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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖJE

*t * J
K.

U Lietuvos Nepriklausomybės tuvių Moterų Klubų Federacijos 
šventės minėjimo proga Lietu- pirmininkė ir dr. J. M. Bachu- 
vos atstovas ir p. O. Bačkienė 
surengė priėmimą Pasiuntiny
bėje vasario 16 d. nuo (i. vai. 30 
min. iki 8:30 vai. Dalyvavo 130 
svečių. Bendrai, daugiau kaip 
150 svečių, jau sunkiau pasiun
tinybėj e -priimti pagal reprezen
tacinių kambarių, dydį. j

Iš svečių, atvykusių priėmi- 
riiani ir pareiškusių sveikinimus 
bei linkėjimus, pažymėtini: dip
lomatinio korpuso vicedekanas, 
tuo' laiku ėjęs dekano pareigas, 
naujasis Apaštališkasis Delega
tas JAV-se su Delegatūros pata
rėju, Washinglono arkivysku
pas su keliais ■ arkivyskupijos 
dvasiškiais; iš Valstybės depar
tamento — protokolo šefo pa
reigas einąs su žmona, Rytų Eu
ropos skyriaus -direktorius, Bal
tijos valstybių skyriaus vedė
jas su žmona bei keli kiti parei
gūnai/ kurių.veikla susijiisi su 
pAbaltiėčiū' reikalais. Svečių tar
pe buvo5 ir kongresmanas Char
les F. Dougherty iš Philadelphi- 
jos, kuris kalbėjo Washington© 
ĖB-nės ’ rengtame Vasario 16 
Dienos minėjime bei U.S. Inter
national Communication Agen
cy pareigūnas su. žinena ir 
Washingtono D.C. NĮayoro Įga
liotinis. - ■ : ■' : i

’.Labai nialo'nu huytiĮ svečių 
tarpe matyti didelį' .Lietuvos 
draugą, ilgametį diplomalijiio 
korpuso dekaną, kuvusį NTika- 
ragvos ambasadorių JAV-se ir 
jo draugą, buvusį Nikaragvos 
ambasadorių Belgijoje. Graži 
staigmena buvo ir apsilanky
mas priėmimai! Tarptautinės 
Moterų Klubų Federacijos pir
mininkės su vyru, kuri gerai 
pažįsta Lietuvos ir lietuvių mo
terų rūpesčius.

Iš pąbaltiečių — sveikino Es
tijos atstovas ir asmeniškai da 
lyvavo: Latvijos atstovas su 
žmona ir sūnumi, taip pat lie
tuviu, latviu, estu l>ei ukrainie
čių sambūrių pirmūnai Wash
ingtone bei Tautinio Pavergtų 
Tautų komiteto pirmininkas su 
žmona.

lūs, Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos garbės narys, vienas iš AL
KOS direktorių to narių.

Iš Amerikos Balso dalyvavo 
lietuvių, latvių, estų skyrių ve
dėjai bei kiti pareigūnai, kurie 
Vasario 16 Dienos minėjimą 
plačiai perdavė į okupuotus Pa
baltijo kraštus. Šiemet Vasario 
16-oji ypatingai svarbi AMERI
KOS BALSO LIETUVIŲ SKY
RIUI, nes tą dieną sukako 30 
melų, kai buvo pradėtos trans
liacijos lietuvių kalba į Lietuvą. 
Tos sukakties minėjimą surengs 
Washingtone Amerikos Lietu
vių Taryba bendru sutarimu su 
Amerikos Balso žmonėmis.

Vasario 16 Dienos proga dau
gelis pareiškė nuoširdumą, pa- 
puošdami Pasiuntinybę gėlėmis, 
kurios džiugino svečius viduje, 
kaip lygiai plevėsuojanti -Lietu
vos trispalvė lauke. Lietuvos 
Pasiuntinybėsvra.
labai dėkingi už gėles ir/kiek
vieną draugiškumo gestą bei 
pagarbą Lietuvai, jos namams 
Washingtone.

EVĄNSTONAS APRŪPINS 
VANDENIU ši AUR VAKA

RIŲ ' PRIEMIESČIUS?  ̂V

CHICAGO. — EVąnstonas pa
sirašė sutartį nprupihli vande
niu iš Miciugano ežercf šiaurės 
vakarų prįiemiėsčius. Vanduo 
bus transportuojamas vamz
džiais. Bus-nutiesta 22.7 mylios 
vamzdžių ir tai kainuos apie 
81 mil; dolerių.

Numatoma, kad nuo 1984 m. 
sausio 1 d. Arlington Heigths, 
Wheeling; Palatine ir Buffalo 
Grove gaus vandenį iš Michigan 
ežero.

— Didieji bankai New Yorke 
sumažino nuošimtį iš 19% iki 
18i/>%. Ekonomistai nėra tikri, 
ar artimoje ateityje nuošimčiai 
mažės, šie nuošimčiai taikomi 
tik didžiosioms kompanijoms.

KALENDOReLIS

Priėmime gražiai buvo atsto
vaujami visi mūsų veiksniai — 
VLIKo valdybos vicepirminin
kai, gyveną Washingtone, su 
žmonomis, Amerikos Lietuvių 
Tarybds valdybos du vicepir
mininkai, atvykę iš Chicagos, 
JAV LB-hės įgaliotinis Wash 
ingtone su žmona, kaip lygiai 
Žmogaus Teisių komisijos pir
mininkas su žmona. Re to, pri
ėmime buvo Ateitininkų Fede
racijos vadas, švresos-Santaros 
pirmininkas, Naujosios Vilties 
redaktorius, su žmonomis, Lie-

Kovo 6: Rožė, Raminta, Suni- 
gaila, Algaudas, Barvydas.

Saulė teka 6:19 leidžiasi 5:16.
Oras debesuotas;'

Leonidas Brežnevas nusigan
do politinio biuro narių, kai 
jie pareikalavo palikti visą 
biuro sąstatą. Jeigu jis būtų 
nesutikęs palikti Gromykos, 
tai kili būtų patarę jam, 
kaip ligoniui,, pasitraukti. 
Atrodo, kad Vpavvko nčpa- 

lenkinttibsius apraminti.

£

LEONIDAS BREŽNEVAS ŽENTUS KELIA 
I CENTRO KOMITETO KANDIDATUS

KANIA NELAUŽYS SUSITARIMŲ; PATS PAJĖGS 
PALAIKYTI TVARKA VISOJE LENKIJOJE

MASKVA, Rusija. — Mes pa- 
; jėgsime palaikyti tvarką visoje

1 .enk i j oje, nereikės komun išti- 
nių kraštų karo jėgoms žygiuoti
i Lenkiją tvarkai palaikyti, pra
eitą trečiadienį komunistų par
tijos 26 a j ame suvažiavime pa
reiškė Stanislovas Kania, Lenki
jos komunistų partijos gen. sek

1 retorius.

Lietuvos Vyčiai' šiū metu Vasario 16-aia
bės rūmuose. Chorui dirigavo muzikas Faustas Strolia, matomas dešinėje, o kairėje 
matome operos solistą Algirdą Brazį, giedantį Amerikos ir Lietuvos himnus. Pačioje 

t kairėje matome ponią Aldoną Rrazier.ę. akompanuojančią savd vyrui ir chorui. Nuo
trauką traukė Richard J. Daley aikštės foto tarnyba, o mums ją parūpino Al Vaitis.

minėje miesto centre, Chicagos savivaldy-

ADMINISTRACIJA DIDINA PENTAGONO, 
GYNYBOS DEPARTAMENTO BIUDŽETĄ

- $t;2 bil. yra skiriami II Pa
saulinio karo trijų laivų suakty
vinimui, taip pat naujų laivų ir 
povandeninių laivų statybai.

Numatoma, kad 1982 metais 
infliacija bus 8.7 proc., o

metų ji bus tik 6.4%.4

Weinberger, 
projektą Senato

LAIKE 2 METŲ BUS IŠLEISTA $32.6 BIL. DAUGIAU 
..V^SHINGTON, D.C. — Pre- 

^zldento Reagand administracija 
trečiadienį prašė Kongresą pa
tvirtinti Pentagono biudžetą su 
^3^6 bil. padidinimu. Tie pini
gai bus išleisti laike dvejų me
tų stiprinant Amerikos ginkluo
tas pajėgas. Gynybos sekreto
rius Casper W. 
įteikdamas
Ginkluotų pajėgų komitetui, pa
reiškė, kad padidinimas yra rei
kalingas išlyginti buvusius ne- 
dateklius, ir kad Amerika ne
taptų antros rūšies jėga prieš 
Sovietų Sąjungą šio dešimtme
čio viduryje.

Prez. Reagano’ administracL 
jos Crynybos biudžetas Įsi me t. Ims 
$178 bilijonai, gi sekantiems 
metams numatyta $222.2 bil. 
Iš prašomos Išdidinti sumos 
šįmet būtų sunaudota tik $6.8 
bil. Tie $32.6 bil. numatyti šioms 
pozicijoms: $5.2 bilijono nau
jiems bombonešiams, kurie pa
keistų senėjancius B-52; $1.2 
bil. skirti laivyno reikalams; 
$2.2 bil. algų pakėlimui; likusi 
suma skirta 
dernizavimui 
paruošimui.

Bendrame
nas numato pagerinti 460 daly
kų, kurių svarbiausi yra šie:

* $39 milijonai skirti Diego 
Garcia aerodromo pakilimo ta
kų j)raplatininiui, pritaikant 
juos didiesiems bombonešiams;

* $33 milijonai skiriami che
minių skiedinių pagerinimui

Į gaulicomš; H
* $15.7 inl. skiriami šarvuo

čių, šarvuočių automobilių ir oro 
gynybos pagerinimui armijoje 
ir naujų lėktuvų l>ei sviedinių 
gnniyl>ai aviacijai bei laivynui;

Į * $11.5 bil. skiriami -skiH>iani 
paimešimui kAūtynėms. Į tai įei
na greito veikimo dalinių,' veikta 
bei operacijos Persų įlankos' ra
jone; \

kariuomenės mo- 
ir skubotai kovai

biudžete Pentago-

Kania pridėjo, kad ne jis vedė v. 
j pasitarimus su streikuojančiais 
• Dancigo darbininkais. Susitari
mą aptarė ir pasirašė buvusi 
Lenkijos vyriausybė. Kania pri
pažįsta, kad buvę vyriausybės 

j nariai, įskaitant ir tuometinį 
krašto apsaugos minister}, su
tiko, kad darbininkų reikalavi 
mai buvę teisingi. Jis pripažino, 
kad nauja vyriausybė prižadėjo 
tų susitarimų laikytis.

Partijos centro komitetas iš
metė iš centro komiteto ir iš

*nni m iT"; j politinio biuro eile nariu.TRUMPAI iŠ VISUR kurie nesuprato ar nenorėjo k.<

WASHINGTON (UPI).— Ve-' 
teranų Administracijos pareigū
nai ir kai kurie įstatymų leidė
jai .griežtai pasisakė prieš me
dicinos programų mažinimą. ’ 
Baltųjų Rūmų Spaudos sekreto- ' 
rius James S. Brady pranešė, 
kad nenorima mažinti dabar 
esančios medicinos programos 
karų veteranams, tik bandoma 
jas pertvarkyti. Taip pat nebus' 
sumažintos ar panaikintos da
bar esančios gydymo instituci
jos, nei atleisti gydytojai bei 

‘ slaugės. Visi pranešimai apie ’ 
daugelio veteranams programų 
panaikinimą yra be pagrindo.

Atstovas Robert W. Edgar 
(D., Pa.) pareiškė Kongreso 
Veteranų komitetui, kaaLbus pa- 

; tiestos tik Vietnamo karo vete-

. " .kvtis susitarimu. Partija laiky | č;o3‘5 mptns.‘Tokiu jstaigų vra
sis šių įsipareigojimą, kurie bu I dažniausiai V£ikiaIičios tuš- 
vo padaryti ir su nestreikuojan-1 

v- nutarė leEu priva- gja;s darbininkais,
čioms firmoms parduoti duoni-.|\ ^;an<iien aiškėja, kad Leoni- . 
nius miltus Iranui. Duona Jiems (Ja^_ Brežnevas Maskvoje turėjo' 
labiau reikalinga, negu spyiniai. --L-i -  l^R k.austa, kaip b s 
Miestuose >aaęiąmas ba$ąs.

