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SEN. SAVICKAS SIŪLO IŠ PAGRINDŲ 
PERTVARKYTI SUSISIEKIMĄ

Senatorius Frank Savickas 
siūlo leisti žmonėms Chicagoje 
ir priemiesčiuose važinėti veltui, 
nieko nemokant.

Jis apskaičiavo kiek išleidžia
ma pinigų visokiems mokėji
mams, tai galima taip viską su
tvarkyti, kad keleiviams, nerei
kėtų nieko mokėti. Jis paruošė 
įstatymo projektą, kurį pasiūlys 
valstijos. Senatui, kad jį ap
svarstytų, priimtų ir leistų vi
siems žmo’nėms miestuose nuva
žiuoti ten, kur jiems reikia ir 
kur jie nori.

— Ėsu paruošęs Įstatymo pro
jektą, kuris išspręs ilgametę 
problemą, atneš galutinį spren
dimą ir baigs nuolatinę krizę; 
kurią sukelia dabartinė kompli
kuota sistema, — pareiškė sena
torius Frank Savickas.

— Jeigu pasiūlymas bus pri
imtas, tai mano siūlomoji pro- 

* grama duos Chicagai ir jos apy
linkėms tokią nemokamą lais
vo' važinėjimo sistemą — susi
siekimą, kuris pirmaus pasau
lyje, — pareiškė sen. Savickas. 
— Ji paragins visus kitus :mies- 
tus ieškoti visai; pa u jo: būdo gy
ventoj ų" susisrėkimtniššpręsti. 
Tai bus pagrindas; susisiekimo 
problemai galu.fipai?spr^Jtr, kuri 
skatins žmones;|esli Į.^utdlftisą 
ar traukinėlį, vietoj ieškoti bū
dų, kaip gauti Stevensonbj Ei- 
senhowerio ar Kennedy greit
kelius.

—Mano apylinkės piliečių rei
kalavimai negali laukti guber- 
natorįąus, tai meSįĄurime jį nu
vesti į posėdį, kuriame laukia 
mūsų dešimtmečio pakaitos, — 
tarė Senato daugumos vado pa
vaduotojas. -— Todėl aš ir siū
lau pakaitą šiai mūsų masinio 
transporto problemai spręsti; 
reikia pakeisti dabartinę siste
mą; taip darant bus pašalinti 
aukšti RTA mokesčiai, nuo ku
rtų' bus atliuosuoti apylinkių 
gyventojai, ir visiškai bus pa
naikinti mokesčiai už kelionių 
bilietus. ; •

— Aš siūlau visiškai panai
kinti dabartinę RTA mokėjimų 
struktūrą, — pasakė Savickas, 
— o vietoj jos, siūlau įvesti 
daugiau pusę nuošimčio asme
niškų pajamų mokesčio, Ir 0.8 
biznio mokesčid.'RTA komisija 
turėtų teisę uždėti pajamų mo
kestį, neišeinantį’ iš mano nuro
dytų ribų.

KALENDORĖLIS

' Kovo 7: Perpetua, Felicija, 
Tomas, Vaidilutė, Rimtautas, 

' Jagminas.

Kdvo 8: Jonas iš Dievo, Gaud- 
vilė, Vaižgantas, Nargenis.

Kovo 9: Pranciška, Visgailė,
- Žygintas. - ■ į

Šaulė teką jį:j7į:]ėfdiUrf.o:18.
Oras giedras, •>-

—Apskritomis sumomis šitas 
pasiūlymas duotų 1981 metais 
$1,040 milijoinų dolerių, tuo 
tarpu šianįlien, panaikinant 
pardavimo mokesčių sistemą, 
kiekvienas gyventojas turi mo
kėti $250. Svarbiausia, ši opera
cija visiškai paliuosuotų keliau
toją nuo reikalo mokėti už ke
liones.

— Trumpai suglaudus, — 
baigė sen.‘ Savickas, —-šis nau
jas dešimtmetis mums neša 
daugelį rūpesčių, bet kartu duo
da progų išbandyti naujoves. Aš 
esu giliausiai įsitikinęs, kad nau
jovių įvedimas turi būti rimtai 
ir viešai apsvarstytas. Mes pri
valome nuodugniai aptarti ir 
patenkinti žmo'nių reikalavimus, 
įvedant naujas idėjas, nesiten
kinant neatsakingais plepalais. 
Kiek tai liečia RTA (Greito su 
sisiekimo Įstaigą), mes privalo
me padarai tai-, kariems- tiks
lams buvome išrinkti.— parų/ 
pinti tokią susisiekimo sistemą, 
kuri bus lanksti, atliks darbą 
ne tik šiai dienai, bet ir atečiai.

LIETUVA DIPLOMATINIO^...
PASAULIO ŽURNALE

The Diplomatic World Bulle
tin, dvisavaitinis žurnalas, ski
riamas Jungtinių Tautų ir tarp
tautinės bendruomenės New 
Yorke aptarnavimui, vasario 
23 dienos numeryje įdėjo Lietu
vos generalinio konsulo Aniceto 
Simučio biografinę apžvalgą su 
nuotrauka.

šis gausiai iliustruotas žurna
las kiekviename numeryje ap
žvelgia įvykius Jungtinėse Tau
tose ir kelis kraštus, kurių kon
sulatai veikia New Yorke. Va
sario 23 d. numeryje Lietuva 
buvo apžvelgta tarpe trylikos 
kraštų.

POLITINĖS VEIKLOS 
PRAKTIKA STUDENTUI 

WASHINGTONE

Besirūpindama mūsų jaunus 
talentus įtraukti į Lietuvos lais
vinimo darbus ir stengdamasi 
busimuosius veikėjus įjungti j 
bendrą darbą su kitomis pa
vergtomis tautomis, Amerikos 
Lietuvių Taryba nusprendė fi
nansuoti vieno lietuvio studento 
vasaros ;dišimties savaičių tar
nybą Jungtiniame Pabaltiečių 
Komitete Washingfonc.

Studentai, norinlieji vasaros 
metui dešimčiai savaičių įsi
jungti j tą tarnybą, prašomi 
kręitpįs' adresu: /Yisliqrmeniniu 
Reikalų Komisiją A^las, 2606 
W. 63rd SI., Chi&g(|, IL 60629.

-5- Generolas Jeruzriski nori, 
kad Lenkija ir tofiau-pasiliktų 
“s&čialistiniaine” nišų; bloke, 
bet nenori leisti 'rusams manev
ruoti Lenkijoje. Gal po manev
rų rusai nenorės išvykti.

-r- Lenkai,;nepatenkinti įves
tu-nt^ąoB ląaiąją -prodpk-. Iš-tjesų, tpreąidantp Duarte šalt*: 
tų i| tĄjrp-yya -brutalumo,- bet

U-;-:

Sen. Frank Savickas
Illinois radijas ir spauda plačiai komentuoja lietuv 

Savicko pasiūlymą įvesti važinėjimą traukinėliais 
ir autobusais be pinigų.

SALVADORO PREZIDENTAS. KALBĖJO 
SU JAV KONGRESO ATSTOVU

VALDŽIA NORĖTŲ TARTIS SU KAIRIŲJŲ OPOZICIJA, 
JEI JI TURĖTŲ TOKIUS ATSTOVUS

WASHINGTON, D.C. — At- visuomet pasirenkama mažesnė 
stovas Michael D. Barnes (D., blogybė.

Md.) ketvirtadienį pradėjo liu
dininkų apklausinėjimą Tarp- 
amerikinių reikalų Kongreso ko
mitete apie JAV politiką Salva
dore. Atidarydamas apklausinė 
j imą jis pareiškė, kad prieš va
landą jis telefonu kalbėjo su 
Salvadoro prezidentu Jose Na
poleon Duarte.

l’rezidentas Duarte pareiškė, 
KoYigreso atstovui M. D. Barnes, 
kad Salvadoro vyriausybė yra 
pasiruošusi tartis su kairiaisiais 
oponentais, jei jie to norėtų ir 
turėtų kokią atstovybę. Derybų- 
tarpininkais turėtų būti tarp
tautinė ne valdžios institucija. 
Jais galėtų būti Krikščionys de- 
mokratąi arba Socialistų inter
nacionalas.

Tolimesniame pokalbyje pre
zidentas Duarte išreiškė pasi
tenkinimą $21 milijonų karine 
parama ir pareiškė, kad karinių 
patarėjų tuo tarpu didesnio? 
skaičiaus nereikės. Visą tą pasi
kalbėjimą atstovas Barnes at
pasakojo komiteto nariams Ikū 
pilnam kambariui laikraštinin
kų ir suinteresuotų, piliečių. 
Tarpa menkinai reikalų sekreto
rius John A. Busheil užgyrė 
JAV administracijos poziciją, 
nors pats Salvadoro preziden
tas Duarte pėra be priekaištų.

, Kairieji valdžio priešai pareigū
nus vadina .brutaliais; žudikais.-.

JAV Senato' daugumos vadas 
Howard H. Baker Jr. (R.,Tenn.) 
pareiškė, jog Maskva, per savo 
režimui ištikimą Kubą, Salva
dore bando Reagano administ
raciją. Senato mažumos vadas 
lobert C. Byrd (I)., W. Va.) 

savo ruožtu pabrėžė, kad demo
kratai yra priešingi komunistų 
ekspansijai Vidurio Amerikoje.

PASKYRĖ 969,000 DOI.ERIŲ 
PADĖTI ATLANTAI

ATLANTA, Ga. — Prez. Rea
gano vyriausybė paskyrė 969,000 
dolerių padėti Atlantos mieste 
nukentėjusiems nuo vaikų žu
dikų. Per pusantrų metų Atlan
toje buvo pagrobti 21 juodukai 
— 19 jau rasta nužudyti, o 2 dar 
ieškoma. Iki šio meto policijai 
dar nepavyko išaiškinti žudikų. 
Tėvai saugo vaikus, lydi į mo
kyklas, neišleidžia vakarais, bet 
vaiaki ir toliau dingsta. Aišku, 
padėtis pasidarė labai įtempta. 
Atlantos burmistras buvo pra 
šęs pusantro milijono dolerių iš 
federalinės valdžios, aiškinant, 
kad miestui tokia parama rei
kalinga siekiant sumokėti poli
cijai ir sekliams, kurie ilgus 
mėnesius darbuojasi tų žudynių 
išaiškinimui.

ž —' Naujame Illinois biudžete 
mokslui; bendrai, numatoma pa
skirti H bilijonus. Aukštajam
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Over One Million Lithuanian 
In The United States

•lėktuvo grobėjas '
PASIDAVĖ POLICIJAI

Ketvirtadinį, Los Angeles 
Tarptautiniame aerodrome, gin
kluotas vyras pagrobė Conti
nental oro linijos lėktuvą Boeing 
727. Lėktuvas su 83 keleiviais ir 
9 jgulos nariais buvo pasiruošęs 
skristi į Phoenix ir San Antonio. 
Lėktuvo patarnautoja Barbara 
Sorensen, pastebėjusi ginklą pas 
viena keleivį, atidarė atsargines 
duris, išleido keleivius, pati pro 
jas išėjo ir pranešė policijai. 
Lėktuvas buvo pagrobtas grasi
nant 9 kalibro revolveriu pen
kiems įkaitams.. Pilotas ir kiti nūs. - 
skridimo pareigūnai atsarginė- Įsiveržtų į Lenkiją, tai santy- 
niis -priemonėmis pabėgo prieš kiai tarp JAV ir Sovietu Sąjun-
lėktuvo pagrobimą. :

Netrukus po pagrobimo, į lėk
tuvą įėjo deryboms ? du FBI 
agentai. Pasirodė, kad lėktuvo; 
grobėjas yra 44 metti Viktoras 
Malasauskas, prieš vieną dieną 
atleistas iŠ darbo. Jis reikalavo 
trijų milijonų dolerių, grasin
damas išsprogdinti lėktuvą bom
ba, kuri esanti čemodanė. Laike 
derybų buvo lėktuvan pristatyta

■ maisto ir gėrimų. Po 11 valau-

KONGRESAS SKIRS PINI- < 
GUS APSAUGAI . i .. >♦ . r- •

WASHINGTON, D C.-X Kon
greso atstovai mano, kad Kon
gresas paskirs krašto apsaugos 
sekretoriaus paprašytus $32.6 
bil. dolerių kraštd saugumui su
stiprinti. Suma yra stambi, bet 
Kongreso atstovai, patyrę apie 
Soyfetų užsimojimus, bus pasi
ryžę prezidentui Reiganui skir
ti šią .sumą .karo, laivams ir 
aviacijai sustiprinti. Jie pripa
žįsta, kad neužtenka ištraukti 
karo laivus iš sandėlių, bet rei
kia juos aptarnauti, duoti vy
rus, kurie galėtų juos manev
ruoti.

Sovietų karo vadovybė yra 
prisistačiusi tankų, karo laivų

I ir lėktuvų, turi šaudmenų at
sargas, ir tie aiškiai parodė, kad 
jie klausimus taikiai spręsti ne
nori. Jie ruošiasi karui. JAV vy-' 
riausybė negali toliau laukti. Ji Į 
privalo ruoštis ne tik gintis, bet 
turi pastoti kelią ir tolesnei ru
sų ekspansijai.

i Kongreso nariai labai plačiai 
komentuoja prez. Reagano pla-» 
nūs. Jis apkarpė kelių įstaigų; 
išlaidas, bet krašto apsaugos 
reikalams jis rengiasi išleisti 
žymiai daugiau; negu jis pats 
iš pradžių buvo paskelbęs.

