Esu vienas iš 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- tų, kurie ALTos monopolį į Va- 

■sario 16-tosios aukas ragais ii 
nagais gynėm”. Bet, deja, šian
dien A. Nakas, jau pasibalnojęs 
naują žirgą ir ant jo užsėdęs,

CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati 
nimo vajaus talkąI

džiais tariant, jau joja “ragais 
ir nagais” niekinti. ALTą. Ką gi, 
ne tik jaunuolių gyvenime įvyks
ta “persilaužimų”, bet ir suau
gusių tarpe yra tų, kurie visą 
gyvenimą klaidžioja iš vienos 
organizacijos kiton.

Suprantama, kad A. Nakui ne Į matome,

Tikrai- būtume dėkingi p. Na-; i 
kui, jei jis nurodytų nors keletą 
politinių idėjų, kurių nėra AL? 
Tos politinėj... Veikloj, tuomet 
mes galėtume patikėti jo teigi? 
mu, o dabar teigimas be įrody
mo — tuščias; burbulas, arba! 
kitaip sakant, kartojimas seniai 
b.ky. ir kitų išgrotos plokš
telės.

Mums yra aiškū, kad Lietuj 
vos iš grobuoniško pavergėjo 
vien idėjomis neišlaisvinsime 
jis pripažįsta tik brutalią jėga. 
Taigi prie idėjos šioj kovo'j rei
kalinga dar šio to daugiau. Tai 

kas vyksta šiandien

1 Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galim'? įkaitytąją 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL
Pavardė ir vardai _______________________________________ L
Adresas ____________ . - — — ..

• Užsakau Naujienas kaip dovanu savo _ 
yra naujas įkaityto j aa. Priede  doL 
Pavardė Ir vardai ____________________ _
Adresai ----------------------------------------------

kum

Spomoriau* pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudą b 
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus------dol
Pavardė ir vardas ------ ——-—■ -----------------------------—
Adresas _—------------------------------------------------ -—  -——

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės lusipsžinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai -------------- ----------- ------------------ - ---- _
Adraaai —-——------ ——----------—————————

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- 

( ■ ' vai parašyta ir lengvai skaitoma.
Minkšti viršeliai...........$8.00 ;

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

■ JAY DRUGS VAISTINĖ i
2759 W. 71st St, Chicago, m

• KCPESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
, DUMYrtAI » KOSMETIKOS RTOKITRNYS.

. Atdara šiokiadieniais nuo

SAX.

| TeL 476-2206 |
»■■■NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros,* m’erio’ :ir riiokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomeLnesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankns. 
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 S3.

• 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 duOmenimG 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja ?2.

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

• LIETU VIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J 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, nesupra*- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne. 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe-

R, riją. Dabar būtų j j galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*, 
g j Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6. 
į

8. vertimas. 200 psl. knygoje y

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 ‘
I IL 60608. Užs*Xxnt p*itu, pridėti doleri

'S
i

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio
40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

m. Thursday, February 28. 1981
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Grant Wood “Amerikos gotika”
(Chicagos Meno Instituto nuosavybė)

ŽINIOS IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
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mo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vii.

Siekiame nepriklausomybės
Vyresnio amžiaus Amerikos lietuviai, atidžiai seku

sieji tarptautinius įvykius ir sovietinio imperializmo 
grobuoniškumą, žinojo, kad reikės didelės jėgos šalia Ru
sijos gyvenančių tautų laisvei ginti. Jie nujautė, kad 
Amerika bus pati galingiausia valstybė pasaulyje, ir kad 
didžiausias patarnavimas pavergtai lietuvių tautai bus 
pajėgumas patraukti pagrindines Amerikos jėgas paverg
tųjų pusėn.

Katalikų (daugumoj krikščionių demokratų) prieš
akiu atsistojęs Leonardas Šimutis ir ilgametis Naujienų 
redaktorius dr. PijuŠ Grigaitis taip visus reikalus tvarkė, 
kad, galėtų! šviesesnes JAV administracijos galvas pa- 
trauitbrųsų pavergtos Lietuvos pusėn., Dr. Grigaitis ir 
redaktorius Šimutis pradžioje rūpinosi vien tik paverg
tos Lietuvos reikalais, bet greitai Įsitikino, kad mažos 
tautos ir mažos valstybės pusėn gausesnių Amerikos po
litikų negalės patraukti. Reikėjo sėti idėjas, keliančias 
ne vien lietuvių arba net pabaltiečių laisvės klausimą, bet 
reikėjo Į šią politiką tįraukti ir visų rusų pavergtų tautų 
likimą.

€

Jokia administracija Amerikoje nepajėgs imtis di
desnių darbų be Senato ir Atstovų Rūmų pritarimo. Taip 
prez. Roosevelto ir vėliau prez. Trumano bei prez. Eisen- 
howerio administracijos laikotarpiais nieko nebūtų at
siekta, jeigu gabūs politikai nebūtų prisidėję naujiems 
Įstatymams projektuoti ir per Kongresą pravesti. Pa
vergtų tautų klausimas buvo pravestas senatoriaus Paul 
Douglas. Didžiausiu sen. Douglas bendradarbiu buvo dr. 
Pijus Grigaitis. Sen. Douglas buvo ekonomistas, dėstęs 
Įvairias ūkio problemas Chicagos universitete, o dr. Pijus 
Grigaitis buvo teisės mokslus baigęs Šveicarijoje ir Chi
cagos universitete. Chicagos universitete teisę baigė ge
riausiu klasės studentu ir buvo parinktas atsisveikinimo 
kalbai sakytu Jam buvo žinomi teisės terminai ir Įstaty
mų formai reikalingi žodžiai ir tikslūs teisės terminai.

Visas reikalas pradėtas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymu, bet netrukus perėjo Į Pabaltijo valstybių ne
priklausomybės atstatymą. Reikėjo ginti ne vien Lietu
vos teises, bet ir Latvijos bei Estijos. Senatorius Douglas? 
tuojau Įsitikino, kad reikia apimti lenkus, ukrainiečius,

gudus ir kitas Sovietų karo jėgų pavergtas valstybes, jei 
nori sudominti didesnes Kongreso jėgas. Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo klausimas vilto Pavergtų Tautų 
klausimu.

Jeigu prieš 40 metų nėbūtų keliamas Lietuvos nepri
klausomybės klausimas, tai šiandien prez. Reaganas ne
kalbėtų apie Sovietų valdžios terorizmo priemones, o 
Valstybės sekretoriui nebūtų aišku, kad Brežnevo pasi
matymas su Reaganu bus naujas propagandinis manev
ras, o ne rimtas pokalbis pasaulio taikai sustiprinti.. Už-, 
sienio reikalus tvarkantieji politikai pažįsta Sovietų va
dus. Nėra nė vieno rimtesnio Kongreso nario, kuris ne-; 
pažintų Sovietų ekspansijos tikslų. Jie supranta, •. kuriems 
tikslams buvo naudojami Roosevelto susitikimai su Sta
linu, Churščiovo su Kennedžiu, ir galimas susitikimas 
Brežnevo su Reaganu.