— Praeitą ketvirtadienį auk- daryti didesnių pakaitų aukšto
joje partijos vadovybėje, tikėjo 
si išmesti kelis politbiuro na-

ėiose krautuvėse.
Baltieji Rūmai gauna daug

, sunkumu su politinio biuro na- . .j • ■ * 1 į kai paveiks retoi nios.riaisį Brežnevas buvo pasiryžęs . 

D°(so uncija kainavo $446. Dideli
• užsakymai Amerikos aviacijos

NUTEISTAS Už DVIEJU 
JUODŽIŲ NUŠOVIMĄ

SALT LAKE CITY (A.P.).— 
Rasistas J. P. Franklin trečia
dienį buvo nuteistas už nušovi
mą dvieju juodųjų, kurie spor
tuodami bėgd kartu - su dviem 
baltom mergaitėm.

Apkaltinimas civilinių teisių 
pažeidimu gresia kalėjimu iki 
gyvos galvos. Džiuri sudarė bal
tieji: 10 moterų ir du vyrai.

J. P. Franklin, 30 metų, iš 
Mobil, Ala., nušovė D. Martinų, 
20 metų amžiaus, ir T. Feilds, 
18 melų. Kai minėtieji jaunuo
liai ėjo iš parko, į juos buvo pa
leista eilė šūvių, kurie juos mir
tinai sužeidė. J. Franklinas ne
prisipažino kaltu, pareikšdamas, 
kad jis jų nenušovė, bet vis tiek 
jie esą kalti ir turi mirti už “ra
sių maišymą”.

Sprendimas bus paskelbtas 
kovo 23 diena.

— Gazaholio (90% gazolino 
ir 10% alkoholio) vartojimas 
automobiliuose ne tik nesama 
žino’oro taršos, bet priešingai 
ją padidino, šią problemą .Chi
cago je tyrinėjo speciali komisija 
19 mėnesių ir paruošė raportą.

AFL-CIO unijų preziden
tas Kirkland kalbėdamas Wash
ingtone pareiškė, jog preziden
to Reagano ekonominis planas 
padidins infliaciją ir nedarbą.

•— Illinois .gubernatorius pa
teikdamas biudžetą nenumatė, 
pagalbose FlTA. Nebemažius par
davimo mokesčių maistui ir 
medidail. . i _-

dirbtuvėse labai sustiprino do- rius, •; bet .jam nepavyko. Jeigu
| būtų pradėtos diskusijos, tai bu- 
tif^eliarh.as balsas apie privile
gijuotą paties Brežnevo padėtį.

I Atrodo, kad suvažiavime būtų

lerio vertę.
- Hammond priemiestis bus 

traukiamas i teismą už Michi-
’ - *■ . iVUUViUy JXCJ.il num

gtoo ė^ro ^(Įei^^šimą, pa- f)Uvę keljama patics Brežnevo
reiškė Ėhičagoje Tlifnbis' valsti
jos gen. prokuroras Ty Fahner.

— 1979 metais buvo apiplėš-

pozicija. Brežnevas, matyt, no
rėdamas išvengti ilgų diskusijų, 
suteko nedaryti jokių pakaitų ir 

tas* Strh-Tiriies*‘laikraščiųsutiko patvirtinti da 
bar veikiantį politinį biurą su 
visais 14 narių.

Kitaip reikalai ėjo su kandi- 
gavo 16 metų ka- datais į komunistų partijos cent

ro’ komitetą. Ten Brežnevas pa
skyrė visą eilę naujų žmonių 
Rusiją valdo partijos politinis 
komitetas. Rusijoje yra vyriau
sybė, bet instrukcijas toms vy 
riausybėms duoda politinis biu
ras. Brežnevas paskyrė savo 
16 metų amžiaus sūnų Jurj besi 
kaitaliojančiu centro komiteto 
nariu. Jis gali pakeisti dabar 

j esantį narį ligos ar ilgos kelio 
—Baltųjų Rūmų spaudos sek- nes metu. I virtinama, kad su 

retorius F. Brady pažymėjo, nūs iš išvaizdos labai panašus 
kad jis negalįs kategoriškai | 
tvirtinti, jo’g nebus paliestos kai 
kurios medikalinės programos 
ir sumažintas medicinos perso-Į 
nalas numatomame Veteranų 
administracijos programų 
karpyme. Kiek ir kas bus 
liesta, numatoma pranešti 
vo mėn. 10 diena, c

- - Graikijoje pasikartojo 
Sugriauta

Z-iotojąs Ch. Christopher. Chi- 
cagoje įvykusiame teisme jį api- 
plėšusieji buvo nuleisti. R. Hen-! 
derson, 29 m
Įėjimo; jo brolis K. Kelly, 27 m.,
- 6 metus kalėjimo.

— Respublikonų Kongreso ly
deriai yra numatę pravesti tele
vizijos programą, kurioje bus 
nušviesta nauda piiinant prez. 
Reagano ekonominį planą, šiai 
vadinamai “žaibo” programai 
yra sukeltos inultimilijoninės 
sumos.

produktų kai
Chicagoje nu-

že-
30

pa
ko-'

mės drebėjimas, 
namų.

— žemės ūkio 
nos vasario mėn.
kritai 0.4 proc. Bendrai agrikul- ’ 
tūros produktų kainos tebėra 
10% aukštesnės negu buvo prieš 
metui .. . , i

Dimitri Polianskis, iškritęs 
iš politinio biuro. Prieš du 
metus jis buvo atleistas iš 
Žemės ūkio minisleno pa
reigų. Paskutiniu metu jis 
buvo Sovietų ambasadorius 

Japonijoj?.
i

FTEK1A SUVIENYTI ČIKA
GOS DEMOKRATUS ~

Cook apskrities demokratų 
pirmininkas George W. Dunne 
ruošia pietus gegužės 14 d. Con
rad Hilton viešbutyje. Tarp kL 
1ų> jis pakvietė miesto merę 
Jane Byrne ir prokurorą Rich
ard M. Daley, kuriuos planuoja 
pasodinti drauge prie 
stalo. Pietuose dalyvaus 
skrities asesorius Th. 
merės politinis priešas.

Pietų tikslas — telkti lėŠss 
partijos veiklai. Kalbėtoju pa
kviestas senatorius John Glenn, 
demokratas iš Ohio.

garbė- 
ir ap- 

Hvnes

— Nauju vieno buto nain j 
pardavimas Chicagoje nukrito 
6.5%, palyginus su 1980 metu 
gruodžio mėnesiu.

į tėvą. Dabartiniu metu jis yra 
užsienio prekybos ministerio 
pirmas pavaduotojas.

Į politini biurą paskirtas ir 
Aleksei Aleksandrov Agentov, 
artimiausias Brežnevo asmeniš
kas patarėjas Amerikos santy
kiams ir ginklų gamybos reika
lams. Agentov jau d ihar visą 
laiką glaudžiai diri)O su Brežne
vu, o nuo trečiadienio iš kandi
dato jis pakeltas į pilnateisius 
centro komiteto narius. Į centro 
kc’tnitelą pakeltas ir A. L Bla- 
tov, iki šio meto tvarkęs preky
bą su nekomunistinėmis valsty
bėmis. Jis turėjo progos dažnai 
išvykti į užsienį ir parsivežti 
reikalingų retų prekių.

Visus labiausiai nustebino pas
kutinę suvažiavimo dieną pada
lytas Kanios pareiškimas, kad 
jis suvaldys lenkus be Sovietų, 
ir kitų kaimyninių valstybių ka
rių įsikišimo.

JXCJ.il


PASIŪLĖ SOCIALINES APDRAUDOS PROGRAMŲ 
. ' PAKEITIMĄ ' "

Kongresmanas John G. Fary (D. iš HL) užpraeitą 
penktadienį Pietvakarių Chicagos Pensininkų draugi- 

įjos susirinkime, dalyvaujant 160 narių ir svečių May- 
field salėje, 6072 S. Archer, pasakė, kad Reagan admi
nistracija pasiūlė Kongresui sumažinti Socialinės ap- 
draudos sumažinimą arba visai panaikinimą ttam tikiu 
programų.

Veikiantis Soc. See. įstatymas, pagal pilno laiko stu
dentų programą, tarp 18 —21 m. amž. asmenys, turi tei
sę, kaip dependentai, gauti kas mėnesį benefitus (išmo
kas). Vidutinės studentų išmokos yra $229 per mėnesį. 
Šiai programai panaikinti pirmasis argumentas yra ta
me, jog federalinė valdžia pasirengusi studentams pas
kirstyti pinigus per įvairias studentų paskolų progra- 

Į mas, teigė kongresmanas Fary. Fed. administracija tiki- 
-'|si, kad švietimo pagalbai (assistance) numatyta didesnė, 

negu pakankama ir yra tolygi dabar veikiančiai stu
dentų paskolos programai. Kongresmanas Fary toliau 
kalbėdamas pasakė, kad pasiūlytos Kongresui dvi reko
mendacijos galėtų būti pakankamos, kad sutaupytų Soc. 
See. sistemai daugiau pinigų.

Kongresmanas Fary išvardino Reagano administra
cijos šias Soc. See. naudingas rekomendacijas, kuriuos- 
na įeina amžiaus padidinimas iki 67 metų, kad dirban
tysis pensiją gautų ir benefitų sistemos stuktūros pa-

i Socialinis draudimas ir aprūpinimas

V metai
Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632
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AUŠRA BARONAITYTĖ GRAŽIAI PASIRODĖ 
i navo ne lik lietuvių, bet ir 
j tomis kalbomis. Būtų buvę 
f riau, jeigu ji daugiau Ii< 
Į vių kompazitorių kūrinių būtų 

atlikusi.
Dainininkę pianinu gražiai [ 

Į palydėjo pianistas Manigirdas 
• Motekaitis. Po programos jau

noji debiutante* susilaukė gra- 
j žiu sveikinimų bei linkėjimų, o 
taip pat nemažai gėlių.

Dainavimo studijos ved. fz.i 
Motekaitienė visus svečius pa- { 
kvietė į kavinę, kur prie kavos 
puodelio visi turėjo progos pa 
sikalbėti ir pasidalinti įspū-i . t •• a * •• r(Ižiais. Visi ‘velkino jaunai, pumą nustatė Idmois Podiatnjos Asociacijos apeliacę 
debiutante ir linkėjo gerosl jos pirmininkas ir Kontrolės ir Peer Review komisija bei 
iioties ateityje. ° Į Amerikos Podiatrijos Asociacijos zonos pirminnkas.

Iz Motekaitienė su savo dai 
navinio studija, iš tikrųjų, at
lieka nemažą darbą jaunimo 
balso lavinime, 
daug sėkmės.

>uruošusi
Baronahvtės rečitalį

Izabelė Motekaitienė
Aušros

Baronaity tė kolo.: 
sopranas, turėjo savo 
pasirodymą scenojej 
rečitaliu. Iki šioliaiį

TIKTAI DEVYNIŲ ASMENŲ KOMISIJA TURĖTŲ 
NUSTATYTI PODIATRIJOJE HONORARĄ
Neseniai Chicagoje vienai 70 metų amžiaus moteliai 

buvo padalyta kojos operaeja. Už šią operaciją tai mote
riai buvo prisiųsta sąskaita apie $4,000 sumoje. Tą

tikrinti savo vadinamas return; 
formas, prieš jas išsiunciant.j 
Formas tiksliai užpildžius, mo 
mestinė įstaigą greičiau jas pa 
tikrina ir mokėtojai greičiau 
gauna permokėtas sumas — re
funds. M. P.

Chicagos gydytojas Jack Stem anglų-kalba leidžia- 
j_____  mam dienraštyje išsireiškė, kad toks aukštas honoraras

Jai linkėtina už kojos operaciją jį pritrehkė.
A or.

DU ‘INSPEKTORIAI“ APVO
GS 85 METŲ AMŽIAUS 

MOTERĮ | gerinimas.
Chicagoje 2 čigonai, pasiva-1 Esą dar ir daugiau siūlomų dalykų, kad efektingiau 

dinę eletros inspekeoriais, apJ sumažinti Soc. See. administracijos išlaidas tikslu sutau- 
vogė vienų -85 metų amžiaus pyti šias sistemai pakankamai pinigų. 
West EJson moterį, pagrobda.
rni įvairių brangenybių iš joSj kad ir jj’ nori, kad Soc' Sėc. sistemoj būtų daugiau

Prieš porą metų JAV Justicijos departamentas pa
skelbė, kad nei draugija, nei asociacija negali nustatyti 
gydytojams honararo.