— Teigiama, kad lenkų ka
riuomenės vadovybė nenori leis
ti Sovietų ir kitų Varšuvos pak
to valstybių kariams manevruo
ti pietryčių Lenkijoje.

— Naujai pasirėdžiusioj Car
los Franqui knygoj rašoma, kad 
1962 metails, kai buvo įtampa* 
tarp JAV ir Sovietų Sąjungos, j 
Kubos diktatorius Fidel Castro 
paleido raketą ir numušė gana 
aukštai skridusį sprausminį 
JAV lėktuvą. Lakūnas, majoras 
Rudolf Anderson, žuvo.

mokslui šutnoi pakeltai 10$

KANIA POSĖDŽIAVO SU BREŽNEVU, 
GROMYKA, ANDROPOVU, USTINOV!!

KANIA TVIRTINA, KAD LENKAI IŠSPRĘS PROBLEMAS
BE UŽSIENIO KARO JĖGŲ INTERVENCIJOS

WASHINGTON, D.C.— Vals
tybės departamentas, patyręs 
apie aukštų Sovietų valdžios 
pareigūnų vartotus gąsdinimus 
ir prievartą prieš Lenkijos ko
munistus, atvykusius į Maskvoj 
vykusį komunistų partijos suva
žiavimą, dar kartą labai rimtai 
įspėjo Sovietų valdžios pareigū-

Jeigu Sovietų karo jėgos

gos labai smarkiai pablogėtų, — 
Valstybės departamentas 
reiškė Maskvai. — Sovietų Są- 
jungos pasirašyti Helsinkio ak
tai liepia leisti vietos žmonėms 
išspręsti nesusipratimus, bet ne 
siųsti karo jėgas konfliktams 
spręsti.

Aiškėja, kad praeito trečia
dienio naktį, kai pasibaigė ko
munistų partijos suvažiavimas, 
Brežnevas pasikvietė Stanislovą 

rijos gen. sekretorių, susidariu
siai padėčiai aptarti. I pasitari
mą buvo pakivestas ir gen. Voi 
cechas Jeruzelskis, dabartinis 
Lenkijos premjeras.
; Pats Brežnevas į pasitarimą 
pasikvietė užsienio reikalų mi
nister^ Andrei Gromyką, valsty 
binio saugumo viršininką And- 
ro'povą ir krašto apsaugos mi 
nisterį Ustinova. Ką jie ten kai 
bėjo;-tub 1arpu dar nepaaiškėjo 
bet ^Sovietų valdžios agentūro 
Tass paskelbtas pranešimas, aiš 
kiai.sakd, kad Sovietųvaldžia 
nepatenkinta paties lenkų ko 
munistų partijos sekretoriau; 
pranešimu, kad jis pajėgs len 
kus -suvaldyti be Varšuvo; 
pakto valstylaių intervencijos 
Be to, Sovietų valdžia Solidaru 
rno uniją skaito Varšuvos pak 
tui, Sovietų Sąjungai ir- visam 
socialistiniam judėjimui pavo
jingu dalyku.

Kitas Brežnevo nutarimą.1, 
liečia lenkus komunistus. Jis pa

■ taria visiems
I komunistams ginti vieni kitus 
‘Lenkijoj maištininkai ir strei 
kuojantieji keliais atvejais la 
bai žiauriai nuskriaudė komu 
nistus, pr. .’erlė juos trauktis i> 
atsakingų valstybės pareigų. 
Tokie reikalavimai skriaudžia 

‘ komunistus, todėl kitu kraštu 
komunistai nori ginti Lenkijot 
partiečius. Lenkijos komunistą 
jaučiasi lenkų Solidarumo imi 
jos lal>ai smarkiai nuskriausti

t

skriaudžiamiems

Rusų saugumo policijos 
viršininkas Andropovas 
buvo pakviestas į Brež 
nevo ir Kanios pašitari-

WASHINGTON, D.C. — Mo
zambiko vyriausybė suėmė tris 
JAV diplomatus ir tris atstovy
bės tarnautojus ir išvežė į Sva- 
zilandiją. Oficialus Mozambiko 
valdžios pranešimas sako, kad 
amerikiečiai 
nė j imu.

Valstybės 
skelbė, kad
kiečiai ėjo savo pareigas, kaip 
jas eina diplomatai kitose vals
tybėse. Amerikiečiai buvo suim
ti ir išsiųsti po to, kai Mozam
bike buvusį vieną amerikietį 
Kubos agentai bandė užverbuoti 

i į savo šnipinėjimo tinklą. Ku
biečiams nepavyko', amerikietis 
nesutiko būti įtrauktas į šnipi
nėjimo tinklą. Po to, matyt, ku
biečiai prašė Mozambiko vy- 
riaitsybę išsiųsti- visus ameri
kiečius.

At- 
James R. Jones (D., 
Kongreso biudžeto ko- 
pirmininkas, pareiškė, 
kurie biudžeto sumaži-

REIKALAUJA DAR MAŽINTI 
BIUDŽETĄ 11.2 Bil.. DOLERIŲ

WASHINGTON, D.C. 
stovas 
Okla.), 
miteto 
jog kai 
nimai kainuos daugiau. Biudže- 
te yra palikta įvairių administ
raciją kompromituojančių išlai
dų, kurias komitetas panaikins.

44 demokratai pataria prezi
dento Reagano administracijai 
dar. sumažinti biudžetą 11.2 bil. 
dolerių.

ir dar dahar skriaudžiami. Ką 
Kania atsakė į šiuos kaltinimus, 
tuo tarpu dar nežinia, bet susi
darė įspūdis, kad Sovietų Są
junga gali imtis priemonių 
streikams ir kampanijai prieš 
komunistus sustabdyti.

Iš Lenkijos ateinančios žinios 
sako, jog didelį nerimą Lenki
joje sukėlė ketvirtadienį Jaceko 
Kuron sulaikymas. Varšuvos 
Milicija jam buvo pranešusi 
užeiti į policijos centrą pasiaiš
kinti, bet jis nėjo, tai policija 
atėjo j namus ir Kuror.ą išsive
dė. Policija pranešė, kad jis 
traukiamas teisman už socialis
tinės valstybės šmeižimą. Jis 
až tai gali būti padėtas į kalėji
mą 8 metams. Jam užvesta bv- 
la ir pasakyta, kad jis turės aiš
kintis teisine. Sužinojus api^ 
Kurono sulaikymą. Solidarumo 
unijos vadovai ant greitųjų su
sirinkę aptarė susidariusią pa- 

kad Kuronas po šešių valandų 
buvo paleistas.

Kitas pranešimas sako, jog 
Sovietų kariuomenės xadovybė 
ateinantį mėnesį vis dėlto ruoš 
manevrus Lenkijoje, rytiniame 
pakraštyje. Tuose manevruose 
dalyvaus ir kitų valstybių, Var
šuvos pakto narių, ginkluotos 
pajėgos. Lenkijos komunistai 
bijo', kad.Sovietų karo jėgos ši* 
tokiu būdu nepridėtų Lenkijos 
okupadjos. ■■ - • -



Pavyzdingas Vasario 16-os minėjimas 
East Chicago ir C.

ind., Vytauto Legionierių Pos- 
iu’289 vadas A., Waičiplis 
kiti, ilkilmes užbaigiant, visi 
kartu sugiedojo Lietuvos hini-

• ną. Dalyviai} fiaskųbejų į j ųa- , 
inu>, atrodė visi patenkinti ; 
pasisekimu, *

Pusryčius parūpinu ,kaip ii 
kasmet J. Krupa, o gėrimus- 
-A Llo. r vielinis w .
tvarkė ir labai gerai patarna- ( 
vo B. Turkevicius.

Vasario 15 d. šv. mišias au
kojo, už žuvusius dėl Lietuvon 
laisvės, šiaurinės Ind. penkio
se bažnyčiose. East Chicagoje, 
šv. Pranciškai^ bažnyčioje, 
kun. P. JakUlevičius 
tai dienai pritaikintą 
slą. Parapijos choras.

i vadovavo muzikas A. i
vai-j

pasakė 
pamok 
kuriam 

Giedrai.,
lis, buvo labai gerai paruoštas 
Iti Vasario d. Choras^ kuria
me gieda ir solistė N. Aukštuo 
lienė, darnai giedojo giesmes, 
jas užbaigiant, Lietuvos him-

A. J. Vinikas
Lake apskrities AL To 

dyba ir minėtos apylinkės lie
tuvių organizacijų sudarytas 
komitetas suruošė Lietuvos ne, 
priklausomybės ()3-čiųjų me_ Į 
tu atkūrimo sukaktį.Savo pas į 
kirtį atliko pa>igėrėtinai.Ypa-j 
tingai daug prisidėjo prie pa-j 
sisekimo vietinio ALI o sky-j
riaus ilgaerntė vicepirmininkėj pažįstamai 
A. Nanienė.

Nepriklausomybė 
proga East (Jiica; 
Hammond merai priėmė
To delegacijas ir pasirašė pro-i 
klamacijas. Vielinio skyriaus* 
ilgamečio pirmininko. mūsų j 
apylinkės lietuvybės išlaikymo j 
šulo A. Viniko ir Gary’ šv. Ka_j 
zimiero parapijos klebono 
kun. L l’rbono pastangomis, 
Lake apskrity amerikiečių lai Ruzgaitė 
krąščiai plačiai apiašė 16-osį labai į 
Va>ario reikšme, ypatinlgaiį tą dainų 
Garv Tribune. į
, Vasario 14 <1- 6:05 v. ryto 
per Hammond radijo stotį W- 
JOB, ALTo valdyba, kaip ir 
kasmet 
bėjimą 
žinių

Bažnyc^oje vėliavas įneš< ii 
išnešė 2 marinai seržantai — 
Vilutis, P. Smilgis ir veinas ne 

Pamaldose daly- 
žmoniu. Besiren C

šventės’ kautieji į pamaldas visi buvo 
aryj papuošti tautiniais ženkliu- 
AL-į kais, kuriame prisegė J. PeL 

raitienė.
Akademinė dalis vyko 3 v.i 

Į), p. šv. Kazimiero lietuviu j 
parapijos salėje Gary. Minė-; 
jinia atidarė A. Vinikas. Į mi-;

• Anėjimą vėliavas įnešė \ y tau-j 
to legionierių Postas 289. L. ’ 

*tė, sugiedojus himnus, j 
labai gražiai padainavo kele-Į 

palydint gitara. Dai-| 
nininkę publika labai gerai 
įvertino ir palydėjo gausiais 
plojimais.

G. Navickaite įteikė gėlių, 
į Vadovaujama F. Zapolio se
ikiu grupė — 12 šokėju.. labai

SU t t.. . . , V
------- ; SO.

Tkjus. kuriuose atsispindėjo inū! 
su tautos gražūs papročiai ir j 
paliko žiūrovams gerą įspūdį? 
F. Zapoliui G. Navickaitė pri
segė baltą gvazdiką, o publi
ka palydėjo 
mai$.

Toliau sekė 
dą sukalbėjo

suorganizavo pasikal-
Lietu\os reikalais siii ... . . .. ., . Braziai pašoko tautiniuslaidos konicntatoruuu.U;. r

L. Lewin, Nuskambėjo 
- oro bangomis Lietuvos hini- 
1 nas .o pasikalbėjimą gerai at- 
=■ liko antros ir trečios kartos Į 
• lietuviai: P. Aiik.-elis, .Ir. mo-J 

Rytojas ir A. Užis-teisininkas.: 
Pasikalbėjimą galėjo kiaušy.;

■ ti.s apie milijonas žmonių.
Tenka paminėti, kad Irving

L. Lewin yra iš Lietuvos žydų 
kilmės ir nepamiršta apie 16- 
lą Vasario kasmet pagarsinti 
Lietuva nemokamai.

gailiais

Vilniaus katedra

Yorko. Jis tarė' dalyviams šil
tus žodžius ir išreiškė pasiten
kinimą. kad jis, kaip lietuvis, 
pakviestas į minėjimą. Publi
ka jo kalbą palydėjo ploji
mais.

Gėry apylinkės šeimininkių 
gaminiais valgiais visi buvo 
patenkinti ir sotūs..' Jaunos, 

mergaitės, tautiniais 
pasipuošusios, dėjo 

ant stalų ir surinko vo- 
a akomis.
šįmet surinkta $1,100.

tai dvigubai daugiau, negu 
prieš keletą metų. Surinktos

į grzios
J rūbais 11

maistą
kus su

ploji-j

štąjį mokslą ir sėdėję kartu su j kino košės maišytojam 
kongresmanu už garbės stalo.
gerai .girdėjo ir suprato ką
svečias pasakė, ir viską išaiš-

’Tą pačią dieną. 9 v. ryto, 
didesnis būrys, negu praeitais j 
melais susirinko prie miestui 
rūmų iškelti trispalvė' 
mo metu kalbėjo A. 
East Chicagos meras i 
rickw ir kiti. Maldą sukalbėjo 
K. Valeika. Dalyvavo ameri
kiečių Legionierių Postas <U59- 
las. Išrikiuoti legioneiriai sal
vių šūvių 
kilmių didingumą.

