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draugystę.

jipie įsibrovimą į parlamntą, teroro priemones ne -tik 'pacioje.

— NEBUS KALBOS, KOI. NEBUS SUSTABDYTAS 
VERŽIMASIS Į AMERIKĄ, — PAREIŠKĖ HAIG

riotus stengiamasi atskirti nuo 
tautinio sąjūdžio vadovybės.

(Elta)

Chicago, I!!. — Penktadienis,

Vaskijoje, bet ir kitose kraštu 
Buvo nurodyta, kad 

parlamentas nepajėgs įvesti 
jeigu nebus imtasi

VALO ISPANU KARIUOMENE
NUO FRANKO ŠALININKU

NAUJĄ VYRIAUSYBĘ SUDARĖ KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATŲ VADAS LEOPOLDO C. SOTELO

MADRIDAS, Ispanija. — Aš- rai ginkluotų civilinės gvardijos 
i tuoniolika valandų besi tęsęs ei-1 karių mus teroristus, pasiekė visą pa- 

sangumo. j šaulį ir Kremliaus valdovus, 
susipa- i Sekretoriaus Haig pareiškimas
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“TIESA” APRAŠO POVILO BUŽO 
IR A. JANULIO TEISMĄ

Anastazijaus Janulio ir Povi- farso paaiškėja valdžios strate- 
lo Bužo teisiną, įvykusį Kaišia- gija: eilinius tikinčiuosius ir pat- 
doryse 1980 m. lapkričio 25-26 
dienomis, Tiesoje (1ĄJ81.I.9) ap
rašė Ramunė Lazauskaitė. Jos 
straipsnjs ‘Takai į klystkelius 
—: ko siekia mito apie tikinčių
jų Lietuvoje persekiojimą sklei
dėjai?” perspausdintas iš Kai
šiadorių rajono laikraščio Į ko
munizmą. Pagal seną - totalita
rinį receptą, pažįstamą ir iš na
cių laikų, kaltinamieji paverčia
mi grotestiškomis figūromis.

Drauge su Januliu ir Bužu, 
“šmeižikiškos literatūros gamin
tojų ir platintojų byloje1’-, liudy
tojomis dalyyavo jiems, neva, 
talkininkavusios vilnietė Vanda 
Avižienis ir kaišiadorietė Algi- 
na Suslavičiūtė. Juos visus į tc‘- 
kią veiklą Įvėlęs Kaišiadorių 
bažnyčios vargonininkas, jėzui
tas. Janulis. Lietuvišką! neskai
tančių Vandą jis “apgaulingai” 
į t ik-inęs elek trograf inMFfep&raitb 
išspausdinti “knygeles”-. O- tris
dešimtmetei laborantei Alginai 
jis apdūmęs akis kalbomis apie 
“mužiką ir draugiškus jaus
mus”. Alginos pamaldumas, 
aiškina straipsnio autorė, paver
tė ją “keistuole”. Rirštoniškis 
Buzas atvaizduojamas kaip nai
vus, suklaidintas žmogelis. “An
titarybinę!’ ; literatūrą į. sakėsi 
dauginęs “vardan tikėjl'n^ĄSbet 
vėliau prisipažinęs, kad valdžia 
jo neskriaudė. Jį suvedžieię ku
nigai. z

Straipsnyje, kaip paprastai, 
vengiama vardu minėti lietuvių 
savilaidą, nors pateikiama ne
mažai citatų. “Sąžiningai dir- 
bandvs žmonės”; esą. vadinami 
“tautos duobkasiais”, Vilniaus 
universitetas —“svetimų pažiū
rų vergu”, o “Lietuvoje- sustip
rėjo represijos prieš katalikus 
ir prieš bažnyčią”. Visa tai, pa
meluoja straipsnio autorė, pa
teikiama “be faktų, be įrody
mų”. Kai kuriuos savilaidos 
tvirtinimus ji mėgina atremti: 
mokyklose neskriaudžiami tikin
tieji mokiniai, kryžius iš viešų 
vietų jau 1951 m..sutiko iškelti 
bažnyčios vadovybė, kunigai ak
tyvistai ilgisi “kažkada turėtų 
materialinių ir politinių 
legijų”.

Anot straipsnio, LTSR 
čiausias teismas elgėsi 
“žmogiškai ir gailestingai”, kad 
patys kaltinamieji nustebo gavę 
tokias švelnias bausmes. Buzas 
prisipažinęs, kad jis laukė ma
žiausia dešimties metų. Nors 
Janulio kaltė buvo “pati didžiau
sia”, bet jis tebuvęs “paranki
nis”: “kažkas naudojosi jo vos 
keturklasių išsimokslinimu, re
liginiais jausmais”. Iš teismo

BRITANIJOS PREMJERĖ 
ATVYKO VIZITUI

• ■ 1

; WASHINOTONAS (AP), —j 
Trečiadienio vakare Amerikon j 
atvyko Britanijos premjerė Mar- Į 
rgąret Thatcher. Andrews avia- ■ 
cijos bazėje ją pasitiko Vaisty- 
bės sekretorius Aleksandras M. 
Haig Jr. ir Britanijos ambasa
dorius Washingtdne Sir Nicho
las Hendersonas. Po susitikimoj 
ceremonijų, jį su sekretoriumi j 
Haig malūnsparniu nuskrido j!
Blair House nakvynei.

Ketvirtadienį premjerė That
cher matėsi ir ilgai tarėsi su pre
zidentu R. Reaganu prezidentu-! 
roję. Pokalbiuose buvo paliesti 
Salvadoro. Palestinos JšsdaisvU - 
nimo Organiažeijos ir Vidurio N 
Rytų laikos reikalai. Pasikalbė
jimas buvo' draugiškas ir tęsėsi ! 
apie dvi valandas. Prez. Reaga- Į 
nas pareiškė, kad vienintelėj 
grėsmė kyla iš Sovietų Sąjun-i 
gos, todėl reikia stiprinti^’ATO = 
jėgaš/^PrejHjėfę Thatcher pąya- L? 
dino prez. Reagailą vakarisferą-:' 
vadu ir pažadėjo jang. pilną Bri
tanijos paramą.

Pagal seną tradiciją, britų! 
premjerai pirmieji iš užsienie-j 
čių aplanko naująjį JAV prezi-1 
dentą, išreikšdami dviejų tautų [

pnvi-

aukš- 
taip

: .Brežnevas pranešė keniunistų partijos kad
~ . jis prašė prez? Reaganą susitikti su juo ir aptarti visus 

svarbesnius abiejų valstybių reikalus. Prezidentas pri
tartų susitikimui, bet jis pirma nori išaiškinti, kokius 

. klausimus-jiedu aptars. Pirmiausia L. Brežnevas turės 
sustabdyti ginklų siuntimą į Salvadorą. .

šviesa! Jeigu dai' kartą ta pavo
jaus šviesa užsidegtų, mes gal 
neturėsime progas apie tai lais
vai pasitarti...”

Ispaniją nustebino Armados 
paleidimas iš pareigu

Generolo Alfonso Aųpiada Co- 
miu paleidimas iš karo tarnybos
nustebino visą Ispaniją nema
žiau, kaip pats perversmas. Pats 
diktatorius Franco savo laiku 
paskyrė generolą Armada Co- 
min auklėti jauną princą Juan 
Carlos ir ruošti jį karaliaus pa
reigoms. Dabar paaiškėjo, kad 
tas pats generolas ruošė pervers
mą. Karalius liepė jį suimti, iš
tardė ir tuojau atleido iš ka
riuomenės.

Iki šio meto vyravo įsitikini
mas, kad civiline gvardija ruo
šė perversmą, bet generolo Ar
mada atleidimas rodo, kad ka
riuomenės vadovybė buvo' Įsivė
lusi į perversmą. Karaliaus kal
ba, įsakymai karo jėgomsrir pa
tarimai Ispanijos gyventojams 
visą kraštą įtikino; kad karalius 
yra demokratijos šalininkas. 

'Niekad Ispanijoje- jis pebuv^ 
toks populiarus, kaip šiandien. 
Gyventojai yra įsitikinę, kad jo 
ryžtas padėjo išgelbėti demokra
tine santvarką ir. apsaugoti 
kraštą nuo naujo kraujo pralie
jimo.

RUSAI PRIVALO SUSTABDYTI GINKLŲ 
SIUNTIMĄ I AMERIKA

daus reikalams, tai taip pat ir 
užsienio politikai keisti. Brež
nevas norėtų, kad susitikimas 
su prezidentu Reaganu sušvel
nintų šiandien Įtemptą nuotaiką.

— Kol Sovietų valdžia nesu-, 
stabdys ginklų siuntimo į Pietų 
ir Centro Ameriką, nėra jokiJs 
prasmės susitikti su Brežnevu, 
— pareiškė sekretorius Haig.

Sekretorius labai pasipiktinęs- 
Kubos elgesiu. Diktatoriaus Cas
tro valdžia siunčia, agentus į 
Centro ir Pietų ‘Ameriką ir sten
giasi pavergti silpnesnes valsty-: 
bes. Dabar Kubos agentai kęlcr 
maištą Salvadore. Pačiame Sal
vadore eina kruvinos kovos. 
Salvadoro kariai naikina kubie
čius ir kitus agentus, atvyku
sius kelti maištą ir žudynes 
įvairiose valstybės vietose.

Sekretorius Haig pareiškimas 
apie Kubus intervenciją j SaF 

patį*antra3ięfij jpašia- 
kė Maskvą. Tass pareiškė, kad 
Sovietų ^atstovų nėra Salvadore; 
o diktatorius Castro pareiškė, 
kad Kubos ginklų nėra Salva
dore. .šitas klausimas pasiekė

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas pareiškė, 
kad jis neturįs nieko prieš susi
tikimą su Brežnevu, bet jis nori 
žinoti, ką jiedu susitikę kalbės.

Sovietų propagandos agentūra 
Tass tvirtina, kad pirmas dvie
jų didelių valstybių atstovų su
sitikimas būtų reikalingas susi
pažinti. Tuo tarpu prezidentas 
Reaganas ir artimiausieji jo pa
tarėjai pataria neskubėti susi
tikti, ’ kol nebus aptarti susiti
kimo tikslai. Sovietu valdžia 
laužo anksčiau padarytus susi
tarimus, tai kuriais sumetimais 
susitarti su Brežnevu, jeigu jo 
valovaujama vyriausybė ir to
liau nesilaikys susitarimų.

Iš Maskvos ateinantieji pra
nešimai sako, kad ekonominė 
krašto padėtis esanti bloga. San
tykiai su užsieniu taip pat blogi. 
Sovietų valdžia pasiūlė’duoti-dn- 
Jas Vakarų -Europai, - l>et riėturf 
plieno vamzdžių dujoms prista,- 
tyli į Vakarus. Be to, Vakarų 
Europa nori garantijų, kad So
vietų Sąjunga nenaudotų duju 
savo užsienio politikos naudai.
Su musulmonų valstybėmis ne j Maskvoje einantį partijos suya- 
susitarė dėl Afganistano. Visos į žiavimą, bet iki šio meto Sovfe- 
musulmonų’ valstybės reikalau- tų valdžia nepadarė jokio ga
ja atšaukti Sovietų karo jėgas ! reiškimo', iš kurio būtų matyti, 
ir primestą vyriausybę iš Kabu j kad Rusijos valdovai bus pri- 
lo. Afganistaniečiai, iraniečiai‘ versti žengti žingsnį atgal. - 
ir pakistaniečiai daro' žymiai ( Prezidento Reagano, ypač sek- 
didesnės žalos rusams, negu So-1 retoriaus Haig žodžiai apie te- 
vietų kariuomenės vadai tikė- rorą ir Sovietų valdžios siunčia- 
jost^Ąfganistane badas. Ten su 
stojo prekyba, nėra 
Brežnevo* pasiūlytas; “susipa- Į Sekretoriaus H 
žiiftršu prez. Reaganu buvo rei į privertė ^Brežnevą1 prašyti- pasi- 
kalingas ne tiktai Rusijos^ vi-j matymo su prez. Reaganu.

Karalius žinojęs 
apie, perversmą ą

Tvirtinama, kad Ispanijos ka- 
: ralius Juan Carlos: žinojo apie 

ruošiamą perversmą. Jis taip 
pat žinojęs, kad į sąmo’kslą įsi
vėlė ir kai kurie aukšti kari-; 

; ninkai. Prieš porą dienų pats ka- 
) ralius buvo pakviestas į kariuo- 

Į menės vadų pasitarimą , apie 
. rHiotaik3s^įsanxe krašte.
| 7 Tmmpę^kafibą pasąkė 61 m. 

riarris ir ministeriams gulti ant geneerolas Alfonso Armada Co- 
grindų. j min. Jis; papasakojo apie Vas-

Ispanijos karalius, patyręs kijos maištininkų vartojamas

luuiuuiiTLu. uranas v.-.<vu,,d, Įžengė į posėdžiaujančio'(
j vilinės gvardijas ir kariuomenės , parlamento salę, paleido kiliko-( 
j vadų perversmas likviduotas, o svaidžių ugnį į sienas bei lubas- 
i karalius Juan Carlo's (tar. Kar- ir liepė visiems-parlamento na-j 
los) tuojau ėmėsi valyti kariuo
menę nuo ditkatoriaus Franco 

; (Franko) šalininkų.
Valencijoje suimti trys gene- 

Paulius II ta proga laikė mišias rolai, o pačiame. Madride atlęis- 
Sistinos koplyčioje. Pamaldose tas iš kariuomenės štabo virši- 
dalyvavcf 320 stoties tarnautojų, ninko pavaduotojas gen. Alfon- 

Dabar stotis yra 500 kilovatų 
galingumo ir duoda žinias bei 
pranešimus 34 kalbomis, jų tar
pe lietuviškai. Lietuvių progra
mai vadovauja Stasys Lozorai- žadėjęs išvesti į gatves Marin
tis Jr., Lietuves atstovas prie do garnizonus, kai civilinė gvar- 
Vatikano. ' dija bus užėmusi parlamentą.