“Pediatrijoj, ypač Illinois valstijoje mums reikia iš
laikyti teisingą ir objektyvų honorarą. Jeigu pacientas 

'i arba trečioji šalis randa, kad honoraras yra per aukštas, 
mes rekomenduojame, kad-9 asmenų komisija nustatytų 
teisingą kainą. Taip pat apdraudos kompanijos dažnai

Aušra 
ratūrinis 
pirmąjį 
sn pilnu 
ji dalyvavusi lik bendruose Iz.
Motekaiteinės dainavimo siu-j 
dijos mokinių koncertuose, šįĮ 
kartą ji įžengė į Jaunimo (Cen
trą kaip savistovi dainininkė.?

VasarioJ22 d. į jos debiutinį, 
rečitalį susirinko trejetą šimtų-: 
klausytojų. Jos išėjimas į *‘di-j 
džiąją sceną“ yra tikrai svei
kintinas. Besilavinant pas bu-( 
vašią Lietuvos Operos solistę ( 
Iz. Motekailicnę, jauiu ji Auš-: 
ra yra padariusi didelę pa-i 
žangu. Šį kaną jaunoji Aušra palos ref, asistentas Al Litwil- j nebus vien iŠ angelų, nebus ji laisva nuo klaidų, bet 
atliko sunkius pasaulines mu-iier spaudai pranešė, kad toksKus arčiau teisybės,— pasakė dr. Jack Stern dienraščio 
zikos ’kūrinius—Havdeno, Do- reiškinvs vra nepaprastas, . .. \ ( \ , reporteriui,mzetti, Loewe, >traiuso. \ er_ vpac del to, jog per toki trum-} r 
di ir kt. Programoje buvo ir pą laiką mirtų toks dideli skai; 
lietuvės kuinp. Giedrės Gildau cius iš vienos vielos ligonių, 
škienės 1 dalių kūrinys—'J^rr-^^Valdinė^’įstaignsf tifo reikalu 
niasis šypsnis. Solistė dai-ye<la tolimesnius tyrinėjimus.

KIEK
ČI( >

CHICAGOS PRIEMIES-I 
SENIORŲ MIRĖ TsUO j 
FLU SUSIRGIMO

Con valescent n
v ra

Du
Xutbing cent ruošė,kuriuose 
15(1 L vų, ilgo laiko įstaigose, 
1125 N. Mill* Naperville. 11 pa 
eientų 1S 
mirė nuo flu ligos.

Illinois dep-to viešosios svei

dienu laikotar c pyje! labai neteisingos savo sprendimuose. Be. to, Hanojuje f - _ - • 1 • "f V • • 1 * *Į veikianti Medicare yra žinema, kaip didžiai neteisinga 
j (unfair), žinoma, reikia pasakyti, kad siūloma komisija

Kongresmanas Fary savo kalbos pabaigoje pasakė, 

žnrto užpraeitą šeštadienį. i taupyta, bet reikėtų pavartoti daugiau humanišku mo- 
Nukemeius1 moteris pranešei, .. ,, . .° | rirrm v’m Izh Ii w n—»i wkx I ■» -> /-« -v-x

policijai, kad 2 vyrai atėjo prie 
jos buto durų apie 10:30 vai. r.
ir pareiškė, kad atvyko patik. 97-tame Kongrese, kuris panaikintų išėjimo poilsin tes- 
rinti elektros įrengimų. Ji darito tą ribą iš Soc. See. programos, kad leidžiama pensi- 
policijai pasakė, kad p patyru-’ ninkui uždirbti iki $5,500 per metus; po kurios uždeda

ma bauda $1.00 už $2.00 uždirbtus. Tai esą sudarp pensi- 
nikams didelę skriaudą ir naikina norą tolią^i^rbti.

Pr. FabiJonaitis

tyvų„ reikalingų problemai iš spręsti.
Jis pabrėžė, kad jis yra co-sponceris, to įstatymo

si, jog vagystė įvyko tik po to, 
kai tie vyrai buvo jau išvykę.

Pietvakarių rezidentai, ypa-i

Geriausias 
pasaulyje konjakas.

i Marteli.
I

PENKIOLIKA ĮSPĖJIMŲ NUO ŠIRDIES ATAKOS
Anglijos daktarai Eric Wright 

ir G. Pincherle Londone paskel
bė 15 perspėjimų lentelę iš ku-

| rios kiekvienas gali pats matyti,
i ar jis yra pavojuje gauti širdies
• ataką.

Jei į tuos 15 klausimų tris kar-
ius ar daugiau atsakysi taip” 
tuomet saukokis! perspėja tų 
klausimų autoriai. Klausimai yra 
šie:

Ar jūs:
1) Dirbate po 60 valandų per

2) Vairuojate automobilį dau
giau kaip 20.000 mylių per me
tus?

3.) Gaunate metuose mažiau j 
kaip 3 savaites atostogų?

4) Nesugebate darbą perleisti

kitiems?
5) Įsikarščiuojate?
6) Rūkote po 20 cigarečių per 

dieną?
7) Nesimankštinate?
8) Sveriate daugiau kaip 14 

svarų viršaus savo normalaus 
svorio?’

9X Jaučiate pavargęs?
10) Blogai miegate?
11) Nepaisote savo žmonos ir 

vaikų?
12) Grįžęs iš kelionės tuojau 

bėgate į mitingą ir įstaigą.
13) Paimate po daugiau kaip 

4 “gurkšnius” per dieną?
14) Turite daug cholesterolo 

j ir didėjantį kraujo spaudimą?
15) Nesidomite visuomenine 

’ veikla?

tingai vyresnio amžiaus, ragi
nami pareikalauti identifikaci
jų iš asmenų, kurie nuduoda esą 
nįiesto tarnautojai ar elekros! 
bei gazo kompanijų atstovai, j
Jeigu tokie asmenys atsisako J 

parodyti pažymėjimo korte.* 
les, arba jų ID‘s neturi, rezi-j 
dentai privalo tuojau pranešti'; 
vietos policijai ir jų neįsileisti 

butą, pataria policija.
Mg d. S-nė!6

i

lininiu i m n i na u tini iiiiiiiiiniiiiinii

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS POEZIJOS
JANINA DEGUTYTĖ

JŪS KLAUSIATE MES ATSAKOME
KL. Galvoju šiemet rudenį

išeiti į poilsį. Norėčiau > užino-li
ti kiek galėčiau gimti pensi-
jos per mėnesį. Mano svei-
kata su>ilpnčju<. todėl įjuta-
riau anksčiau baigti darbą.
Esu gimęs 1919. BH6. Dirbu
nuo 1949 metų. (Seka uždar-
bių lentelė). B. L.

ATS. Jei tamsta išeis i l>en-
sijon būdamas 62 m. amž., tai 
jū<ų IrcnefilaE .sumažinti
25 pro. Kadangi jūs esate 
genis, tai nueikite pas 
šeimos gydytoją. Jei 
jas niHtatv
Kingas, tada S<x. See. įstaigos 
komisija gali pripažinti jums 
mėnesiniu^ il>envfitu> kaip ne 
darbingu i asmeniui. Tuomet 
galėtumei ųauti pilną pensiją. 
•Jeigu jums būtų sunkumu su
sikalbėti angliškai, galite už
eiti pa> LB. Soc. klubo reikalų 
vedėją A. Čepulį. 3261 S. Hal- 
sted. Chicago, IL 10608.

r 1l_ 
savo 

gydyto- 
p^ate nedar

Aš pirkdamas namą, 
]irirašiau savo >ūnų ir jo žmo
na. Dabar jiedu nelabai gerai 
sugyvena, manoma, tad galt 
<«tv<v>notiN. Ta* teismo spren
dimas man g 
nenmb nuimi.

DANGAUS TEISINGUMAS
Vienas kunigas sekmadienį su

tikęs vietinį dailidę, ėmė prie
kaištauti, kad nematęs jo šian- i 
dien bažnyčioje.

— Mat, klebone, kalvis pa
kvietė mane išgerti vyno, o pas
kui suėjo daugiau žmonių, ėmė
me kortuoti, ir aš pralošiau kai 
viui 10 dolerių. ;

— Matai, lai buvo teisingai 
Dangaus bausmė už tai, kad ne
buvai bažnyčioje...

—Gausme tai bausmė, bet kad 
ji būtų teisinga — abejoju. Juk 
kalvis irgi nėjo į pamaldas, 
vis dėlto laimėjo 10 dolerių.

* * *
KAI KURČIAS GIRDI

Senelis ilgus metus gydėsi

Praūžė gaižūs pelenuoti vėjai,
Ir kraujo skonį žemė jau pamiršo...
Ir kepa krosnyje duona... Tik tavęs nėra...
Ir duona kvepinti sudrumsčia viską.
Ir seną laimę iškelia Į viršų...
...Ir pirštai vėl tuos vokus vėstančius užmerkia...
...0 lūpas vėl rakina duonos akis amžinas..
Praūžė vakarų audros,
Bet visa nakti verkė avižos...

SPACE AGE COWBOY 1

raštus. Kur tuo reikalu aš tu
riu kreipti?. H. B-

ATS. Mums atrodo, kad be 
šeimos advokato ncapseisile. 
Pirmiausia galite prašyti,kad 
jie abudu sutiktų^ kad jų var
dai ir pavardės iš pirkimo 
dokumento (title) būtų išbrauk 
ti. Vis dėlto be teisinio pata-\ 
rėjo ,atr<xlo, kad reikalo ne-J 
sutarkvsite. ! -

j nuo kurtumo ir staiga atgavo
■ klausą. j

— Visa jūsų šeima lur būt 
dabar labai džiaugiasi, kad 
tamsta atgavaijkkfusą,— sako 
jam kaimxmas. į

— Tai kad jie. vaikeli, nie_1 
ko nežino, kad aš jau girdžiu.

1 Aš jiems nieko apie tai nesa
kau. j

— Kodėl, seneli?
— Aš, vaikeli, tik sėdžiu ir 

klausaus, ką mano giminė 
apie manę šneka. Labai įdo-

j mu. Dėl to aš jau net du 
: kartus pakeičiau savo testa-

W 2, vadi-* nient^"’
A t

PILDANT PAJAMŲ MOKES
TINES FORMAS VENGTINOS 

KLAIDOS

Chicago. \»etinė pajamų 
inokcscH.i tarnyba praneša kad* 
pildant pajamų m< kesčių for-j 
mas, praeitais melais daugiau
sia klaidų padarė tie mokesčių 
mok.,kurie neteisingai pasinau 
dojo mokestinėmis lentelėmis. 
Klaidos įvykdavo ,kai mokės, 
cių mokėtojai,|>ažymėdami sa
vo statusą, neįrašydavo soc. see.I 
numerį, Užpildant bendra for.Į 
mą (joint return) — 1 
uždarbio fapctiA W-2, vadi-! 
nemo “Wage and Tax Stale-] 
tneWts^ ir nepridėdavo pnpH-] 
domų formų l>ei schcdulių.

IRA — i

Piktas šuo

<1 1

Mūfcy kaimynas Taradaika 
w Inusipirkd naują šunį,

mokenčių įstaiga, paJ — Ar piktas tas šuo?
iš norė-į taria mokesčių nrokčt jams da Ir dar kaip! Jis net Tara-

čion, inrraš'lj namo inrkmioi4>»r. šiai> indais, dvigubai pa- (Likos žmonos nebisijo!

/v 7J^, the epage
A&e, am up-to-date
KIND OAWEETESN
HAE TAKEN OvE/2,..

KM. B 
■ng’4 K 
6M007W S 
IN W f 
bTieej*,

Ha gxPco-rJ- 
g T'BuCK Tmbt 
HO26ePowez<,
< Vgx? J&----- ■'

...WITH B.UG&SD 
MRSY &CMT

<DONTjPOLE> ae

SKY KING.~

MONTANA-BOON. 
aancn-oaaeed
KU2BY ALSO 
OOEKNT NEED 
AK INTiDDCJCTON 
TO A HOAZEE 

<2v TnE OOOOHD.

...AND
\NhA7

NrGC* ASP&ZF

PLAYŽ PčMNV 
7

2 — Naujienos, Chicago, lib Fridav, March 6, 1981
-—J



š. m. kovo men. 8 dieną Jaunimo Centre. Muges pradžia — 10 valandą ryto. Visi kviečiami atsilankyti.