Po ceremonijų. 
visu> pakvietė bendriems pus. 
rvciam>. Vtdgvkloįe kalbas pa

minėjimą
vakarienė. Mal- ■ 

ir
sklandžiai pravedė dr. kun. I.i 
Urbonas. Po geros vakarienės! 
k a 1 b ėjo pagr i n d i n i s pask aiti- j 
ninkas, plačiai žinomas geras 
kalbėtojas ir garbingos praei-l 
ties visuomenininkas dr. Z.j 
Danilevičius. Paskaita buvo 
lietuviu ir anglu kalbomis,

Kėli-j patriotinė ir neperiiga. Publi-, 
Vinikas, j ka ramiai klausėsi ir net tar-Į 
R. Past-’pais pritarė ranku plojimais, i

Antras kalbėjo šiaur. Indianos 
kongresmanas A. Benjamin. Jo1 nės, 
kalba palanki lietuviams kaip’ nėra, 
ir kasmet; jis gina Lit 

garsais padidino iš-* reikalus. Informaciją
Lietuvą, kurią jis skaitė 

A Viniko grėsė, perskaitė ir šiame i .nėjinie. Ji buvo visu d; 
vienbalsiai užgiriu.
Tarp daugelio kalbėtojų, kal

bėjo h Gary policijos vada^ 1* 
Kauskas, atkviestas iš New

spriek. A. Vinikas, Ind. 
nieiių vadas J. Krupa.

apie
l\on_ 

mi

supratima^ įf etiką, kai bėga
ma paą savo draugų priešus su 
paslaugos pasiūla?..

t Reikia žinoti, kad Lietuvos 
laisvės atgavimo atveju, ukrai-

į nieėiaj, būdami nuoširdūs lietu- 
t vių draugai, gali ateiti lįetu- 
. vianLs į pagalbą ir suvaidinti is

torinį, lemiantį, Lietuvos laisvės 
Į atgavimo vaidmenį. Tad mūsų 
' pareiga branginti šitokius nuo- 
I širdžius lietuvių draugus ukrai
niečius, "stengiantis su jais pa
laikyti gerus santykius ir kuo 
artimiausią kontaktą. Visiems

j gerų draugų reikia, ri jų labiau
siai reikia Lietuvos reikalui.

žinoma, yra faktas, kad LB 
]>olitikieriai neturėjo ir neturi 
visų rietuvių įgaliojimo kalbėti, 
todėl jie ir neturėjo juridinės 

j teisės visumos vardu kontak- 
Į tuoti lenkus ir jiems daryti siū- 
l lymus. Bet gi ukrainiečiai šio 
. fakto nežino, ir ne juokais gali 
! visai rimtai supykti.

Ukrainiečiai galėtų paklausti:
— Lietuviai, jeigu jūs dabar 

pasisiūlėte į pagalbą lenkams, 
lenkų darbininkams, sukilu
siems prieš savųjų aristokrati
nių komunistų sauvalę, tai kur
jūs buvote, kodėl tylėjrite, kada / egzilinę ukrainiečių vyriausybę 
iškilo tikrai, rimtas politinis rei- ir paaiškinti nevykusią politinę

* kalas, ir kada Rusijos koinunis- padėtį, atsiprašant ukrainiečius 
Į tai militarine jėga, visu žiauru- už LB-nės politikierių sauvalia- 
j mu puolė, malšino sukilusius 
' čekus, siekiančius politiniij lais

vių? Kodėl tylėjote ir nereaga
vote, kada tie patys Rusijos ko
munistai visa savo militarine 

j jėga malšino vengrų laisvės sie- 
j kio sukilimą, kada masiniai žu

dė vengrų sukilėlius ir... jų pa- 
,y čių žemėje?

---- Ukrainiečiai gali mums duoti
ij ir isterinį klausimą: ar jau lie- 
tuviai užmiršote lenkų padary
tas skriaudas Lietuvai, kuni-

gaikščių laikais? Ar užmiršote

taip jau ir nesuprantate, kad

visame istorijos bėgyje žiūrėjo 
ir dabar žiūri į Lietuvą kaip al
kanas vilkas žiūri į ėriuką, sto
vintį ant Baltijos jūros kranto?

Lenką grobuonišką nusiteiki
mą prieš lietuvius liudija ir šių 
dienų įvykiai: tai lietuvių reika
las Suvalkų Trikampyje, kur 
lenkai atėmė iš lietuvių net jų 
pačių pasistatytą katedrą, nelei
džia lietuviams joje net lietuviš
kai melstis- Jei lenkai būtų geri 
katalikai, sumanūs politikai ir 
nuoširdus rietuvių draugai, 
šitokių skriaudų lietuviams 
nedarytų.

Tad šitaip aiškiai politinį

tai

rei
kalą matant, širdis iš skausmo' 
plyšta, stebint LB-nės politikie
rius tik klaidžiojančius politi
kos labirintuose, tik jėgas eik- 
vojančius ir darančius lietuviš
kam reikalui baisią žalą.

Siekiant su ukrainiečiais ge
rus, draugiškus santykius išlai
kyti, atrodo, jog mūsų politi
niams veiksniams teks neišven
giamai ir nedelsiant kontaktuoti

kinai ginklanešiai nusirami-
no.

vimą, už jų politikavimą prieš 
daugumos valią.

Taip pat aišku kaip dieną, 
kad jau ilgiau šitoks tų ponų 
frontininkų sauvaliavimas ne
galės ilgiau būti pakenčiamas, ir 
kad VLIKas, turintis visos tau
tos mandatą, privalės jį panau
doti išeivijos organizacinei tvar
kai 
jos

ir teisei atstatyti. To išeivi- 
dauguma jau seniai Jaukia.

V.' Rudenis

K. Čiurinskas i
LIET. BENDRUOMENĖS POLITIKIERIAI

- LENKŲ KLĖTIES GESINTOJAI
■ TORONTAS, ONT, KANADA

VLADO PŪTVIO ŠAULIŲ KUOPOS NARIŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Bendruomenės poli
tikierių įsteigta . Visuomeninių 
Reikalų Komisija yra ne kas ki
tas, kai]) tik VLĮKo veiklos pa
kaitalas, kurio įsteigimas ir 
veikla lik dar stipriau aštrina

mažiau pavojingas Lietuvos 
laisvės reikalui.

Istorija šitokia: LB Visuome
ninių reikalų komisijos pirmi
ninkas inž. A. Gečys, į kompa
niją pasikvietęs kelis kitus ben-

aukos bus perduotos.’ALTui. • išeivijos tarpusavio santykius ir' druomenininkus — Br. Nainį, 
Barą tvarė ir už baro dirbo kelia politini nerimą.

mūsų apylinkėje žymus me
džiotojas J. Navickas ir \ 
Ruzgą.

Minėjimo parengimo komi
teto pirmininkas, senos kar
ts dar nenutautėjęs lietuvis

Petraitis, visiems nuošir
džiai padėkojo už bendrą dar
bą ir svečiams už gausų at
silankymą. Bilietų buvo par
duota 155.

Svečių tarpe malėsi ir jau
nimo. Kadangi L. Bendruome 

kai]) organizacijos Gary 
lai nėra ka> jaunimą

klaidina.
Tenka paminėti, 

keletas 
patiko pairi.tinė 
šimet.

ir tokiu, kuriems

o praeitais meta 
paklydusių front 

ginklą nėšiai. nėsiipra’o 
resmano anglų kalbos ir 
nesusipratimą. Čin baigę

ne.
ir 

tie

Išeivijos daugumos nerimas 
dėl Liet. B-nės pseudopolitikie-j 

: rių neatsakingos ir neišmintin- į 
gos veiklos yra pagrįstas faktais. 
Tenka konstatuoti, kad LB-nės : 
politikierių kiekvieną politinį ’ 
žingsnį sekė ir seka nesėkmė, j 
kuri buvo ir yra atžymėta tik i 
politiniu skandalu. Politika, tai! 
valstybės valdymo menas, šiam 

: darbui dirbti reikalinga turėti 
ir pakankamai politinės išmin
ties, ir politinės intuicijos. Kai 
žmonės šių savybių neturi, lai 
jų veikla yra tik grabaliojimą- , 
sis naktį miške.

šitokie besįgrabąlioją politi
kieriai kaip tik ir yra LB-nės j 
politikuojantieji vadovai, su V. I 
Kamantų ir A. (iečių priešakyje, j

Reikia lik pasekti Liet. B-nės

Sja^~:>iM <,.

kong-
kėlė politikierių politinius ėjimus, 
auk-’ Pirmiausia tenka atsiminti Lie-

j tuvos laisvės reikalui Jtip pavo 
: imga su kontaklavjma buv. .IT i * - *
’ ambasadoriaus Young dėl Lie- 
‘ tuvos, laisvės bylos įnešimo Į j 
! Jpngtir.es Tautas. Kada beveik I 
t kiekvienas, bent kiek* yrolitiškai 
' išprusęs lietuvis'žinojo, kad da- 
jbartinm metu į Jungtinių Tautų 
; frirpma įnešus Lietuvos laisvės

• ! Kylu, ją gajima lik pi'afūimėti, 
l itk pakinkli Lįetįjvos laisvės rei- 

"t K alui. nes daUgHĮD<| l>alsw>tpjų 
< vidaro Sovietų Sąjunga su sa- 
I vo satelitais ir pritarėjais, ta | 
; 5iap LB-nės pollbkierių ęąlve-1 
’ lės šios aiškios tiesos nepajėgė : 
| suprasti. ALTo it M JKo žino-1 
! tiėp)s teko padėti gana daug pa- Į 

langų, kol šiuos |>olifinii]$ nai- ‘ 
alkalbirjo jtfuo .langtipili

ų durų. J
t gi šie ĮJ> pl1.Lkieriai.iJr

: gni nekuįkętifl^tė.si .įJfitę pohti-1 
nę avantiūra į lenkų glėbį. 
Tai jau kitas skandalingas jų 

1 politinis žingsnis ir taip pat ne

; Br. Juodelę, Alg. Kazlauską ir 
t patį vyriausią bendruomeninin- 

ką, PLB pirm. inž. V. Kamantų, 
nuskubėjo į lenkų centrinę būs
tinę (POLISH - AMERICAN 
CONGRESS), esančią Chicagos 
vakariniame priemiestyje, kur 
jie visi drauge lenkams pasiūlė 
visos išeivijos lietuvių paramą 
streikuojantiems Lenkijos dar
bininkams prieš pačių lenkų 
kčmunistu sauvale.

Pirmas dalykas, tai. kad šie 
psnki vyrukai yra nekompeten
tingi kalbėti visos išeivijos var
du, nes niekas jų neįgaliojo ten 
eiti ir visų vardu kalbėti. Jie 
neturi juridinės teisės net ir LB 
vardu kalbėti, ries jie yra nele
galūs LB-nės vadovai ir tik suk
tais rinkimais yra įsigavę j LB 
vadovybę, dar ir dabar jai ne- 
1.galiai vadovauja. Tad šių vy
rukų prasista tymas lenkams ir 
jiems pagalbos pasiūlymas vi
sos išeiyijos vardu yra tik aki
plėšiškumas, tik politinė afera.

Ne be reikalo publicistė B. 
Kemežaitė šios politinės aferos 
politikierius pavadino tik lenkų 
klėties gesintojais. Taip ir yra. 
A. Kcmežaitės šiuri reikalu ra
šytas serijinis straipsnis, užvar
dintas “Rusų, lėnkų kėslai ir 
Liet. B-nės politika’, buvo at
spausdintas Naujienose š-'U- va
sario mėj). paskutinėmis dieno 
mis. Straipsnis rimtas ir vertas 
ypatingo dėmesio.

Šių neatsakingų politikierių 
skcryčiojimasLs politiniame lau
kę ne , juokius įjali pridaryti 
daug bėdų ir pakenkti lietuviš
kam reikalui. Bent kiek daugiau 
politikoje išprusęs lietuvis jau 
jno, kokie aršūs yra lenkų-uk- 
rainiečią tarpusavio santykiai 
šių kainiyuįnių tautų ilgame is
torijos bėgyje. Taip pat "yra ži
nomas ir nerašytas gyvenimo' 
dėsnis: Mano priedas negali būti 
mano draugo draugas. Kur gi

Stasys Jokūbaitis

m. vasario mėn. 22 dieną Klupšienė labai susijaudino šiuo 
Toronto Lietuvių namuose, Mor- ' pagerbimu ir širdingai dėkojo 
tos menėje, įvyko Vlado Pūtvio: visiems sesėms ir broliams šau- 
šaulių kuopos narių metinis su- ’ liams. Toliau kalbėdama, gailė- 
sirinkimas, kuriame dalyvavo i 
apie 70 nuoš. narių. Susirinkimą | 
atidarė kuopos pirmininkas St. J 
Jokūbaitis, prašydamas visus at- j 
sisloti ir pagerbti kuopos vėlia
vos įnešimą; be to, pirmininkas 
paprašė šaulius ir toliau stovėti į 
ir jautria kalba prisiminė šaulių 
Sąjungos įsteigėją Vladą Pūtvį, 
jo 52 metų mirties sukakties pro
ga, ir pernai mirusį kuopos ka
pelioną kun. P. Ažubalį. Už juos 
paprašė susikaupti ir jų atmini- i 
mą pagerbti tylos' minute.