Amerika siekia laisvės visoms pavergtoms tautoms, 
bet siekia nepriklausomybės Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Šios trys valstybės buvo JAV anksčiau pripažintos, ne
priklausomybė buvo tiktai laikinai atimta, bet ji bus grą
žinta taikos konferencijos metu. Šioms valstybėms ne
reikės jokio apsisprendimo, nes jų gyventojai prieš 63 
metus apsisprendė būti nepriklausomi.

Naujai išdygusių profesorių pasakos, kad lietuviai 
gynė nepriklausomybės idėjas tiktai aštuonerius metus, 
o vėliau perėjo prie išsilaikymo ir lietuvybės gynimo, yra 
tiktai aiškinimas paties paviršutiniško profesoriaus, ku
ris neturi jokios nuovokos apie lietuvių tautos 'vestas 
kovas už savo tautos laisvę ir nepriklausomybę. Praleidęs 
kelias vasaras su Maskvos statytiniais Vilniuje, jis Įsi
vaizduoja, kad kalba su “tautos atstovais”, o vėliau aiš
kina Maskvos išgalvotus “kovos periodus”, naudingus 
tiktai Maskvai, o apie lietuvių nuolatines kovas su oku
pantu profesorius girdėjo ne iš lietuvių kovotojų, bet iš 
statytinių. Lietuviai kovojo ir tebekovoja už Lietuvos ne
priklausomybę. Neapdairus profesorius, skelbdamas tik
tai 8 metų kovos už nepriklausomybę periodą, daro meš
kos patarnavimą lietuviams.

Toks pats meškos patarnavimas yra tvirtinimas, kad 
Vasario 16-osios sukakčių minėjimų organizatoriai ne
žino lietuvių vedamos kovos ir nežino Molotovo ir Riben
tropo pakto svarbos lietuvių vestoje ir vedamoje kovoje

TIK 4 KOMUNISTINES 
VONIOS?

Nors Rokiškis sparčiai auga 
ir gražėja, kaip rašoma “Tieso
je”, bet mieste veikia tik viena 
pirtis ir tik dvi dienas savaitė
je. Pirtyje yra 2 skyriai, kuriuo
se yra po dvi vonias, ir 7 apleis
ti dušai. Kasmet pirtis dviems 
trims mėnesiams uždaroma re
montui.

ATOSTOGŲ KLAUSIMAS

A. Dikšas iš Radviliškio “Auk-
• « t

sinės varpos” kolūkio prašo štai 
ką paaiškinti:

“Dirbu kolūkio traktorininku. 
Už tai, kad darbo metu buvau 
neblaivus, valstybinės automo
bilių inspekcijos pareigūnai atė
mė teises ir paskyrė piniginę 
baudą, o kolūkio valdyba nuta
rė neišmokėti man priemokos. 
Ar teisingai pasielgė kolūkio vai 
dyba?” rašo jis “Valstiečių lai
kraštyje”.

_ Atsakoma, kad už pasirodymą 
neblaiviam galima sumažinti 25 
proc. darbo stažą, o premiją ir 
papildomą atlyginimą sumažinti | 
ar visai jų nemokėti.

Traktorininkas K. Jankus iš 
Šakių rajono rašo:

“Atėjo laikas gauti atostogų, 
bet kolūkio valdyba neduoda. 
Laukininkystės b r.igadininkas 
ant pareiškimo :nesirašo, nes nė
ra karn dirbti. Pinigus už atosto
gas galima atsiimti, bet pailsėti 
neleidžia. Ką daryti?” ' -

Atsakoma, kad atostogos su
teikiamos kasmet, bet išimtinais 
atvejais jos gali būti perkeltos* i 
sekanęius pietus; . jei numatyti 
darbai nebuvo atlikti laiku ir ne 
pasiekė reikiamos kokybinės 
reikšmės-

V. Vaičaitis iš Anykščių teirau 
jasi:

“Ar gali kolūkio valdyba pa
vesti agronomui dirbti kolūkyje 
ilgiau kaip 8 valandas 12 minu
čių nėr diena ir poilsio dieno
mis?”

Atsakoma, kad kolūkio valdy
ba gali kviesti kolūkiečius, spe- 

j cialistus dirbti ilgiau negu nus- 
I tatyta, o taip pat ir poilsio die- 
1 nomis. “Specialistams yra nus- 
( tatyta nenormuota darbo diena, 

atsakoma klausėjui. Jie taip pat 
neturi teisės reikalauti už išdirb 

Į tus viršvalandžius.
Specialistai ir kolūkiečiai per 

savaitę turi dirbti 5 dienas. Spe
cialisto darbo savaitė — 41 va
landa.

’ IR KOMJAUNUILIAI

LENKTYNIAUJA
Kaip matyti iš “Tiesos”, dau

giau kaip 700 komjaunuolių iš 
Vilniaus susivienijimo siuvimo 
įmonės “Lelija” dalyvavo lenk
tynėse darbams įvykdyti.

RADIJO TRANSILIACIJOS
I SOV. SĄJUNGĄ

“Tiesoje” rašoma apie pasau
lio stotis, kurios transliuoja ra
dijo laidas i Sov. Sąjungą. Iš ten 
išsispausdinto žemėlapio matyti, 
kad j u esama 8 JAV, 7 Europo
je. 5 Afrikoje, 6 Azijoje.

Apie “Amerikos balsą” sako
ma, kad “Tad didžiausias kapi
talistinio pasaulio transliacijų 
užsieniui centras, oficialus JAV 
radijo propagandos užsieniui ru
poras”.

Jis esąs įsteigtas 1942 m. 1977 
metinis budžetas buvo 65 milijo
nai dolerių, dirba 2.300 tarnau
tojų, “jų tarpe emiggrantų iš Ry 
tų Europos šalių”. Trangliuoją- 
smai36 kalbomis pen-109. siųstu
vus irtretransfiatorius 800 valan 
dų per savaitę.

Munecheno “Laisvoji Europa” 
ir “Laisvė išlaikomos taip pat 
JAV. Įkurta 1949 m. privačiai, 
bet perėjusi į JAV žvalgybos 
organizacijos rankas. 1952 m. už
registruotas kaip “nekomercinis 
susivienijimas”. 1978 m. duome
nimis, metinis biudžetas buvęs 
88,2 mil. dolerių. Oficialiai, kaip 
rašoma, dirba 1.800 tarnautojų.

9 stoties siųstuvai V. Vokietijos 
teritorijose, 18 — Portugalijoje. 
Per savaitę 554 vai. transliuoja
ma 9 kalbomis. Stotis “Laisvė” 
— 455 vai. 16 kalbų.

“Tiesoje” dar pridedama: “sto 
čiai “Laisvoji. Europa” iškeltas 
uždavinys tiesiogiai veikti Ry
tų Europos socialistinių šalių 
piliečius, su melaginga “socializ 
mo gerinimo” vėliava kelti jų 
tarpe nepasitenkinimą, platinti 
antitarybiškumą. Radijo stotis 
“Laisvė” savo taikiniais pasirin
ko vien Tarybų šalies žmones”.