Chicagos skautes ir skautai

ST. MOTUZAS

KODĖL IR KAIP PASITRAUKIAU 
IŠ LIETUVOS

Ilgiau nenorėjau pas tą stam- atstatęs ginklą,, man 
bų ūkininką pasilikti. Paprašiau I tekę rankas pakelti, 
jo sūnų nuvykti pas vieną smul 
kų ūkininką, kurio sodyba bu
vo prisiglaudusi prie miško. Tė
vai ir suaugę vaikai buvo pati
kimi, šeimynos nesamdė. Atsar
gumo dėlei, paprašiau juos įs
pėti, kad aš noriu pas juos už- j kad mane 
eiti, o kad tuo metu nėra sveti
mų žmonių, iš miško pusės tegu 
pastato lentą.

Kai sekančia diena miškais v C

nuėjau prie minėto ūkininko so- 
lybos, lenta buvo paguldyta.

Kai. rusus: vokiečiai išmušė iš 
Lietuvos, po nekurto laiko nu
vykau pas ūkininką pasiteirauti 
dėl lentos istorijos. Pasirodo, 
kad tut> metu pas juos buvo už
ėjęs vidutinio amžiaus žmogus- 
Pasisakė esąs'Luinys, buvęs Kur 
šėrių viršaičiu. Jis dirbęs Tyre
lių' aerodrome ir kai sužinojo 
žmones areštuojant ir sunkveži
miais išvežant, pasišalinęs iš ae
rodromo- ir miškais atėjęs į Gruz 
džių valsčių. Bet ir čia jam blo
gai esą be pažįstamų žmonių. 
Girdėjęs, kad ir Gruzdžių viršai 
čiui pasisekė pabėgti: “Kaip bū
tų gera su juo susitikti, kai dvi 
galvos, tai gal ką sugalvotu
mėme (Aš iurėjau žinių, kad 
Luinys tą šeštadienį su šeima 
buvo išvežti, kai aš prie malkų 
gulėjau).

Taip ta paguldyta lenta ma
ne išgelbėjo. Nors aš turėjau 
ginklą, bet jei jis būtų pirmas

tik būtų j

prieglau- 
į Tyrulių 
ūkininką.

Kai čia nesuradau 
dos, teko persimesti 
pusę pas mažažemį 
Ten mane mielai priėmė. Ta
čiau, antros dienos vakarą šei
mininkė pasakė: “Kaime kalba, 

pastebėję pamiške ’ 
einant”.

siuntęs seniau buvęs viršaitis G. 
Pas jį buvęs užėjęs, save pasi- 
vadj’nęs studentu, ir paprašęs 
ką nors nusiųsti pas mane ir net 
pasakęs kur aš randuosi. Esąs 
su manimi labai geras pažįsta
mas ir turįs labai svarbių reika
lų pasikalbėti. Pasiuntimams pa
sakiau: “Tąi provokacija ir jūs 
būkite atsargūs”.

Taip mums bekalbant, paste-

tavinio Chicagos ir Indianos Lietuvos Vyčiai 
atžymėjo šv. Kazimiero švente

nis. Tačiau, jie savo u 
neatliko.

Kai 1914 m. 
a’nkų priviso 
suorganizuota 
ją iš 300 vyrų. Kai liepos 27 d. j 
bolševikai pradėjo šturmuoti 
Šiaulių miestą, virš 100 vyrų 
pasitraukė į miškus partiza
nauti.

Aš ir 120 vyrų pasitraukėm 
Žemaitijon ir įsijungėm į Tėvy
nės Apsaugos Rink inę Sedoje. 
Pirmas pulkas buvo pasiųstas i 

Trontą prie Ventos, bet po’ mė
nesio jį pakeitė yokieiai. Kai bol
ševikai priartėjo prie Sedos, bu
vo gautas Įsakymas pasitraukti 
Kretingon. Lietuvių komendan
tūroje liepė išsiskirstyti ir trauk
tis Vokietijon.

Mudu su draugu numetėm 
uniforminius rūbus, aš motocik
lu, jis dviračiu išvažiavome Į 
Palangą. Palangoj, atsikėlusi Ge- 

:biets-Komisaro įstaiga iš Šiau
lių, išdavinėjo leidimus sienai 
pereiti. Kretinga nuo artilerijos 
bombardavimo degė, Palangos i 
aerodromą vokiečiai sprogdino;1 
Laukiančių leidimo buvo mi-’j 
nios.

Pasitraukę toliau nuo perei-
namop punkto, spruko,n per j Vm£e kelvi,,a laj k"elt;
siena ir laimingai pasiekėme ... ... . - . , vt._

tai Petraitis ir p. Auksciunas.Klaipėdą. Buvo spalio 9 d. po-10 , ... . . , ,. . .• ,7 Tt, , J ,v •, {Buvo pakelti ir i trecia Laipsni., piete. Užskrido 'bolševikų lėk- Į ‘ - r
tuvai,: tačiau miesto nebombar 
davę, paisuko bombarduoti Šilu
tės plente pabėgėlių prisigrūdu-) 
sį; kėlią. Mudu pasukome palei J 
kanalą Kintų link. Plentas į šis j 
lutę; buvo užkimštas pabėgėlių: L 
Pasiteiravome kodėl nevažiuoja j 
tpliaū. Atsakė: “Bolševikai jau’; 
Šilutėje”.; Pasuko'me į Ventės ; 
Ragą. Kuršių marių pakraštyje i 
buvo daug žvejų su šeimomis! j 
Paklausėm vieną žveją, kurio j 
valtis nebuvo perkrauta, ar neš ; 
galėtų mus paimti. Sutiko, ta- ! 
čiau tada .plauks, kai audra: j 
aprims. ’ ;

Vienoje žvejo tuščioje troboj ė, ; 
išvargę, per ilgai pamigom. Kai i 
švintant nuvažiavome iki marių, p 
ten nebebuvo nei vienos valties. U 
Visą dieną laukdami išsigelbėjį- ; 
mo, žiūrėjome į marias ir Į Ne- : 
muno pusę, bet nei viends val
ties nematėme.

(Bus daugiau) ■

pavasarį d esanti- 
labai daug, buvo 
pagalbinė polici-

_ i 
vardienė, kun. Valančius, VJ 
Saniaška. įf

Dainavo A; Brazis, akompą~ 
nuojant jo žmonai. Smuiku paį 
grojo jauna p-lė Dūdaitė. Jar 
akompanavo Kr. Neve (Grinių-! 
tė). Visiems plojome. > 

Pabaigai pristatė Vyčių veikėt 
ją A. Gabalienę ir po’nią KlattJ 
Įteiktos dovanos. Pasitikome 
katutėmis. '

Atžymėję šventę, pasivaišinę^ 
3:30 vai. popiet pradėjom skirs-: 
tytis.

Reikia pripažinti, kad gražiai, 
atšvęsta šv. Kazimiero ’ šventė. 
Juntamas susiklausymas, orga
nizuotumas, pasiaukojimas Air 
idealizmas Vyčių eilėse.

K. Paulius

Kovo 1 d. prieš 12 vai. rin- ■ 
komės Į Cicero švęsti šv. Kaži- ! 
miero šventę. Nešini valstybi-Į 
ne, tautine ir Vyčių vėliavomis, i 
per 100 asmenų žygiavo iš mo- ; 
kyklos salės j šv. Antano baž- ' 
nyčią.

Šv. Mišias atnašavo kun. Va
lančius, asistavo kun. Savuky
nas. Mišių auką nešė dvi vylės. 
Pamokslą pasakė kun. Savuky
nas. Giedojo choras su solistu 
A. Braziu. Vargonais grojo mu
zikas p. Skridulis. šv. Komuni
ją dalino net trys kunigai.

Po Mišių organizuotai rinko
mės į salę. Stalai pauošti ir da
lis maisto sudėta. Scenoje šv. 
Kazimiero paveikslas papuoštas 
lautine vėliava. Priešai gx'vos gė
lės. Vėliavos išstatytos scenoje.

Prie garbės stalo pakviesta 12 
asmenų: gen. konsule J. Daųž-’ 
vardienė, A. Gabalienė, A. Bra- 

i zis, kun. Valančius, p-lė Vance 
j ir kiti. Buvo atėjęs ir kelbonas..
j kun. Stankevičius.

J Programai vadovavo po’nia St. 
ų L’tinčius. Svečius pristatė p-lė

eiti pas buvusį kaimyną, atėjusį 
j tą kaimą užkuriom, tačiau ne
žinojau kur jis naują gūžtą bu
vo’ sukūręs. Vieškeliu eiti buvo 
pavojinga. Pamačiau ateinant 
nedidelę mergaitę. Atsisėdęs ant 
griovio krašto laukiau. Kai pri
ėjusią mergaitę paklausiau apie 
mano ieškomą asmenį, mergaitė 
nurodė jo sodybą ir pasakė:- 
“Tamsta neik vieškeliu, ten ant 
kryžkelės kalvis, biaurus komu- 

i nistas”.
, Ten, pas buvusį mano kaimy
ną, sulaukiau išganingo sekma
dienio. Per radiją išgirdome iš 
Kauno Lietuvos Himną ir < vy
riausybės sudarymą. Kadangi

MENKAS MALONUMAS 
KARČIAMA 'i >■

žmona labai pykdavo,-jei Jo
nis kada užeidavo’ į karčiamą. Jis 
tada ,pasistengdavo jai nežinant 
įsmukti. Bet kartą jis pakliuvo, 
žmona jį sutiko prie baro. Ne
bežinodamas kaip bepradėti kal
bą, Jonis pasiūlė ir jai taurelę.

— O, kokią biaurybę tu, Joni, 
geri! — sušuko žmona išspiau- 
dama gurkšnelį. ; ' i .

— Taigi, o tau vis atrodo, jog 
aš čia. kokių malonumų ieškau.

Grįžau tais pat miškais, naper -I 
toli nuo mano ūk>o, pas mar.c > 
buvusį seniūną. Kadangi ir jam 
degė padai, tai abu išėjome į prie 
pat sodybos esantį jo miškelį. 
Man rūpėjo, gal kas blogo atsi
tiko su mano motina. Paprašiau: 
’o dukterį nueiti pas mano dė-Į 
dę, kurio sūnus kiekvieną rytąl 
veždavo pieną į grietinės nugrie 
bimo punktą. Punkte dirbanti 
mergaitė buvo patikima- Sugrį
žusi ji papasakojo, kad mano 
motiną visaip gąsdinę ir žadėję 
išvežti. Enkavedistai klausinėjo 
mergaitę kokiais rūbais aš buvau •
apsirengęs. Tada mano naujasis Į bėjome per laukus į globėjo ūkį 
globėjas * davė kitokios spalvos atbėgantį pusbernį. Greitai at- 
drobinius rūbus, smarkiai aplo- ėjęs globėjas ir sako: “Prie ėigu- 
pytus, o vieton skrybėlės, davėlįio sodybos atvažiavę trys sunk- 
kepurę. Priartėjus vakarui, glo- vežimiai su daugeliu ginkluotų 
bėjas nuėjo atnešti maisto. vyrų ir visi eina į mūsų pusę.

Visai netoli, miškelyje kelis} Tada pasiuntiniai nuėjo savo ke- 
kartus sušvilpė.. Aš,, prisiglaudęs bais, ^Fu per-rayiją buv6ę^elbiama bū-

. 1 vusiėms įstaigų tarnautojams 
grįžti į savo pareigas, tai.po’sa
vaitės sugrįžau į valsčių.-

Sunku apsakyti, koks buvo 
džiaugsmas po bolševikmečio: ir 
tų išgyvenimų. Tų pačių .metų 
rudenį, prie Tyrulio, buvo iš 
lėktuvų išmesti 9 desantininkai. 
Saugumas su vietinių talka grei
tai juos sulikvidavo. Vėliau ir 
daugiau' nuleisdavo. Prie jų pri
sidėdavo besislapstantieji ’ ko
munistai ir vietiniai ruskeliai. 
Teisybė, tenka pasakyti, mūsų 
valsčiuje niekas ' nenukentėjo, 
jei neminėti pasinaudoto maisto. 
Sovietų banditams buvo užda
vinys: spro'gdinti geležinkelių 
tiltus, ant bėgių dėti sprogme-

Prasidėjo- vaišės, šeimininkės 
Į nešė karštus valgius, pyragėlius 
ir kavutę. Pietų kaina — -$5.50.