Buvo pagerbta ir susirinkime 
dalyvaujanti Eugenija Klupšie
nė, šios kuopos organizatorė ir 
Šaufių S-gos garbės narė. Kuo
pos vardu jai buvo įteiktas me
niškai paruoštas padėkos raštas, 
kuriame nuoširdžiai dėkojama 
jai uz jos darbo bei veiklos Įna
šą šaulių organizacijoje. Po pa
dėkos rašto įteikimo ir prisegus 
E. Klupšienei raudonų rožių, 
sustoję šauliai ir šaulės audrin
gai plojo.

Šaulių S-gos’ garbės narė E

š.

josi, kad šaulių organizacijoje 
iškilo nesklandumai, bet ragino 
narius nepasimesti ir bendrai 
dirbti. “Man jau laikas iškeliau
ti, bet jūs, pasilikę, gelbėkite 
kol galite šaulių organizacijai”.

Po to, VI. Pūtvio šaulių kuo
pos pirmininkas St. Jokūbaitis 
pakvietė V. Kazlauską susirinki
mui pirmininkauti ir J. šąrap- 
meką — sekretoriauti.

Apie kuopos veiklą pranešimą 
padarė pirmininkas St. Jokūbai
tis. Visų pirma išreiškė padėką 
visiems kuopos valdybos nariams 
už aktyvų dalyvavimą posė
džiuose ir ruošiant išvykas pas 
kitų šaulių kuopų ruošiamus 
rengimus. Po to atkreipė dėmesį 
tų šaulių, kurie pasitenkina tik 

• nario mokesčio užsimokėjimu. 
I Priminė, jog bet koks mažas ar 

lidelis renginys nėra vien 'val
dybos renginys, bet visos kuo
pos, todėl yra visų kuopos narių 
pareiga talkinti darbu ir daly
vauti parengimuose Taip pat

(Nukelta į penatą puslapį)

Naujienos, Chicago, 11L, Saturday-Monday, March 7-9, 1981
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TRADICINE KAZIUKO MUGE (ruošiama Chicagos skaučių * skautų) įvyksta 
*■ ' s- ’ .. s ųj;.- . . .

š. m. kovo mėn. 8 diena Jaunimo Centre. Muges pradžia —10 valandų ryto. Visi kviečiami atsilankyti.
r ' ' Chicagos skautes ir skautai

_____

DETROITO NAUJIENOS
ŠVYTURIO JCRU ŠAULIU 

KP. POSĖDIS

Posėdis įvyko kovo mėn. 1 
d. Šv.Antano parap. mokyklos 
klasėje. Posėdį pradėjo kuo
pos pirm. Bronius Valiukėnas, 

posė dzi o protokc > 1 ą
Antanas

Praeito 
iperskaitė sekretorius 
Vaitėnas. Kasos stovio prane
šimą padarė kasininkas Vin
cas Rinkėviči us,pareikšdamas, 
kad kasoje randasi apie 1,590 
dol.

Pirm. B.Valiukėnas perskai- 
LŠST centro vadybos kuo
poms aplinkraštį, Aplinkraš
tyje nurodoma, kada, kur iri 
kuriam mirusiam šauliui den
giamas karstas tautine vė
liava.

Ta proga Stepas Lungys 
pareiškė; neųtasitenkinimą, kad 
jis, kaip stovyklos administra
torius, nustumtas ir žemina
mas. Jis teigė kad nuo kuo- 
pos Įsikūrimo šaiiliškoje veik
loje daug dirbęs, o ypač sto
vyklos pagerinime kaip ad- 
(ministratorius dirbęs purvi- 
niausius darbus. Po trumpų 
diskusijų Steponas Kungys 
rankų plojimu . paaukštintas i 
vicepirmininkus ir “Pilėnų“ 
stovyklos administratorium.

Posėdžio metu nutarta su
ruošti balandžio mėn. 26 d., 
per atvelyki, gegužinę po sto
gu Lietuvių namuose Jr ,sto
vyklos atidarymą gegužės 31 
diena. Posėdis užsibaigė 1:30 v O
vai. p. p,

INFORMACIJA

įvyko Michigano Respubliko
nų atstovų suvažiavimas. Su
važiavime buvo renkami į že
mesnius postus partijos jiarei- 
gūnai. Iš lietuvių kandidatavo 
keturi asmenys. Iš jų į 13-jĮ 
Michigano distriktą ketvirtuo
ju centro atstovu išrinktas dr. 
Algis Barauskas, Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro pir
mininkas. Jaunių atstovu iš
rinktas studentas Saulius Anų 
žis.

MIRK VISUOMENTNKAS 
J. ČERNIAUSKAS

Velionis Juozas Černiauskas, 
po sunkios ligos Providence 
ligoninėje 1981 m. vasario 19 
d. užmerkė akis amžinam po
ilsiui. J. Černiauskas išgyve
no 69 metus. Kūnas buvo pa
šarvotas Vai. S. Bauža laido
tuvių koplyčioje, 1930—25 St., 
Detroite.i Laidotuvėmis rūpi
nosi direktorė Yolanda Zapa- 
vackimjė.

Velionis gimė Lietuvoj, Dzū 
kijoj. Baigęs elektros inžineri-i 
ją, dirbo telefono, telegrafo' 
stotyje kaip skyriaus vedėjas.

Vasario 27 ir 28 dienomis
» ? i ■ —■ i

neilgai teko poilsiauti.
Koplyčioje rožini sukalbėjo 

šv. Antano parapijos klebo
nas. A tsisveiki nim u i vadovavo 
laidojimo įstaigos direktorė Y. 
Zaparackienė. Dalyvavo visa 
eilė organizacijų: DLOCo val
dyba, LB apyl.-valdyba, Balti
jos ir Gabijos Tuntai, Sporto 
klubas, Inžinierių _ Architektų 

j valdyba, Radijo Klubo valdy
ba, švyturio Juru šauliu kuo
pa ir kitos organizacijos, i .

j Atsisveikino žodžiu: ‘‘Ramo. 
! vės“ vardu — S/ Šiinoliūnas, 
’šeimos vardu ’K. Daugvy- 

Antrojo pasaulinio karo me das, St. Butkaus šaulių kp. 
lu? rusams okupuojant Lietu- vardu — S. Kaunelienė, kuri 
va, pasitraukė Vokietijon. Gy'užpylė ant karsto iš Lietuvos 
veno .Seligenstadt lietuvių žemės žiupsnelį, Lietuvių Na^ 
stovykloj. Ten dirbo kaip elek_.njų Draugijos vardu ir Da
iros, inžinierius ir dėstė tos sri-^ riaus Girėno klubo vardu — 
lies kursams. j E. Milkauskas, Lietuvių Fon-

^.J949 nhJmigramo i Ameri-
ka apsigyveno Detroite ir vi-; 
są’laiką dirbo General Motors ST’ M°TUZAS 
Įmonėje, kaip elektros inžinie
rius.

Prieš keturis metus išėjo po
ilsiu ir, gaudamas pensiją, bet

do įgaliotinio vardu — V. Kut- 
kus. Po organizacijų atsisvei
kinimo, sugiedotas Tautos 
himnas. .. -

Velionis Juozas buvo švelnaus 
būdo, mylėjo savo žmoną ir 
vaikus bei artimus ir visi jį 
gerbė. , -t . .
’ Vasario'23-d. šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje buvo atlai
kytos už jį gedulingos pamal
dos. Pamaldas laikė kun. ■ A. 
Bubonas ir kun. K. Simaitis; 
vargonavo J. Sinkus. Į kapi
nes lydėjo daug žmonių su gė
lėmis.'

Nuliūdę liko: mviima žmo
na Jadvyga, dukra Rožė, sū
nus Saulius su šeima, daug gi
minių ir draugų.

Juozai, tebūnie tau lengva 
Amerikos žemė.

Ant. Sukauskcis .

susisiekimo priemones. Pavažia
vus kiek nuo kranto, pamalėme 
mariose du didelius laivus. Ka
reiviukas dar pasakė ^-‘Laimin
gi esate, daugiau laivai čia ne- 
aea įvažiuos”.

pačią * dieną pasiekėme 
Krantą — Cranz, kur mus su
laikė lietuviškai kalbantis polici
ninkas ir nuvedė i mokyklos pa
talpas nakvynei. * f

Po trijų dienų visą traukinį 
pabėgėlių nuvežė prie Karaliau
čiaus j Engelau apkasų kasti. 
Prieš Kalėdas atvežė prie Kara
liaučiaus prieštankinių griovių 
kasti. Kokia savaitę buvo labai 
šalta, peršalau ir ilgokai sirgau, 
bet tas man išėjo į gerą. Po ke
lių savaičių sugrąžino apkasų 
kasti, bet aš, vaidindamas ligo
nį, š’aiD taip išsisukau rao

gos juostą. Vėliau viskas ėjo 
geriau.

Tačiau vis dar rūpėjo, kad 
bolševikai neužkirstų kelio. Nuo 
Dancigo iki sietino, du sykiu 
gestapininkai su rudmarškiniais 
buvo sulaikę, nuo vežimų paim
davo pajėgesnius vyrus apka
sams kasti. Kai aš parodydavau 
šųvo' “diplomą — maršbefėlį”, 
padėkodavo ir leisdavo važiuoti 
toliau. Kai prie Štetino prava
žiavome Elbės upę, visiems pa
lengvėjo, nebebuvo pavojaus 
patekti bolševikams.

“^5’b 56 dienų pervažiavome 
Vėzerio upę ir užsibaigė mūsų 
kelionės vargai. Apgyvendino 
pas ūkininką kaime. Balandžio 
18 d. be mūšio .įriedėjo • anglų 
tankai. Po 3 mėnesių jau buvau 
pereinamoje stovykloje, r Po pu
sės metų susiradau siavo motiną, 
gyvenančią Harco kalnų papė
dėje. Nugalėjęs tiek pavojų, dėr 
kojau Dievui ir motinai už jos 
maldas. ’■ ■ -į

Pastaba: Nesistebiu, kad bu-, 
vau taip rūpestingai'komunistų

galėjo žinoti mano buvimo vie
tą miške. (Iš “Kario”)

LENRuOJE EINA ĮVAI
RIAUSI STREIKAI

KODĖL IR KAIP PASITRAUKIAU

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS .?
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

į CIAM0S TREČDALĮ METŲ!
r Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-l 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,

° gir' 
dėti šaudymas. Rago gi kampe 
nei civilių, nei kareivių nesi
matė. Dar kartą nuvažiavome 
prie marių ir per tirštą rūką pa
malėme valtį. Valtyje sėdėjo

dviese ir vokiečių kareiviukas.* 
Mano draugas, mokantis vokiš
kai, paklausė, ar negalėtų mus 
priimti į valtį. Kareiyėlis, pa-' 
-klausęs iš kur mes, liepė sėsti 
į valtį ir pats padėjo įkelti mūsų

Kai bolševikai susitvarkė ir 
pajudėjo į vakarus; vokiečiams' 
pabėgėliams buvo įsakyta pasi
ruošti išvykimui. Mane užkalbi- 
nd moteris, kalbanti lietuviškai:: 
“Matau, kad; neini prie darbo,!. v. 
turbūt sergi?” Kai pasakiau, i , lam Pažastis,
kad.sergu, pasiūlė pabūti jai ve- . . ,m” ai ... .. . .. J , hnkeje bermontininkai, buvauziku, ii važiuojanti su maža1 . • • ■■ : ,, . .... j . ,. • suorganizavęs partizanu būreli,dukterimi-, ir su dviem arkliais v. \ " ... .v .. -x i x- i- i Ber b savaites suhkvidavome 16 negalinti susitvarkyti. Pasakiau,:, ,. . . . ,
kad mielai sutikčiau, jei išrū-i b“"‘°n ,mnk V ,

• , , .... _ . .. , grdbio buvo 6 kulkosvaidžiai,pintu leidimą. Ji išrūpino is ges- , _£ , .. . . , , „
tapo -‘‘‘niarsbefelj” ir sekančia i T“ 1 bolsev‘kal kad •» 
diena, įsijungė į ilga vežimu' Sal‘“ . suorgamsuot, parbzanu

•H ?U1-- ■ vi bhri ir nors simboliškai pasi-vilkstme, pajudėjome j Vaka-; < . ■ .. , .T. . r . priešinti. Tik stebeiausi, kaiprus. Kai pravažiavome marias, ' T /v. 5 ; v, • , . tas,,pasivadinęs studentu, tadapranese, kad rusai; užkirto pra- |. r_-_ . * , . , .’
važiavimą. Bėglių susirūpinimas į \ ’—--------

Tada mačiau vokiečių karei- 
vių ir lietuvių su lietuviškomis- == 
trispalvėmis ant rankovių. Per = 
marias Į Neringą, nors buvo ir 
storas ledas, negalima buvo va- - 
žinoti, nes vokiečių kariuomenė 
išilgai marių\buvd' išsprogdinu-; == 
si ledą. -y-• .’I^L

Pa keturių - dienų apsupimo, J ge 
vokiečių pareigūnai pranešė par--gĮ 
siruošti išvykimui;. Laimei, r y- .s 
tas ir diena buvo" labai miglota,! = 
tai laimingai pasiekėm Nėrines

VARŠUVA, Lenkija. — Pati 
didžiausioji Lenkijos darbininkų 
unija prižadėjo trijų mėnesių 
laikotarpyje nekelti streikų. 
Solidarumo unijos pirmininkas 
Lešek Valensa keliais atvejais 
patarė darbininkams neskelbti 
streiko' atskirai, bendrai nesusi
tarus, nes tada streikai kenks
mingi ne tik darbininkams, bet 
ir pačiai-Lenkijai. Valensa yrą 
vedęs pasitarimus su lenkų vy
riausybės atsakingais pareigū- 
;nais. ir užtikrinęs/ kad streikų 
vengs? Tuo tarpu-Sovietų pro
pagandos priemonės skelbia, 
kad Solidarumo unija, yra-prie
šinga Sovietų sistemai.