VATIKANO RADIJAS PAMI
NĖJO 50 METŲ SUKAKTI

’ Vatikano radijas buvo įsteig
tas popiežiaus Pijaus XI ir pra-; 
dėjo transliacijas 1931 m; vasa-į 
rio 12 dieną. Popiežius Jonas! —REKOMENDUOJA BENDRAI GINTI 

PERSU ĮLANKOS NAFTOS ŠALTINIUS ’
REKOMENDACIJAS PARUOŠĖ KETURIŲ VALSTYBIŲ j 

PRIVAČ1OS ŽINOVU INSTITUCIJOS «
WASHINGTON, D.C. — Pri-1 ~ Jei Sovietų Sąjunga okų- 

vaėios žinovų institucijos: JAV I puotų Lenkiją, lai su ja mr- 
Užsicnio santykių taryba. Britą-1 traukti visus mokslinius ko’n- 
nijos Karališkas Užsienio veika | taktus ir prekybos ryšius. Dabar 
lų institutas. Prancūzijos Insli-1 vakariečiai turėtų ekonominiai 
tūtas užsienio reikalams tyri-' 

jnėti, ir Vakarų Vokietijos Už j 
sienio politikos organizacija pa-' 
ruošė bendrą studiją, kurioje 
yra keletas rekomendacijų.

Labai svambia . rekomendacija ‘ 
yra laikoma suintcresuotdins1 
valstybėms bendromis jėgomis | 
ginti Persijos įlankos naftos 
laukus. Tuo liksiu Amerika tu
rėtų su<kryli iš Britanijos, 
Prancūzijos, Vakarų Vokietijos 
ir Japonijos bendrą jėgą, kuri 
pasipriešintų Sovietų Sąjungos 
kėslams šioje srityje. J. 
bar iš ten importuoja !•’> 
les, Europos valstyliės 
f>0%, o Japonija net 70'<.
minimos, studijoje jma šios re 
komendacijos:
< - Kiekvienais motais turėtų 

.susirinkti šešios Vakarų indust
rinės valstybės ir Japonija eko
nominei konferencijai ir ją pra- 

daug plėsti politikos ir saugumo klau- 
SitQatIHl.

tuojau įsakė ištikimam policijos 
daliniui apsaugoti karaliaus rū- vietose, 
mus, o pats nuvyko i galingiau
sią radijo stotį, kurioje padikta-, tvarkos, 
vo ir pakartojo griežtą įsakymą griežtesnių priemonių. Premje- 
visiems kariuomenės daliniams, r° Adolfo Suarez pasitraukimas 

iš pareigų dar labiau pakenks ir 
| bus sunkiau šią padėtį įtraukti 
i į normalias vėžes.
j Pasitarime visi laukė kara- 
1 liaus žodžio. Jis tarė: Esu įsiti 
j ..inęs, kad Ispaniją gerbūvin 
įves tiktai demokratija. Laisvės 

liaus nepaklausė trys V alencijos aįgmįmas piliečiams pakenkė vi
karo apygaidos ^generolai, jie j kraštui. Jeigu grįšite prie tų 

pačių priemonių, tai kraštą pa
skandinsite kraujuje ir dar la
biau jam pakenksite. Jeigu jūs 
norėsite grąžinti buvusius val
dymo metodus, žinokite, kad 
kol aš būsiu gyvas, neleisiu im
tis perversmo priemonių. Tar
naukite Ispanijai ir padėkite jai 
stiprėti demokratinėje santvar- *

Nicoje.

so Armada Comin. šis genero
las, nekreipdamas dėmesio' Į šta
bo viršininko įsakymus, organi-... . •> i1 J. ” . liepdamas neišvesti is karcivi-zavo perversmą. Jis buvo past-' . . . . .1 • mų ne vieno kareivio.

Griežtas karaliaus įsakymas.*
______  ____ r liepė visiems krašto gyvento- Į

. -------------—' I Civilinės gvardijos pulkinin- jams ir kariams ginti Ispanijos
— Ketvirtadienį aukso uncija kas Antonio Tejero de Molina, demokratinę santvarką. Kara-j 

kainavo $495. savo žinioje turėdamas 2(X) ge-

KALENDOReLIS
Vasario 27: Gabrielius, For

tūnatas, Vilmantė, Žvaigonė, Aš
mantas,- Tolmantas.
- Saulėįteka 6:30ę leidžiasi 5:38.

Orai debesuotas, gali lytų

Atstovų Rūmų narys Martin Russo ir Cotok apskrities va!s-» 
tybės gynėjas Richard M. Daley Chicagoš Lietuvių Tarybos 
surUdštaine-Vasario Šešioliktosios sukakties minėjime. Jie*'

cfu pasakė Liehtvbš 'teises gfnafrSaš ‘kalbfcM, -.
.... ..(Nuotrauka Martyner'Nagiojp

išvedė tankus į Valencijos gat
ves, bet j Madridą nedrįso žy
giuoti, nes kiti daliniai buvo 
pasiruošę pastoti jiems kelią.

Trečiadienį sudarė 
naują vyriausybę

Išlaisvint i parlamento nariai 
tuojau pradėjo posėdį naujai vy- 
riansybei sudaryti. Nauju prem
jeru išrinktas Leopoldas Calvo 
Sotelo. Jis yra Ispanijos Demo
kratų Centrinės unijos veikėjas, 
artimas buvusio premjero A. 
Suarcz bendradarbis. Už jį buvo 
paduoti 186 balsai, o prieš pasi
sakė 158 atstovai.

Socialistų frakcijos vadas Fe-J 
lipe Gonzalez,
Carlo SoteJo paskyrimą premje
ru^ pažymėjo, kad ‘Ispanijoje kraityje, 
bųya uždcyU raudona pavojaus quoitohu 

' i

— Anglijos sosto i įpėdinis 
princas Charles numato vesti 

’ lady Diana Spencer liepos mė
nesį, praneša Londono laikraš
tis “Times”. ,

Aštuoniu myliu naftos 
balsavęs prieš juosta pripylė iš tanklaivio 

Erodona” Jamaikos pietų pa- 
padtrydama <

remti Lenkiją, o ją okupavus, 
visą naštą palikti Sovietams.

* Vakariečiai turčių ginklais 
paremti Afganistano partizanus, 
kovojančius prieš Sovietų Są
jungą, tačiau reikalauti okupa
cinės kariuomenės atšaukimo ir 
diplomatiniais būdais. *

* Amerika turėtų pasirūpinti, 
kad atominių ginklų balansas 
su Sovietų Sąjunga būtų išlai
kytas, taip pat atnaujinti pasi-

strateginių ginklųtarimus dėl 
ribojimo.

• Eu ropos
padidinti 3'7

valslyličs turėtų 
karinį biudžetą ir

V da-
< naf- 

apie
Be čia J atnaujinti Pershing II sviedinių

vartojimą. JAV turėtų pagerinti 
savo savanoriškos kariuomenės 
kokybę, arba grįžti prie priva
lomos karo tarnybas.

— Meksikos vyriausybė už
sakė 12 pačių greičiausių spraus- 
tniaių lėktuvų sienoms įaugėti.
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CHICAGOS AUTOBUSO VAIRUOTOJAS IŠGELBĖJO 
VYR. AMŽ. LIETUVĮ NUO KIŠENVAGIŲ 

šiomis dinomis mano kai
nynas K. T. važiavo autobusu 
Chicagoje Western Ave

Mūsų kaimynas K. T. tik ta-j 
a suprato^ kad autobuso vai-j 

pietų | rūtoj as, pažindamas tuos du 
pusėn. Kai jis įlipo autobusan, juodžius, išgelbėjo jo nuo ki- 
vairuotojas jam patarė sėstis 
suolan -arčiau prie priešakinių 
durų. Kai tas kaimynas priva
žiavo 63-čią gatvę, pasakė, kad 
jis norįs ten išlipti, Netrukus 
prie jo pribėgo du jauni juo
dukai, kurių vienas prasispau 
dė priekin ,o antrasis —už K. 
T. užpakalio jį spaudė. Tuo 
metu vairuotojas kainymą K. 
T. už rankos patraukė prie 
prie vairo. Tuo būdu pastarąjį 
išvadavęs iš dviejų juodukų 
spūsties, kurie bandė jo kišę- 
nius iškraustyti. Juodžiai mo
mentaliai išsprūdo per prieša
kines duris, rėkdami s.b. i vai
ruotoją, kumštis kilnojo .kad 
neleido kaimyno K. 'f. kišenių 
iškraustyti...

senvagių...
Kitas kaimynas iš Brighton} 

parko papasakojo, kad irgi ne j 
seniai prie 18 gatvės ir HaLj 
šted, jam įlipus į pilnutėli ke-| 
leivių autobusą,, jis vos-ne-vos j 
prąsfstūinė 
durų. Tada irgi įvyko prie iš-j 
ėjimo durų - <• 
juodukai

prie užpakalinių į

spūstis. Du jauni 
vienas iš* prieša

kio. o kitas—už nugaros, spau
dė kaimyną J. Pr., kuris ban. į 
dė prie Archer Avė. iš buso iš
lipti. Jis pajuto ,kad už nuga-! 
ros stovįs juodukas siekia i jo 
kišenių. Tik staigaus pasiput- 
tinimo dėka, išlino abdkratv. - y
damas vagiliu...< 7 c.

Kaimynė ,V. S-ur

Platelių ežeras Lietuvoje

MES ATSAKOME

$ 
j

.r *

JŪS KLAUSIATE,

*

. r S ■y'

F

PAJAMŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ DĖMESIUI
vien uždarbio, darbo valandų j 
ir sąlygų klausimais. |

Brocken Time — nepilnai} 
'dirbtas laikas, kai darbinin
kai atleidžiami iš darbo ke

is darbinovietės gautą i tionis valandoms anksčiau.

Chicago, Ill. — Inter Revr- 
nue Tarnyba praneša, kari vi
si mokesčių mokėk jai privalo 
pridėti atskirai prie 1980 m. 
Federalinio vald. Income lax c-

darbininkų teisė kolektyviš-Į 
kai derėtis su savo darbdaviu į 
per savo pačių parinktus at
stovus. 1-

Base Rate arba Base Pay—»! ---- --- ---- j-- ■>---------- ‘

už darbų pagrindinis uždar.l advokatą ir prašiau, kad pat- 
bis, išskyrus pamainos (šiltoj; virtinių mano parašų su nota, 
skirtumų, viršlaikį ir premijas r0 antspaudu. Jis tų veikslą 

‘atliko. Tuo pačiu laiku jis pa
tiekė man sąskaitų už atliktų 
veiksmą — $10. Ir aš turėjau 
patiekti $10. Po to aš nuėjau 
į Taupymo bendrovę, kur su- 

darbo’žinojau, kad savo klientų pa- 
| rašus jie nemokamaipatvirti- 
i na. Norėčiau sužinoti, kiėk už

Kiek mokėtina už asmens 
parašo patvirtinimą

KL. Aš nuėjau pas jauną

operuottls ir hernijų pataisy
ti? N. B. iš Chicago*
ATS. Reikia manyti, kad jūs 

‘ teiraujatės apie vadinamų her 
: nia hiatus. Atrodo, kad jūsų 
simptomus reiktų daugiau pa

ll tyrinėti. Gal jūs turite vadi- 
! namų vidurių ulcerį arba 
’ hernijų, Kol bus padaryta tik- 
I slį diagnozė, patartina padary
ti kelių gydytojų konsultaciją, 
prieš tai, kol nutarsite būti 
operuojama. Hernijos opcra-i 
cija reikalauja bendros anes-

KQMUNTST1N1S MANDA
GUMAS

Maskvos požeminiame trau
kinyje (metro) pastebėtas se
kantis įvykis.

Vienas vagone stovintis pi
lietis kreipiasi į šalia jo sto- 

Jvmtį ir klausia:
— Mandagiausiai prašau 

teiktis pasakyti, ar esate kari
ninkas?

— Ne, — atsako šalia sto
vintis.

— Gal tarnaujate milicijoj?

lezijos. Todėl reikia'gydytęjtf 
nuomonės ar jhs galėsite ii 
laikyti operaciją. Manome, 
kad nors esate 75 metų amž., 
ir operaciją galėtumėte išlai
kyti. Visdėlto prieš einant ant 
operacijos stalo, jūs turite pa
bandyti pirmiausia, kad nuo- 
dugnį diagnozė būtų padary
ta.

Ši informacija paimta iš to
lumuos: “Ask jour Doctor**, 
atspausdintos “Weekly Re
vue“ 1981. II. 7).

patale savo 
Mass.4% atėjęs 
sęs: ttAr jau 
nu Dievu

name Concord, 
kunigas paklau- 

susitaikei su Po-

“Mes su Ponu Dievu nie
kuomet nesiba^ėme“, pasiaiš
kinęs ligonis.

“Wage and Tax Statement.“ 
formą W_ą, dėl - kiekvieno 
darbo, kurie jei turėjo praei
tais įlietais:,

> Ta forma įrodo mokesčių 
fnukėtojo pajamas ir paiodo 
kiek iš jok 1980 my atsteaityui 
mokesčių. Tokią formą priva
li) įteikti mokesčių mokėti jui 
jo ar jos darbdavys* iki 1981 
m. sausio 31 d.
/IRS įstaiga pa taria j 
člų mokėtojams* , kurie 
vo minėta forma 
laiku, arba jei ga^ 
gą formą, turi kreiptis pas 
vo darbdavį 
forma W-2 
prisiųsta.

ir kitokius paskatinimus. / 
Bedeaux System — pavagi-.

nimo uždarbio sistema, kuri} 
apskaičiuojama “Bks“ laiku(60 

ijB's per valandą) ir premijost 
■ mokėjimas už 
- padarymą.