Sveikino gen. konsule J. Dauž-

prie netoli esančios akmenų krū 
vos, laukiau su paruoštu pistole
tu. Išėjo du pažįstami vyrai: bu
vęs mano seniūnas (gyveno už 
12 km) ir jo pusbrolis, tų miš
kų eigulys. Pasakė, kad juos at-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
1 Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo asmeniška dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NO1UNTIEMS

globejąs, nuėjo pasislėpti 
į rugius, o aš, nusileidęs nuo kal
niuko, nuėjau į tolokai esantį 
mišką ir ten praleidau naktį. .

švintant pasukau į Joniškio 
valsčių. Netoli Gruzdžių — Jo
niškio vieškelio pastebėjau nuo 
Gruzdžių atvažiuojantį moto
ciklą su dviem keleiviais. Užpa
kalyje sėdintis buvo užsikabinęs 
šautuvą. Kol jie pravažiavo, aš 
pasilenkiau lyg savo batą tvar- 
kvdainas. Kai buvau arti vieš
kelio, pamačiau nuo Joniškio at
važiuojant sunkvežimį. Skubiai 
peršokau per griovį, kur buvo 
pririštos karvės ir atsukęs nu
garą į vieškelį, ėmiau glostyti 
karvę.

Netoli buvo kaimas, išsiskirs- 
tęs į vienkiemius. Norėjau už-

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

KGFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAlr. 3 
DUMVNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS .

Atdara šiokiadieniais nuo §

Tel. 476-2206

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati' 
nimo vajaus talką!

Prenumeratoa pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytojo 
reikalai* prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpom!*.

NAUJIENOS 
1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede----- dol
Pavardė ir vardai________________________________________
Adresas ... ...... ----------- ■

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

kun?

SpoMoriaus pavardė, vardaa Ir vietovė

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
vaite* susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir rardaa ... , — .-------------
Adraaa* .----- . ■ ■■■ . --------------- ------------------—------ -—-----

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS

Gyvas, Įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyvenimo 406 pusi, romanasBE DRUSKOS

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

vai parašyta ir lengvai skaitoma.
Minkšti viršeliai 58.00

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

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

HIBHIHM
NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
■y. 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
p - Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
S J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
g; Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
g M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
I kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3. < 
| • DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau-
£ j tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
$ šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tį tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
9, bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.
I j • VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy- 

. tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
S gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
$ ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
Ž parduodama tik už $2.

• LIETUVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
X įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
11 Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam

, lietuviu! Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
S; vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 

naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir-

$ maišiais 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 
j Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 

. Š riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

į 
į 
8
8
8
8

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
’ vertimas. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina J2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago,
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Subscription Rites:
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xther USA localities $40 00 per year 
522.00 pei six months $12.00 per 
hree months. Canada $45.00 per year; 
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<niiU4 reikia duju pakto Kone' 

orderiu kartu su užsaxy»tL

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus te km a diewua, 
orio 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vvL

venimo standarto praplėtimui ar tiesiog prabangai, pa
liekant labai mažas sumas investicijoms. Tokiu atveju, 
vietoj numatyto ūkinio suklestėjimo ir biudžeto suba
lansavimo, deficitas pakiltų iki 100 bilijonų dol. ir in
fliacija padvigubėtų. Jau dabar plačiai kalbama, kad 
prez. Reagan nori neturtingųjų sąskaiton praturtinti 
pasiturinčiųjų sluogsnius.

Visai panašų planą, laimėjus rinkimus Anglijoje 
konservatorių partijai Įvedė energinga premjerė Mar
garet Thatcher, šiomis dienomis besilankanti Washing
tone. Šia proga didžioji amerikiečių spauda priminė 
bandymų rezultatus. Prieš tai Anglijoje infliacija sie
kusi 10%, pritaikius prem. Thatcher ’planą, pašoko iki 
22% ir tik dabar nukrito iki 13%, žymiai padidinus sa
vo naftos gamybą. Bedarbių skaičius padidėjo vienu 
milijonu ir pasiekė 2,4 mil. auksčiausį lygĮ nuo depresi
jos meto. Pakilus kreditui iki 24%, prasidėjo masiniai 
Įmonių bankrotai, labai apsunkinę -ekonominę krašto 
padėtį. Numatytas 1980-81 m. biudžeto deficitas 7 bi
lijonais dol. sumai, jau artėja prie 23 bil. dol. ribos. 
Teko premjerei Tatcher Įvesti papildomą mokestį nuo 
visų gaminamų prekių, kad išsigelbėjus nuo finansinės 
didžiulės katastrofos. Nežiūrint šios sunkios būk-

Jules Breton Ūkininkas

ANTANAS PLEŠKYS

Amerikos problemas svarstant
Esame šio krašto piliečiai, kurių antroji ir trečioji 

karta yra tvirtai Įaugusi Į Amerikos tautos ir valstybės 
organizmą. Todėl Amerikos lietuvių nemažiau už kitus 
yra susirūpinę Amerikos nauju posūkiu vidaus ir pa
saulinėje politikoje, nes tiesioginiai liečia mūsų išeivi
jos gyvenimą ir netiesioginiai Lietuvos likimą.

Amerika pergyvena rimtą ūkinę ir finansinę krizę, 
nes negali apvaldyti infliacijos, aprūpinti darbu bedar
bių. išiudinti pramonę iš stagnacijos ir ištesėti naujai 
kylančiu socialiųjų reikalavimų. Buvęs prez. Carteris 
'r demoki/atų dominuojamas Kongresas buvo Įsiparei- 
goję^iirfkėjams pašalinti visas Ameriką užgulusios bė
das. bet po keturių . valdymo metų reikalai žymiai 
pablogėję. ' ■: t ' 1

Nusivylę rinkėjai išrinko naują respublikonų pre
zidentą ir Senatą, palikdami demokratų daugumą At
stovų rūmuose. Naujai išrinktas prez. Reagan pasiūlė 
svarstyti radikaliai pakeistą biudžetą, pagal kuri jau 
ateinantiems metamss išlaidos būtų sumažintos 41 bili- 
jonų dol. ir tuo pačiu laiku būtų mažinami federaliniai 
mokesčiai po 10% kasmet, kol po trejų metų pasiektų 
30% ribą.

Pagal prez. Reagano ir jo patarėjų filosofiją, Įgy
vendinus ši planą, galima bus subalansuoti biudžetą 
1984 m., tuo būdu pašalinant pagrindinę infliacijos prie
žastį. Sumažinus mokesčius ir suprastinus valstybini 
aparatą būtų atpalaiduoti milžniški kapitalai investa
vimui Į pramonę, prekybą ir komunikaciją, kas išjudin
tų ekonomini gyvenimą ir išvestų Ameriką vėl ant pro
greso ir gerbūvio kelio.

Vos paskelbus ŠĮ planą, pasigirdo daug protestuo
jančių balsų, nes giliai palietė neturtingųjų sluoksnių 
socialini aprūpinimą ir finansavimą miestų bei sunkiai 
besiverčiančių ūkinių šakų. Tačiau žymiai kietesnė kri
tika ateina iš ekonomistų pusės, kurie prisibijo, kad 
prez. Reagano planas gali Ameriką Įklampinti Į ūkinę 
katastrofą su labai sunkiomis socialinėmis ir politinė
mis pasekmėmis.

Niekas negali užtikrinti, kad nuo mokesčių atpa
laiduoti pinigai nebus suvartoti skolų apmokėjimui, gy

lės, premj. Thatcher yra Įsitikinusi, kad jos taikoma 
karti medicina ilgainiui išgydys amžinai sergantį ligo
nį nuo chroniškų ligų. Su savo idėjomis atvyko Ameri
kon, kad moraliai parėmus prez. Reagano panašų ūki
nį sprendimą. -j~

Ar prez. Reagano planas praeis pro Atstovų Rū
mus, kuriame demokratai sudaro daugumą ir yra pasi
ryžę neleisti sugriauti socialinių laimėjimų, tai būtų 
netolimos ateities klausimas. Vienok, atmetus Reagano 
planą, negalima palikti esamos padėties po senovei, nes 
metai iš metų didėjanti deficinai ir infliacija sugriautų.ir 
Amerikos užbrėžtą pasaulinę politiką, sulaikyti Sovie
tų ekspansiją. •

Padėtis yra .rimta ir be radikalių priemonių nebus 
galima išeiti iš užburto rato. Pagal žinovų analizę, vi
so blogio šaknys neišplaukia iš biudžetų deficitų, bet, 
kad unijos ir bendrai visi dirbantieji,- Įskaitant ir tar
nautojus, derybomis ir streikais išreikalauja aukštus 
atlyginimus, kurių neįmanoma padengti iš gaunamų 
pajamų.

Pav., automobilių pramonėje unijos buvo iškovo
jusios trejų metų kontraktą, pagal kurį atlyginimai bu
vo keliami po 10% kasmet. Priedui buvo išsikovotos žy
miai padidintos pensijos, ilgesnės atostogos ir išmokė
jimai nedarbo metu. Panašius kontraktus yra laimė
jusios kitos unijos,kas privertė ir ne unijų darbininkams 
žymiai kelti atlyginimus.

Tuo tarpu ekonominiai rodikliai rodo, per kelius 
metus visa gamyba vos pakyla 1—2%, o paskiro darbi
ninko produktingumas krenta. Be to, žymiai sumažėjo 
darbo kokybė, nes tenka atšaukti milijonus anksčiau 
pagamintų automobilių Įvairioms pataisoms. Kaip tik 
šiais metais visos didžiosios unijos turės sėsti prie de
rybų stalų su kompanijomis ir vėl reikalaus didelių pa
kėlimų už darbą, visai neatsižvelgiant Į sunkią ekono
minę padėtį.

Net ir tuo atveju, jei nrez. Reagano planas būtų 
pilnai priimtas Kongreso ir net per vienus metus pa
sisektų subalansuoti biudžetą su perteklium, bet nesu
varžius Įstatymais unijų galios ir nenustačius darbi
ninkų ir tarnautojų reikalavimų ribos, infliacija nebus 
sulaikyta, pramonė neatsigaus ir nedarbas nesu
mažės.

Kamantaitė ir Gečytė teisinasi ir kaltina
Tokia yra jau beveik kiekvie

no nusikaltėlio ]>sichologija, kad 
pateisinus savo nusikaltimą, vi
sada kaltina kitus. Panašiai el
giasi ir dvi lietuvaitės Daina 
Kamantaitė ir Aušra Gečytė.

Prieš keletą metų,, lietuviško
je spaudoje pasirodė priekaištų 
Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje,-dėl jos mokiaių ekskursi
jų j okup. Lietuvą, kurias orga
nizuoja specialiai okupanto su
kurta organiza’cija- • -— ; “Tėviš
kės” draugija. ... p į'.-

Tuo ;reikalu Lietuvių’ Moterų 
klubų federacijos — LMKF na
rė Eug. Treimanienė straipsnyje 
“Dėl ekskursijų” (“Draugas”, 
1981.2.10) rašo:

“Lietuvių Moterų klubų fede
racija... prašė gimnazijos (li

tais nuo ekskursijų. į pavergtą 
Lietuvą dėl žinomų priežas
čių. . .”

“1980 m. vasario 13 d. Vasa
rio 16-sios gimnazijos direkto
rius parašė LMKF-jai laišką, 
kad nežinąs, kas o'rganizuoja 
ekskursijas. Ekskursijos vyks
tančios per Velykų atostogas, 
kai moksleiviai pereina tėvų ži
nion, atseit, gimnazijos vadpvyi 
bė tada nebejauti ^atsakingų uz 
savo inokslęjvių .veiksnius. Bet 

■ gi-moksleiviai Į ekskursiją re
gistravosi jau 1980 metų sausio 
mėn.

A. Gečys moko, kad reikia 
palaikyti ryšį su tautos; ka
mienu”.

Ginlnazijos direktorius, kaip 
Pilotas, nusiplcVė rankas ir visą 
atsakomybę, ir kaltę dėl “Tėviš-rektoriaus (Vasario 16 — A.PI.) 

paveikti gimnaziją lankantį jau-' kės” draugijos organizuojamų 
nimą, kad susilaikytų 1980 me-(ekskursijų į okup. Lietuvą su-

Šio opaus klausimo vengia pajudinti prez.. Reaga- 
nas ir Kongresas, nes skaitosi su unijų milžiniška ga
lia, tad ieškos sprendimo tose srityse, iš kur nesitiki 
didelio pasipriešinimo. Vyriausybės neryžtingumas ne-1 
išspręs susidarusių problemų, kurias savo keliu kom
plikuoja išaugusi milžiniška valstybinė biurokratija su 
savo popierizmu ir korupcija, naftos ir kitų žaliavų kai
nų staigus kilimas, didėjanti konkurencija pasaulinėse 
rinkose ir auganti Sovietų ekspansija.