Pačioje Lenkijoje pasklido 
gandas, kad unijos vadovybe vis 
dėlto įsakė pasiruošti: streikui. 
Kas' gali įsakyti ruoštis strei
kui, kai ^unijos vadovybė pata
ria darbininkams nestrėikuoti ? 
Įtariama, kad čia gali būti agi- 
talorių darbasA • ..,

Viešnia j vaikutį: —’Ar tsvo 
mažą sesutė jau kalba?

’Vaikutis: — Ne, jai nerei
kia kalbėti — ji viską gauna 
rėkdama, j. \

PIRKITE iAV TAUPYMO SOKŪJ

: ; 2759 W; 71st St, Chicago, HL
•• "XDŪMINAI » KOSMETIKOS HĖKME«YS 

• . • i- "?l'r ' 1
y ’YfŲ/’^Atdara šiokiadieziiais.'niioj
L. ‘Y I-Y4* 2^10. i^d- vakaro. -'
Seįmadiėidai! nuo 9 vai ryto iki 8:30 v»L yik.

Tel.476-2206

UZ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati' 

nimo vajaus talką I

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galinu iraitytdjų 
reikalą i m prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• II anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratų, taupyda
mas laikų ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas _______________________________ ________
Adresas_________________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ _____ _______ , kuria
yra naujas skaitytojas. Priede  dol
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------ - _
Adresas --------------------------------------------------------------------------

*

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė _________________-

• platinimo vajaus proga, palaikydamas liehiviiką spaudą It 
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ------------------------------------------------------------- -
Adresas ----------------------------:----------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas .. ■ - - -
Adresas . — ------- - - -................ - -

<*♦>

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
404 puslapių. Kaina $8. Persiuntimas 11.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
■ ‘ ' LĮ’i'KRATURA,- lietuvių fiteratūroš,’ mebo : ir mokslo
1954 ni. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco. Maciūno, P. Jcmiko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
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 |6.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
rijų. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičle 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

Knygoa gauname* Naujienose, 1730 8o. Htbted St., Chicago, 
IL fcOGOA Išsakant paitn, pridėti dokrj perrinntlmo UDaldom*.

3 Naujimoa, Chicago, Ill., Silurdėy-Monda/. March 7-9, 19SX
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Latvių ir lietuvių jaunimas
Ne vien okup. Lietuvoje 1980 metais buvo švenčia

ma 40 metų Lietuvos “išlaisvinimo” sukaktis. Ji buvo 
švenčiama visose trijose Pabaltijo valstybėse, nes jos vi
sos vienu metu buvo okupuotos.

Ne vien lietuviams okupantas turi gerai apmokamą 
“Tėviškės” draugijos skyrių.Tokius pat Rodinos (“Tėviš
kės”) skyrius Maskva yra davusi ir latviams ir 
estams.

Ne vien lietuvių išeivijos jaunimas viliojamas Įvai
riais kursais bei atostogomis. Tokias pat malonias oku
pantas siūlo.:it latviams ir estams. .. ..

Kaip, lietuvių jaunimas priima tuos;pasiūlymus, mes 
žinome. Pažiūrėkime, kaip, latviai reaguoja Į “Tėviškės“ 
draugijos kvietimą'vykti ol<up. Latvijon.

Nežinau, ar latvių spaudoje buvo tiek daug skelbi
mų, kvietimų vykti Į tą šventę, kiek mūsų katalikiškoje 
spaudoj. Bet latviai vieningai atsisakė tos okupanto pa
slaugos. Latvių jaunimo organizacijos paskelbė nutari
mą, kuriame rašoma:

...“Mes turime parodyti, kad latvių jaunimas 
tremtyje yra solidarus savo nusistatymu prieš tokią 
santvarką. Mes turime parodyti, kad latvių jauni
mas tremtyje nebijo atvirai paremti savo brolius ir 
seses tėvynėje. Mes turime užstoti tuos, kurie ken
čia drausmės stovyklose arba tremtyje dėl savo tei
sėtų Įsitikinimų”...
Kaip matome, latviai nesusižavėjo okupanto paža

dais. Jie nesusirišo su okupanto pataikūnais, nesudarė 
visuomeninių reikalų tarnybos ir, nebijodami nusikalsti 
agentams, galėjo laisvai ruoštis Madrido konferencijai. 
Ir kaip žinome, apie 150 latvių, kartu su jaunimu, daly
vavo Madrido demonstracijose.

O kodėl mūsų Bendruomenės vadai ir jaunimas ne
dalyvavo Madrido demonstracijose? Kodėl jie atsisakė 
dalyvauti VLIKo ir konsulų šauktoje konferencijoje, 
kurioje buvo aptariami veiksmai ir darbai, pasiruošiant 
Madrido konferencijai?

Matomai, mūsų Bendruomenės vadai ir jaunimas 
nustojo to stipraus tautinio jausmo, kuri turi latviai ir 
jų jaunimas, kaip matome iš jų rezoliucijos. Mūsų nau

joji bajorija ir jaunimo vadai seniai bendradarbiauja 
su okupanto talkininkais ir naudojasi visomis jų pasiū
lytomis malonėmis.

Ir tiesa, kaip Bendruomenės vadai važiuos Į konfe
renciją protestuoti prieš Lietuvos okupantą, kuomet jų 
dukros generolo Petronio vaišinamos Vilniuje?

Mūsų jaunimui nieko nereiškia VLIKo prašymas ne
vykti praeitais 1980 metais į okupuotą Lietuvą, nes jie 
šventė Lietuvos okupacijos šventę. Atrodo, kad jiems ne
svarbu, kad Romas Kalanta šaukė “Laisvės Lietuvai”, 
nes džiaugėsi okupanto tarnų, kaip dr. Neliekas rašo, 
“pavergėjui parsidavusių Lietuvos išdavikų patarnavi
mais ir liaupsina kiekvieną jų veiksmą.”

Taip ir tos vadų dukros, priešingai latvių jaunimui, 
nuvyko “Tėviškės” draugijos malonę ir pinigais. Ten 
viskuo jos buvo sužavėtos, o universitetas ir studentų 
bendrabutis “tiesiog dieviškas”, kad prižadėjo vėl grįžti 
ir ten studijuoti. Atrodo, kad ir mūsų ekskursantėms 
Romo šauksmas “Laisvės Lietuvai” ir kitų jaunuolių su
sideginimas, tai gana kvailas veiksmas. Ir kam degintis, 
jei ten turite tokias puikias sąlygas mokslui?

Pogrindžio “Aušroje” rašoma: ,..“kad lietuvis ne
turi būti vergu, nenusižeminti, nevįzginti uodegos, lyg 
priluptas šunytis”... 0 kad ne veltui okupantas išleido pi
nigus, apmokėdamas atostogas, rodo tų ekskursančių 
laiškai. Jos ne tik nesijaučia nusikaltusios prieš okupuo
tos Lietuvos jaunimą, kad vizgino uodegas lyg šunyčiai, 
anot “Aušros”, prieš okupanto tarnus, bet grįžusios pra
dėjo rašyti arogantiškus laiškus.

Ignas Petrauskas

ANTANAS PLEŠKYS

Kamantaitė ir Gečytė teisinasi ir kaltina
aprašo “Tėviškės” draugijos su
organizuotą, laike Velykų šven-

(Tęsinys)
“Lietuviu Moterų klubu fede- , 4.

nacija yra už keliones i paverg
tą Lietuvą, bet tik griežtai pri
silaikant 1974 metų White 
Plains veiksnių nutarimo, bū
tent — palaikyti asmeniškus ry
šius su giminėmis, artimiasiais, 
bet ne su okupanto pareigūnais. 
Taigi A. Geėiui patariama tiks
liai interpretuoti 1974 m. veiks
nių nutarimą dėl apsilankymų 
tėvynėje ir netaikyti to nutari
mo pateisinimui ekskursijų i pa
vergtą Lietuvą per Tėviškės 
draugija.

Prieš ekskursijas per Tėviš
kės d-ją yra viešai pasisakę mū- 

lsų žymieji rezistentai: Vladas 
Šakalys, Simas Kudirka, Elena 
Juciūtė, Tomas Venclova, Ro
mas Giedra. Jie yra patikimiau-

čiu, 17 moksleiviu iš Vakaru Vo
kietijos — VFR Į okupuotą Lie
tuvą (jie rašo Tarybų Lietuvą). 
Toje ekskursijoje dalyvavo 15 
Vasario 16tsicš gimnazijos moks
leivių, jų tarpe A. Daugirdas, A. 
Gečytė, D. Kamantaitė, K. Ma
čiūnai tė ir R. Rekašius iš JAV, 
ir R. Morkūnaitė iš Kanados, du 
iš Brazilijos, likusieji iš VFR.

Ta “Tėviškės” draugijos suor
ganizuota ir globojama ekskur
sija okup. Lietuvoje išbuvo 11 
dienų. Buvo nuvežta Į Kauną, 
Trakus, Elektrėnus, Druskinin
kus, Palangą ir aprodytas Vil
nius, žinoma, tik iš lauko, bet 
ne iš vidaus ir neparodant kaip 
dirba, vargsta ir gyvena lietu
vių darbininkų masė.

1980 m. gegužės 22 dienos
si auto’ritelai, jie geriausiai ži
no, kokie yra Tėviškės draugijos 
tikslai ir kėslai, u- ko jie nori 
iš mūsų jaunimo”.

Bet to "nežino” Liet. B-nės 
vadovai Vyt. Kamantas ir Alg. 
Gečys, jei' leidžia savo dukre
lėms važinėti ir bendrauti su j “Gimtojo 
“Tėviškės” draugija. i dentu.

Okupanto Vilniują leidžiamas i Beveik visas straipsnis pa
rimtasis Kraštas” keturiose švęstas ekskursijos dalyvių pa
savo laidose: 1980 m. balan-; I sisakymams, kuriuose be saiko 
džio 3 <1., balandžio 10 d., ba-1 l:aupsin?ma taip vadinama Ta- 
landžio 24 d. ir gegužės 22 d.rybų Lietuva. To straipsnio pa-

baigoje įdėtas Dainos Kam an
tai lės pasisakymas, kuriame be

ir Gičio dukterys tuo laiku buvo 
komunistinio okupanto vaišina-

jokio saiko daugiausia ir labiau
siai garbinama ir liaupsinama 
Tarybų Lietuva. D.K. liaupsina 
daugiau .negu bet kuris kitas tos 
ekskursijos dalyvis ar dalyvė, — 
“Universitetas, tai tikra kara
lystė”. Išeiną, kad Amerikos 
universitetai, lai ubagynai — 
elgetynai. Kaip Amerikoje gi
musiai lietuvaitei, reikėtų turėti 
kiek daugiau santūrumo ir savi
garbos.

Jos visų liaupsinimo žodžių 
nekartosiu. Jau daug kartų JAV 
lietuviškoje spaudoje, susirinki
muose ir suvažiavimuose, su di
deliu pasipiktinimu jie buvo 
kartojąmi.

Jei “mm rasis Kraštas” tos eks
kursijos paminėjimui ir aprašy
mui skyrė vietos net keturiuose 
savo numeriuose su gausa nuo
traukų, tas aiškiai rodo, kaip birželio 21 d., 
okupantui yra svarbu mulkinti 
ir indoktrinuoti užsienio lietu
vių nesubrendusi jaunimą.

mos mūsų pavergtoje tėvynėje, 
švęsdamos kartu su okupantu 
10 metų Lietuves pavergimo 
švente.