Anglijos BBC esanti antroje 
vietoje po ‘ Amerikos balso”- 
Transbacijas užsieniui ji pradė
jusi 1937 m. Metinis biudžetas — 
30.3 mil. svarų, 6 tūks. tarnau
toj. Iš 76 siųstuvų tik 46 Bri
tanijos teritorijoje.

Tos stoties pagrindinis užda
vinys, kaip rašoma “.. .per ne
va” “objektyvistinę” analizę ti
kinti klausytojus, kad socializ
mas nėra priimtiniausia visuo
menės santvarka.”

Paminėtos, dar Europoje esan 
čios Vokiečių Banga, Vokietijos 
radijo, Vakarų Berlyno ameri
kiečių sektoriaus radijo ir “Lais 
vojo Berlyno” stotys.

Iš Eur. Lietuvio

už savo krašto nepriklausomybę. Lietuvos nepriklauso
mybės sukakties minėjimus organizuojantieji aiškiai 
žino Molotovo ir Ribentropo pakto reikšmę. Jie taip pat 
žino ir “mokslininkus”, skelbiančius okupanto propagan
distų skelbiamus 8 metų nepriklausomybės kovos perio
dus. Jeigu jau dabar lietuviai nekovoja už krašto nepri
klausomybę, tai kuriam galui mums pyktis su okupantu? 
Minėjimų ardymas yra sekantis žingsnis. Laiškų siunti
nėjimas duoti aukas katkinei Bendruomenei, o ne ALTui, 
yra Vasario 16-osios minėjimų ardymai. Reikalavimas 
duoti stalą Molotovo-Ribentropo susitarimui naikinti yra 
ardomas darbas, kai reikalauja stalo 10 minučių prieš 
iškilmių pradžią. Toks reikalavimas buvo minėjimo ardy
mas. Pirmininkė gerai padarė, pavardžių nepasakiusiems 
jaunuoliams neleidusi tvarkos ardyti.

Amerikos lietuviai siekia Lietuvai nepriklausomybės 
ir neleidžia užsimojimui kliudyti.

DRAUGO KORESPONDENTO 
P. ALŠENO NUOMONĖ APIE 

KUN. JURGĮ ŠARAUSKĄ

Vasario 16-osios minėjimas 
Toronte aprašomas “Draugo” 
pirmadienip numeryje (vas. 23). 
Koresp.■ Alšenas taip rašo:

“Pagrindinę paskaitą skaitė 
svečias iš Amerikos — jaunas 
kunigas Jurgis šarauskas.

Pradėdamas svečias pabrėžė, 
kad jo kalba būsianti “kontro
versinė”,... Iš -tikrųjų — ji tokia 
ff buvo!’Gal nei vienas šio mi
nėjimo dalyvis— ir per daugelį 
metų nebuvo girdėjęs tokios 
niūrios paskaitos, kritikuojan
čios visų sričių lietuvišką veik
lą šioje Atlanto pusėje.

Esą, mes išeivijoje turime 
daugiau organizacijų, negu jų 
veikimo, daugiau fondų, negu 
.š jų naudos. Turime Lietuvių 
fondą, ateitininkų ir kilus fon
dus. Vienok jis (paskaitininkas)
- jais nepatenkintas (esąs pa

tenkintas — gal tik Balfu). Po
litinėj veikloj, girdi, esame vi
siški trumparegiai, todėl jis lie
tuviais nepatenkintas.

Svečio liūdnai skambančias 
mintis sekė jo vienas-kitas pa
siūlymas; jų tarpe — esąs rei
kalingas visų lietuvių politinių 
partijų išeivijoj uždarymas. Jų 
veikla subordinuota kažkokio 
utopinio komiteto žinion.”

— Pinnarlicnj teroristai San 
Salvadore išsprogdino tris elekt
ros stotis ir aptemdė dalį sos
tinės.

MYKOLAS BIRŽIŠKA

PROF. MYKOLAS ROEMERIS
(1881-1945)

(Tęsinys)

Tačiau nuo šitokio Mykolo Roemerio pasisa
kymo prabėgo daug laiko ii' netuščio laiko, tik 
kupino valstybinio ir visuomeninio lietuviško 
darbo, apvainikuojamo ne tik aukštais titulais ir 
ordinais, bet ir lietuvių valdžios, visuomenės ir 
tautos pasitikėjimu ŠĮ lenką skiriant aukštoms 
atsakingoms, pareigoms, iškeliant lietuvių tau
tos viršūnėsna.

Pasitikėjimas jos neapvylė, o bendras Roe
merio gyvenimas su lietuvių tauta, sielojimasis 
dėl bendrų rūpesčių, Vilniaus, Klaipėdos ir kitų 
tautos reikalų riste j j su ja surišo. Rektoriaus 
prakalbos yra ne tik valstybinės, jos yra ir pat
riotinės, jos yra lirtmiškos. Studentai nenorėdavo 
tikėti išgirdę, jog jų rektorius yra lenkas, ne lie
tuvis. Juk j e aiškiai girdėjo lietuvio kalbą! Sena
sis rektorius juk ir lietuvaitę vedęs. Ir štai 1939 
metu ’ ♦ lyvą rudeni — II-jam Pasauliniam Karui 
jau pia. idėjus, — Vilriui jau Lietuvai atitekus, 

■ um^čius jau kelt’ iš Kauno i Vilnių du fakul- 
J(‘+u. o • ė» ’i ii uaugtau. Humanitarinių Mokslų 
Fakulteto seki tonus prof. Pr. Augustaitis, kuris 
kartu buvo ve'»k us Studentams šelpti draugijos 
.aldybos narys, kartą rodo man, tada to fakul 

teto dekanui, tik ką Įteiktą prof. Roemerio kaip, 
tos draugijos nario anketinį pareiškimą, kuriame 
šis savo tautybę rodo: “Lietuvis”! “Pagaliau ap
sisprendė 60 metų slenkstyje'”, juokdamasis su
šuko prof. Augustaitis.

Po kelių mėnesių — jau Vilniuje, būdamas 
Roemerio vaiko krikštynose, girdžiu jį savo gL 
minėms ir pažįstamiems lenkams aiškinantį: 
“Vieną šeimą jaunystėje sukūriau lenkams, da
bar senatvėje kitą —> lietuviams”. Tačiau, kad ir 
vėlyvas, bet natūralus lietuviškas jo apsispren
dimas pašaliečių ne taip jau sklandžiai buvo pri
imamas, kaip artimųjų Roemerio draugų ir mūsų 
studentų net be (daugeliui nežinomo) jo raštelio 
prof. Augustaičiui seniai buvo nustatytas.