Šios problemos turi būti išspręstos, jų negalima vis 
atstumti kitiems metams ar kitiems rinkimams, nega
lima demagogiškai suversti atsakomybės ant vienos ar 
kitos partijos, ar Kongresui atsisakinėti nuo aiškaus 
sprendimo, pasiduodant savo rinkėjų ar lobistų spau
dimui, nes nuo jų sprendimo priklauso Amerikos, Va
karų demokratijų ir viso likusio pasaulio likimas.

V. K.

vertė mokinių tėvams, čia yra 
tiesa, bet ne visu 100%. Daug 
įtakos į mokinius turi ir gimna
zijos vadovybė.

Dabar kyla toks klausimas, 
ar Alg. Gečys ir Vytautas Ka
mantus — Liet. B-nės vadovai, 
išleisdami į Vasario 16-sios gini- 
naziją savo mylimas dukreles, 
Įspėjo, kad 1980 metais okup. 
Lietuvoje bus švenčiama Lietu
vos pavergimo (pagal okupan
tą. įsijungimo į Tarybų S-gą) 
40 metų sukaktie^ šventė ir ar 

_ prašė, , kad jos ten nevvktų nei 
pačios vienos, ir tuo labiau su 5 
okupanto “Tėviškės” draugijos 
organizuojama ekskursija, ir, 
kad tuo neprisidėtų prie' bku-' 

. panto propagandos platinimo 
apie . Lietuyos. savanorišką įsi
jungimą. Jos pačios to galėjo ir 
nesuprasti, nors D. Kamantaitė '■> 
didžiuojasi, kad ji jau 19-oš me
tų ir pilnametė. Tuo blogiau. į 
Pilnametė turėjo jau šiek tiek 
protauti.

Tų mergaičių tėveliai, kaip « 
LB-nės vadovai, turėjo žinoti ir Į 
suprasti, kad jų dukrelių 1980 
metais lankymasis pavergtoje 
Lietuvoje su pavergėjo-okupan- < 
to “Tėviškės” draugijos .suorga- į 
nizuota ekskursija, labai neigia
mai paveiks lietuvių patriotine ; 
visuomenę ir jaunimą, tiek ten, 
tiek ir bia.

Toliau p. Eug. Treimanienė 
rašo:

(Bus daugiau)

— Pateikdamas naują biu
džetą 1982 fiskaliams metams 
Illinois valstijos gubernatorius 
James Thompson pažymėjo, kad 
120 mil. dolerių padidinta me
dicinos pagalba tiems, kurie bū
tinai reikalingi šios pagalbos.

PlRKITg

P. L.

KŠYŽANOVSKIO BE CENZŪROS 
VILNIAUS “MATECNIKAS”

(Tęsinys)

Miesto vandens institucijoje naujasis etapas 
pradėtas iškilmingai — “Lietuva tėvynė mūsų” 
sugiedotu tautiniu himnu, vietoje buvusio Inter
nacionalo. ir poros dirbusių žydų išnykimu. Vė
liau atleista eilė lenkų tarnautojų, ir jis pats buvo 
atleistas, šalia vokiečių Gestapo Įkurtas ir lietu
viškas “Saugumas”, tvirtina autorius.

Memuarų autorius, vokiečių okupacijos pra
džioje, įsidarbino “Teichabteilung” prie Vilniaus 
“Gebietskommissariat’o” ir tos srities interesais 
rūpino rusų belaisviams patalpas rtetoli Turgelių 
(Turgiel), “Andrzyjewsszczyzna” dvare, priklau
sančiame gen. Želigovskiui.

Su skausmu perdirbinėjo Vilniaus pamilto 
generolo dvare įvairias pagal vokiečių taisykles 
belaisviams patalpas. Jis dėsto:

“Vilnius nepamiršo 192° metų spalio 9 dienos, 
kuomet jo vadovaujama lietuvių-baltgudžių (Li- 
tev\sku-Bieloruska) divizija užėmė miestą, bolše
vikų nerleistą (paskirtą) Kauno ietuvai, kas davė 
pradžią ta p vadinamai Vidurio Lietuvai (Litwa 
Srodkowa). Gen. Želigovskio žygiu buvo sulaužy
ta taip vadinama Suvalkų sutartis (prisipažįsta 
.altorius), Lenkijos ?ū Kauno Lietuva sudaryta.

Vienok tas politinis pasitikėjimo sulaužymas pa
kreipė Į teisingą dalyko padėtį. Juk Vilnius buvo 
iš pagrindų lenkiškas (Wilno bylo przecie do 
gruntu polskie). Vienok buvo tai “beatum scelus” 
(palaimintas nusikaltimas), — baigė autorius.

Jam sudarė skaudų Įspūdį, kuomet susitiko 
dvare su girtais lietuviais Turgelių (Turgielach) 
valsčiaus valdybos, kurie su pasididžiavimo sa
tisfakcija gėrė degtinę gen. Želigovskio valgo- 

j iriajame ir keikė Želigovskį...
žydai neturėjo teisės vaikščioti šaligatviais 

su geltonom Dovydo žvaigždėm ar “Jude” ant nu
garos. Pradėjo juos varyti, neva, Į “darbus*’. 
Tuomet dar nežinota, kad tie “darbai” baigdavu
si tuojaus už miesto nuo lietuvių automatinių 
ginklų. Likę veltui laukė “iš labai toli” “darbo 
stovyklų”. Nuolat buvo matomos kolumnos, sun
kiai kojas bevelkančius su pundais ant pačių, ar 
traukiančius grindiniu, vos besijudinančius, iš 
badėjusius nnkankintus žydus. Enančius šalia 
su žaliomis unniformomis, gerai nuaugusius su 
šautuvais policininkus lietuvius. Pasitaikydavo, 
kad kuris nors nužiūrėjęs sau krovinį, varomojo 
vos bevelkantį, nuo kolumnos atsilikus}, mlūsė 
šautuvo buože, ar nagaika iki tol, kol pastarasis 
sunkaus nešulio atsisakė. Tuo metu prisistatys 
iš šalies godus civilis, jo bendrininkas, godžiai 
čiupdavo nešulį ir dingdavo. Vėliau grobiais pa
sidalindavo.

Pirm negu getto buvo įkurta, rašo autorius, 

ėjo gandai, jog Lietuvoje pagrindinai vyksta žy
dų likvidacijos miesteliuose ir miestuose, išsky
rus Kauno ir Šiaulių, kuriuose liko keletas tūk
stančių. Gestapo patvarkymu, Įsteigtose getto- 
še. Vilniaus žydų dalis, ypač vyrai, privalėjo 
dirbti Įvairiose karo reikalams Įmonėse ir buvo 
leista pasiimti iš getto šeimos narius. Visi kiti 
suvaryti Į lietuviais apstatytus getto senamiesty 
tarp mūrų. Pradžioje Vilniaus getto talpino apie 
70,000 žydų, gi rugsėjo pabaigoje tik 39,000. Ta
me skaičiuje buvo “gyvenančių nelegaliai”, ku
rie slėpėsi rūsiuose, kanaluose, užmaskuotuose 
kambariuose ir kitose mūrų slėptuvėse.

Atsimintinos iki dviejų tūkstančių žydų, vai
kų, moterų, senių ir net jaunesnio amžiaus vyrų 
kolonos, slenkančių iš getto Lukiškių kryptimi, 
iš kur sunkvežimiais gabenti Į Panerius. Ten 
specialūs, anot autoriaus, lietuvių daliniai, deg
tine nugirdyti, grobio viltimis pradžiuginti, ėmė
si darbo. Iš tos epochos jiems pritapo “Strzelcy 
Ponarscy” (Panerių šauliai) titulai.

Dirbantieji žydai “Beutesammelstelle’j”, t. 
y. užgrobtuose karo amunicijos sandėliuose, ku
rią (amuniciją) paliko galvotrūkčiai besitrau- 
kantieji bolševikai, taip pat ir lietuvių armijos 
daliniai, nes vokiečiai nuginklavo lietuvių kariuo
menės pajėgas, priklausančias sovietų armijai, 
su išimtimi policijos funkcijas vykdančius, ar 
pagalbinius, pav., “Strzelcy Ponarscy”. Minėtuo
se sandėliuose nuginkluojamieji daliniai atidavė 

gnklus Į žydų rankas. Vėliau, lenkų konspiran- 
tai kartu su autorium, veikė su minėtais žydais, 
sabotuojant, sprogdinant traukinius, vagiant iš 
sandėlių įvairiausias sprogstamas medžiagas, 
amuniciją, klastojant bei padirbinėjant doku
mentus.

Konspiracinio veikimo siūlas ėjo iš Varšu
vos. Buvo paskirstyta rytų Europa į apygardas. 
Autoriaus veikimo plotas buvęs Vilniaus kraš
tas, buvusiose prieškarinės Lenkijos teritorijos 
ribose. Jis buvo inkorporuotas į “Okręg Wojs- 
kowy Armii Krajowej w Wilnie” (Krašto karo 
apygardos armija Vilniuje), šiaurėje siekė be- 
beik Daugpilį. Atrodo, buvo riba—Dūkštas, Tur
mantas. Būdinga, kad vokiečių bijota, lietuvių 
vengta, gi kovota prieš vokiečius. Bolševikų ne
liesta, vengta. Tačiau bolševikų partizanai, susi
dūrę su lenkais konspirantais, juos nakino.

Auntorius, lankydamas Šiaulius, užėjo į 
“Gebietskommissariat’ą” gauti leidimą į Vilnių 
vykti, kur jaunas, simpatitiškas vokietukas 
klausė:

— “Wilna? Wo ist das? Liegt das in Lit- 
tauen ?”

— “Ja, gewissl — patvirtinęs tai, ko iki tol, 
niekad nebuvo išreiškęs Lietuvai Vilnaus pripa
žinimą. ( !)

(Bus daugiau)
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Kauno bazilika

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių pianą 3/4 psl., vardų 
rddykiės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana“, 200 psx, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino ik.d 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas no.ės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis j;

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, 1L bOboZ

otu fALL V. DARGlb f
“Lietuvos Aidai’
KAZl= BRA.ZDŽ1ONYTE

Programom veaej.

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., lz:30 vai. p.p. '■ 
iš WT1S stoties, 1110 AM Dan^a

2646 W. 71st Street

žmona, duktė, sūnus su šeimo
mis.

* * *

e Izabelė Paraminaitė Aglins- 
kienė, šiaulietė, 69 m., mirė 27. 
5. 80 Brazilijoje. Liko 3 sūnūs ir 
3 dukros ir kiti šeimos nariai.

» * *

o Jim Urmanas, 90 m., mirė 
22. 4. 80, JAV. Jo palaikai tapo 
sudeginti. Velionis tik kovo 29 
d. išk.lmingai paminėjo Lietu
vių Klube, kur dalyvavo 
traugų.

ARMĖNAI KERŠIJA
TERORISTAMS

oįm*’ - w> ■. r»

TUVIŲ DIREKTORIUI

CHARLj STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

200 F I
TeL 226-1344

SS

I
s
I 
į

1729 South Halsted Street, Chicag-o

Diu FitANb. FLECKA& 
OPrOMilKlSfA* 

AaLBa Ultfi’UYlfiEAi 
26X6 W. 7X »>. J SU /J/-ii4ir 

Lljiiajji ai it. sfiim i at, tunu, 
cuCUc, .ew*i

aisu. .. ^uirifriį. jMuryu ura.

Dr. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PRUSTAIOS CHIKURGUA 
2056 WEST 63rd STREET 

vaiauaos; antraa. 1—i popiet, 
Ketvirtai. 5—7 vaL vaK. 
Ofiso telefonas; 7/6-2SS0, 

Rezidencijos telel.; 448-5545

Upytės Draugiško kluoo susirinki
mas įvyks penKtacLerų, kovo b* d., 
Aneles KojaK saieje, ^ouO b. Talniaa 
Avė. Braozia 1 vai. pupxet. i\ axiai 
prašomi aisdankyu, nes dus aaug i 
svaroių pasicarimų ateities veiKios 
reikalais. Fo susirinkamo dus vaišes.

A. Kaiys

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo eilinis narių susirinkamas 
įvyKs seKmaaiem, kovo 8 a., i vai.

. popiet, Aneies Aojak salėje, 4500 bo.1 
I Taxman Avenue, in anai prašomi atsi- 
lankyti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rašt.