Juk ne ar. K. Bobelis vyko į 
okup. Lietuvą su okupanto su
organizuota ir kelione apmokėta- 
ekskursija ir juk ne dr. K. Bo
belis. savo kalba išgarbino oku
pantą ir jo institucijas, bet LB 
vadovų dukros. Tat dėl ko pykti 
ir kaltinti dr. K. Bobelį, kad jis 
priminė, mergaitės, jūsų netin
kamus veiksmus su okupanto 
patikėtiniais. Nebūtumėt to da
riusios, niekas nebūtų, jus pą-

I minėjęs.
D. Kamantaitė ir A. Gečytė, 

taikydamos dr. ‘ K. Bobeliui, 
sako:

“Tuo laiku, kai vyko jūsų kon
ferencija New Yorke 1980 m.

aš. okupuotoje
Lietuvoje nebuvau, komunisti
nis okupantas manęs nevaišino, 
ir aš su okupantu nešvenčiau 
40 metų Lietuvos pavergimd 
šventės“.1981 m. vasario’ 16 d. -'Drau-

“Gimtojo Krašto” 6. ir 7 pusi, 
yra įdėta tos ekskursijo pavaiz
davimui 9 nuotraukos ir ilgokas taitė “Drauge 
straipsnis, pavadintas “Sakau j kaip susitarusios kaltina VLIKo 
iki pasimatymo!...” ■“ 
džiai paimti iš Dainos Kaman- 
!a:tės pasisakymo pokalbyje su 

Krašto” korespon-

ge” ir vasario .12 d. “Dirvoje” 
Aušra Gečytė, o Daina Kaman- 

” vasario 20 d., abi

Tie žo- pirmininką dr. K. Bobelį dėl jo

Lietuvos pavergimo šventę ga
lima atšvęsti anksčiau ar vėliau, 
kaip leidžia sąlygos. Jūs atšven
tėte anksčiau. Tai rodo “Gim
tojo Krašto” 1980 m. gegužės 
22 d. numerio septinto puslapio 
nuotrauka, kur prie bonkomis 
ir šampano taurėmis apkrauto 
stalo sėdi A. Gečytė ir D. Ka
mantaitė ir kitos. Kita nuotrau
ka, Vilniaus 9-oje vidur, mo
kykloje, rodo didelę juodą sie
noje įmūrytą lentą, kurios yir-

Constitution

pasisakymo dėl jų 1980 m. lan
kymosi pavergtoje Lietuvoje. 
Abiejų laiškai panašūs. Atrodo, 
tėvelių rašyt’- Bet tas nesvarbu. 
Jos kalba savo vardu. Pyksta ir 
kaltina dr. K. Bobelį, dėl ko šis 
VLIKo seime ToYonte 1980 m. 
gruodžio 12-13 dienomis savo 
kalboje pasakęs, kad Kamanto’šuje 'užrašyta:

(Fundamental Law) Of The | 
Union Of Soviet Socialist Re- | 
publics”. Toje lentoje, viršuje — I 
Sovietų Sąjungos emblema, 0 f 
žemiau du dideli balti lapai — j 
pati konstitucija. Nuatraukoje | 
negalima jos įrašų išskaityti, f 
Priešais tos konstitucijos lentą | 
pozuoja šešios ekskursijos da-f 
lyvės, kitų nematyti, jų tarpeį 
D. Kamantaitė. Ar tai pripuola-I 
maš įvykis, ar pademonstravi-f 
mas 40 m. Lietuvos pavergimą? 
sukakties šventės paminėjimui’^ 
Ties ta nuotrauka, kairėje pu-g 
sėje, kitame puslapyje, ekskur-a 
sijos dalyvės-iai, jų tarpe ir Dj 
Kamantaitė, susėdę suo'luosš 
klausosi paskaitos, be abejo, toJ 
konstitucijos paragrafų aiškini! 
mų ir "laimingo” 40 m. Lietu
vos gyventojų gyvenimo po so-l 
vietine konstitucija. Septinto^ 
puslapio apačioje, dešiniame 
kampe, nuotraukoje besišyp- 
šauti A. Gečytė pozuoja prie į 
kažkokio didžiulio sovietinio 
dievuko paminklo — įrašo ne- I 
galima įskaityti.

Ar visa tai, kas aukščiau pa- - 
sakyta, neatvaizduoja ankstyvo 
40 m. Lietuvos pavergimo pa
minėjimo šventės? Ar šitokiu 
savo elgesiu tos mergaitės, LB 
vadovų dukros, stiprino lietuvis- 
ką patriotizmą nepriklausomos 
Lietuvos atstatymui, ar dabar
tinei Tarybų Lietuvai?

Kodėl, mergaitės, kaltinate.' 
kitus, jei pačios esate kaltos 
bendradarbiaudamos su Sovie
tų agentais.

Aušra Gečytė giriasi: “Kelioį 
nę apsimokėjau iš savo su-' 
taupų”.

Ponia Eug. Treimanienė, LM-* 
KF narė, sako, kad iš ekskursi-į 
jos . dalyvių tėvų sužinota: 

kad’ nuo- ’gimnazijos vartų; 
iki Ry tų Berlyno ekskursantai f 
kelionės išlaidas apsimoka pa-| 
tys, o nuo Ryt^ Berlyno, iki Vii-' 
niaus visą kelionę, 10 dienų vie-S 
Sėjimą Vilniuje Tėviškės d-jos; 
globoje, maistą, visas pramogas 
apmokėjo Tėviškės d-ja”.

Jau praėjo beveik ištisi me-l 
tai nuo D. Kamantaitės ir A. Ge-f 
čytės 11 dienų viešnagės oku-E 
puotoje Lietuvoje, bet iki šiol? 
jos neparašė savo Įspūdžių irg 
pergyvenimų, jei neskaityti jų 
pasisakymų “Gimtajam Krašį 
tui” ir išpuolių prieš dr. K. Bo
belį, ką jos ten matė ir girdėjo! 
Vis dėlto būtų įdomu išgirsti jų 
pasisakymus laisvoje lietuviš
koje spaudoje, nes jos yra'Lie- 
tuviu Bendruomenės vadovu 
dukros.

(Pabaiga)

— Sakoma, kad dabar Lenki
jos komunistai gauna tokias pa
čias maisto porcijas, kokias gau
na ir kiti gyventojai. Anksčiau 
komunistai gaudavo žymiai dau
giau mėsos.

P. L.

KŠYŽANOVSKIO BE CENZŪROS 
VILNIAUS “MATEČNIKAS”

(Tęsinys)

Mažeikiuose patyręs žydės tragediją, kuri 
per ekzekuciją liko gyva ir ligoninės slaugės bu
vo krūmuose globojama. Policija rado išeiti: pa
samdė vietos kriminalistą, kurs ją, paskolintu 
tam tikslui šautuvu, pribaigęs. “Sutarties” šu
nta, berods,'buvusi 30 markių, kas galėtų būti 
simboliu 30 sidabrinių.

Gegužės mėnuo Vilniuje gražiausių pergy
venimų tampa tam, kurs mato jį esant gražiau
siu mėnesiu, gražiausiame mieste* — teigia au
torius.

Poguliankoj, evanelikų kapinėse, susitiko 
su Varšuvos atstovu aptarti konspiracinę veik
lą ir, štai, išnėrė keliolika gestapininkų su “lit- 
vvinais” policininkais. Vilniuje, prie Žaliojo Til
to, įvyko susidūrimas su “lietuviško gestapo 
agentais’ (agenci litewskiego Gestapo), kurie 
prieš Ui davė signalą vokiečių kareiviams ir 
kon>pii acijos bėgliui nepavyko pasprukti

Autorius ir 1979 metais, viętovę nusakant, 
laikosi prieš kaią buvusių valstybių rubežių, 
kaip antai: “Palei geležinkelį “Wilno—Kowno”, 

a.į vietoj, kur i mdasi Lenkijos — Lietuvos ru- 
?ežiu<".

105 pusi, mini saugias konspiraciniams veik
smams apylinkes, kuriose nėra nei vokiečių, nei 
lietuvių. Konspiratoriai buvo sudarę šitmtų lie
tuvių policininkų su adresais Vilniuje sąrašus ir 
dar priedu — “Ypatingą būrį” — ekzekucijos 
dalinį prie vokiečių Gestapo, rašo autorius.

Prieš vykdant Į amunicijos sandėlį įsilauži
mą, nuodugiai, visapusiškai apšnipinėdavo sau
gojimo būdą, policininkų laikyseną tarnyboje. 
Lietuviai, esą, kas liečia patikėtą sandėlių apę 
saugą, laikosi mieguistai, pavojų atžvilgiais ne
rūpestingi.

Sutartą amunicijos sandėlių apgrobimui da
tą sutrukdė “litewska ekspedycja karna” (lietu
vių bausmių vykdymo ekspedicija), kuri atvyku
si Į apylinkę ir vasario 2 d., 1943 m. sušaudė virš 
20 asmenų.

1943. II. 16 d. konspiratortai nutarė išnau
doti lietuvių tautos nepriklausomybes minėjimą 
amunicijos sandėlių apgrobimui. Kadangi vokie
čių valdžia, anot autoriaus, nepripažino tos šven- 

.tės, tat buvo laikoma darbo diena. Be abejonės, 
Į lietuvių opozicinės visuomenės dalis taps sti
priai paveikta priešiškai. Be to, tuo metu Vil
niuje buvo vokiečių sušaudytas lietuvis. Be abe
jonės Įvykio atgarsiai sukels visoje Lietuvoje re
akciją. Amunicijos sandėlio apgrobimo Įtarimas 
kris lietuviams ir tuo būdu, atpalaiduos dirban
čių žydų su lenkais Įtarimus.

Kitu atveju, jei sandėlių vagims būtų pasi-

tingai buvo pasižymėjęs Eliasz Baran), buvo 1 
metimais, būtų jį likvidavę.

Sandėlių plėšikai — lenkai su žydais (ypa
tingai buvo pasižymėjęs Elisasz Baran), buvo 
tiek Įgudę tose “profesijose”, kad “apvalę” amu
nicijos sandėlį, pagrobę Įvairią sprogstamą me
džiagą bei dalis, -savo spynom užrakindavo ir 
raktus savo kišenėse nešiodavosi.

Visagalintis vokiškas Gestapo — rašo auto
rius —nepažįstantis vietos papročių, Įsitikinimų 
bei aspiracijų, nebūtų pilnumoje galėjęs veikti, 
jei ne lietuviškas Gestapo, vadinamas — saugu
mu, geriau besiorientuojantis esamoje situacijoj. 
Remiantis minimu veiksniu, vokiškasis Gestapo 
galėjo būti tinkamas akcijai. Tik darniu vokiš
kai — lietuvišku bendradarbiavimu buvo dide
lės aukos. Kas jau pateko už geležinių, kryrniš- 
kai sunertų Lukiškio kalėjimo vartų, skirančių 
tamsų požemy Gestapo koridorių nuo žemyn ve
dančių laiptų, tai, iš tikrųjų, gyveniman negrįž
davo.

Vilniaus Gestapo turėjo savitą padėtį.. Be 
paprastos vokiečių ir lietuvių pareigūnų ekipos 

‘ — lietuvių akskursijos dalinio (“Ypatingas Bū
rys”, Lukiškio mūrai talpino dar keletą dešimčių 
privilegijuotų žydų. Minimi kaip tįk patamau- 
4ayo lęnkų rezistencijai — sabotažo, destrukci
jos, špionažo tikslams.

177 pusi, minimas įvykis, kuriame figūruoja 
vokiečių ir lietuvių gestapistai, sutartinai areš

tuoja Įtartinus konspirantus, vartojant pistole
tus rizikingose situacijose. Gestapo mūrų vidujeį 
dvigubon eilėn sustatytus Antuszewicz, Iwanow- 
ski, Orlowksi ir t.t, lietuviams suskaičiavus bu
vo įšvęsti iš rūsio laiptais Į šviesų orą. Autorius 
piešia vaizdą: “Neatrodė, kad mus lauktų koks 
nors dramatiškas epilogas. Su palengvėjimu ste
bėjau Į nepergeriausią (“ypatingųjų” (autorius 
vadina lietuviškai, atseit, lietuvius), keletas ges
tapininkų sukeliojosi po aikštę, jų tarpe karinin
kas su “pince-nez” — tai buvo Vilniaus Gestapo 
šefas “Hauptsturmfiuhrer” Neugenbauer. Kele
tas lietuvių, sivilniai apsirengusių, su automa
tais. “Gal būt, rašome, po poros minučių susto
sime prieš “Vernichtungslager’į“, kur mus lauks 
“Ypatingas Būrys” (rašo lietuviškai) ir jau esa
me maiše”.

Iš 16 i 17 rugsėjo naktį, 1943 m. (198 p.) ker
što masinių areštų akcija už prieš poros dienų 
nužudyto tūlo Padabos, lietuvių policijos agento, 
praeity buvusio girtuoklio ir nusikaltėlio. Tapo 
nušautas prie Kalvarijos gatvės. Vokiečių lieį- 
tuvių drakoniška akcija Įvykdyta sušaudant 10 
asmenų ir suimtas masiniuose areštuose virš 100 
žmonių. t |

(Bus daugiau)

1 — Naujienos. Clucago, Ui., hul.-Mond., March 7-9, 1981



i

I f

x ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino’, 3u3 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60032

X<X>^XX<2<>^<X<XX<XX<X>^OJ>XX<XX4>>’ X6> xo <♦>.
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UR. PAUL V. DARGJLS [
GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS

W*^h«st»r C or-m unity klurikm 
Medicinos direktorius 

^938 K Manheun R< Westchester, IL. 
ir/ALANUOS: 3—W darbo dienomia

T«L: 542-2727 arba 542*2729

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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QPTOMMT RISIMA

UU 71 M. TeL 7XZ-5149
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^contact isnaea' 
V ml

Dr. LEONAS SE1BUT1S 
iNKblŲ, PŪSLES iR 

PRQSIATQS CH1KUKO.JA 
2656 WEST 63rd STREET 

Yalaimos; anirad. 1—4 popiet, 
Ketvirtad. 5—7 vat vak. • 
Ofiso telefonas; 776-2680, 

Rezidencijos relei.; 448-5545
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‘•Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽIONYTE

Programos vedeja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street
Vartų liekanos (grafika)

4<.