Kai 1940 m. sausio 15 d. Vilniaus universitete 
vyko šio universiteto pirmojo lietuviškojo rekto
riau rinkimai, pirmą kartą balsuojant balsai susi
skaldę tarp Roemerio, Krėvės-Mickevičiaus ir 
manęs; iš antrojo balsavimo dauguma balsų bu
vau išrinktas aš. Supratau mane renkant kaip 
buvusį Vilniui Vaduoti Sąjungos Pirmininką, 
1938-1939 m. užsimezgus Varšuvos primestiems 
Lietuvai diplomatiniams santykiams su Lenkija, 
daugelio Lietuvos valdžios vyrų ir vyrelių pri
vengiamą. tad moraliai čia draugų pasitikėjitnu 
paremti. Supratau ir nepalaikiusius Krėvės tau
tininkus, kurių jis šiuo laiku buvo labai nemėgs
tamas. Tik gavau nusistebėti, kai universiteto 
tautininkų vadas prof. Izidorius Tamošaitis man 

dėl Roemerio pareiškė: “Mes už jį nebalsuojame, 
nenorėdami lietuviškam Vilniaus universitetui 
lenko rektoriaus”. Ir man nepavyko prof. Tamo
šaičio įtikinti, jog prof. Roemeris yra toks pat 
lietuvis kaip ir aš ir nemenkesnis už prof. Ta
mošaitį.

0 vėl po kelių dienų vienas lenkų veikėjas, 
senas mano ir Roemerio pažįstamas, atėjęs Uni
versiteto Rektoratan, man vėl priešingai pareiš
kė: “Mes, lenkai, džiaugiamės, kad Tamsta, o ne 
Roemeris, esi rektoriumi išrinktas. Jei Vilniaus 
universitetas turi būti lietuviškas, tegu tikras 
lietuvis bus jo rektorius, o ne renegatas — lenkas 
virtęs lietuviu”. Jr jo man nepavyko Įtikinti, jog 
jei Roemeris renegatas, tai ir aš renegatas, tik 
gal su ilgesniu renegatišku stažu už jį.

Tik tos mažos atorūgos negalėjo pakeisti ar 
aptemdyti šviesaus ir džiaugsmingo fakto: My
kolas grįžo į Vilnių jau aiškus ir atviras susi
pratęs lietuvis. Roemeris virto Romėnu.

VI
Būdamas rektorium, Romeris ilgai, sunkiai ir 

pavojingai sirgo. Pasveikęs ir atsigavęs, kėlėsi jis 
su Vytauto Didžiojo universiteto fakultetais Į 
Vilnių, kupinas sumanymų ir noro ne tik moks
liškai, bet ir visuomeniškai dirbti. Tačiau tik spė
jo jis čia susitvarkyti, Įsteigti Rotary klubą, su
vesti į bendrus pasikalbėjimus lenkus ir lietuvius, 
kai (1940 m. birželio 15 d.) Raudonosios Armijos 
įžengimas Lietuvon taip pakeitė politines, visuo

menines ir kitokias jos gyvenimo sąlygas, jog nuo 
bent kurio savo sumanymo vykdymo teko Romė
nui atsisakyti ir taikintis prie pasikeitusių są
lygų.

Toks Romeris, kokį mes jau esame pažinę, 
aišku, negalėjo lengvai Įeiti Į Tarybinės Lietuvos 
tvarką ir, kas dar sunkiau, Į tarybinę galvoseną. 
Tačiau, būdamas ne tik valstybinės teisės profe
sorius, bet ir nusistatęs valstybininkas, jis sten
gėsi lojaliai vykdyti naujų sąlygų jam uždedamas 
pareigas, kad ir ne visados jos buvo jam malonios 
ir lengvos pakelti.

Drauge su visomis kitomis Tarybinės Lietu
vos Įstaigomis Vilniaus Universitetas gavo švęsti 
Rusijos 1917 m. spalio revoliucijos sukaktį. Iškil
mingam universiteto aktui prireikė atitinkamos 
paskaitos. Mano pasiūlymu ir derinančio univer
siteto darbą su tarybinės vyriausybės ir komu
nistų partijos reikalavimais prorektoriaus Bulo
vo pritarimu, Universiteto Senatas pasiūlė M. Ro
mėnui kaip valstybinės teisės profesoriui pa
rengti akademinio pobūdžio paskaitą Revoliuci
jos sukakties proga. Romeris tuojau sutiko ir lai
ku parengė paskaitą, kurią mudu su Bulovu pa- 
skaitėva ir, pasirėmęs mudviejų pranešimu. Se
natas ją patvirtino skaityti.

(Bus daugiau)
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
"Jis surinko juos | 'dėtą, kuri hobraišksi vadinėms Armagedou^ 

(Apreiškimo 16:16)

35. M®5 tikrai žinome, jog taip bus, nes pranašystė parodo, kad 
dieviškojo patvarkymo pasekmėse visų tautų, kartu ir Izraelio, 
kurį Viešpats išgelbės savo stehuklingu apsireiškimu, akys bus 
atidarytos, kad pamatytų jo garbę. Tąsyk visos tautos sužinos, 
kad danguje yra Dievas, kuris per savo dieviškąjį Kristų vieš
patauja žmonių vaikams.

Tyras Mokslas
ApreiŠkimd 16:13,14 kalbama apie “tris netyras dvasias“, ku

rios'turės galingos įtekmės surinkime tautų “Visagalio Dievo di
džiosios dienos kovai”. Tyroji arba šventoji dvasia Biblijoje vadi
nama tiesos dvasia, kuri išeina iš Kristaus Evangelijos. Jos ypa
tybės yra meilė, džiaugsmas, ramybė, gaijestingumas, kantrybė 
ir taip panašiai.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL 60632
X<X X<X >X< -<♦>- »X X*X

DR PAUL V. HARGIS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

WesHhester Community kiln Ikes 
Medicinos direktorius 

19M i. Manbeta R< Westdmtor, It 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis 

kaa antra iežtadienj 8—3 vU.
Ir

‘‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽ1ONZYTĖ 

Programos vedėja

Til____Bl S-5W3

DR. A. B. GLEVECKA?
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
SPECIALYBi AKIŲ LIGŲ* 

3907 WMt 103rd 5tiwt 
Valandos pagxl ranurim^

Kasdien'nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
is WTTS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374 SOFIJA FACEVlČiLTĖ Šventadienis

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST Ai

KALBA UETUVISKA1
2414 W. 71 SL T«L 727-514$

Tikrini akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lensai”

SUSIRINKIMŲ IŠMINČIAI MUS MOKINA KA DARYTI
Mes du broliukai, abu neženoti;
Užsikūrė pypkužėlę, traukiam kaip bagoti

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGE A 
2656 WEST 63rd STREET j 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. • ’ 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos teleL: 448-5545

Iš šio daug kas supras apie ką 
aš noriu kalbėti, o jei nesupras 

penktadieni, vasario 27 d., 6 vai. va-1— paaiškinsiu truputi vėliau.
Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau- I 

gijos metinis narių susirinkimas įvyks 
TCUXU IV A. < Vi., VI vcu.. v a~ ;

karo, Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. į .-■ v._
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra j . ■* ui but, visiems žinoma pra- 
daug svarbių reikalų aptarti.

Po susirinkimo bus vaišės.
E. Strungys, rast.