Belo ??f*ian

nuostolius įrodytumėt, kai jus 
pašauks IRA įstaiga. Tuo rei
kalu jums gali patarnauti nuo 
■savybėjį nuotraukos, atsparu 
dos laikraščiuose. Be to, turite į 
turėti raštas, kad tas namas 
jums priklausė ir kiek kaina
vo ją atremontuoti; kiek tas 
namas aanksčiau kainavo iri

1

I J
kiek vertas tas namas po au-j gą.1

-— Tai gal turite giminių ar 
artimų draugų milicijoje?

—Ne!
— Gal teisme, prokuratūro

je Maskvos 
tėtė?

—Nei
— Tuomet, 

vaike, atsiimk 
jos savo prakeiktų . pusna-J

FARMERIO NENUSTEBINO

Medžiotojas turėjo vižlą}ku- 
ri savo pono nušautą antį iš 
vandens išnešdavo ne plauk
dama, bet viršum vandens bėg
dama. Pastebėjęs, kad netoli 
dirvą aręs farmeris žiūri, me- 

i džiotojas pasididžiuodamas pa 
klausė:
no kalė vandens 
vaikšto ?“

“Tai matei, kaip ma. 
paviršium

daugiau

droš, 
ima 
tas.

partijos komi-

draugas, šuns 
nuo mano ko-

“Šiur, mačiau“, 
meris. “Ji nemoka

atsakė far- 
plaukti44.

ba kurie 
riai

ar 
kad

c > i
garantuoto sa-| 

va i t i n i o uždą rb i o m ok ė j i m a s, t 
kuris nustatytas (fiksuotas) 1 
sutartimi už darbo savaitę.

na. Norėčiau sužinoti, ktek už 
asmens parašo x patvirtinimą 
kitos institucijos skaito?

K. Pel.

kiti nojčiams sumažinti?

Dažnai IRA įstaiga pri-i _____________
namo remonto sąskai-Į NESi3Arus . NESITAIKOMA

Anekdotas, Ąębepasąkvjamas 
apie garbųjį < Massachusetts 
gamtos mylėtoją poetą rašy-‘ 
toją Henry Thoreau.

Thoreau gulint jau mirties rio . . ♦

mokes- 
‘ nega

nu rodyt u 
nctcLin- 

<a- 
ir reikalauti, kad 

pataisyta būtu

Mokesčių mokėtojai taip 
pat privalo pridėti visas pag;-l 
bines formas ir schedules prie 
jų vad. Federal Income tax re 
tarn.

Blacklist — ‘wjuodasisi sąra
šas“ darbininkų, kurie syra ar_ 

:ili būti unijos na-j 
ar lyderiai (vadai), slap-’
siuntinėjamas darbdaviam 
darbdavių orgnizacijoms. 
jie tuos asmenis nepriim

tų į darbą. Taip pat kontrak-
torių sąrašas, kuriems drau
džiama sudaryti federalinins 
kontraktus dėl to, kad jie nu
sižengė Walsh-Hcalev istatv.
mm

TERMINU PAAIŠKINIMAI

Back Pay uždarbio už pra 
eita laika darbininkui išmokė 4. 4.
j imas, kai dirbantysis neteisė
tai buvo atleistas.

Back-to-\vork Movement 
darbininkų tarpe judėjimo iš- 
vvstvmas baigti streiką ir«riž- 
Ii i darbą; kartas darbdaviu i- 
vykdomas kaip streiko laužv-

ATS. Mūsų žiniomis 
Bidding—darbo pasiųlų pa-- tarai už asmens parašo pa t vi r. 

skelbimo susieina duodant pir* tinimą ima tik 50 c.
7 • iincnybę esantiems darbiniu-j 

kahis tuos‘darbus užimti pa-l 
gal išdirbto laiko seliumą (se-{ 
niority).

Black 
breaker

žiūr. Strike-

B< gey — produkcijos riba, 
kurią patys darbininkai neforj 
maliai nustato.

Bottleneck — detališkas pro 
ccsos gamyboj ar darbas, kii-> 
ris vra svarbus kiliems dar-

- o ,
Bread A: Butter 1 radę tnio- nio metodas, kai darbininkų pervežimą, pirkimą 

riism —unijos iš anksto nunia i prasilenkiama su streiko nuo- įima gan iniu to 
tytas veikimo apsibavimas \ statais. kuriuo unija Im i

« j * *
KL -Pasakvkite kiek advo- 

katui reikia mokėti už teisinį 
Be to? malonėkite 

advokatui rei- 
civilinės bylos 

E. š-nienė

‘ KL? Noriu paklausti, ar (ei-| 
sėju portretų’nuplėšimas ir?jų 
dovanojimas U.S; gali būti-nu 
rašyti nuo pajamų mokes- 

► ■ -
I

Sargistas P. Y.
ATS. Jeigu dailininkas nu

piešia kai kuriuoss feedralinio 
distrikto teismo teisėjus ir tuosj

KAS VERTINGIAUSIA
Teisme vyksta skyrybų byla. 

Teisėjas klausia, žmonos:
,—4.Ka4^-tamsta už jo ištekė

jau t Ar" Būt, jame buvo kas 
nors patrauklaus?

— Taip, pone teisėjau, bet 
jis išleido ūki jjlskutinio dole-

Medžiotojas

patarimą?

kia mokėti už 
vedimą ?

ATS. Už teisinį patarimų 
bendrai Chicagoje mokama, 
pagal klieno su advokatu susi
tarimą. Tas pats yra su civili
nės klieno bylos vediniu, va
dinasi pagal iš anksto padary
ta susitarimą. .Amerikiečiu ad- 
vokalai s k ei bi asi d ie n rašei uc - 
se, kad honoraro jie ima už

i sugaištą laiką arba fiksuotą 
honorarą. >

portretus dovanoja U.S. vie
šiems reikalams ( public pur
pose), tokią dovaną jis gali į 
nurašyti nuo savo pajamų.} 
Piešinius reik įteikti teismui,! 
kad juos iškabintų teismo pa
talpose.

*

Pagrindas: IRS private 
ruling 7723998; iš 1977.6.22) 

* *
Dėl padidintų premijų senio- 

ranis painiotojams
KL. Sužinojau kad daugelis 

Chicagcs apdraūdos kompani
jų padidino premijas tiems 
vairuotojams, kuriems suėjo 
65 m. amž. Be to, Illinois val
stija‘iš 54 m. vairuotojų reika
lauja, kad jie kas 3 metai at
liktų vairuotojų testą. Ar yra 
pagrindo manyti, kad x-yr. am 
žiaus žmonės yra nesaugūs 
(unsafe) arba silpni automo
bilių vairuotojai?

W. L. iš Deelfieldo, UI.
ATS. Žinovai teigia, kad 6.1 

m. amžiaus automobiliu 
vairuotojai daugiau įsivelia į 
viecškelių akcidentus, negu 20 
metų jaunuoliai.. Iš kitos pu
sės žinovai teigia, kad vyr. 
amžiaus žmonės yra daugiau 
atsargūs, jie ir atsargiau va
žiuoja ir bendrai atkreipia <li 
dėsnį dėmesį ir padaro geres
nius sprendimus negu jauni 
vairuotoĮai. Ekspertai duoda 
seniorams šiuos patarimus: 1) 
senmfai savo automobiltus pri
valo laikyt] gerose sąlygose, 2) 
Jie turi Jurėti akinius ir getų 
klausų, 3) |le turi naudoti 
prisirišimo dlrl.ns (seat belHL 
4) jie turi turėti rfutonuūdlio 
gerus stabdžius, kad Išvengtų 
avarijų; 5) jie tupi vengti Va
dinamų skubaus lrafik0(rn$h) 
valandų, 6) jjc turi vengti nu<» 
vargiu Ir turi kreipti dėmesį į 
savo fizinį riliol’imą ir 
temperamentą, kai 
ja savo. automobilį

būti taikoma detališkam ar vi
sam proceso darbui, kuris ga
mybai kliudo.

Boycott - organizuotas tihi- 
i<’s veiksmas, kad sulaikytų 

ar varto-! t 
su KL.šią žiema mar siengo au

ros metu padarė daug n Uosto 
lių. Ar aš galiu nusirašyti man 

j patkrrytus namo nuostolius 
. nuo savo pajauni? P. K-tus

ATS. Jūs turėtumėt įrodyti 
audros pad a ryt u s n u os a vybe i 
p niginius nuostolius. Jūs tu
rite būti pasiruošęs, kad Inos

North By East - Best Of Two Worlds

place fish

... J? 1
the tender 
genliy and

Cook easy, eat hearty and 
keep your slender figure with 
fish from the icy waters of 
the North Atlantic. Broiled, 
steamed, barnecued or stir- 
fried, tender-meaty Cod or 
Pollock takes the heat out of 
cooking. Ready in minutes, 
the high protein fillets offer 
low cost, low-cal variety to 
hot weather menus.

For a real change try the 
Oriental way with delicate 
flavored fillets. Though a 
traditional wok adds to the 
drama of the dish, you can 
prepare Far East Fish Fry 
quite as easily in an electric 
Rkillet or a top-of-the-stove 
fry pan. Just follow these 
few suggestions for best cook
ing results:

• Be sure the oil is very 
hot before you 
strips in pan.

• Do handle 
fish fillet strips 
turn onlv once.

• DO NOT OVERCOOK! 
Always a cardinal rule in fish 
cookery, remember that fish 
is naturally tender and needs 
to be cooked for only a 
ven' short time for the 
protein to congeal and the 
flavor to develop. About one 
minute per side in this recipe 
should do it.

• Do call diners to the 
table before you toss spinach 
— to be sure you ser^e this 
light but filling dish in all 
ite crisp and tender glory.

Fat East fish Frv
4-£ Se vnngt

1 !b. North Atlantic 
Cod or Pollock fillets, 
partially thawed

JAUNAS DIENAS 
PAKARTOČIAU...

teaspoon minced ginger 
root

tablespoons soy sauce 
tablespoons oil 
lb. fresh bean sprouts

or 1 (16 oz.) can mixed 
Chinese vegetables 

cup celety sliced 
diagonally

green Onions sliced 
diagonally

tablespoons cornstarch 
teaspoon sugar 
cup water (or chicken 

broth)
lb. fresh spinach 

washed, drained and 
crisped

Cut fillets into 2” strips 
bout J/2’’ wid*. Combine

1

4
6

1

3

2 
l 

>4

1

ginger and scry sauce and 
marinate fish 15 minutes. 
Drain; keep marinade. Heat 
oil in wok. or skillet. Brovm 
fish on both aides, turning 
carefully. Remove and keep 
hot on warm platter. Saute 
bean sprouts, celery and 
onions. Combine cornstarch, 
sugar and water (or broth) 
and add with reserved mari' 
nade to vegetables tosr and » 
stir until thickened (about 
30 seconds). Add spinach and 
stir-fry quickly until spinach 
just begins to ilt. Return 
fish to wok and toss lightly 
just until all ingredients are 
mixed Serve immediate^ 
witl^hot nee.

Kūnas sensta, plaukai žyla. — 
Akims akuliorių reikia.
Lūpos bąla, kojos krypsta, 
Pudra grožio kiek suteikia.

Kad paginčiau jauną vyrą. 
Medaus mėnesiui važiuočiau;
Ir, išgėrus gero vyno, 
Jaunas dienas pakartočiau...

Nesakykit: Ttl jau sensti 
Dvasia visad (a pati. 
Meilų vyrų kai surandi, 

. Atjaunėti tuoj gali...

Aš neverksiu — širdžiai kenkia.
N sėdėsiu prie peekos 
Juk gyvenH dar vis reikia, 
Ir pašokti prie tamsos...

Tik nenoriu, kurs neturi
P'nigų nei cento, — 

viena 4uriu sūnų:
man turto vvre antro.Reik

•h igu
Yra |>agvH)a getą:
Aš ir tūkstantį padėsiu.
Kad atrodyc' vėl jauna.

Putrė Putrienė

veidas ir raukšlėtas K L. -Aš esn 
lis imtus aš

l

n] kl^k) Inalsto 
jaučiuosi gerai.

savo 
vaim< -j 

P. Petitas

amž: Priės 
pilvo 

mažės.
iV

Mūsų veikloj mes mėgstam patingėti. 
“Dar suspėsiu, dar nedega”, mes sakom; 
“Ko čia man skubėti?” 
Ir nieko mes nedarom.
0 aš, turėdams patyrimą, 
Noriu įspėt mūsų jaunimą: 
Nedelsk, neatidėliok, jei reikalą turi atlikti; 
Kitaip su nuostoliais gali palikti.
! ž* *
Kaimietis, paėmęs šautuvą, išėjo pamedžioti. 
Jis vedės šunį žvėrių pėdomis jį vedžioti. I 
Bet šautuvo jis nebuvo namie užtaisęs, 
“Tai nesąmonė”, buvo jis pasakęs, 
Ir patarimo išeinant užtaisyti jį nepaisęs. 
“As ilgu keliu juk eit pripratęs;
Net žvirblio niekad aš nesu ten matęs. 
Suspėsiu užtaisyti šautuvą dar šimtą kartų. 
Tai kam daryti tą čia pat prie vartų?” 
Bet štai, kai tik apleido jis namus,' 
Trys stirnos bėgo per laukus.
Jei šautuvą jis būt namie užtaisęs, 
Stirnienos būt užtekę ir kaimynų vaišėms. 
Kol šovinius iš kėpšio jis ištraukė 
Tos stirnos jau vos matėsi toli palaukėj. 
Veltui pusdienį jis po mišką slankiojo, 
Net žvirblio niekur neužėjo.
Pagaliau pavargęs jis atsidūrė savo kaime 
Kai kaimynai klausinėjo, 
Kodėl jis nieko nenudėjo,
Jis nekaltino savęs, bet keikė blogą laitrę

> m.
hi rėjau
Dabar
-Fix artoji f
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Vasario šešioliktosios minėjimas
Clevelande, Ohio

Organizacijos bažnyčioj daly- 
vavo su savo vėliavomis, Cleve-1

Minėjimą pradėjo Šv. Kazi
miero lituanistinė mokykla šeš
tadienį vasario 14 d. prie pamink j lendo šauliams tvarkant. Prie pa 
lo žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
bažnyč’oj pamaldomis ir salėj 
paminėjimu. Vadovavo mokyk
los direkt. V. Bučmienė. Vaka
re DMNP bažnyčioj vigiliją pra
vedė kun. kleb. G. Kijauskas, 
S. J.