M. Šileikis

7”| Buvęs Šaulių kuopos pirmį- 
ninkas St. Jokūbaitis linkėjo 
naujam šaulių kuopos pirm. J. 

, Jankaičiui sėkmės 'šauliškdje 
! veikloje.

šaulė Teklė Benotienė primi- 
I nė, kad jos vyras yra miręs 
' prieš 10 metų ir ta proga š.m. 
oalandžio įnėn. 4 d. 9:30 vai. 
Prisikėlimo šventovėje bus Mi
šios; prašė visus šaules ir šau
lius dalyvautu Tą dieną po Mi
šių vi§i dalyviai bus pakviesti 
užkandžių į Toronto Lietuvių 
Namus.

St. Jokūbaičiui, išbuvusiam 17 
metų VI. Pūtvio šaulių kuopos 
valdyboje, susirinkimas išreiškė 
padėką audringai plojant.

Po to’ susirinkimas buvo baig- 
Tautos himnu.

J. šarapnickas
las

NEPRIKLAUSOMYBĖ

>
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UAIDOTUVIV DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika & Evans
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Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

SUS1KINK1MV

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo eilinis narių sasirink.mas 
įvyks sekmadieni, Kovo 8 d., : 
popiet, Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Taiman Avenue. Mariai prašomi atsi
lankyti, nes yra svarom reikalų ap
tarti. Bus ir vaišės.

Rože Didžgaivis, rašt.

Pensininku Sąjungos valdyba kvie
čia visus S^-gos narius ir norinčius 
įstoti nariais į susirinkimą kovo 11d.1 

, 2 vai. popiet Šaulių namuose, 2417 
* W. 43rd_ St. Bus . valdybos praneši- 

—! mai, įspūdžių pasidalinimas visų, ru-

DR. C. K. BOBžLii
Prostatos, inkstų ir slapumo 

takų cmrurgija.
0025 CfcuNl'KšiA, AVJ>>

bi. Petersburg, Jtla. 33i.it
Tai. (81d; 021-4300

PĖRKRAUSTYMAI

Lėidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA Korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

TORONTO NAUJIENOS
(Atkelta iš antro puslapio) 

prašė organizuotai dalyvauti 
ruošiamuose Lietuvos tautinių 
švenčių minėjimuose.

St Jokūbaitis palygino šaulių 
vienetus, atsisteigusius tremty- 

lA-uios su ’istlirni Lietuvos žemės, 
1 vai.; kuri mus įpareigoja semtis įkvė

pimo ir niekuomet nepavargti 
darbuose dėl Lietuvos laisvini
mo- Jeigu kiekvienas šaulys pa
klaus savęs, kaip sąžiningai at
liko savo, kaip šaulio, pareigas 
ir įsigilins į duotą priesaiką iš
laikyti ir stiprinti lietuvių tau
tinį ir valstybinį atsparumą, tai

pimais klausimais ir tą proga bus ga- į tada šauliai išpildys organizaci- 
Įima sumetėti nario mokestį. V-ba i • idnorohTAh-mne.

TAUPI MOTERIS
Tikras atsitikimas. Niureni-

, jos įsipareigojimus ir bus lietu- 
! vių visuomenės gerbiami.

Kuopos pirmininkas nusiskun
dė, kad tarp šaulių pradela dau-

berge, Vokietijoje, policininkas .?;aU. reikštis Pasyvumas ir pri-
ėjo įstikinimo, kad vien valdy
bai neįmanoma ruošti didesnius

VxJLAX A11WVA1G11 XV Z>ęA p .

, . t . ; ., ... -. rengimus; nes jau ir pati valdv-.rankinuko ir atkreipė jos deni e- . . . . , , ,.. .
sį. Moteris padėkojo, iškritusi 
daiktą paėmė ir pasiaiškino. 
“Matote, namie palikau savo vy
rą ir šviežiai iškeptą kepsnį, o 
jis toks apsirijėlis, tai, kad ne
surytų, išeidama pasiėmiau jo 
dirbtinius dantis”.

pastebėjo', kad šaligatviu einan
čiai moteriai kažkas iškrito iš

jo šaulių kuopos pirmininko iš
rinkimas. Visi pasiūlytieji atsi
sakė kandidatuoti kuopos pirmi
ninko pareigoms. Stasys Jokū
baitis kelis kartus buvo prašo
mas pasilikti sekančiam termi
nui, bet jis nebesutiko. Jis pa
siūlė 10 min. pertrauką pasita
rimui. Po pertraukos vėl buvo 
prašomas St. Jokūbaitis sutikti 
dar kartą kandidatuoti. Gavus- 
neigiamą atsakymą, susirinki
mas įsitikino, kad šį kartą ne
igus galima išrinkti naujo pir
mininko. Tik po didelių pastan
gų Juozas Jankaitis sutiko per
imti pirmininko pareigas. Jam 
padėti į valdybą sutiko įeiti: 
V. Bačėnas, A. Borkertas, V. 
Stoškus ir J. Puteris; į Revizi
jos komisiją: M. Juodienė, V. 
Pečiulis ir R. Daugėlienų. Gar
bės teismas: S. Banelis, S. Joku-

i baitis ir Petrulis.

Škotui mėsos krautuvėje be
siderant dėl kiaulės uodegds, jo 
šuo pačiupo dešros sprindį ir 
momentaliai nurijo.

— Prisipažink, ar tas šunsnu
kis tamstai priklauso? — įtūžęs 
paklausė mėsininkas.

— Jis man priklausė, — pri
sipažino škotas, — bet dabar, 
kaip matote, pasidarė nepri
klausomas.

Laidotuvių Direktoriai

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

>
I

Nugirsta
— Aš turiu ganėtinai 

mokesčiams apsimokėti. Vienin
telis rūpestis lieka, iš ko reikia 
gyventi.

Jeigu noris sužinoti kas (įed is.* 
pasaulyje ir okup. Lietuvoje — 
skaityk dienraštį “Naujienas”.

KNOWYflUR HEART’

SOPHIE BARČUS

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

MOVING 
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairi y atstumu.

ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvi v 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 Dauku* 
FeleL; HEmlock 4-2413

I 
t I

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

v
trijų koplyčių LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
i
6

Aikštės automobiliams pastatyti

ba turi nemažai darbo atlikti. 
Toliau savo pranešime jis pa-J 
reiškė, kad š.m. kovo 21 dieną 
7 vai. vak. Toronto Lietuvių na- ■ 
muese kuopa rengia Juozinių 
pobūvi. Tą vakarą pučiamųjų 
instrumentų .muzika- svečius 
linksmins muzikinė grupė “Ke
turios Sesutės” — Joana, Vida, i 
Teresė ir Diana Stankutės jš 

pinigų I Sudburio, Ontario. Reikia tikė
ti. kad į šį pobūvį svečių susi
rinks gausiai ir visi linksniai ■ 
praleis laiką, grojant muzika-; 
liani sesučių -Stankučių orkest- ’ 
rui. Pabrėžtina, kad čia rengėjų ■ 
tikslas nėra pelnas, bet palaikyti 
Juozinių tradiciją.

Kuopos pirmininkas St. Jo-, 
kubai lis, baigęs ilgą pranešimą, 
iar kartą padėkojo kuopos val
dybes nariaips ir visiems šau- 1 
liams bei šaulėms už prisidėji-! i 
mą darbu, aukomis ir dalyvavi-' 
niu parengimuose bei unifor- '• 

J niuoti švenčių minėjimuose. Po : 
• to pareiškė, kad jis nori pasi- . 
I traukti -iš kuopos pirmininko • 
' pareigų, aes po 17 melų jis jau-j 
I žiasi atlikęs savo šaulio dalį; dar, 
prašė susirinkusius nebesiūlyti ’ 
jo der kartą j valdybos pirmi-[ 
ninkus, dėkodamas visiems na-’, 
riams, kurie davė jam progos 
ęasilarnauti organizacijai. j'

Apie moterų būrleio veiklą 
pranešimą padarė šaulė R. Dau- i 
gėiicnė; apie šaudymą — spot-1 
to vadovas š. V. štočkus. Iždi
ninkas š. A. Borkertas sųpažin- l 
dilio narius su 1930 m. apysfcai- 

: Į ta. Susirinkimo dipną kasoje 
būta §1,716.19. Pinigai laikomi I 
lietuvių banke “Parama”. Gar-' 
bės teismo pirmininkas S. Bane-1 
lis pasidžiaugė, kad bylų nebu
vo ir visi nariai gerai sugyvena. , 

Paklausimuose kiek ilgiau už-l 
įniko diskusijos dėl santykių' 

j su Centro' valdyba pašlijimo. į j 
Š Po nuodugnaus aptarimo, nariai 
į | vienbalsiai įgaliojo kuopos vai- 1 
I'dybą ir išrinktus atstovus į Ka- 
«** nados šaulių rinktinės suvažią- 
įj vimą išreikšti kuopos nutarimo 
£| rezultatus.

Nemažai laiko užėmė ir nau- J

APLODISMENTAI
— Ponas maestrd, girdėjau, 

kad praeitame koncerte tamstai 
publika sukėlė entuziastiškus 
aplodismentus.

— Koncerto pra<ižioje publi-Į 
kos reakcija buvo ne kokia, bet 
kai baigdamas sudainavau “Ry
toj rytą iškeliauju’’, tai aplo
dismentai pasidarė tikrai nuo
širdūs!

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $447.

^iRKITc JAV TAUPYMO BONUS

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI. .
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATO1AS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamu katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS

488 Madison A venue (tarp 51 ir 52 g-ves)
FLUOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10922.
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:

I

I

Apple-Valley, Minu. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, HI. 60629 
Cleveland. Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lake wood, N. J. G8701 
Los Angeles, Calif 90022 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia. Pa. 19122 
Philadelphia. Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 1S2O3 
Waterbury, Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

7626 W. 150 St.
393 West Broadway 

1880 ‘ ‘ “
2501 
6089 
1807 
636-38 BrWge St N. 
112 Main St.
1082 Springfield Ave. 
518 Park St.
241 Fourth Street 
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard

| 698 Senford Ave.
> 45 Second Ave.

; 135 West 14 St.
H 214 N. 5th Street
I 4925 Old York Rd.
1 1307 E. Carbon Street 
1555 Cook Street 
I 144 Millbury Street 
» 309 W. Federal Street

Seavrew
West 69 Street 
State Road 
Beineke Road

w.

612-432-7083 
617-268-8764 
203-367-2863 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
AL 4-5456 
CH 3-2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756 1 668 
SW 8-2868 

Rl 3-0440

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

‘Z

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO

PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE-

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

a*

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: Y Ards 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. SOth Ave^ Cicero, I1L

4348 So. CALIFORNIA AVE.

3319 So. LITUANICA AVE.

TeL: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-3572

Tel.: YAxds 71138 -1138

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hill*, RL J74-441I

TeL YArdi 7-l»U

5 — Naujienos, Chicago, HU Saturday-Monday, March 7-9, 1981



) niy mokesčių žinovas. Bus su- 
| pažindintas su naujau nariais 

* I Sid H rwitz, Jeffrey C. Met- w v-
f riekiu 

poliu.
adv. Robertu J. Za«

Amerikos Lirhn/ų Ta_ | 
rybo$ Cicero skyrius padėkos? 
ženklan už informacijų ir veik 
los propagavimų, paskyrė 
Naujienų paramai ^.30 aukų] 
ir jų atsiuntė per valdybos na
rį ir spaudos bendradarbį Ste
pą Paulauskų. Dėkui valdybai 
ir visenis organizacijoms.

— /)re Julius Simai/is^ Fo
rest Hills Garden^ N. Y.? per-! 
imdamas ilgamečio skaitytojo 
i rėmėjo a. a. Petro Paprocko 
prenumeratą, atsiuntė tokį lai 
škų: “A. A. Petras Paprockas 
buvo nuolatinis Naujienų skai 
tytojas. Jis 
tuviškos : 
nes jo 
dėka galime 
be. Jo šviesiam 
siunčiu $10 laikraščio 
meratai ir $10 laikraščiui pa
remti. Linkiu Jums sveikatos 
ir ištvermės dirbti L kį kilnų 
lietuvybės išlaikymo darbą“. 
Nuoširdžiai apgailestaudami 
a. a. P. Paprocko mirtį, dėko
jame dr.J. Simaičiui už 
sį ir už auką.

— Ponia A. Utakis, 
gyvenanti Houston, Texas,daž- 
nopiis progomis paremia Nau
jienų leidimą, nors nuolat tu
ri vartoti vaistus. Dėkui už ge
rus linkėjimus ir už $10 auką 
kalendoriaus proga.