į keiktų vienuolių legenda, kur 
už aukso maišelius jie pardavė 
s?.vo brolius išžudymui. Už tai 

LKVS Sąjungos Ramovės Chicagos | jį3 buvo prakeikti ir, sekant le- 
įvyks kovo r d. 12 vai. Jaunimo. jie nėra is-
Čentre. Visi nariai kviečiami daly- ■ sipirke iš prakeikimo ir valkio- 
vauti. Valdyba 1 ‘ 1

dino, bet tik jo darbus taip cha- j 
Į rakterizavo. Mes b Adami dar 

vaikais, tokius uzurpatorius va
dindavome deglosiomis, kurios 
priėdusios gilių kaisdavo ąžuolo

! šaknis. Nukalbėjęs apie Detroi- 
1 to jaunų aukų rinkėjų bėdas, 

vėl kliedi:
‘“Tuo tarpų Alte ir Vliko su- 

! važiavimuose ir kongresuose su 
i malonumu klausomasi iš Ne- 
; priklausomos Lietuvos atbėgu- 
i sm žmogžudžio sveikinimų”.

Dovanokite, mieli vienuoliai, 
išs spausdinę tokį svaisčiojimą. 
Už tai esate verti istorijos lapų 
ir tėvo Brežnevo medalio.

Toliau išminčius beria tokią 
savo išmintį:

“Kai Bendruomenė klausys 
to, ką jai Altas diktuoja, rūpin- 
s s tik vaikų darželiais (Ar tai 
blogas darbas? Juk paties teori
ja einant: “iš vaikų išauga vy
rai, o iš studentų profesoriai” — 

i VB) sutiks reorgams nekliudo- 
i mai ir toliau griauti lietuvišką 

ve klą bei savintis Lietuvių 
Bendruomenės vardą”.

Į šitokius svaisčiojimus mes 
1 vaikai sakydavome: “vagie, ke

purė dega”. Mano nuomone, tas 
užaugęs vaikas visiškai nusikal
bėjo. Žiūrėkime: kai kurias ka
talikų tikėjimo tiesas reforma
vo Liuteris- Popiežius jį atsky
rė iš tikinčiųjų katalikų Bend
ruomenės. Jei atsirado Katalikų 
Bendruomenė, Evangelikų, tai 
kodėl neturi teisės augti ir stip
rėti Reformuota Bendruomenė, 
o tik barzdukinė ar frontininki- 
nė?! Užbaigsim šia citata:

“Tad būkim sąmoningi lietu
viai ir aukokim’ tokioms organi
zacijoms, kurios, geriausiai pa
naudoja mūsų aukas pavergtos 
Lietuvos laisvinimo reikalui’’. j

Aš taip, brolau, ir darau: au
koju Vlikui ir Altui, kurie su- ‘ ’ 
rinktų aukų nenaudoja 
prieš lietuvius vedimo 
lams.

Tuose pačiuose dviejų
kų laikraščiuose išspausdintas 
Aušros Gečytės atviras laiškas 
VLIKo pirmininkui, kam jis ją 
apšmeižė, kad ji lankėsi Lietu
voje. Ji tame laiške guodžiasi, 
kad grįžo iš Lietuvos tautiškai 
sustiprėjusi. Nejaugi jai tėvai 
neikvėpė tėvynės meilės, būda-1

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKI
GAIDAS DAIMiD

J LILEIKIS, O. F.
> • laTHUPSDASi-PROTEZlSTAS

Aparatai - Protexei. Afsd. ban-,-
STįį toleefct
■r* Arch Supports) h t t

tr f- -i P—1
iSfr-3 SK Chlcag*. HL

Ttlaf.j E-5SM

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

takų chirurgų*.
5025 CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 33713
TeL (813) 321-4200

ją po sniegynu padengtus kal- 
į mis prakeiktieji, prakeiktąjį 
į auksą. T aigi, palikime tą auk
są ir grįžkime prie broliukų. 

PARYŽIUS _  Vakaru vals-1 Nlasų du broliukai užsikūrė ne-
tybės ir Japonija yra suteiku-i aP'^3n^os pypkutes, norėdami 
sios Lenkijai kreditu apie 25 bil.' Pa*'enRb N LIKo ir ALTo Vasa- 
doleriu. Dabar jos yra susirin-'rio 16-°s minėjimuose rinklia- 
kusios'slaptam posėdžiui Parv- ivoms- kad užrūkė, tai užrūkė, 
žiuje. Jos svarsto“, ar kredituoti į Nuengę VI.IKo ir ALTo su- 
r . i •• - .. ___1 griauti, susitarė juos sužlugdyti

finansiškai. Taigi, tie du bro
liukai — vienuolių leidžiami 
Draugas ir Darbininkas — prieš 
Vasario 16 šventę įsidėjo, abu 
kaip vienas, tuos pačius Lino 
Stonio ir Aušros Gečytės, na, 
sakykim, labai “puikius” ra
šinius.

SLAPTA SESIJA, LIE
ČIANTI LENKIJĄ

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

] Lenkiją ir toliau, ar tik esamą 
skolą išdėstyti ilgesniais termi
nais. Prancūzijos oficialios sfe
ros nei paneigia, nei patvirtina, 
kad toks pasitarimas vyksta.

* Tuo tarpu Vakarų valstybių
| sluoksniai, kurie nenori būti 

identifikuoti, praneša, kad gru
pė ekspertų nuodugniai aptaria •
Lenkijos padėtį, šiame mitingi j 7en vyručiai ne kokie pieme- 
dalyvauja: JAV, Kanada,-.lapo- nys kimba į VLIKą ir ALTą, ne

Broliuk, “'dobiliuk,< tikrai nu- 
eina L. Bendruonęriės' vadams, 
kurie tikrai ardo mūsų tautinį, 
veikimą.

Toliau cituoju:
“Visa tai daroma Altui ne tik 

žinant ir tvlint, bet dar ir įsi- 
leidžiant į Alto centrinę vadovy
bę nuo Lietuvos teismo organų 
pabėgusį žmogžudį ir Amerikoj 
išbujojusį šmeižiką.”

Argi dar yra pasaulyje šmei
žikas didesnis kaip tamsta, žinąs 
ir kai ką, ko. AIeTas nežino?

Toliau cituoju:
“Bendruomenė teiraujasi (L. 

B-nė ar Linas Stonis? — BV), 
kur eina Alto pinigai?”

Tą patį klausimą kelia Gimta- J mi tokie jau svarūs patriotai? 
sis Kraštas ir visa pavergtos Lie-1 Juk Gečys Dirvoje rašo ginda-, 
tuvos komunistinė spauda. Koks 
puikus duetas, ir • koks puikus 
bendradarbiavimas su pavergta 
tauta!

Dar cituoju:
“Užuot, kad pagyrus ir finan

siškai parėmus Lietuvių Bend
ruomenę, L. Bendruomenės ofi- padarė. Koks puikus strategas, 
cialūs atstovai išvadinami kiau- kaip Napoleonas. Džiaugtis tik 
lėmis ir išvaromi iš Vliko po-' reikia tokiais napoleonais, to- 
sėdžių.” I kiais kietos galvos vyrais, ku-

Labai gaila, kad taip nepava- (Nukelta į šešt1 puslapį:

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

teismu 
reika-

broliu

l

. mas maldos dieną už Lenkiją: j 
“Man asmeniškai, o . taip pat 

tikiuosi 
liui nei 
tuvišku

Žiūrėkite, koks “cvekaunas” 
J toks Gečys. Cvakt!, pasakė ir

asmeniškai, o. taip pat 
ir J.V. L.B-nei nepake- 
su lenkišku, nei su lie
so vinizmu”.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523'6440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikštės AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MOVI N.G 
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiu atstu mp. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

nija ir 5 Europos valstybės 
Austrija, Prancūzija, D. Brita
nija, V. Vokietija ir Italija.