Vasario 15 d., sekmadienį, 8 
vai. ryto “Tėvynės Garsų” ra
dijo programa, J. Stempužio ve
dama, buvo skirta Vasario 16-ta- 
jaū paminėti. Ta proga ALTo Į torane buvo paruošti kongres- 
Clėvelando sk. pirm. A. Pautie- mano J. M. Ashbrook garbei mū 
nis tarė žodį, kviesdamas visus su pagrindiniam kalbėtojui dr.. J. 
lietuvius i 
minė'ime.

9:45 vai. ryte, dalyvaujant or-į 
ganizacijoms su savo vėliavo- ( 
miš, įvyko trumpos iškilmės prie 
paminklo žuvusiems už Lietu- 

■vos laisvę- Organizacijų atstovai 
prie paminklo iškėlė tris vėlia-' 
vas: Lietuvos, Amerikos ir Va-į 
tikano. Laisvės aukurą uždegė į tienis trumpu žodžiu minėjimą! 
prcf. dr. J. Genys, asistuojant' 
tautiniais rūbais pasipuošusiom 
D. Orentaitei ir B. Natkevičiū- 
tei. Apeigoms vadovavo L. V. 
S. Ramovės C. V. pirm. A. Jo
naitis. Pamaldos buvo laikomos 
abiejose lietuvių bažnyčiose.

10 vai. DMNP bažnyčioj šv- Linas Jokūbaitis. 
Mišias laikė kun. G. Kijauskas,

minklinės lentos, Birutiečių d - Į 
jos vardu, J. Budrienė padėjo' 
gelių bukietu Pamaldos baigtos' 
Lietuvos himnu ir Marija, Mari
ja- t

Abejose lietuvių bažnyčiose 
dalyvavo daugybė žmonių su 
pakilę šventiška nuotaika. Prie Į
to dar prisidėjo ir nepaprastai 
graži saulėta pavasariška diena.

1:30 vai. p; p- “Gintaro” res-

skaitlingai dalyvauti j Geniui pietūs. Pietuose dalyvavo 
tautybių ir mūsų organizacijų 
atstovai bei kviesti svečiai. Priė
mime kongresmanas atsakinėjo 
į svečių jam duotus paklausimus.

4 vai. p. p. įvyko iškilmingas 
minėjimas DMNP liet, parapijos 
auditorijoj. Vėliavas įnešus, AL
To Clevelando sk. pirm. A. Pau-i

Dr. Jonas Genvs

solistė Aldona
Švedienė padai-

nių Sovietų S-goj- I puolikus, o kiti du dingo mi
ls to seka, kad ir kitų dviejų nioje. Vienas suimtųjų pasisa- 

organizacijų parašai po laiškais Į k?s» ka<l jis esąs Mohamedas
' Sotkodoš ir kad jį į Romą pa
siuntę Libijos vyriausybės pa
reigūnai, jis esąs teroristas, 
vykdąs Libijos premjero įsaky
mus. Kokiais sumetimais jis tu
rėjęs nušauti iš Alžiro' atskri
dusius arabus, jis pasakyti ne
galėjęs, nes tuo reikalu jis ne
buvęs pilnai informuotas. 4

Praeitais metais Libijos tero^ 
ristai nužudė devynis pabėgėįj 
liūs Europoje. Sakoma, kad jiė| 
veikė pagal Libijos diktatoriau^ 
Chadafi įsakymus.

yra fiktyviniai, kas, žinoma, yra 
kriminalinis nusikaltimas.

Kadangi jokių piketuotojų ne
pasirodė, tai tenka padaryti iš
vadą, kad tuos grasinimus su- 
fakbrikavo mūsų “stribai”, ku
riems nepatiko ALTo minėjimui 
pakviestas kalbėti griežtas. anti- 
komunistas JAV kongresmanas 
J. M. Ashbrook. Užuot minėji
mui pakenkus, išėjo atvirkščiai: 
žmonių minėjime dalyvavo dau 
giau kaip praeitais metais.

Laikui bėgant paaiškės kas to
kius niekšingus darbus atlieka 
ALTui ruošiant 16-tos Vasario 
minėjimus Clevelande.

K. Karalis

Minėjime pagrindiniu lietu
vių kalbėtoju buvo prof. dr. J. 
Genys iš Washington, D. C. Jis 
kaip Helsinkio ir Madrido kon- 
fe-enciįų dalyvis savo kalboje 
nlcčiau sus-ojo ties Lietuvos ir 
kitų'Baltijos valstybių klausi
mu konfe enciiose. ir ap:e Lie- 
tuv:u delegacijos bei Pabaltiečių 
veikią Madride.

Meninė1 daly 
Stempužienė —
•'avo 1 etuv’u kompozitarių še
šias dainas, akomoąnuojant muz. 
R. Brazaitienei. Mūsų liaudies 
dainos solistės labai nuotaikin
gai atliktas, prasmingai derinosi 
-u mūsų Neuriklausomybės pas
kelbimo šventės sukakt mi. Pu
blika jos dainavima labai šiltai 
priėmė. Abi men'njnkės apda- 
vanotos gėlėmis.'

A.

Baigiantis prog-amai. buvo pa
siūlyta ir subrinkusiu priimta 
Lietuvos reikalu rezoliucija, ku
ri buc pasiųsta Valst. Preziden
tui. Ohio senatoriams ir Atsto-. 
vu Rūmų nariams.

Šį Vasario 16-tosios minėjimą 
suruošė Clevelando ALTo sk. * 
valdyba- Minėjimo programai ir 
svečių pristatymui vadovavo Da- 

j lia Orantaitė ir Linas Jobūbai-

Atsiųsta paminėti

POPIEŽIUS BAIGĖ 
VIZITUS

į
r Į

va-:Popiežius Jonas Paulius II 
kar baigė vizitą Filipinuose 
Tolimuose Rytuose. Ketvirtadie-i 
nį, grįždamas į Vatikano Miestą^ 
buvo sustojęs trims valandoms^ 
Anchorage mieste, Aliaskoje. J

Būdamas Filipinuose, popie-r 
žius pareiškė pageidavimą atei
tyje aplankyti Kiniją.

@ NEWS DIGEST, 3 nr., eina 
4 kartus per metus. Žurnalą, lei- , 
džianią Tarptautinio Informaci
jos centro, redaguoja J. P. Ke- 
dys, PO Box 5355, Parramatta 
2150, NSW Australija..Redakci
jos kolegiją sudaro J. Veteikis, 
Peeter Lindsaar, V. Rusa ir V.

vos vėliava ant magistrato rūmų, bant apie komunizmą reikia pri- 
Minėjimo dalyviai jam sukėlė < siminti blogus įvykius ir gerus, 

pa v., blogi istoriniai įvykiai 1917 
m. Rusu revoliucija, bet geri is
toriniai prisiminimai 1918 me-, 
tais Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių Nepriklausomybių at
statymas. Vėl bloga atminti 1940 
m., kai komunistinė Rusija oku
pavo Baltijos Valstybes ir uždė
jo sunkų okupacijos jūngą. Ant
rojo pasaulinio karo pasėkoje, 
komunistai užėmė didelę dalį ry 
tų Europos. Jie savo įtaką ple
čia Afrikoj, Azijoj ir Pietų Ame 
rikoj. Jiems niekas kelio nepas
tojo, nes Amerika po karo nusi
ginklavo ir jos politinis svoris 
pasaulio arenoj susilpnėjo. Gera 
atsiminti, kad dabar reikalai kei
čiasi. Prezidento rinkimus lai
mėjus respublikonų kandidatui 
R. Reaganui, politika komunis
tų klausimu -griežtai . keičiasi.' 
Prezidentas pareiškė,- kad komu- ■ 
nistinė Rusija, 
tikslo dominuoti pasauly, naudo! 
ja melą, apgaulę, terorą bei vals 
tybių grobimą. Tai, esą, jų mo
ralės principai. Atsimintina, kad 
komunistų imperija turi sunku
mų, k. t; — Afganistanas, Len
kijos įvykiai ir ekonominiai kraš 
to sunkumai.

audringus plojimus. Clevelando 
miesto Tarybos vardu proklama
ciją perskaitė ir įteikė daugu
mos vadas David Trenton. Prckl. 
<?auta ir iš Coyahoga apskrities. 
Sveikinimas raštu gautas iš Ko- 
misįonierių pirm. V. Brown.

žodžiu sveikino Clevelando 
Ukrainiečių Organizacijų S-gos 
pirm. Bohdan A. Futey.

Pristatyti ir pagerbti Lietuvos 
kariuomenės savanoriai — kūrė
jai: pulk. V. šenbergas, A. Jo- 
hansonas, J. Lozoraitis, J. Bar- 
niškis ir Klaipėdos atvadavimo 
savanoris D. Mašiotas. Jiems 
prisegė gėles O. Mikulskienė. Po

atidarė pakviesdamas solistę A. i 
Stempužienę — Švedienę sugie
doti Amerikos ir.Lietuvos him
nus- Maldą sukalbėjo kun. kleb. 
G. Kijauskas, S. J. Toliau pro-Į 
gramai vesti buvo pakviesta Da
lia Orantaitė ir jai talkininkauti

Į 
Ohio gubernatoriaus prokl. j 

S. J, asistuojant kunigams A. į perskaitė D. Orantaitė. Clevelan; 
~ do miesto burmistras G. Vaino- 

vich, visada lietuviams draugiš
kas, pasveikino mus, švenčian- 
.čius 63-jų metų Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį, tikėda
mas, kad ateis ta diena, kada 
mūsų tauta atgaus pilnas savo 
teises. Paprastai, politikieriai, j to sekė pristatymas į minėjimą 
pakviesti tokiomis progomis kai- Į atsilankiusių tautybių atstovų, 
bėti, neišvengia savo politinės] kurių šiais metais buvo, malonu 
propagandos. Gi ponas Vainovi-1 pastebėti, gana daug: prof. dr. 
chius džentelmeniškai to išven- Michael Pap — Sovietinių Stu- 
gė. nors už poros dienų buvo dijų Instituto direktorius, akty- 
fabai svarbūs miesto mokesčių] vus Ukrainiečių vekėjas; Mer- 
pakėlimo balsavimai. Jis pats’riek su ponia — Ohio Estų:S- 
perskaitė ir įteikė Clevelando gos vicepirm.; J. Gercans — Lat 
miesto proklamaciją. Taipgi pra-| vių katalikų S-gos pirm.; M- Man 
nešė, kad jo įsakymu vasario 15; tenieks — Clevelando Baltiečių 
ir 16 dienomis bus iškelta Lietu- S-gos pir.; A. Gray — Clevelan-

Goldikovskiui ir J. Kidykui. Re
liginio turinio mintis ir iš Braz
džionio poezijos skaitė J. Mels
kis. Šventei pritaikintą pamoks
lą sakė kun. G. Kijauskas, SJ. 
Giesmes per garsiakalbį- sodriu 
balsu giedojo VI. Plečkaitis, var
gonuojant muz. R. Brazaitienei. 
Pamaldos baigtos Lietuvos him
nu giedant visiems pamaldų da
lyviams. Organizacijos bažny
čioj dalyvavo su vėliavomis-

10:30 vai. Šv. Jurgio-parapi
jos bažnyčioj Mišias laikė ir pa
mokslą sakė kun. kleb. J. Bace
vičius. Maldas skaitė D. Tamu- 
lionytė. Giedojo bažnyčios cho-, 
ras, Jūrai Blynaitei vargonuo
jant.

GERA PROGA NAUJIKAIS SKAITYTOJAMS
I

tis. Jie savo pareigas atliko be] Inkratas: ■ Tai 64 psk„ pnesko- 
priekaišto. Iskirtinai minėjime munistims žurnalas, kamuoja 
gerai pasirodė Clevelando šau- metams numeris 80
liai ir skautija. Daug uniformuo-j centų. Palaikytojams ir JAV $5, 
tu šauliu prie vėliavų ir visur 1 aarbes prenumeratoriams $10- 
kitur sudaro teigiamą įspūdį. Žurnalą, kaip ir Toronte einantį

liai ir skautija. Daug uniformuo-j

Iškilmingajame minėjime daly
vavo ne mažiau 550 žmonių. Mi
nėjimą filmavo 3,5 ir 8 televizi
jos kanalai ir II vai. nakties ži- 

Jniose minėjimas jau buvo rodo
mas. Clevelando dienraščiai —į 
“Plain Dealer” ir Press, ir priekį 
miesčio — Scoop, mūsų Nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį- 
:atitinkamai paminėjo.

mėnesinį laikraštį SPEAK UP, 
turėtų palaikyti visi angliškai 
kalbą lietuviai. Amerikoje jį ats 
tovauja Laisvoji Lietuva, 2618 

71st St., Chicago, IL 60629.W.