— K. Griskus, Valstiečių liau
dininkų veikėjas, iš Marquette 
Parko, prie, nhetinės^prenuine- 
ratos pridėjo $5 už kalendo
rių. Dėkui.

— Poną Viktorija Xovacki,! 
Alton, III., pratesdaina prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $5 auka. Dėkui.

— Lietuviu Prekybos Rūmų 
narių susirinkimas ivvks tre
čiadienį. kovo 11 d., 6 vai. v., 
Dariaus-Girėno salėje, 7:15 v, 
bus rodomas įdomus filmas. 
Susirinkimui vadovaus nau
jasis pirmininkas Julius R, 
Kuzas. Paskaitą skaitys paja.

simfonijos
21 d. 8 v.

Southwest 
koncertas bus kovo 
vak McAuh v aukšt. mokvklo-* • • *■ 
je.K< ncerle dainuos St. Xavier 
ir Moraine Vally kolegijų cho
rai. Informacijos teikiamos 
tei. 122-2tM9. j

Krijziaiis ligoninės me
dicinos personalo pietūs ir šo
kiai ivvks gegužės 2 d. Bever.' 
ly Country klube. Rengėjų ko 
misijos pirmininkas yra dr. P.

— Illinois valstijos loterijoje 
kovo 5 dieną Pot of Gold loši- 

... ... . .. į me laimėjo 310790; Bingo lo- labai sielojosi be- . , . ~T j .v, -i sune laimėjo (i3, 29, 38, 51, 63. spaudos išlaikymu,’ J ,
manvmu, tik spaudos — Į Eugenijaus Kriaučeliūno ' 

išlaikyti li< tuvy-Į vardo jaunimo premijos įteiki-j 
prisiminimui - mo iškilmes, kurios įvyks š.m.

prenu-’kovo mėn. 13 d., penktadienį,

dėme-

dabar

2

’ STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Skambinti YA 7-9107

7:30 vai. vak. Jaunimo Centro 
kavinėje, atvyksta premijos lau
reatai Jūratė ir Rimantas Stir- 
biai. Bus trumpa akademija ir 
meninė (Uis. Visuomenė 
čiama gausiai dalyvauti, 
inas veltui.

kvie
tė] i-

auto-— Ruošiamos mirusios 
rėš meno perodos. Parodose bus 1 
išstatyta a.a. dailininkės Ados 
Peldaviciūtės kūriniai. Pirmoji 
paroda ’bus atidaryta New Yor-1 
ke š.m. balandžio 4 d. Vėliau pa- j 
rodą bus perkelta į Torontą, Į 
Can., ir po to į Chicagą.

i
— Viktoras Šimaitis pildo J 

INCOME TAX Šimaitis Realty | 
Įstaigoje, 2951 \V. 63rd Street.! 
Darbo valandos kasdien nuo! 
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba į 
763-0337. ’ (P.r)

— Dengiame ir taisome visu' 
rūšiu stogus, 
tuoj ame ir
ARVYDAS KIELA, 434-9655

Už darbą garan-Į 
esame apdrausti, j 

; i

ANTRASIS LITERATŪROS 
KONKURSAS

Skelbiame Antrąjį literatim 
konkursą parašyti literature's] 
kūrinėlį iš lietuvių pensininkų 
gyvenimo. Kūrinėlis turi būti. 
originalus ir prisiųstas iki š.m. 1 
ugsėjo 15 dienos. Jis gali būti 1 
novelė, apysakaitė, pasakojimas 
ar feljetonas. Geniausiems trims ' 
kūrinėliams bus skiriamos trys 
premijos — po $100 kiekviena.

os;

vėliau. Adresas:

HI- Pensininkų Klubas 
P.O. Box 1016 
Hamilton, Ont., Canada

L8N 3R4
HL Pensininkų Klubas

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787
♦ NemokiUBii patxmavtmrs nfcskcnt lėktuvą, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezerv&ciias; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus taštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
oracijas vjsaL* kelionių reikalais.

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik įeitu rezervuoti vietas 
8 anksto — prieš 43 - 60 dienų.

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 .   1_________

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

Minkštais viršeliais, tik____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURUS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

* —XZ7
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

me-

square šokių, mezgimo, kro
keto, siuvimo, meno (arts), 
dainavimo ir kt.

i Veiks taip pat anglų kalbos 
kursai, kaip antraeilės kalbos, 
lietuviams, kelionių, vidaus de 
fkoravimo, kūno dinamikos, 
supažindins su ('.hicaogs pas- 

; tarųjų metų įvykiais taipgi sti- 
; pažindins su automobilio vei- 
į kimu, jo’ pataisymu^ supažiru 
į dins su pagrindiniais namų 
! remonto flarbais ir kt. j

Pamoka tesis 1 vai. 46 min. 
vienų kartų per savaite.

Daugiau informacijų galite 
įputi paskiubinus tel. 476- 
8700 Kaimynė Mgd. Š-nė

PALEIDO ŠŪVIUS Į JAV 
AMBASADĄ

SAN SALVADOR, Salvadoras.; 
— Praeitą trečiadienį nepažįs-5 
tami asmenys paleido tarp 10 ir 
15 šūvių į JAV ambasadą ir 

nesužeidė, 
ambasados

nieko 
vieną

sargai mano, kad

Hamel, Žemi — Perdavimui 
MfAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — Ferdavima* 
REAL ESTATS FOR SALI

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

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS ELXZANAUSKAS, Prezidentas
22’2 W. Cermak RoaH Chicago, HL TeL Vlrginit 7-T74$

BUTŲ NUOMAVIMAS
• MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

f TISŲ RCšIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
<Engo. šūviai 
bet sudaužė 
langa.

Ambasados
šūvius paleido Salvadore vei
kiantieji maištininkai, kurie 
kasdien vis labiau šėlsta ant nau
jos JAV vyriausybės, nutaru
sios pasiųsti daugiau ginklų 
Salvadoro kariuomenei

Tai jau antras JAV ambasa- ParkeTlV metų^Reikia

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 

" ‘ l skubiai Dar-

Dr I PfJl/HllA knVCFzl ^0*a1s’ tada, 1939^
471. *J. 1 u.jclujv įkllj gu tajs Raudonosios armijos išleis-

i tu žemėlapiu,, atvaizduojančiu
Lietuvą, Latviją ir Estijąą tary- _ dos apšaudymas San Salvadore, duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTYbinėmis respublikomis, ir bai- Salvadoro vyriausybė tyrinėja} 
giant Sibiro tremtinių liudiji- reikalą. Pasakojama, kad deši-' 
mais, bei šiurpiom tardymų ka-, nieji bandė suruošti perversmą 
meros, kankinimo įrankių ir nu-1 prieš dabartinę vyriausybę. JAV 
kankintų žmonių fotografijom. !

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Tik ką iš spaudos išėjo ilgai 
laukta knyga, anglų kalba, apie 
sovietų genocidą Lietuvoj, “So
viet Genocido in Lithuania”, pa
rašyta prieš 71/2 metų mirusio 
dr. Juozo Pajaujo.

Knygą išleido Stepo Zobars-
ko Manyland Books leidykla, 
84-39 90th St, Woodhaven, N. Y. 
11421).

Tai vertingas leidinys, gau
siai dokumentuotas ir iliustruo
tas — pradedant Molotovo — 
Ribbentropo pakto slaptais pro-

____ _____ . ! pareigūnai pareiškė, kad jie ne-
Šalia kitos medžiagos, knygoj pritaria sąmokslui ir perversmi- Į 

yra ir atskiras skyrius apie Lie- ‘ ninku nerems. ■
tuvos kariuomenės tragišką li
kimą. Čia taip pat yra išsamus 
skyrius apie privalomo darbo 
stovyklų tinklą Sovietų Sąjun
goj — jų istorini išsivystymą, ’ veža visą apdaužytą žmogų. Bu-Į 
geografini pasiskirstymą, ypa- dintis jį klausinėja: 
tingas charakteristikas ir lietų-į — Tamsta vedęs?
vių tremtinių gyvenimo sąlygas j — Ne, — pakrato galvą ligo- 
žymesnėse stovyklose. ! nis, — aš lik pakliuvau po au-

Knygos leidimą finansiniai pa-( tomobiliu.
rėmė Tautos Fondas. Jos kaina 
— $10 95. A. St-

Notary Public

Insurance, Income Tas

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

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

/______

žmona nekalta
į ligoninę pirmai pagalbai at- J

REALTV GROUP *

We’ll help you make the right move.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita . \ 

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenue 

Tel. 776-8505

%

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

‘ nuomoti ar apdrausti savo nuo 
! savybę Chicagoje ar bet kur 

BRIGHTON PARKE IšNUO-! Amerikoje, prašome skambinti 
• ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

ATIDARO NAUJUS ; 'BRIGHTON 1
KURSUS VYR. AMŽIAUS mojamas 3i/2 kamb. butas,'

ŽMONĖMS- Į$120 mėnesiui. Pirmas aukštas.
Nuo kovo 9 d. vadinamas Turėsit mokėti šilumą ir elektrą.

Southwest Multi-Purpose cen_j Skambinti 767-2680 
tras, 6117 So. Kedzie, atidaro * 
naujus kursus vyresnio airuĮ V • V • f-ziaus žmonėms. * j

Kursuose bus mokoma vad. MURPHY’S PARTY RENTALS ’
ii

SIUNTINIAI Į LIETUVA

250$ Vrtsi fttk St, EL 88621 • TeL WA MW

KAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
aiAEQUETTE GIFT PARCELS 8ERVTCX

SMI W. Stth St, Chlex^o, BL IO«2S. — Tel. WA 1-2797

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemaltnė or- 

SaniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metua.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti (r kitiems, kurie turn 
darbus dirba.

doleriuSLA — Išmokėto daugiau kaip ASTOGNIS MILIJONUS 
apdraudę savo nariams.

ŠIA — apdraudžia Pigiausiomis kainomis SLA neieško 
riama patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gal! 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

«sLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopq vyra visose tietuvltj kolonijose. Kreipkite 
J savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės t SLA jsirašytL

$1,000

Galite kreiptis ir tiestai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

TM. (tit) M3-HH

pelno.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Party - Banquet & Conven
tion Equipment.

3114 W. 95th Street
Evergreen Park, Ill. 423-1810

j Virš 500-tai namų pasirinkimai

I BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 .

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto ribų

HAPPY EASTER

[ • Ieškau pirkti SENESNĖS
< ’ GAMYBOS gerame stovyje ir 
- gražiai atrodančių valgomojo ir t 
"“’miegamojo baldų. Skambinti 
® 778-8339 arba 239-8288. I

: DO DROP SEWERAGE
j S5 discount on repairs with this ad. Į

Catch basins cleaned, rodded or re- ■ 
paired. Sinks, tubs, toilets opened 
or no charge. Plumbing repair.

SEWER PROBLEMS?
Radio dispatcher — minutes from 
your home. 30 years experience.

3459 N. Kostner
588-1015

DEALERS WANTED 
FOR WILMOT FAIR

Opening Memorial Day weekerd 
May 23-24 at Kenosha County Fair j 
Grounds, Wilmot, Wis., Ill.-Wis. State 
Line near Great America. Equidistant 
Chicago, Milwaukee Resort Recreation 
Area — indoors, outdoors weekend 
dates thru October.
(312) 835-1761 or write: P.O. Box 62, 

Hubbard Woods, IL 60093

F R.T CONSULTING

SAVININKAS PARDUODA 
2 butų, 6 metų senumo mūrinį 
namą su baldais, 2 mašinų gar.

Informacijoms rašyti:

INCOME TAX RETURNS taxing you?
There is someone who cares... a pro-! 
fessional tax consultant, dedicated to 
personalized service — thorough and 
expert research to help you save cash. 
For an appointment weekdays week* 

ends, evenings — 853 3369.

SHOPPING? DROP IN!!!
NEW ARCHVIEW RESTAURANT

3840 S. Archer Ave. 
254-4862 

OPEN 24 HOURS 
“HAPPY EASTER”

108 McMahon Dr.
Hot Springs, AR 71901
Tel.: (501) 623-2891

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Už Miesto Riby

HOTEL — 33 BEDRMS
PLUS LOBBY, DINING 
ROOM AND KITCHEN.

3 blocks from large lake, 
near Military Academy.

202 W. Jefferson
Culver, Ind. 46511

(219) 842-3818
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

DENTURE WEARERS
3 A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

DAŽYMAS IR REMODc- . 
LIAVJMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenut 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2546 West 69fh Strsat 
TsL REpublte 7-1441

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 40S9 Archer Avenut, 

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

f I M X U $
Motery Public

INCOME FAX SERVICE
4259 S. Maplewood. T«I. 254*7455 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

iymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERSTOUCT
F. Zarolia, Agerrf 
12CS'A W. 95th 5t 
Everp, Perk, III, 
40642, - 424 *654

Sote -farm' f and Xawatty Cwipaay I

Advokatas
GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandoc nuo 8 vaL ryta 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

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

Tai 776-5162 arba 776-5161
2645 We»t 63rd Street

Chicago, III. 6062*
........... ...................... ........................ .

Naujienos, Chicago, HL, Saturday-Monday, March 7-9, 1981

i