JAV Valstybės departamento 
sluoksniuose kalbama, kad Len
kijos skola Amerikai už akredi- • 
luotas prekes dabar siekia apie 
$2.5 bil. ir kad prez. Reagano 
administracija sutinka, jog Lcn 
kija atidėtų išmokėjimus už £80 
milijonų skolą, bet tuo pat pa
brėžiama, kad administracija • 
neprašys Kongreso padidinti 
ekonominę paramą Lenkijai.

SOPHIE BARČUS

pavienios klikos, anot Lino Sto
nio. Čia kimba Frontcr milžinai, 
išminčiai, net žiną, kaip Linas 
Stonis, kad studentai nebūna vi
są gyvenimą studentais, bet 
tampa ir profesoriais. Lenkiam 
žemai galvas prieš tuos profe
sorius. žino net, kad vaikai irgi 
nelieka vaikais, bet užauga... 
Lenkiam galvas ir prieš tuos vai
kus — užaugusius. Ir kaip gi ne
lenksi galvos prieš tokią vaikiš
kai profesorišką galvą kaip Lino 
Stonio, kuris, kaip išminčius, pi
la iš ožio rago savo išmintį:

[ct J THAT MAY COME FROM 
EXPANDED HEART RESEARCH

Lietuvių

Direktorių

AMSULANSO
PATARNAVIMAI

TURiMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: T Audi 7-3401

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WOPA, 

1490 kit 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 Daukus 
Ftlat: HEmlock 4-2413

7)59 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, IL 66629

»W SMSTS w®

HEART
FUND

atvyko Anglijos premjerė Mar
garet Thatcher pasitarimams I rio 16 minėjimus turėtų gerai pa
su prez. Reaganu. galvoti kam jie atiduoda pini-

-------- :—--------  | gus ir kur tie pinigai eina. Ar
— Transporto sekretorius, kartais Alto surinkti pinigai ne- 

Washinglone pareiškė, kad gėle- i nueina ir toms organizacijoms, 
žinkebo linijos Amtrak biude- kurios ardo mūsų tautinį veiki- 
tas bus labai apkarpytas.

Lietuviai eidami į Alto Vasa

9” mą'

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

TBUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštės automobiliams pastatyti

CONTROL OF CONDITIONS 
CAUSING HEART ATTACK 

AND STROKE
CORONARY CARE UNITS 
SAVING 50,000 YEARLY

r FAILING HEART DEFECTS

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, IIL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVB. Tel: YArda 7-1138 - 1139

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4411

*354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1811
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Vasario šešioliktosios minėjimas
Vasario 15 dieną, Notre Dame 

bažnyčioje, Michigan City, Ind., 
buvo prakilniai ir gražiai pami
nėta, vasario 16 d„ L et u vos Ne
priklausomybės 63 metų papkei- j Sof. Girdžiūnienė. 
bimo sukaktis.

Stepo Karvelio iniciatyva ir 
rūpesčiu, Notre Dame bažny
čios klebono msgr. F. J. Mele- 
vage nuoširdžiu pritarimu ir pas 
tangomis, dalyvaujant virš tri- 
iu š mtu amerikiečiu ir prunelei « C- i f J X
lietuvių buvo iškilmingai pami
nėta Vasario 16 diena.

Prieš pradedant Šv. Mišias, 
įžanginėje kalboje dekanas pa
minėjo, kad Šiandiena lietuviai 
švenčia nepriklausomybės pas
kelbimą. 1918 m. vasario 16 die
ną Lietuva pasiskelbė neprikišu- Sąjunga yra agresyvi ir praka
soma valstybė, bet ją sumynė ir 
sutrypė rusai, atnešę priespau
dą ir tenorą.

Msgr. F. J. Melevage sakyda
mas pamokslą paminėjo amžių 
bėgyje priespaudas ir vergijas, 
ir pastebėjo, kad despotiškų prieš 
paudų ir kenčiančių tautų yra 
dar ir dabar; ypatingai sunkiai 
kenčia, po Sovietų Sąjungos le
tena, Lietuva. Nekalbant apie 
politinį persekiojimą už religi
jos praktikavimą, areštuojami, 
kišimi į kalėjimus ir tremiami 
ilgiems kančių metams. Jis pa
minėjo, kad šiandien, kenčian
čios ir persekiojamos tautos dvi

lietuvės iš Union Pier apsirengu
sios tautiniais rūbais, atneš jam 
prie altoriaus šv. Mišių auką. 
Auką nešė T. M-šauskienė ir

Baigiantis mišiomis, padėkos 
maldai dekanas paprašė visų su
sikaupus pasimelsti, o ypatingai 
už kenčiančią Lietuvą.

Bažnyč os prieangy buvo iš
kabinta foto nuotrauka iš anglis 
ko laikraščio, rašanti apie Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbi
mą. Dviejų lapų bažnytiniame 
laikraštuke, veik viso puslapio 
skiltyje, buvo aprašyta apie Lie
tuvos nepriklausomybės laiko
tarpį ir dabartinės okupacinės 
kančias. Jame rašo, kad Sovietų

kuoja ekspansiją. 1940 metais 
Lietuva buvo pirmoji Sovietų Są 
jungos auka.

Nedaug pasitaiko nuoširdžių 
tokių pareigingų tiek mūsų, tiek 
ir amerikiečių tarpe. Klebonas 
pats priėmė tas lietuves, kurios 
nešė Šv- Mišių auką, nurodė kur 
pasikabinti žieminius rūbus, pas 
kyrė uniformuotą skautą, bažny
čios žinovą, kad palydėtų jas 
prie altoriaus.

Po pamaldų atsirado ir dau- minėti. Puoselėdamas tą mintį, 
giau lietuvių, kurių nepažinome, Pro£3 jis panaudojęs į savo

asmenį ir plačiai pabaulyje ž no 
mą jo muziką, iškėlė mintį, kac 
įvairūs minėjimai, kaip ir šis Va 
sario 16-siosios minėjimas, nau
dojant autorių kūrinius, gali bū
ti tinkama proga įvairioms lietu- 

l vių kultūrininkų sukaktims pa-

ypatingai iš mišriųjų*šeimų.
J. Girdžiūnas

■ ARKANSAS PADANGĖJE - y
. ? •; į“ - ::’k * A

“Mainos rūbas margo svie- buvo febai įvairi ir įspūdinga 
to...”. Rūbo mainymasis febai j Maldą sukalbėjo. įs? šaltds, toli- 
ryškiai jaučiamas ir matomas{ mos Montanos atvykęs klebonas 
šioje mažoje, Hot Springs, lietu- kim- Iz. Gedvilą. Lietuvos ne
viu kolonijoje. Palaužtų sparnų priklausomybės paskelbimo aktą 