LIBIJOS TERORISTAI
ŠAUDO ARABUS

ROMA. — Italijos policija nu
statė, kad šeši vyrai antradienio

Dvi savaites prieš minėjimą, naktį pradėjo' šaudyti į keturis 
per vietos laikraštį “Dirvą” ir arabus, Kuveito lėktuvu atskri- 
liet. parapiją, kurioje ruošiamas] dusius į Romą iš.Alžiro. Polici-
Vasario 16-tosios minėjimas, bu-

*’siekdama "sa'vo.l vo gauti laiškai kuriais grasina,:
jai pavyko suimti keturis už-

KNOW YOUR HEAR

HELPtfOŲR HEAR!

HELRYOURHEARt

:! e s- •.

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

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

S-gos pir.; A. Gray — Clevelan
do žydų Bendruomenės Centro 
ir Tarybos prieš Sovietinį anti
semitizmą pirm, ir nuo ktu žy- 

. du organzacijų L. Bell, B. Schra
ge, ir L. Hersch.

Dar buvo pristatyti minėjime 
atsilankę teisėjai, mūsų tautie
čiai — F. O. Bell Ed. Katalinas

■ ir kunigai.
Pakviestas scenon kongresma

nas J. M. Ashbrook. publikos bu
i vo sutiktas baustais plojimais. 
Jis kalbėjo be užrašų. Atrodo, 
kad komunizmo tema jam gerai 
suprantama. Jis sako, kad kai- kas nors geriau.

I

I

Vakarai šiuo laiku dar negali 
kalbėti iš jėgos taško, nes ko
munistai yra pralenkę vakarus 
apsiginklavimu. Tačiau, yra ki
ti būdai, k- t. — ekonominiai, 
kultūriniai bei politiniai, su ku
riais komunistai priversti skaity
tis. Taigi, pagal kogresmano 
išvedžiojimus, po blogu prisi
minimų mums turėtų ateiti vėl

kad Vasario 16-tos minėjimas busi 
piketuojamas. Laiškus pasirašė:] 
Komunistų revoliucinierių par-į 
tija, Žydų apsigynimo lyga irį 
juodųjų nacionalistų frontas. } 

Sužinoję apie toki grasinimą: 
Žydų bendruomenė ir Žydų Ly
ga Clevelande, griežtai paneigė^ 
kad jie nieko bendro neturi su 
minėtam kitom' dviem organiza
cijom ir jokio parašo nedėjo. Cię 
velando Žydu Bendruomenė 'ir 
Žydų Lyga “Dirvoje š. m. vasa
rio 12 d. No. 7 patalpino sveiki
nimus lietuviams švenčiant Ne-' 
priklausomybės paskelbimo die
ną. Jie solidarizuoja su mumis 
kovoje dėl laisvės, nes ir jie vedą 
kovą su komunistai dėl teisių 
ir persekiojimų jų tautybės žmd-

JAY DRUGS VAISTINĖ

» SŪFEOTINGAI ISPILDUMI RECEPTAI • FANNIE XAY SAL- 
DUMVNAI -» KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus 1 plati 
nimo vajaus talką! f

g

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS
‘ Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galim? i raitytoji 
reikliais prašomi pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
. 1739 S. HALSTED ST< 

CHICAGO, IL 60608

3
.y

Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško + 
gyvenimo 406 pusi, romanas e

s

ę H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol
Pavardė ir vardai _____________________________________
Adresas _------------------------------------------------------------------

BE DRUSKOS f

a
• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojaa. Priede  dot 
Pavardė ir vardo ____________________
Adresas_____________________________

kuri;

Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa- v 
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gj7-

5 ' vai parašyta ir lengvai skaitoma. ' z
Minkšti viršeliai 58.00

Spon>oriau» pavardė, vardam Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti ui pridedamus----- dol
Pavardė ir vardai-------------------------- - ——-----------------------
Adresas —-----------------------------------—--------------------------

@ Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardo - - - ----- - — - - -
Adrasas - ■ - ■ — —

g

I

i
I I
■

W

1

i

a

Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiant 59 čeki tokiu adresu:

V

R 
ft 
ft 
ft

ft 

ft

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

• DAINŲ ŠVENTĖS 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 duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., 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 knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina S6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, 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 Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Nnyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 peL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti doleri persiuntimo Uūaidomk.

_ Naujienoj Chicago, B, m. Friday, February 27. 1981
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Rašo vienaip, o daro kitaip
Jeigu po Antrojo Pasaulinio karo Amerikon atvy

kę nauji politikai darytų tai, ką sako, tai Amerikos lie
tuvių tautinė grupė būtų visų galingiausioji. Ji būtų 
galingesnė už žydus, arabus ir graikus. Žydai ir graikai 
turi skirtngų nuomonių, pačiais svarbiausiais klausi
mais, bet kai jiems tenka susidurti su išoriniu pasauliu, 
tai žydas glausis prie žydo ir graikas prie graiko. Lie
tuvis elgsis kitaip. Jis glausis prie lietuvio, kol jo kai
mynas neperžengs tam tikrų dorovinių ribų. Bet jeigu 
vienas lietuvis nesilaikys lietuviams įgimtų, priimtų ir 
praktiškam .gyvenime vartojamų padorumo visų prin
cipų. |ąi -lietuvis nusisuks, nueis savo keliais ir nieko 
berfl'rd neturės su savo tautiečiu.

Jeigu Amerikos’ r lietuviai bent nuoširdžiai išsikal
bėtu lietuvius skiriančiais dalykais, tai lengvai galėtų 
sulyginti charakterio skirtingus bruožus, bet taip ne
ar. Nuoširdžiam išsikalbėjimui, mažiausiai, reikaling-a 

.teisybė. Re’kia operuoti tiktai faktais, o tie faktai 
turi būti išdėstyti be Įžeidinėjimų.

Mes manome, kad Vytautas Kamantus, vyriausias 
Pasaub’o Lietuvių Bendruomenės pareigūnas, kalbėda
mas apie “Tautą ir Bendruomenę”, turės drąsos pa
minėti Amerikos lietuvius skiriančius dalykus ir nuro
dyti tij nesutarimų priežastis, bet jis to nepadarė. Jis 
parašė eilę straipsnių apie “Tautą ir Bendruomenę”, 
Jam nurodėme, kad pasakytų savo nuomonę keliais 
lietuvius skiriančiais nuo Bendruomenės klausimais, 
bet Kamantas to nedarė. Jam lengviau buvo parašyti 
nenumeruotų staipsnių eilę apie “Laisvės kovas ir Ben
druomenę’”, bet nei žodžiu neprasitarė kodėl Ameri
kos lietuvių dauguma nenori tapti frontininkų Ben
druomenės nariais ir pritarti jų vedamai politikai.

Inž. Kamantas, eidamas prie pabaigos “Tauta ir 
Bendruomenė” straipsnių grupės šitaip rašo:

“Dabartinė PLB (Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, Kamanto vadovaujama) yra ne kartą pareiš
kusi, kad ji bendradarbiaus su visomis lietuvių in
stitucijomis, kurios sugeba kultūringai tolerantiš
kai ir draugiškai dirbti, vienas kitą tinkamai res
pektuotas.

Punktukas Anykščiuose

PLB besąlyginiai kovojo ir kovos prieš Lietuvą 
okupavusią Sovietų Sąjungą, prieš komunistines
organizacijas, jų spaudą ir jų talkininkus anapus 
ir šiapus. Bendruomeninė veikla remiasi visuoti
numu, tolerantiškumu, tinkama pagarba . skirtin

goms nuomonėms, demokratiškumu, dauguma spren
džia išklaususi bei atsižvelgusi Į skirtingas nuo
mones. PLB pasisakė ir pasisakys prieš paskirų as
menų ar organizacijų pastangas skaldyti Ben
druomenę, nelegalius, demagogiškus, ir nedemokra-- 
tikais būdais ar Bendruomenę kaltinti neteisingais^ 
ir išsigalvotais prasimanymais.”

(Draugas, 1981 m. vasario, 18 d.. 3 psL).
Jeigu inž. Kamantas ir paskirti jo bendradarbiai 

tikėtų kiekvienu čia pacituotu tvirtinimu, tai lietuviai 
Amerkoje galėtų taip gražiai sugyventi,, kaip Gulbių, 
saloje -sugyvena paukščiai, žuvys,-vėžliai ir čerepokai. 
Bet kiekvienas čia paminėtas tvirtinimas yra mela-
gingas. Čia paminėtų nuostatų neprisilaiko ne tiktai 
Kamantas, bet nė vienas atsakingas kutkinės Bendruo
menės pareigūnas.

Neikime toli, bet paimkime iš ilgokos citatos tvir
tinimą, esanti beveik prie pabaigos. Jis sako, kad Ben
druomenė neleis skaldyti Bendruomenės nelegaliomis 
priemonėmis... Legalios priemonės tūrėtų būti tos, 
kurios yra suminėtos nuostatuose. Ten paminėta val-

A. SVILONIS

Teisintis ir teisinti
Kol Aušra Geeytė savo laišką 

buvo atspausdinusi tik Drauge, 
į kuriuo ji bandė pateisinti savo 
j kelione-fį okupuotą Lietuvą, o 
I kartu pateisinti ir savo tėvelį, 

kodėl i is VLIKo pakviestas atsi
sakė dalyvauti New Yorko kon- 
ferenci'oie, maniau, kad atsiliep
ti neverta Bet kai ji tą laišką 
paskelbė Dirvoje ir net Darbi
ninke. tat jau tylėti negalima, 
reikia jai ir jos draugei kai ką 
pasakyti, primenant jdms jud
viejų padarytą nusikaltimą prieš 
tautinę drausmę.

Ji ir jos draugė Daina Kama- 
nantaitė savo laiškais spaudoje 
vnač puola Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirminin
ką dr. K. Bobelį, kam jis Toron
te VLKo paaškno, kodėl Gečys 
ir Kamantas, VLIKo pakviesti, 
atsisakė dalyvauti 1980 m. New 
Yorko konferencijoje, kuri bu
vo sušaukta svarbiam reikalui, 
būtent: pasitarti dėl pasiruošimo 
Madrido konferencijai.

Aušra savo laišku bando įti
kinti minėtų laikraščių skaityto
jus, kad pakviestieji atsisakė da
lyvauti ne dėl to, kad ji su Dai
na Kamantaite viešėjo okupuo
toje Lietuvoje ir buvo komunis-

ritus galima, bet...
kv eciami nevyko į taip svarbią 
konfereneia. Man atrodo, Auš
ra Gečvtė D. Kamantaite turėtų 
jau t»ek suprasti, kad šioje kon
ferencijoje pasitarimai paverg
tai Lietuvai buvo didelės svar
bos.

Išeivijos visuomenė žino, kad 
Aušrom tėvas ir Kamantas yra 
iš tu, kurie VLIKą ir jo pirmi
ninką dr. K. Bobelį juodina kiek 
beįmanydami. Atrodo, kad ir jų 
dukrom seka tėvų pėdomis. Lyg 
tai vyktų pagal aną sena liau
dies patarlę, kad obuolys nuo 
obels netoli nukrinta...

Aušra Gečytė savo laiške ra
šo, kad dr. K. Bobelis kariauja 
su LB-ne. Ar ą tai tiesa? Šian
dien viea išeivija žino, kas kariau 
ia pneš VLIKą. Ji žino ir to ve
damo “karo” vadus. Žino, kad 
ne VLIKas veda “karą” prieš 
LB-ne. o tai liudija ir tas fak
tas, kad VLIKas pakvietė LB- 
nės vadus sėsti prie bendro sta
lo pasitarti dėl Madrido konfe- 
renc^oš. Nejaugi, Aušrai dar 
neaišku, kad toks pakvietimas 
kaip tik rodo, kad VLIKas jokio 
“karo” prieš LB-nę neveda. O 
gal jos tėvelis jai į galvą įkalė 
tokią mintį, jei VLIKas atsisako

kad dr. K. Bobelis “kariauja*...
Pomu, kodėl Aušra Geeytė 

rūtvfi ta fakta, kad ji su drau
ge Kamantaite sulaužė tautinę 
dt-ausmę. Jbs gi vyko praeitais 
1980 meta’s, kurie okupanto bu- 

neskelbti “jubiliejiniais”, kai 
Lietuva prieš 40 metų buvo 
“išlaisvinta” ir prijungta prie 
Sovietų Sąjungos. Ji tyli, kad ji 
važ avo su Vasario 16-sios gim- 
naz’os mčkniu ekskursija, nors 
ji pasisako, kad toji ekskursija 
neturėjo nieko benro su gimna
zija, tuo ji norėjo pareikšti, kad 
ją ruošė ne gimnazijos vadovy
bė- Tai tiesa, kad ne gimnazijos 
vadovybė ją ruošė. Bet. mes ži
nome, kad tokias ekskursijas ten 
ruošia “Rodinos” draugijos agen
tai. Pagaliau nesvarbu, ar ji va
žiavo prieš Velykas ar po Vely
kų, juk tie ištisi mėtai buvo “ju
biliejiniai”. Ji važiavo su drauge 
tada, kai Amerikos prezidentas 
prašė visų amerikiečių nevykti 
tais metais į Sovietų Sąjungą. 
O taip pat ir mūsų veiksniai 
draudė lietuviams tais metais 
vykti i okupuotą Lietuvą. Man 
rodos, kad lankyti savo gimi
nes galima buvo ir sekančiais ne 
“jubiliejiniais*’ metais. Ar tuo 
Aušra ir jos draugė Kamantaite 
neparodė mūsų veiksniams ne
paklusnumo? Ar jos tuo nepa
demonstravo, kad tokio Vyriau-

tinio okupanto vaišinamos. Ka
dangi ji ten buvo Velykų metu, 
o tai nesutapo su paskelbtu “ju
biliejumi” ir suruošta “jubilie
jine” švente, tai judviejų ten 
buvojimas nesutapo nei su New 
Yorko VLIKo konf erenci j a. 
“žinoma, teisintis ir teisinti ki
tus galima, tik reikia, kad. tas 
teisinimas j ir pasiteisinimas bū
tų Įtikinantis. Jei Aušra Gečytė 
bando pateisinti ne tik save, bet 
ir savo tėveli bei Kamantų, tai 
reikėjo bet trumpa užuomina pa 
minėti, kokios gi buvo kitos prie. 
žastyis, jei ne tos, kurias VLIKo 
pirmininkas suminėjo, dėl ku
rių Gečys ir Kamantas VLIKo

priimti LB-nės jam pateiktas są
lygas, kuriomis ji siekia iš Tau
tos Atstovybės j j paversti tik 
LB-nės visuomeniniu reikalu ko
misija. Bet ir toks atsisakymas 
jas priimti dar nereiškia, kad 
VLIKas ir jo pirmininkas vėstų 