—--į- tt t* L
u <r—•«— i 

tįl* 4*^
i e i ® r • į ė :

DR. C. K. BOB6U5
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų eiururgij*.
5025 CENTRAL A.VK<

St. Petersburg, F’la. 3371U
TeL 1813) i21-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS, TeL 925-8063

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstu m y.

ANTANAS VILIMAS
Tek 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
frsciadienio popietę nepažįsta- 
ai žmonės paleido’ kelis šūvius 
du turkų diplomatus ir vieną 

jankininką. Diplomatas Resat 
Morali buvo užmuštas vietoje, 
xartu su juo gatve ėjęs ambasa
dorius tarnautojas Tecelli Ari 
buvo sunkiai sužeistas, o banki
ninkas Ilkav Karakoc paspruko 
nesužeistas.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
TeL 737-8600-01
S837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

Už kelių valandų nepažįsta
mas žmogus pranešė Paryžiaus 
radijo stočiai, kad turkus nušo- 
/ė ir pašovė Armėnų armijos 
nariai. Jie keršija turkams už 
1915 metais turkų karo’ jėgų iš
žudytus penkis milijonus armė
nų, gyvenusius šiauriniame 
Kaukaze. Turkų vyriausybė bu
vo įsakiusi kariams žudyti visus 
armėnus, šimtmečiais gyvenu
sius Kaukazo pašlaitėse.

Paryžiaus policija jau seniai 
bando išaiškinti slaptos Armėnų 
armijos veiklą, bet jiems vis ne
siseka.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

ENTAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

>605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

© Jurgis Liutkevičius, mari- lietis, 84 m. mirė 12 7. 80, FL 
jampolietis, 79 m., mirė 2. 6 JBp ir Varela -mieste.
Rosario mieste. Palaidotas EI
Salvador kapmėse. Liko žmona 
Ono S^niunaitė, sūnus Alberto 
su šeima ir kiti gimines.

* *
S Vladas Veseliauskas, gyve

nęs

Palaidotas 
FL Varela kapinėse. Liko žmo
na Elzė Brazinskaitė, duktė Jua
na su vyru Fr. Martinez ir anū
kai: Jorge- ir Mabel. Lietuvoje 
sesuo, JAV brolis su šeima. Ve
lionis buvo sąmoningas lietuvis.

— Irano kalnų sniegas užver
pė ištisų kaimą ir užtroškino 50 
gyventojų.

Argentinoje staiga mirė ‘ Jo namus lankė lietuvių spau-
* j JAV. Liko serganti žmona Euf- da. Bendravo su lietuviais. Ilga-

įstoti nariais 1 susirinkimą kovo 11 d.1 rozma Navickaitė, svainis Kazys mečių A. L. Balso prenumerato-
Pensininku Sąjungos valdyba kvie

čia visus S-gos nanus ir norinčius 
ei . - “ -
i2 vai. popiet Šaulių namuose, 241/ 
: W. 43rd St. Bus valdybos praneši
mai, įspūdžių pasidahmmas visų rū- 
pxmais Klausimais ir ta proga bus ga
lima sumokėti nario moKestn V-ba

i

NIEKUOMET NEVĖLU

Norkus, kuriam pranešė Vlado rių šeimai reiškiame nuoširdžią 
mirtį. .. 1 užuojautą. J.--K *

Ukmergiškis, 81 metų, mirė 19. 
7.80. Palaidotas Flores kap. Ve
lionis turėjo medžio apdirbimo j 
įmonę. Gyveno vienišas. Pasku-į 
tiniu laiku beveik visai neteko 
regėjimo. Kadangi artimų gimi-- 
nių neturėjo, ji lankė ir jam pa
dėdavo kaimynai ir iš Lietuvos 
laikų -draugė Domicėlė Kybar-{ 

•taitė Butkuvienė. Ji dažnai lan
kydavo savo kaimyną ir ilgų me 
tų, dar iš Lietuvos laikų draugą. 
Jis tą dieną ją prašė atvykti, 
lyg ir nujausdamas savo mirtį. 
Kuomet ji atvyko jis jau prieš 
valandą buvo miręs. Ji labai su
sijaudinusi kreipesį į veikėjus, |

Tėvas komunistas, o 
sūnus bėgo iš ‘rojaus’

Vincas Žilionis buvo komunis
tas ir dėl to buvo atleistas iš 
liaudies mokytojo 'darbo. Ru
sams užėjus, jis buvo paskirtas 
Pradžids mokslo departamento 
direktoriumi. Bet jis rusais ko
munistais irgi nusivylė. Tą nu-1 
sivylinią rodo šie taktai:

Antros okupacijos laiku jo sū
nus su draugu stengėsi pabėgti 
iš “rojaus’V Jis mėgino patekti 
į Turkiją. Kodėl tokį planą tu
rėjo, kas gali žinoti? Bet prie 
sienos buvo suimtas ir pasodin
tas melams į Taškento kalėjimą. 
Tėvas, Vincas Žilionis, lėktuvu 
nuskrido' sūnaus aplankyti kalė
jime. Pasirodo, Žilioniai turė jo j 
planą nuo okupantų kaip nors 
išsprukti. Žilionio žmona jau 
buvo Lenkijoje. Kai sūnus sugrį
žo iš kalėjimo, Vincas Žilionist 
nuėjo į dantų universiteto kani- j 
ką dantų gydyti. Ten jam įleido j litinė biografija parocc vėl vie 
injekciją. Po injekcijos jau ne-1 no savo laiku buvusi: Lietuve* 
teko dantų taisyti, bet buvo nu- komunisto nukomumslinėjimą 
vežtas į ligoninę, o ten gydyto
jai, visaip j-į gelbėdami, nega.ėjc 
padėti. Vincas Žilionis mirė. Bu
vo palaidotas valdžios lėšomis

I gana iškilmingai, kaip Hitlerio 
nužudytas generolas Rocmeris. 
Kai šitaip baigėsi šeimos pla
nai, žmona iš įlenki jos sugrįžo 
į Lietuvą.

ši trumpa Vinco' Žilionio po-

• Stasys Kasiulis, 68 m., mi
rė 19. 6. 80. Palaidotas Avella- 
nedos kapmėse. Liko sūnus ir 
duktė.

*T?

e Antanas Saladžius mirė 27- 
6. 80, Bęrisso mieste. Palaidotas 
Berisso kapinėse. Liko žmona 
Liula Gurkenytė, sūnus Jose, 
duktė Nelida su šeima, seserys 
Leonora ir Veronika, brolis Jo
nas Saladžius.

e Vladas Rukšėnas, dzūkas, 
71 m., mirė 6. 7. 80. Palaidotas 
Sarandi kapinėse. Liko žmona 
Elena ir 2 dukros su šeimomis.

OXJcLU.LAXXXU.Ol JLLVljULOĮ X VViXAX'-j j ,*x 7T

kad padėtų velionį palaidoti; kas i Bronius Norkus, joniškietis, 73
ir buvo padaryta. Dabar velio- 
nies patikėtiniai, su kuriais yra 
bankuose virš 3 milijonų pezų, 
tariasi kaip geriau įamžinti gero 
tautiečio atftiintį su jo sunkiai 
uždirbtais pinigais kuruos jis pa 
liko.

* ■£ «
Kazim‘eras Salučką, pasva-

m., mirė 6. 80, Buenos Aires mies 
te. Palaidotas Chacarita kapinė
se. Liko žmona Bronė Kvedara
vičiūtė. sūnus Norberto. Lietu
voje brolis Antanas ir kiti gimi
nes. Ilgamečių A. L- Balso pre
numeratorių šeimai reiškiame gi
lią užuojautą,

. U: Vi

s

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO &ERMEXIN6 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

o lokių atsitikimų buvo daug
Kurtinaitis

’ARTIluiun iuuQ iiiL - Jp. ■-.
Jml

Daktaras: “Meskite gėręs! 
3’laiyiai gyvendamas, savo ain
ių pratesite mažiausią visą de- 

š mtinetį”.
Pacientas: “Ar ne per vėlu 

mesti, ponas daktare?
Daktaras: “Mesti gerti niekuo

met nėra per vėlu”.
Pacientas: “Na, tai aš dešim

tį metų dar palauksiu”.

LAIMĖ

— Turi vyrą ir vaikus. Ar jie 
su tavim laimingi?

— Koks klausimas? Pabandy
tų jie nebūti laimingi!

Motiejus Žvirblis, rokiškėnas,
68 m., mirė Brazilijoje. Liko Į

Nuo

1914 metu

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
I f 1410 So. 50th Ave^ Cicero
0 Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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Midland bavings rptar- 
nauja taupymo k. ..amu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už" mums parodytu 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi 
ateitvie.

Sąskaitą apdraustos 
lld 540,000

2657 W. 69 STREEV 
Chicago IL 6062 

T±< 925-7400
8929 SO. Marlėm AvtL 

Bridge view, IL *045' 
Tel. 598-9400

ū

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE S0RINI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tek: 652-5245

Aikštės automobiliams pastatyti

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Passbook bavin gs

4 \ savings 

(Minimum Sboci 
Certdbcat*

r*<roy



SU LIETUVIAIS PASAULYJE
SUSIŽEIDĖ J. BLIČDŽIUS ja kilio, jeigu nekiršina vienos 

kitaip manančių grupės prieš 
kitus ir jeigu dirbama Lietuvos 
ir lietuvybės naudai ir gerovei”. J 
“LIETUVIAI SPORTININKAI |

AUSTRALIJOJE” t
Lietuvon sporto veteranas krep | 
įninkąs Leonas Baltrūnas sure- !

Žymusis Škotijos veikėjas Juo 
zas Bliūdžius, prieš Kalėdas va
žiuodamas motoiklu, susidūrė 
su dviem automobiliais, kaip’ 
rašoma “Išeivių Drauge” (Sko-i 
tija), ir buvo sužeistas, bet ne-; 
persunkiausiai.
TABITHAI ANDRIŪNAITEI ■ dagavo knygą “Lietuviai sporti- j 

AUKSO MEDALIAI : niekai Australijoje”. į
Sausio mėn. NSW (New South 

Wales, Australija4 plaukimo pir-' 
menybėse Tabitha Andriūnaitė^ sporto gyvenime, 
laimėjo 6 aukso medalius, kartu Į 
pagerindama 6 naujus NSWį 
plaukimo rekordus.

Tabitha yra 12 metų amžiaus 
ir dalyvaus Australijos plauki
mo pirmenybėse.

R. BABICKUI PREMIJA
60 metų velkantis Clevelando 

lietuvių klubas nuo 1976 m. pra- 
ė'o skirti kultūrinę ir visuome-! vietmėje valdžioje Lietuvoje, ko 

! rnunistų partijoje, komsomoie, 
; profsąjungose ir MOPRe (tarp

tautinė organizacija revoliuci- 
ninkams remti). Daug žydų tada 
buvo skiriami valdžios vietoms, 
nes lietuviai komunistai netiko 
dėl menko.išsilavinimo. Remda
masis sovietų šaltiniais jis nuro
do žydų ir lietuvių aukštesnių 
pareigūnų pavardes ir kt. Esą, 
j:e labai plačiai talkino sovieti
nei sistemai, įskaitant ir žmonių 
siuntimą į Sibirą. Dov Levin sa
vo straipsnį baigia šia išvada:

“Tuo būdu tautinė lietuvių gė- •

Knygoje yra sukaupta 30 me- į 
tu įvykiai Australijos lietuvių

PASAKOJIMAS APIE 
LIETUVOS ŽYDUS

“Tėv’škės žiburiuose” rašoma, 
d “Soviet Jewish affairs” 19801:

j m. Nr. 2 išsispausdino Dov Le-
i vino straipsnį “The yearsjin the» 
j Soviet Lithuanian Establishment

194->41”. Ten autorius aprašo 
žydų dalyvavimą pirmojoje so-

ninę 1.000 dol. premija veikbe-Į 
siems Clevelando bei Ohio v 
tijos lietuviams.

19Į0 m. tokia prom:ja b 
paskirta muzikos ir sporto 
tuz:astui Rytui Babickui.