nuovargio perskaitė E. Rastenienė.. Dienai , 
pritaikvtus eilėraščius deklama- J 
vo E. Pvastenienė ir A. Zubavi- j 
čius. ALTos ir VLIKo pirminiu- ! I 
kų atsišaukimą perskaitė ir la- [ 
bai vykusiai su taikliais komen- 1 
tarais minėjimo programą prave 1 

jant su Liętuvos Atgimimo Są-įdė Sibiro tremtinė — rašytoja } 
iūdžio vjetos skyriumi ruoštas. Stefanija Rūkienė. Įdomią pas-' 
Vasario lį-tosios minėjimas, įvy kaitą skaitė Petras Maldeikis. 
kęs ..vasario mėn. 14 dieną YW
CA salėje, parodė visuomenės tarnus prisiminimus palikusi pro 
nuotaikų ryškų pasikeitimą. V 
.suomenė parodė savo pritarimą ir Aro Lapinskų koncertas, sa 
•ALTai, į kurios skyrių čia yra vo repertuaru nepaprastai įvai- 
.susispietęs ramus, nuosaikus.
patriotiškiausias, nepalaužiamo’ susidėjo iš deklamacijų, 
ryžto siekti savo tikslų šios ma- pianino ir smuiko, atliekant M. } 
žos kolonijos lietuviškos visuo- K. Čiurlionio, D. Lapinsko, J. 
menės elitas. Dar niekada pra- 1 Gruodžio, Č. Sasnausko, Tallat i 

— Kelpšos, Haendelio bei E. Se- * 
vereno muzikinius kūrinius. La- . 1 
bai vietoje į koncerto repertuarą 
buvo įtraukta M. K. Čiurlionio : j 
muzika, jo 70 metų mirties su
kakčiai paminėti.

Darius Lapinskas, žodžiu apr J 
budindamas M. K. čiurlionb

“taikos” balandžiai, 
iškamuoti, labai nenoromis už
leidžia erdvę tiems, kuriems mir 
ties sprendimą jie buvo paskel-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Hot Sprihgs, skyriaus, bendrau-

Pati Įspūdingiausia, nėužmirš-

gramos dalis buvo tai Dariaus,

eityje į ALTos ruoštus minėji
mus čia nėra susirinkęs toks gau 
sus visuomenės būrys, suauko
jęs Lietuvos laisvinimo kovai 
vesti virš $1000 sumą. Minėji
mo salėje buvo jaučiama šeimy
niškai draugiška nuotaika.

Šių metų minėjimo programa

repertuarą įtraukti M. K. Čiur
lionį. Tai nauja ir graži idėja!

Žavesio ir puošnumo toną kon 
certui dar pridavė Laimos La
pinskienės vaidyba, įpinta į dai- 

, nas ir deklamacijas.
j Minėjimas baigtas specialiai
• lietuviams surengtomis iškilmin
gomis pamaldomis Šv. Jono R. 
K. bažnyčioje, kurias pravedė 
simpatingasis, ir lietuviams labai

' palankus, klebonas kun. Esposi
to. Dalyvis

rus, sudėtingas ir patrauklus. Jis , 
dainų,!- - i

—- Dr. Juozas šidagis, Sebe
waing, Mich., pakeisdamas buto 
adresą ir pratęsdamas prenume
ratą, atsiuntė $10 auką. Dėkui.

—Ponia A. Sližys, Platsburgh, 
N. Y., kartu su prenumerata ir 
gerais linkėjimais^ atsiuntė $20 
auka. Dėkui •

— V. Girdauskap iš Marquette 
Parko prie prenumeratos pridė-

They call it 
“The Overnight Wonder"*

« for constipation.
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little uhite pill they call “The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you're 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax* Pills. That’s right— pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS 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,
173! So. HALTED ST, CHICAGO, n. 60608

jo $6 auką. Tos apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas viene- 
riems metams, bet pavardė pra
šė nespelbti. Dėkui už nuolatinę 
paramą ir už dėmesį.

— Dėkui Vladui Jasiulioniui, 
Maywood, Cal., už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir už $20 
auką. Taip pat dėkui Los Ange
les, CaL, už Naujienų ir jų plati
nimo vajaus palaikymą.

— Jonas Gidžiūnas iš Union 
Pier, Mich., gavęs kalendorių, 
atsiuntė $10 auką. Dėkui už ją ir 
už nuolatinį bendradarbiavimą.

— Ponia P. Urban, Holyoke, 
Mass., parėmė Naujienų leidimą 
10 auka gauto kalendoriaus pro
ga. Dėkui.

Vasario 16-osios minėjimą ruo
šia kovo mėn. 1 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet šv. Petro parapijos 
šulėje. Bus paskaita, meninė 
dalis ir pasirodys tautinių šokių

i “Bijūnas” šokėjai. Po minėjimo 
bus užkandžiai su kavute. Pra
šome vietos ir kaimyninių apy

linkių lietuvius dalyvauti. |
ALTo skyriaus v-ba Į.

— Viktoras Š'mailis pildo 
INCOME TAX Šimaitis Realty 
Įstaigoje, 2951 \V. G3rd Street. 
Darbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tol.: 136-7878 arba 
763-0337. (Pr.)

— Šv. Kazimiero Lietuvių ka
piniu vadovybė praneša, kad 
nuo kc’vo 1 d. prasidės pavasa
rinis kapinių valymas. Kas nori 
kapų papuošalus susitaupyti, 
prašome nusiimti iki kovo 1 d.

— Pakilus susidomėjimui Ma
žąja Lietuva, jos pažinimui daug 
padės 6 plačios studijos prof. M. 
Brako paruoštoje 304 puslapių 
LITHUANIA MINOR knygoje 
su 50-čių žemėlapių. Kaina $15, 
persiuntimui pridėti 81c. Kreip
tis į knygų platintojus arba lei
dėją — Lithuanian Research 
Institute, Inc., 119-31 120th St., 
So. Ozone Park, NY 11420. (Pr.)

IŠMINČIAI MUS MOKINA 
KĄ DARYTI

(Atkelta iš 5-to puslapio) 
riems, kaip Ir jų vadovaujamai, 
Liet. B-nei, nepakeliui nei su lie- L 
tuviškais, nei su lenkiškais šovi- • 
nistais. Mes dar atsimenam, kaip ' 
tas Z. Brzezinski nunešė tokių 
kietagalvių vyrų ponišką “uną- 
rą”, išsireikšdamas: "Lietuviai 
turi kietas galvas, bet tuščias’’- 
Ir tada jie tylėjo. ;

O man kyla ši abejonė: kaip 
tas kietų pažiūrų vyras leido sa- ' 
vo dukrai vykti į Lietuvą, kurią

—Joseph Strumskis, New Port 
Richey, Fla. .kartu su ankstyba 
preinumerata ir gerais linkėji-j 
mais, ; 
už viską.

—Eugenijus Talandis^ Pjjches- 
ter, N. Y., pratęsdamas prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $10 auka. Dėkui.