’“karą” prieš LB-nę. Man atrodo, 
kad toks jos pareiškimas dėl dr. 
K. Bobelio vedamo “karo” prieš 
LB-nę yra jos bandymas prideng 
ti faktą, kurį VLIKo. pirminin; 
kas iškėlė Toronto seime, kbdėl 
gi pakviestieji nevyko konferen
cijom Supraskite; ne dėl to, kad 
ji su Daina Kamantaite viešėjo 
okupuotoje Lietuvoje ir buvo 
okupanto viešniomis, o dėl to,

priemones, nutarė imtis nelegalių priemonių. Patraukė 
valstybės teisman ne paskirus asmenis, bet visą Mar
quette Parko apylinkės Valdybą. Valdybos nariams te
ko samdytis advokatus, mokėti šimtus dolerių, leisti 
valandų valandas posėdžiuose ir rūpintis. Ar tai doras 
elgesys? Ar Bendruomenės vadovybė turėjo teisės traukti 
apylinkės valdybą teisman?

šio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto draudimo nepaisome? Jei aš 
klystu taip rašydamas, tai norė
čiau žinoti, kokis gi jų buvo mo
tyvas vykti j pavergta Lietuvą 
tais metais^ kai Maskva vertė 
pavergtuosius džiūgauti 40-ties 
metų “jubiliejumi” dėl jų “iš
laisvinimo”.

Aušra teisinasi, kad vyko oku- 
puoton Lietuvon apsimokėjusi iš 
įavo S^nfaūpų kelionę. Bet mes 
žinome, kad vi$j, kurie vyksta 
per Vasario" 16-sios gimnazijos 
rengiamą išvyką į Vilnių, kelio
nės išlaidas apsimoka iki Rytų 
Berlyno, o nuo ten yra vežami 
“Rodinos” draugijos pinigais. Kas 
gali jai patikėti, kad ji-tokia oku 
panto “malone” nepasinaudojo? 
Juk Vasario. 16-sios gimnazijos 
mokytoja Grybinaitė tai paskel
bė savo laiške Draugo dienraš
tyje, kas tokių ekskursijų išlai
das apmoka.

(Bus daugiau)

dyba, centro valdyba, ir pagaliau • garbės teismas. Blogiausia, kad ištisus metus neprisipažino, kad 
Daugelį nesusipratimų išsprendžia vadovybės, bet kai traukė teisman. Paskiri pareigūnai tvirtino, kad tą
dalykas rimtas, tai kreipiasi į garbės teismą,- kurio negražų ir nedorą darbą užvedė Marquette Parko pa-
sprendimai yra privalomi ne tiktai organizacijos pa
reigūnams.

Šios priemonės Kamanto paskaitytos legaliomis, 
nes pats jas turi įrašęs į statutą. Neįrašyti nuostatai 
turėtų būti staitomi nelegaliais. Neįrašytas yra ir 
valstybės teismas. PLB nariams tas teismas turėtų bū
ti skaitomas svetimu, atseit — nelegaliu.

0 vis dėlto Bendruomenės valdyba, aptarusi visas

reigūnai. Bendruomenės valdyba, girdi, tokio žingsnio 
niekad nebūtų ėmusi. Teisman traukti ir gyrėsi,saky
dami, kad tokį ftedorą dirbą padarė kiti.

Kur čia tolerancija? Kur Čia padorumas? Kur čia 
lietuviška savigarba? Kodėl centro valdyba nebandė įti
kinti nukentėjusius apygardos pareigūnus? Kur čia to
lerancija? Argi vertėjo leisti tūkstančius advoka
tams?

-- Ištikimi Ispanijos karaliui 
kariuomenės vadai turi teisę at
leisti karininkus, suabejojusius 
demokratine santvarka. Studen
tija remia buvusį premjerą 
Suarez.

— Sausio mėnesį įvairūs už-' 
sakymai sumažėjo 2.2%, prane
šė Prekybos departamentas. Tai 
daugiausia palietė automobilių 
pramonę. 6.8% padidėjo- įvairių 
mašinerijų užsakymai.

MYKOLAS BIRŽIŠKA

PROF. MYKOLAS ROEMERIS
(1881-1945)

(Tęsinys)

Toje paskaitoje Romeris rimtai ir įdomiai su
gretino tris visuomenines santvarkas: liberalisti- 
nę, socialistinę ir komunistinę, prieidamas išva
dos, jog komunistinė tvarka negali būti įvesta be 
prievartos, bet nė žodžiu prieš ją nepasisaky
damas.

Toji tikrai akademiškoji paskaita labai pati
ko aktan susirinkusiai profesūrai ir studentijai, 
kuri čia pat pareiškė karštą pritarimą, o mes^ 
Senato žmonės, laikėme ją pavyzdžiu kitiems pro
fesoriams, kaip šiose sunkiose ir permainingose 
sąlygose reikėtų dėstyti opiuosius klausimus, ne- 
nusidedant nei mokslininko sąžiningumui, nei 
lojalumui įsigalėjusios politinės ir visuomeninės 
tvarkos atžvilgiu.

Tačiau visai kitaip tatai pasirodė Partijai. 
Kai aš givit po Revoliucijos šventės buvau pa
šauktas į susirinkimą, kuriame Vilniaus organi- 
za< .jo sekretorius drg. BaTtruška barė sušauk
tuosius mokyklų vedėjus dėl netinkamai, jo nusi- 
ma-iv’uv mokyktu atlikto šventės minėjimo ir 
vnačjų- ore. > universiteto vadovybę, išskaičiuo- 
Jamr- nni’’c- -"'etines nuodėmes, jis nurodė prof. 
Roemerio paskL.tą kaip tos dienos aktui netiku

sią. Tuojau po to laišku atsakydamas į drg. Bal- 
truškos priekaištus, dėl Roemerio paskaitos at
kirtau, jog Universitetas ją laiko akademiniam 
aktui kaip tik tinkamiausia, ką patvirtino klau
sytojų pareikštas paskaitai didelis pritari-1 
mas.

Romerio galimumas prisitaikinti su savo lai- 
svinėmis ir demokratinėmis pažiūromis prie nau
jų reikalavimų, dar prieš semestrui prasidedant, 
kaip ir kitų profesorių karštai, buvo aptariamas 
jaunų partininkų ir artimų jiems buvusių ir dabar 
tinių universitetinių klausytojų ir liko kaip ir at
viras klausimas su -ddieliu klaustuku. Ir tikrai, 
kad ir labai atsargiai jis dėstė savo kursą, steng
damasis moksliškai objektingai aiškinti ir SSSR 
Valstybinę santvarką bei jos pagrindus ir nesilešs- 
damas į jos kritiką, tuo jis negalėjo patenkinti 
komjaunuolių, kurių kelis turėjo savo klausyto
jų tarpe ir kurie laukė iš jo entuziastingo tos 
santvarkos piršimo. Jųjų pranešimai savo vado
vybei ir Partijos žmonėms, suprantama, nekėlė 
juose pasitikėjimo laisvininku profesorium.

Dar sunkiau Roemeriui buvo atsilaikyti, kai 
tekdavo viešai pasisakyti. Taip, žiemą Univer
sitetui Partijos buvo įsakyta supažindinti savo 
klausytojus su SSSR konstitucija taip, kad -jie 
paskui galėtų talkininkauti Partijai supažindi- 
dant su konstitucija platesnę visuomenę. Tą uni- 
vesitetinį darbą nustatė ir tvarkė prorektorius 

Į Bulovas, o pagrindines paskaitas apie konstitu

ciją būsimiems jos aiškintojams skaitė kaip val
stybinės teisės dėstytojas prof. M. Roemeris. Ta
čiau savo dėstymu jis ne tik Bulovui neįtiko, sa
vo buvusiam klausytojui, tik kaip ir Universite
tinės Partijos akiai, viešai ir smarkiai ji pasmer
kusiam kaip nesuprantantį tarybinės" tvarkos pa
grindų, bet taip pat neseniai universitetą tebai
gęs, pirtininkų tik ką mokslo personalan įstaty
tas Roemerio asistentas Armalis leido sau ga
limu ir tinkamu aštrokai pulti savo mokytoją ki
tų klausytojų akyse.

Nenuostabu, jog, Roemeriui prieš naujosios 
tvarkos nustatytojus vis suklumpant, neįsten
giant pakankamai pre jos prisilenkti, Partija į 
jį juo tolaiu, juo labiau skersavo. Kai 1941 m. 
pradžioje prof. Vincas Krėvė-Miskevičius per
organizavo Lituanistinį Institutą į Lietuvos 
Mokslų Akademiją, Partija neleido tarybinės 
Lietuvos vyriausybei patvirtinti Roemerio Aka
demijos nariu (akademiku), nors Vilniaus Uni
versiteto Teisės Mokslų < Fakultetas pasiūlė jį 
kandidatu kaip žymiausią Lietuvos teisininką ir 
svarbų teisės mokslui veikalų autorių.

1940 — 1941-siems universiteto mokslo me
tams besibaigiant, prasidėjo vokiečių ir rusų ka
ras. Per dvi dienas Vokiečių kariuomenei Vilnių 
užėmus, buvusiose NKVD patalpose rasta išve- 
žtinų iš Lietuvos asmenų sąrašai, kariuose ap
tikta ir Roemerio pavardė. Tik kurio gi tuomet 
profesoriaus neįtraukta į šiuos sąrašus!

Reikšmingiau, jog, ir tarybinei santvarkai 
žlugus, ją naujos santvarkos nustatytojų sker- 
savimas į Romerį nė kiek nesumažėjo. Rėl tų 
pat viešų paskaitų, dėl kurių jis buvo smerkia
mas Baltruškos, Bulovo, Armalio, naujai susi
daręs studentų komitetas svarstė ir ginčijosi, ar 
tebegalima laikyti Roemeris universitete. Laiki
noji Lietuvos vyriausybė, pertvarkydama Lietu
vos Mokslo Akademijos sudėtį ir įvesdama nau
jų narių, neįsileido jon Roemerio. Dar daugiau. 
Vokiečių komisarai ir politiniai vadovai prisimi
nė prof. Roemero vaidmenį vokiečiams pralai
mint Klaipėdos bylą Haagos Tribunole ir spyrė 
Generalinį švietimo Tarėją Dr. Pr. Germantą— 
Meškauską pašalinti ji iš Universiteto dėstyto
jų., Tiek jo, tiek ir kitais sumetimais reikalauja
mo pašalinti prof. Balio Sruogos reikalu teko 
man, kaip rektoriui, ir kitiems rašinėti ir įtiki
nėti Dr. Germantą, kad kur reikiant juos apgin
tų. Ką ir kur jis darė, nežinau, tik abu grofeso- 
riai liko nepašalinti.*)

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS'*

4 — Nauji* n r , C iicago, Id., Friday, February' 27,



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
“Jb surinko juos | vistą, kuri hsbrsiiksi vadinama Armagedon" 

(Apreiškimo 16:16)
• £ ♦

36. Taigi, anos pranašingos “netyros dvasios”, matomai yra , 
nešventas mokslas — propaganda, — kuries įtaka tautos bus su-1 
rinktos kariauti viena su kita iki mirties.

Bet po Armagedono, tada, kai Viešpats simbolinėje prasmėje ■ 
bus “prarijęs” visą pasaulį “savo uolumo ugnimi” ir sunaikinęs i 
įvairias piktenybės įstaigas, jis “atkreips į žmones tyrą kalbą’ 
arba neklaidingą mokslą. Toliau pranašo pasakyta, kad išgirdę

- tokį mokslą visi šauksis į Viešpaties vardą ir “tarnaus jam su-: 
tartinai”. Sofonijo 3:8, 9. i

Tai bus vienas būdas, kokiu, Kristui karaliaujant, saumylu- 
mo vietą užims meilė, ir ji bus visų jų darbų pradėteja. Ir šilai Į 
teisingumo karalystei viešpataujant, visa žmonija bus patenkinta J 
ir palinksminta.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL S0632
•Paskutinė VakarienėLeonardo da Vinci

LA1DOTUVII IHtohNth

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPI VPU

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

DR PAUL V. DARGI?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wo**<hortor Community klinlko* 
Modiclnos direktorius 

itH S. Manboim Rd„ Werfchostor, lt 
VALANDOS: 3—8 darbo dienom!* *

‘‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Rašo A. TA3ILLYNAS atliekamas gerai VLIKo ir

NEPATEISINAMAS ALTOS NIEKINDL4S Į Kultūrinė sritis mums yra ne- 
‘ mažesnės reikšmės negu politi
nė, o ypač svarbus lietuvybės 
išlaikymas. Koks mažas lietu-

žeika S? Eva į

TU____ Bl 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGU« 

3907 W*st 103rd $tres< 
Vxlxndor p*g*J cuHtarim*.

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

ALTai. O, be to, kad daugiau 
buvo kreipiama dėmesio’ Madri
do konferencijoje pavergtoms ^“'^7 skaičius lanko litua- 
tautoms, tai yra pats svarbiau-j nįstines mokyklas! Lietuviškai 
s;as įvykis, tai rusų užgrobimas kalbančiu skaičius mažėja. Kur

DR. FRANK PLECKAS
OPTOM1TRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. TeL 7*7-5145

Tikrina akis. Pritaiko akinius
“contact lenses”

VaL akai luštarima. Uždaryta tree.