R. Babickas jau 25 metai kaip j 
yra A. Mikulskio vadovaujamo: 
M. K Čiurlionio ansamblio kon-J 
certmeisteris, įsteigė Clevelando i

4 . i
vyrų oktetą ir eina choro vedė- j 
jo pareigas šv. Jurgio parapijos.; 
Sporte pasižymėjo kaip tinkli-Į 
ninkas. Iš profesijos yra elekt-} 
ros inžinierius. O savo’ metu su-

ženklan už mokinių bei deblu- 
tančių koncertų propagavimą at
siuntė $25 auką Naujienų para
mai. Dėkui. Tais koncertais do
misi visuomenė, ypač įvairių or
ganizacijų renginių vadovai, ieš
kodami naujų žvaigždžių ruošia
moms programoms.

— Dėkui P. Vaičaičiui, Largo, 
Fla., už nuolatinę paramą. Dė
kui už gerus linkėjimus ir už 
atsiųstą penkinę kalendoriaus 
proga.

— Inž. Kostas Burba, Western 
Springs, III., be raginimo pratę
sė prenumeratą, o savo gerus 
linkėjimus atlydėjo 5 dol. auka. 
Dėkui.

— Juozas Ulevičius, gyv. Mar
quette Parke, veiklus visuome- 
nėję ir aplinkoje, kartu su me
tine prenumerata atsiuntė $5 
auką- Dėkui. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui už Naujienų 
ir jų platinimo vajaus palaiky
mą, taip pat už įteiktus $2 ka
lendoriui.

konferencija. Lietuvių buvo 20.
DAIL. PR. LAPĖS PARODA
Dail. Pr. Lapės tapybos dar

bų paroda lapkričio mėn. buvo 
suruošta vienoje New CannanlUb inžinieriui. bdvu m<cvu. ; 1UO OuCLU GlUune lietuvių gc- t »uiuuiLci vienoje iww rainiem

kėlė didelę spaudos reakciją su- • Įa dėl trumpalaikės nepriklau- j (JAV) galerijoje- Parodooje bu-
organizavimą lietuvių krepši
ninkų premionės į Lietuvą.

25 METAI “TĖVIŠKĖS 
AIDAMS”

somybės telkėsi iki tam tikro 
laipsnio žydų adresu, ši neapy
kanta ir gėla prasiveržė, kai na
ciai užėmė sovietinę Lietuvą

vo išstatyta 30 darbų, daugiau
sia pajūrio motyvais.

Dail. Pr. Lapė dabar atsidėjo 
kūrybai, o anksčiau dirbo kaip

Žemi — Pardavimui y Kamai, Žemi — PartUvIrwC 
REAL ESTATE FOR SALS I EEAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
iR 2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS. j 

^»£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22^2 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774$

BUTŲ NUOMAVIMAS
> MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAM 

• NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

TISŲ RCŠIŲ 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

1 šeimoms.

•»w

rs»

Vasario 11 d. savaitraštis “Te-j 
viškės Aidai” (Australija4 šven-- 
tė 25 metų jubiliejų. To laikraš-. 
čio ilgametis redaktorius yra D. ! 
Britanijai pažįstamas kun. Pr. j 
Dauknys. į

V. Kazokas, “Mūsų Pastogės” j 
redaktorius, sveikinamas “Tė-1 
viškės Aidus” sukakties proga,!* irašo:

“Lietuviškas spausdintas žodis 
išeivijoje atlieka neribotai dide
lę misiją lietuviškame gyveni
me, jeigu vienas kitam nepasto-

paskutinėmis 1941 birželio die-j mokytojas.
Į UNIVERSITETUS

“Mūsų Lietuvoje” rašoma, kad 
nemaža Sao Paulo lietuvių ko
lonijos jaunimo dalis išlaikė sto
jamuosius egzaminus į įvairius 
Brazilijos universitetus.

L VIJŪNAS NEBENEŠIOS 
LAIKRAŠČIO

nomis. Tai buvo reikšmingas | 
veiksnys žydų — lietuvių santy-l 
kiuose tame nelemtame Lietu-; 
vos žydų laikotarpyje”.

DEMONSTRAVO 
MOKSLEIVIAI

Lapkričio mėn. prie Kanądos 
parlamento rūmų Otavoje; de
monstravo daugiau kaip 70 gru
pė lietuvių, latvių, ukrainiečių, 
vengrų ir žydų kilmės mokslei
vių, protestuodama prieš sovie
tine vergija rvšium su Madrido
-----  — r— — - - -  , - T— f

“Tėviškės Žiburiuose” rašo
ma, kad “kovotojas už tikinčių
jų teises ir narys katalikų komi
teto Tikinčių'ų Teisėms ginti 
kun. Juozas Zdebskis, važiuoda
mas savo draugo automobiliu, 
nežinia kokiu būdu apdegė. Nu
gabenus jį ligoninėn, prisistatė’ 
trys civiliškai apsirengę vyrai ir 
pareikalavo perkelti jį veneri
nių ligų skyrium Ligoninės gy
dytojas pasakęs, kad nėra pa
grindo taip daryti. Tada tie trys 
vyrai pasisakę, kas jie esą, ir pa
grasinę gydytojui.

Sužinoję apie įvykį, kun. Zde- 
bskio draugai parsivežė jį namo, 
ir ten jis gydosi.

Iš Ettr. Lietuvio

PASSBOOK 
SAVINGS...

Compcuadcd
Quarterly

OUR SAVINQ3
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

AT OUR 10W RATS

Mutual Fec^l
Saringsand Loan

TZ1 WEST CERMAK ROAD
PSTSJt KLUAXAVSXU, ftwieRi

BOURSt Mon.Tae.Fr1.9-4

CHICAGO, ILLINOIS 6083

Fiona t Virginia 7«7747
Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1305
-— -------------------------- ------- - —-— — --------- —— - ■ — — - 1 ~ IIIPIM

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. HAUSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Ignacas Vijūnas iš Aqua Rasa 
iki šiol išnešiodavo skaitytojams 
“Mūsų Lietuvą” (Brazilija).

Sulaukės 80 metu amžiaus, 
rimtai pasiprašė atleisti iš 
pareigų.

KUN. J. ZDEBSKIS 
SUSIŽEIDĖ

tų

m.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. TaJman Avė. 
Tel. 927-3559

— Jonas Mdlaiska, LaSalle, 
P.Q., prie prenumeratos pridėjo 
$8 auką kalendoriui. Jonas Su
valkietis iš Nebraskos atsiuntė 
$3. Dėkui už aukas ir už gerus 
linkėjimus.

— Daley kolegija, 7500 So. Pu- • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
laski Rd., ruošia lietuvių kalbos duoti. Neankstą kaina.
kursus suaugusiems vieną vaka- ’ 
rą savaitėje. Kursai prasidės- 
kovo viduryje ir tęsis 6 savaites.!

į Registruotis kovo 19 ir 20 d. nuo ( 
11 vai. ryto iki 3 vai. popiet ir; 
5-8 vai. vak. 700 pastate. Teirau- į 
tis Adult Education, telefonu. 
735-3000. Čikagos gyventojams 
kursas kainuoja $11, pensinin-j 
kams veltui. Taip pat pradeda-J 
ma visa eilė kitokių kursų, i

— St. Petersburgo lituaniste ’ 
nė mokykla ruošia jaunimo' BRIGHTON PARKE IŠNUO-

kamb. butas,
4 vai. popiet Lietuvių klubo pa-{$120 mėnesiui. Pirmas aukštas, 
talpose. Programą atliks mokyk-, Turėsit mokėti šilumą ir elektrą, 
los mokiniai ir jaunimo tautinių! 
šokių “Bangos” šokėjai. Tauti-į 
nius šokius moko M. Jokūbaity-- 
tė-Sandargienė. Šventės paren
gimu rūpinasi tėvų komiteto po
nios. Bus bufetas: įvairūs val
giai, kava, tortai, pyragai ir kiti ‘ 
skanumynai. Loterijoje išmėgin-j 
sime savo laimę. Bilietai: suau-i 
gusiems — $2.50, jaunimui — $1. j 
Informacijai telefonai: 363-9873 
ir 360-7160.

ŠIMAITIS REALTY

Insurance, Income Tai

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878 arba 839-5568

RENTING IN GENERAL
— Nuomos —

! šventę balandžio mėn. 11 dieną’ MOJAMAS 31 
i 4 vai. nooiet Lietuviu klubo pa- $120 mėnpęini

Skambinti 767-2680

■

ir

— Izabelės Motekaitienės Dai
navimo studija ir Manigirdo Mo_ 
tekaičio Muzikos kursai, 714 W.|

1 30th St., Chicago, Ill., padėkos j

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įderini 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-

XAKUA N0REIK1ENS

: Z S3? Vvasf 5F.i St, Chicks, EI q Tel. WA
* Dlčalir piairiniilnxs grrof įvairiu prekį.

KAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ
'Ėr*A--ir;^‘- - IĮ ‘J*. ■ w *1—1- * IĮ t J r.8- e ;

Cosmos Parcels Express Corp.

25C1 W. St, Citkafo, DL 50S2?. — Td. WA 1-2727

— Vasario men. 16 d. rytą 
I prie Pinellas Park, Treasure Is- ! 

land, St. Petersburg Beach, S. j 
Pasadena ir Gulfport miestų sa-| 
vivaldvbiu buvo iškeltos Lietu- * i 
vos vėliavos, kur kalbas pasakė ( 
iškilmėse dalyvavę miestų bur
mistrai ir Lietuvos Vyčių atsto-J 
vai. Taip pat buvo sugiedoti JAV s 
ir Lietuvos himnai. St. Peters
burg laikraščiai, St. Petersburg; 
Times ir Evening Independent,1 padėti teisininko Prano ŠULO 
Vasario 16-osios proga davė iš- paruošta, — teisėjo Alphonse 
samias informacijas apie Lietu- WELLS peržiūrėta, "Sūduvos”' 
va ir įdėjo nuotraukas lietuvai- išleista knyga su legališkomis 
čių, pasipuošusių tautiniais rū- formomis.
bais. I Knyga su formomis gauna

— š. m. kovo mėn. 4 dieną Naujienų administracijoje 
Holy Cross ligoninėje mirė Ka- 1^39 South Halsted St., Chica 
zys Gbožeris. Gyveno Brighton ILL. 60608. Kaina $3.00. 
Parke. Kilimo buvo iš Kretingos 
miesto.

adresas: 
Campbell Avė.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FET1NGJS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

J DAŽYMAS IR REMODE-. 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Taiman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2546 West 69th Street 
Te I. REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

M. ŠIMKUI
Notary Evblk 

hNCOME TAX SERVICI 
4259 S. Maplewood. Td. 2^4-745< 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pydomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausih, didžiausia ir turtingiausia lieti’yJu fraternaimė or- 

Cxnisadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metua.

SLA — atlieka kultūrinių darbus, gelbidj ir kitiems, kurie turu 
darbus dirba.

SLA — išmokėte daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS dolerit 
apdraudų savo nariams.

STA — apdraudžia pigiausiomis kainomte. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai g»]f 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, aiekiančiani 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
>1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metame.

SLA —kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
J savo apylinkės SLA kuopą veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA jsirašyti

Galite kreiptis ir tlesfel 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N^r York, N. Y. 10001

W W. 30th S4.
TH. dll) MJ-HH

— Penktadienį, kovo 6 d.,1 
7 vai. vak. Lietuvių Sodyboje t 
įvyks Chicagos Lietuvių Span- j 
dos klubo nariu susirinkimas.; 
Bus kalbama apie rusų pastan-' 
gas suskaldyti lietuvius. Visi 
klubo nariai privald dalyvauti 
susirinkime.

.PATS SKAITYK IR DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” F. Zspclis, Agent 

2208(4 W. 95th St 
Ever®. Perk, III. 
40642, - 424 *654

.— Viktoras 
INCOME TAX 
Įstaigoje, 2951 
Darbo valandos
10 vai. ryto. Tol.: 436-7878 arba 
763-0337. (Pr.)

Valdyba I

Šimaitis pildo 
Šimaitis Realty 

W. 63rd Street.
kasdien nuo

PATIKSLINTMAS

š.m. kovo mėn. 5 d. Naujie
nose tilpusiame rašinyje “Mūsų 
mirusieji” buvo paminėta, kad 
a.a. Antaną Koncę į kapines pa
lydėjo kun. A. Zakarauskas, o 
turėjo būti — kan. V. Zaka
rauskas.

l’ž padarytą klaidą atsipra
šau. k. p.

ENERGY
WISE '

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

1 Stu*

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas 
GINTARAS P. CEPtNAS i

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryta 
iki 6 vaL vak. SeAtadienl nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal susitarimą.

776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street 

Chicago, m. 6062* 
___________________________1

— Naujienoj, Chicago, 8, HL Friday, March 6, 1981