— Toronto Mažosios Lietuvos i pats ir rėkia”. Pagal šia
Moterų Draugijos ruošiamas tra1 “ _
dicinis Šiupinio balius įvyks ko
vo 3 d. 7 vai. vak. Prisikėlimo į 
parapijos salėje. Kovo 1 d. 9:30 
vai. ryto ten įvyks skautų ruo
šiama Kaziuko mugė.

— Kenoshos ALTo skyrius

N*mal, Žemi — Perdavimui 
K£AL ESTATE FOR SALI

Namai, imi — P«rd«vln>w< 
R£AL CSTAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KKJ1MA1S.

_i£L VISŲ INFORMACIJŲ KKEIPT1S J:

PETRAS KAZANAUSKAS; Prezidentas
2Ž'2 W. Cermek Road Chicago, Ill Tel. Virginia. 7“774$

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO^AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

« 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.

! • MŪRINIS BUNGALOW Brighton
■ Parke, 15 metų. Reikia skubiai Dar- 
į duoti. Neaukšta kaina.
ii

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

j VW \-X LAIX-L Ci L V j Ik Ll į 4 * vi. ▼ v

atsiuntė $10 auką. Dėkui į įurj užgrobę raudonieji šovinis-j

SIUNTINEI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIJ5JKN3

2503 Sftii St, Chlore, d. S882S « Iii. WA ?
Dtdelir p&zlrinhfmaz geros rūžiM Jvzirių prekių. 4’

MAISTAS Iž EUROPOS SANDELIŲ

< Cosmos Parcels Express Corp.
I SAEQUDTTE GIFT PARCELS 8ERVIC2
i I5$l W. WJt St., Chicago, 2L — Tzt WA 1-2757

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJF
yn. Jeuiaurih, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemaltnė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, g-lbstj tr kitiems, kurie turu 
darbus dirba.

SLA —iimokėic daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

ŠIA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, Da
nams 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, giekiančiani 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

^yLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
11,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopq vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptu ir tieaiai | SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Hot York, N. Y. 10001

W W. 30th K
TM. till) M3-111»

.1
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ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Taz 

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

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

kams. Kreiptis:
A. L.A U R A l “15 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

tai. Ir kas dabar bus, jeigu j’-. Į
neduok Dieve, apsikrės rusiškai k-^— 
raudonu šovinizmu?

Matote, mes .vaikai, ganydami
kiaules, visokių kelmų išsigalvo
davome, pav., sakydavom: “Pats

BROOKFIELD, Ill., parduoda
mas 4 butų namas — kiekvie
nas butas turi atskirą šilumą. 
Galima tikėtis morgičiu.

Kaina $225,000.
Skambinti 485-4069

GENERAL REMODELING
« Alumin, langai, durys, medžio i 
apmušimai. ® Staliaus darbai, ce- j 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue

Tel. 776-8505 f

patarlę išeitų, kad dr. Bobelis | 
kaltas, kad Aušra Gečytė nuvy- - 
ko pavergton Lietuvon, nors ir.. 
Amerikos prezidentas prašė nuo 
tokių išvykų susilaikyti. Bet... ’

r ar aukštus žmones saisto kieno.
nors šovinistinės apraiškos?!

Buvęs vaikas, dabar 
išaugęs vyru

DIDELIS SKIRTUMAS

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

! DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

! Nėra darbo permažo. Visus paimu, 
į Iš lauko ir vidaus.

! Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenus 
Tel. 523-0383

TESTA.MENTA1
Tuo reikalu jums gali daug 

j padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos*- 
išleista knyga su legališkomb

TASHKENT, USSR.— Mask-; formomis.
vo'je reziduojąs Tribūne korės-. Knyga su formomis gauna- 
pondentas aprašo naują Sovietų ma Naujienų administracijoje 
keleivinį lėktuvą, nurodydamas 1739 South Halsted St., Chica 
trūkumus, palyginus jį su JAV go, JLL. 60608. Kaina $3.00. 
keleiviniais lėktuvais. Deguonies ■ 
kaukių nėra prie kiekvienos sė
dynės. Jos yra sandėlyje ir jos 
išduodamos lik pavojui atsira-1 
dus. Lėktuvas vra labai triukš-;
mingas, ypač lėktuvo užpakaly., 
Sunku susišnekėti. Nėra lempų 
individualiam skaitymui, švie- ( 
sos gauni tik nuo lango;

Prieš kokį nors pranešimą iš 
kapitono kabinės praleidžiama 
labai kaukianti sirena, panaši į 
Amerikos policijos mašinų si-1 
renas.

Tualete vra tik vienas rank-; 
šluostis ir jis paprastai yra tiek 
šlapias, kad netinka rankoms ■ 
šluostyti. Tualetinio popieriaus 
visai nėra. Tai nestebėtina, nes 
tualetinio popieriaus sunku ras
ti Sov. Sąjungos miestuose.

KNYGA APIE PRELATĄ 
M. KRUPAVIČIŲ

° Valstybininkas politikos sū
kuriuose” — neskelbtina auto 
riaus parašyta knyga — ką tik 
išėjo iš spaudos. Visuomenė bus 
su ja supažindinta penktadienio 
vakaronėje Jaunimo Centro ka
vinėje, š.m. vasario 27 d., 7:30 
vai. vakare. Kartu bus paminė
ta a.a. prel. Mykolo Krupavi
čiaus 10 metų mirties sukaktis. 
Muziko Balio Pakšto ragelių ir 
kanklių ansamblis atliks pritai
kintus kūrinius. Po to bus pa
bendravimas. Visi kviečiami.
Rengia knygos leidėjai. J. P. I ____________
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į Laikrodžiai Ir brangenybfe
Pardavimas ir Taisymo
2646 West 6<hh Street
Tel. REpubllc 7-1941

s -------------------------

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenua, Į
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 į

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

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

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

NeUry Fvblic 
INCOME FAX SERVICE 

4239 S. Miplewood. Tek 254-7453 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokį blankai.

prašomi užsisa-

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygo* kaina — 5 doleriai.

adresas: 
Campbell Avė.

HOMEOWNERS BtfUCT
F. Z^po'ii, Agent 
MOS <4 W. 9Sth Si 
Ev.ru. Perk, III, 
40642, - 424 *654

SUte Faftft E fft end

— Kiekvienais metais iš Rusi
jos bėgantieji žydai gaudavo iš 
JAV 24 milijonus dolerių para
mos. Prez. Reaganas įsakė šią 
paramą nubraukti. Negauna ki
ti, tai neduos ir žydams.

— Ispanijos parlamento pir
mininkas, perversmui pasibai
gus, tuojau sukvietė parlamento 
narius ir tęsė po'sėdį apie naujos 
vyriausybės sudarymą.

— Illinois ir Wisconsin oficia
lios įstaigos gavo leidimą atsi
gabenti 29 metų Raymond T>ce 
Stewart, kaltinamą dviem žmog- 
žugyslėmis Beloit, Wis„ ir šešio
mis žmogžudystėmis Rockforde.

ADVOKATŲ DRAUGU A
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

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

arba pagal susitarimą. *
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČE TUNAS

Darbo valandos: nuo B vai. ryta 
Iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

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

T<i 776-5162 arba 776-5161
264b West 63rd Street

Chicago, IU. 6062>

Ev.ru