U

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

prostatos chirurg:ja 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos telefu 448-5545

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

Laidotuvių Direktoriai
(Tęsinys)

Gerokai apmurzinęs ALTą, 
p. Nakas linksmai prabyla apie 
Liet. Bendruomenę, kad tai gaji 
ir demokratiška organizacija. t 
Lietuvių Bendruomenei netin
ka nei žodis gaji, nei demokra- 

I tiška. Jos visą demokratiškumą 
palaidojo tuščių ambicijų sie
kiantieji frontininkų vadai, kai 
nepaklusnius frontininkų dikta
tui išmetė iš LB-nės vadovybės 
ir pagaliau klastotais rinkimais 
perėmė LB-nės vadovavimą. Tai 
Kur gi čia tas demokratiškumas 1 j 
Tokiu savo i
— suskaldė Liet. Bendruomenę, j 
Dabar turime dvi B'endruome- J 
aes. Reorganizuotoji LB-nė yra rTĮ“"

(gaji, nes u- faip;lliekmama, | aukos ripažista:^ r.
pravardžiuojama, Laet.B-nės va-į 'tai bene

į ryškiausias mūsų atsiekimas. 
ma, sugebėjo išsilaikyti ir savo Nors ip 0-rganizaci.
veikla be! narių skaičiumi vis jQs bQtų f laisvini.

! auga ir turi daug pasekėjų, nes mQ darba _ mūsu ]aisyės ye. 
į ji nesigauna į mūsų politinių | žimas stoyėtu toj pačįoj vietoj 
į veiksniu dirbamą darbą, ne-1 bQ Hk sma?kiai nukentėjusi

mūsų kultūrinio darbo sritis.
Būkime realūs — vertinkime 

j įvykius blaiviai. Turime politi- 
į niam darbui VLIKą, ALTa ir 
Diplomatinę Tarnybą, ir dau
giau mums jokių politinių veiks
nių nereikia, kurie tik trukdo 
— dūblikuoja "politinę veiklą ir 
bereikalingai išleidžia lietuvių 
suaukotus pinigus. Mūsų visų 
lietuvių šventa pareiga — viso
keriopai remti mūsų politinių 
veiksnių veiklą, o ne griauti 
VLIKą, ALTa,. kaip kad daro 
buvę ir dabar esantieji LB-nės 
vadai.

Paskaitai spaudoj, ypač Drau
ge ir kit., Gailos, Nainio, Gečio 
ir kitų straipsnius, kur jie ne
sąžiningai niekina, juodina VLI
Ko, ALTos vadovus. Ir kokia to 
niekinimo, neapykantos prie
žastis? O tik todėl, kad jiems 
nepavyko sunaikinti VLIKo ir 
ALTos, ir negalėjo perimti jų 
politinės veikios į savo partinį 
“kromelį”, pradėjo niekinimo ir 
šmeižtų kampaniją prieš garbin
gus VLIKo ir ALTos vyrus.

Kad VLIKą, ALT ą ir BALFą 
su didžiausia neapykanta nieki
na Lietuvos pavergėjas, tai dar 
yra suprantama. Bet kada Liet. 
B-nės variai kartu su Lietuves 
pavergėjo tarnais sutartinai ker
ta skaudžius smūgius VLIKui, 
ALTai, lai yra kažkas baisaus 
ir gėdingo. Ir tenka lik sušuk
ti: “Atleisk jiems, Viešpatie, nes 
nežino ką daro”.

Kažkokia politine manija su
sirgo Liet. Bendruomenės vadai 
ir, apleisdami kultūrinę veiklą, 
per kitų galvas lipa vadovauti 
mūsų pelitinei veiklai, kada tos 
srities darbas mūsų sąlygose

Afganistano, kuris vakariečiams 
atmerkė akis.

Mūsų kova dėl Lietuvos lais
vės sunki ir ilga, ir šiandien 
kokiais no'rs didesniais laimėj i- ' 
mais pasigirti negalime. Gyve
nimo eigos rato pasukti sau no-, nįnkus. Pažvelkime į mūsų bė
rimą kryptimi negalime, tai pri- baigiančius išnykti chorus. Ar

dingsta mūšy jaunimas? LB-nės 
vadai giriasi jaunimu j y organi
zacijoj. Neapgaudinėtom patys 

j savęs — nueikim į jų susirinki
mą ir ten risime tik su mažomis 
išimtimis beveik vienus pensi-

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

; klauso nuo didžiųjų jėgų — 
į valstybių ir jos lems mūsų ve- 

Utmujs.j.ai.iažs.uiiia.0. , lajsvės kovą.
neapga votu zy giu į sįandiėn, taip vadinami mūsų

daug ten yra dainuojančio jau
nimo? Deja, atsiduskim ir nu
liūstom, kad ir ten beveik visi 

. •: dainininkai yra pensininkų am-
į laimėjimai yra labai kuklūs — I 
j didžiosios valstybės nepripažįsta 
■ r':-x—i pavergėjui” jęriĮrjjąsi-

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos metinis narių sus-nnkimas įvyks 
penktadienį, vasario 27 d., d vai. v*- dŲ po Amerikos teismus tašo-1 
karo, Vyčių salėje, 2^55 W. 4/th St. • -* ........  1
Nariai kviečiami atsiia^ikyu, nes y^a 
daug svarbių reikalų aptarti.

i Po susirinkimo bus vaišės.
E. Strungys, rast.

LKVS Sąjungos Ramovės Chicagos 
skyriaus narių metinis susirinkimas 
įvyks kovo 1 d. 12 vai. Jaunimo 
Centre. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Valdyba

EUDEIKI
aKTHOPKDA>!-?ROTE2ISTA3 

A Aparatai - Protezai. Med. ban- 
SSk sveika
■irv- Support) k t t 

•j * « i? -s. 8—1
me Wwt 52rd St, Chleage. HL 

Taiti*: PRtcptct £-3^

Pirmojo Pasaulinio karo 
žuvo 116 tūkst. amerikie-

griauna VLIKo, ALTos ir B AL- i 
Fo, kaip kad daro frontininkų j 
.adovūujama LB vadovybė, o 1 
.lirba kultūrinį darbą, rūpinasi 
lietuvybės išlaikymu ir yra mū
sų politinių veiksnių darbų rė
mėja . bei talkininkė, žinoma, 
taip, o ne kitaip ir turi būti, ko 
mes visi lietuviai ir norime.

Al. Nakas iškelia į aukštybes

nietu
ėių. II Pas. karo' metu — 406
tūkstančiai. Korėjos kare — 55 
tūkst. Vietnamo kare— 109,000.
Civilinio karo metu (1861-65 .\aKas įsKena j auKsiyoes 
m.) žuvo 498,000 amerikiečių. Liek B-nės atsiekimus ir politi-

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstu Ir šlapume 

takų chirurgija.

’ @ Vidutinis amerikietis eina
pas daktarą 5 kartus per metus. 
Jaunesnieji rečiau, vyresnio am
žiaus — dažniau.

PERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS

MEET THE CHALLENGE!St. Petersburg, Fla. 33719 
TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles, 

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

SERVE WITH PRIDE IN 
’HE NATIONAL GUARD

nėję srityje. Čia jai priskiria 
būtus ir nebūtus laimėjimus.

• Nepaprastu LB-nės laimėjimu 
laiko česonio paskyrimą visuo
menės atstovu į Madrido kon
ferenciją, nors iš tikrųjų LB-nė 
prie šio vadinamo atsiekimo nie- 
ko neprisidėjo ir jį Carteris pa
skyrė nesitaręs su Liet. Bend- 

j rucmene, o paskyrė kaip pasi- 
, darbavusį prezidento rinkimi- 
I nėj kampanijoj. O kitus laimė- 
' jimus, kuriais rūpinosi VLIKas 
ir ALTa, LB uždeda savo ant
spaudą kaip ant savo laimėjimų

i ir juos skelbia spaudoje, kaip 
j kad seniau garsinos!, kad jie 
i apmokėjo S. Kudirkos kelionę 

į Ameriką.
Taip pat'be pagrindo pasigy

rimas, kad LB-nei pavykd stip
riau pajudinti Lietuvos paver
gimo klausimą Madrido konfe-

1 rncijoj. Tai priklauso VLIKui ir

Nuo
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet Šeštadieniais ir sekma- 
dienikb nuo 8:30 iki 0:30 vaL ryto.

Vadoj* —• Aldona Daukus 
rolef.i HEmloek 4-2413

1914 metu

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Midland bavings ^tar
nauja taupymo a .lamt; j 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame į 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi

SąskaiU* apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREEV 
Chicaga. IL 6062 

Te* 925-7400
8929 SO. MaRLCM Avt. 

Bridgeview, IL ^04Si 
TeL 598-9400

u

'U >

■n

>ook Savings.

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632 

phone 254-4470
■ WK!.,?;-„ 'g’y”-—
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[ žiaus. Kur dingo mūsų jaunimo 
chorai, kvartetai, oktetai? O tik- Į 

;rai daina priklauso' jaunimui. ‘ 
Kaip'būtų malonu išgirsti skam- - 
bančią dainą iš jaunų krūtinių. 
Kiek geriau šiuo atveju tvarko- i į 
si Kanadojee gyvenantys lie
tuviai.

Eikim į kitas kultūrines sn- j 
tis ir tą patį vaizdą rasime. Pa
imkime kad ir jaunimo mėgia
mą sritį — sportą, ir čia apverk
tina padėtis, štai lengvoji atle
tika — visų kitų sporto šakų 
pagrindas. Kokie menki šioj ša
koj atsiekimai! Nėra kas rūpin
tųsi sportininkų paruošimu. Dar 
senoji lietuvių karta, kuriuos 
daugelis mėgsta vadinti grino- 
riais, 1935 ir 1938 m. atsiuntė 
į Lietuvą — Tautinėn lietuvių 
olimpiadon visai gerai paruoštų 
sportininkų ir beveik visose 
sporto srityse. Kas užpildys tą 
tuštumą? Kam priklauso ši dar
bo sritis — sportas? Argi mūsų 
LB-nės nusipolitikavę vadai ne
supranta, kad sportas yra pa
traukli priemonė suburti jauni
mą vienumon ir jį išlaikyti prie 
lietuviško kamieno?

Tikrai būtų visiems lietuviams 
daug geriau, jei LB-nės vadai 

■ grįžtų prie kultūrinės ir lietuvy
bės išlaikymo veiklos — išnyk
tų visi ginčai, neapykanta, iš 
dviejų Liet. Bendruomenių bū
tų viena. Gečio vadovaujama 
“JAV Lietuvių B-nės Visuome
ninių reikalų tarnyba” rūpintųsi 
nykstančiais chorais, jaunimo 
auklėjimu, ju sportiniu paruo
šimu. Tai būtų naudingas dar
nas lietuvių tautai.

Gal kai kam ir nepatiks šia
me straipsnyje mano mintys — 
atsiprašau tų. Deja, nepriklau
sau nei vienai iš dviejų Liet. 
B-nių, nei allininkams. Priklau
sau pačiai skaitlingiausiai lietu
vių grujiei, tai trečioji tylinčioji 
lietuvių grupė, kuri rūpestingai 
stebi ir remia lietuvių kultūrinę 
ir politinę veiklą, ir laukiame, 
kad lietuviai dirbtų vieningai, 
darniai. Vardan tos Lietuvos — 
vienybė težydi.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA

1605-07

IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 —1742

SO. CALIFORNIA AVENl'b
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A IRSTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagot 

Lietuviu 

^idotuvių 

Dire k torių

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURiMI
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVĖ. TeL: YArd* 7-3401

BUTKŪS - VASAITIS
- 1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L TeL: OLympic 2-KMM

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL

P. J. RIDIKAS
*354 So. HALSTED STREET

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7*1x38 -1131

TeL YArdi 7-H11

February



BŪTŲ GAILA, JEI TAI 
BŪTŲ TIESA

‘‘Pasaulio Lietuvio” rugsėjo 
mėn. numeryje pristatydama 
savo skaitytojams Nidos Knygų 
Klubo išleistąją, “Dešimtąją 
Pradalgę”, E. S. (Emilija Sa- 
kadolskienė) rašo:

“Metras I* s “Pradalgė”, prade-! 
tas leisti 1964 m., pastoviai, kad j 
ir ne reguliariai, duoda progą Į 
susipažinti su naujais bei jau; 
pažįstamais išeivijos kūrėjais.' 
Girdėti gandų, kad ši “Pradai- j 
gė” gali būti paskutinioji. Būtų 
gaila, jei tai būtų liesa, nes kilo 
tokio įvairiaspalvio, plačios apim 
ties kūrybos leidinio išeivijoje 
neturime.”

KALĖDINIS “ŠIAURINĖS 
ANGLIJOS LIETUVIŲ 

BIULETENIS”

“siaurinės Anglijos lietuvių 
biuletenis” paskutiniame 1980 
metų numeryje pirmuoju išsis-j 
pausdino V.. Europos lietuvių, 
vysk. A. Deksnio šventinį straipsl 
nį. St. Kasparas iškelia Mančes-1 
terio lietuviu veikla. Dideliu M. 
B-nės straipsniu-apybraiža “Vy
tauto Didžiojo karališkos karū
nos drama” paminima to valdo
vo 550 m. mirties sukaktis- Spaus 
dinamas centro valdybos įgalio
to Z. Juro pareiškimas dėl P. 
Pilkio (Nr. 41) straipsnio Vidu
rio ‘Europos federalistų klausi
mu. Jam ten pat atsako Biulete
nio nepailstantis darbuotojas L.' 
Pūras. Kronika ir kt.

O- visa tai reikštų, kad Man
česteryje leidžiamasis Biuletenis 
pilnas aktualijos, ir tai teikia 
įdomių paskaitymų ir verčia pa
mąstyti.

TORONTO LIETUVIŲ 
GERI NAMAI

Toronto Lietuvių namai per 
6 mėnesius gavo 265.331 dol. pa
jamų. Išlaidų turėjo 179.668 dol. 
Taigi pelno liko 85.663 dol.

Toronto lietuviu namai, kaip 
rašo Amerikos lietuvių spauda, 
yra kultūrinė-visuomeninė orga
nizacija, kuri rūpinasi lietuvy
bės ir lietuviškų papročiu išlai
kymu. •/

JAUNIMO VEIKLOJE TIK j 
LIETUVIŲ KALBA '■ 

* I

Kanados lietuvių jaunimo są
jungos spalio 11d. suvažiavime, 
svarstant jaunimo statutą, buvo 
p.-is;ūlyta veikloje naudotis ir 
nelietuvių kalba. Dauguma bal
sų tas pasiūlymas buvo atmes
tas. i

Suvažiavime VI. šakalys papa
sakojo ap'e Lietuvos jaunimą ir 
apie savo pergyvenimus.

Kanados lietuvių jaunimo są
jungos tarybos pirmininku išrink 
tas Morkus Sungaila.

NAUJOJI KANADOS 
LB PIRMININKE

Advokatė Joana Kuraitė iš Ha j 
miltono yra naujoji Kanados Lie . 
tuvių Bendruomenės 'Krašto 
valdybos pirmininkė.

Jauna advokatė ir ^fsuorhėni- j 
ninkė Joana Kuraitė aktyviai 
dirbo Pasaulio Lietuvių Jauni- ; 
mo kongresų rengime, pradedant 
II-j u PLJK, o praėjusios kaden- Į 
cijcs Kanados LB Krašto vai- j 
dyboje buvo vicepirmininkė vi- ’ 
suomeniniams reikalams. Pusę
jos valdybos narių sudaro jau- į 
nesnės kartos visuomenininkai. !

Buvęs Kanados LB Krašto j 
valdybos pirmininkas Jonas Si- į 
manavičius pakviestas talkinti 
naujajai valdybai.
NEGALI APSEITI BE LIETU-
VIŲ. NORS TU KAŽIN KĄ...

Visą dieną, rašoma Amerikos Į 
spaudoje — Čikagos radijas ma- Į 
lė. kad lietuviui poetui Česlav 
Milosz suteikta Nobelio premi
ja. Sako, buvo pasakojama, kad 
tai esąs Prancūzijoje gyvenusio 
Česlovo Milašiaus sūnus. Girdi, į 
dabartinis lietuviškas Česlovas 
rašąs lietuviškai ir labai pykęs į 
ant prancūziško Česlovo, kam jis j 
rašąs lenkiškai ir prancūziškai. ' 
Pagaliau tik vakare buvo išsi- , 
aiškinta, kad dabartinis Česlav, ’I 
Nobelio premijos laureatas, yra 
lenkas, visą gyvenimą rašęs len ; 
kiškai ir gimęs* senojoje lietuvių

aps. Mokyklą ir universitetą bai 
gė Vilniuje. Apie save pasipasa
kodamas “Epochos sąmoningu
mo poezijos” knygoje jis rašė:

“Mano vaizduotę suformavo 
lietuviškas panevėžio kaimas ir 
Vilniaus apylinkių miškai ir van 
denys”.

Labai gaila, kad Nobelio pre
mijos laureato “epochos sąmo
ningumo prozoje” nesusiforma
vo lietuviškais nepriklausomy
bės laikų sąmoningumas.

Čikagos radijo žinia vis dėlto 
teisinga, kad senasis Vilnius yra 
Lietuvos sostinė.

LIETUVA UEBER ALLES

“Tėviškės Žiburių” redakcija 
rašo:

“Klaipėdos krašto vokiečių 
laikraštis V. Vokietijoje “Meme- 
ler Dampfboot” 1980 m. 8 nr. 
išsispausdino kritišką straipsnį, 
kuriame parodo savo nepalan
kumų lietuvių tautai, kovojan
čiai už jai priklausančias etmo- 
grafines-istorines žemes. Atrodo, 
buvusių Lietuvos vokiečių nusis 
tatymas nepasikeitė ir po 40 me-

sostinėje Vilniuje. ?, j tų”.
Deja, Čikagos vakarinės žinios j Po tokio įvado buvo atspaus- 

dalinai neteisingos. Nobelio pre- j tas visas vertimas “Lietuva — 
mijos laureatas Č. Milosz gimė ueber alles” straipsnio. Kaip at- 
1911 m. Šateikiuose, Kėdainių ! simename, tame straipsnyje bu-
- 1 1 - ----- ----- vo rašoma apie “Europos Lietu-

vio” naują antraštę su etnogra- 
finiu-istoriniu Lietuvos žemėla
piu.

Mutual Federal 
Savings^and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS ffWg 

Itex Eazaxavscm, freafcu Phonei 7-7747
BOOTSi Mon.Tue,Frl.$-4 Thur.9-8 Sat. $-1

SERVING CHIC5G0 AND SUBUBĖS SINCE 1905

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,
1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

mo telegramoje lietuviškai įra
šė: “Lietuvis nepavargs kovoje 
dėl Lietuvos laisvės”.

(Iš Europos Lietuviu)

Narnai, — Furdavlmul
H£AL ESTATE FOR SALS

. _ Hemai, Žemi — P<rd»»lme4 
I KCAL tSTATl FOB SALI

Ponia E.rutė hoperski 
Hickory Hills., EI., tapo Nau
jienų skaitytoja, užsisakydama 

r-: jas vkneriems melams. Nw

MOKYTOJO PAGERBIMAS

Los Angeles gydytojų draugi
ja, vadovaujama dr. B. Raulinai- 
tienės, suruošė iškilmingą ir tu
riningą lietuvio mokytojo pager
bimą.

KUO GALI DIDŽIUOTIS 
“CANBERROS LIETU

VIŲ 'BALSAS”?

“Canberros lietuvių balso” ra
dijas kas savaitę transliuoja 
pusvalandį lietuvių ir anglų kal-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xR 2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKiJIMAlS. j 

u£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

— Dėkui Justinui Budriui iš 22<2 w Cermak Road Chicago, I1L TeL Virginia 7-774J 
Hammond, Ind., už ankstyvų

? prenumeratos pratęsimų, gerus 
■ Imkėjimus ir už $20 auką.

-— Br. Kristopaitis iš Gage 
Parko, buvęs laivyno kapitonas ’ 
ir atsiminimų knygos autorius, ’ 
pratęsdamas prenumeratą, at-; 
siuntė $5 auką., Tos apylinkės 
tautietis, palaikydamas Naujie- j 
nas ir jų platinimo vajų, užsi-[ 
sakė dienraštį 4 mėnesiams, bet 
pavardės prašė neskelbti. Dėkui 
’iž auką ir už dėmesį.

— VI. Bagdonas iš Hamiltono, 
gavęs kalendorių, atsiuntė $5 
auką. Ponia Maria Markūnas 
iš Newburger Heights, Ohio, 
atsiuntė $2. Dėkui. /

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

. • LIETUVIŠKAS RESTORANAS su I 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
® 2 BUTŲ MEDINIS prie 684os ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

( • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par*

— Bostono skautų Kaziuko duoti. Neaukšta kaina, 
mugė įvyks Lietuvių Draugijos!
salėje kovo 8 dieną. Pradžia j 
11:30 vai. ryto.

—Viktoras Garbonkus vra LB i
Lemento skyriaus pirmininkas, j 
Jo dėka Lemonto meras paskel- j 
bė vasario’ 15-22 d. Lietuvių ■ 
Savaite.

1-?

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė, 
Tel. 927-3559

bomis, skelbdamas Lietuvos by
lą kitataučiams.

Transliuoja jis jau penkeri 
metai, o 1978 m. vasario’ 16 d., 
minint Lietuvos nepriklausomy
bės 60 metų sukaktį, kalbėjo 
per jį Australijos ministeris pir
mininkas Malcolm Fraser.

“Mūsų Pastogėje” rašoma, kad 
tai buvo pirmas kartas, kai vals
tybės galva kalbėjo specialiai 
lietuviams.

Kaip sužinojome iš “Garber-j 
ros balso” redaktoriaus Juro Ko- 
valskio laiško, “Eurdpos Lietu
vis” yra naudingas tai radijo 
valandėlei.

“LIETUVIS NEPAVARGS
KOVOJE DĖL LIETU

VOS LAISVĖS”

ALTos pirm. dr. K. Šidlausko 
veiklos pranešime išryškėjo, 
kad tos organizacijos 40 metų
sukakties proga tada dar tik 
respublikonų kandidatas į pre-1 
zidentus R. Reaganas sveikini-

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Z€38 WM SL, Clicks, EL 6862J © Tsl WA S-27Į7 
Didelir p-sirlaxfiruui gero« rQifw Jviiriiį preJdę, s' 

3£AIST AS Ii EUKOFŪS SANDtLIU

Cosmcs Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERYICŽ 

5551 W. f Jik SL, Ckicxso, EL 60622---- Tel. WA 1-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJF
yra teniausih, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

Canisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jsu per 92 metus-

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

SLA — išmokėle daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų tavo nariams.

— 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, arėki an čiara 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

^LA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoe sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA istrašytl

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

W W. 9OU P. 
TaL dll)

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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:

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

Ona
ir

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGJS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505

— Zarasiškių klubo valdyba 
1981 metams pasiskirstė parei-1 
gomis: pirm. Petras Blekys, 
Kazys Čiuras — vicepirm., Pel-! 
ras Padvaiskas — sekr., Jonas 
Krumplys — kasininkas
Blekienė ir Alf. čičelis — paren
gimų komisija. Zarasiškių klu-Į 
bo susirinkimas šaukiamas ko- ; 
vo mėn. 15 d. Vyčių salėje, 2455 Į 
W. 47th St. Pradžia 2 vai. po
piet. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Balandžio 25 d. bus klubo 
balius, taip pat Vyčių salėje. |

Valdyba

ALTo skyrius 
minėjimą ruo- 
d., sekmadienį,

Juozo Šmotelio
ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdtfmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Ave.

DAŽYMAS IR REMODE- 
... LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Taiman Avenue 
Tel. 523-0383

— Kenoshos 
Vasario 16-osios 
šia kovo mėn. 1
3 vai. popiet šv. Petro parapijos' 
salėje. Bus paskaita, meninė! 
dalis ir pasirodys tautinių šokių Į 
“Bijūnas” šokėjai. Po minėjimo 
bus užkandžiai su kavute. Pra
šome vietos ir kaimyninių apy
linkių lietuvius dalyvauti.

ALTo skyriaus v-ba

— Viktoras Šimaitis pildo

Tuo reikalu jums gali daugI .
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 

i WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

■ Knyga su formonšs gauna. 
INCOME TAX Šimaitis Realty ma Naujienų administracijoje 
Įstaigoje, 2951 W. 63rd Street.; 1739 South Halsted St., Chica- 
Darbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba 
763-0337. > (Pr.)

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 Wert «9fh Street 
TtL REpvbHc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenu«, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59S0

go, ILL. 60608. Kaina 53.00.

MIRĖ ALBINAS RUDINSKAS

Albinas Rudinskas, ilgus me- 
, tus dirbęs Naujienose, ketvirta
dienį, vasario 26 d., mirė Flori
doje, Hollywood miestelyje. Jis 
bus pašarvotas Ciceroje, Pet
kaus šermeninėje.

“RUSAI NESIUNČIA 
GINKLŲ Į SALVADORĄ”

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjunga nesiuntė ir nebesiun
čia ginklų Salvadoro maištinin
kams, — pareiškė L. Zamiati
nas, Sovietų komunistų partijos, 
atstovas, čia pat jis pastebėjo 
nejungti ginklų siuntimo į Sal
vadorą su prez. Reagano ir Brež
nevo susitikimu.

Tačiau Zamiatinas turėtų su
prasti, kad šių dviejų klausimu ! 
sujungimas neišvengiamas. Sal
vadoru vyriausybė turi įrodymų, 
kad diktatoriaus Castro pasiųsti 
agentai vadovauja Salvadoro 
vykstančioms kovoms. Zamia
tinas yra įtakingas komunistas, 
palaikąs ryšius su politinio biu
ro nariais. Jis yra .informuota s 
apfe sekr. Haig ir prez. Reaga
no pareiškimus Salvadoro rei
kalu.

Zamiatinas pastebėjo, kad j 
Salvadore nėra nė vieno Sovietų : 
Rusijos kareivio ar patarėjo, j 
bet ten yra JAV patarėjai. Jis 
tvirtina, kad JAV viešai siun
čia ginklus į Salvadorą.

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

ENERGY i

Llrrtft use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Deal be a Boca

M. i I M K U S
Motery Public

INCOME FAX SERVICE
4259 S. Miplewood. Tel. 2M-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir v. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 8 vai ryte 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

D vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal suMtarima.

Tel 776-5162 arba 776-5161
2649 Weal 63rd Street

Chicago, Ill. 60621

8 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, February 27, 1981




