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KAVA TIKRAI KENKIA 
ŽMOGAUS KASAI

— Nikaragva pranešė, kad 
per teritoriją užsienrečiat 
vyksta y SlTvarfbrą.- L cv*

Kctvo 13: Kristina, Sabina, Ilo
na, Liutauras.

. Saulė teka 0r07, leidžiasi 5:54.
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Dabar nustatyta, kad nedidės 
s kiekis kavos nepavojingas,

įsiveržėlių 
ir vėl už-

sakė, 
gero- 
resto- 
su ja

džetą 13.4%, o miesto kolegijų 
išlaidos padidėjo net 28.8 proc.
— iš 30.6 milijono dolerių iki
$39.4 milijdno. • » ■— Mdšė Dajanaš nori būti 

priklausomas kandidatas į 
raelio parlamentą. Jis buvo 
vykęs į Eglptorsostinę tr visą 
valandą tarėsF srf *prež. fefdatu.

liūs kavos, tai ji nepajėgia kar
tumo ištirpdyti. Tada kartumas 
įveikia kasa, ji gauna nepagy
domą ligą — vėžį.
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NEPRKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PAMINĖJIMAS JAV KONGRESE

at

Nepriklausomybės šventės pro
ga, “JAV Senate ir Atstovi] Rū
muose tarp vasario 16 ir 24 d. 
pasakė kalbas 17 senatorių ir 80 
atstovi]. Jų kalbos yra atspaus
dintos Congressional Record, 
Kai kurie atstovai, kaip Annun- 
zio iš Illinois, pilnai pacitavo 
niums svarbius dokumentus 
(žr. C.R. Feb. 18, psl. H 481-82).

Senate daugiausia kalbų buvo 
pasakyta vasario 17 d., prade
dant Senato Užsienio Reikalų 
komisijos pirm. Charles H. Per 
cy iš Illinois.

Atstovų Rūmuose daugiausia, 
kalbų buvo pasakyta vasario 
18 d. Iš Čikagos buvo atvykę 
dalyvauti ALTo atstovai T. 
Blinstrubas, dr. L., Kriaučeliū- 
nas ir dr. J. Valaitis. Maldą At
stovų Rūmuose vasario' 1S d. su
kalbėjo Tėvas Leonardas And- 
riękus, O.F.M., iš. Brobklyno. 
Taip pat atsilankę jjyrejis Wasr- 
ingtono lietuvių’ ir Lietuvos,
stovas dr. S. A j Bučkis.-

įs

NAUJAS “AUŠROS” 
NUMERIS (22)

Pro geležinę uždangą prasi- 
skverbusiamę<saviląidinės Auš
ros 22-nre; numęry^fe 0980 m. 
gegužė) spausdinami du Helsin
kio Susitarimų Vykdynrnį Rem
ti Lietuvos Visuohųeninė^Rriipės 
dokumentai. Dokume§IėrNr/22 
(1980 sausio 5) pabrėžiama Af
ganų tautc's teisę “disponuoti 
savo likimu” ir “griežčiausiai 
reikalaujama tuojau pat išvesti 
visą Tarybų Sąjungos* kariuo- 
manę iš Afganistano”. Doku
mentas Nnė23i(1980 sausio 
mėn.) protestuoja prieš docento 
Vvtauto Skuodžio suėmimą ir 
reikalauja jį tuojau pat paleisti.

Naujojoje Aušroje -išsamiai 
aprašomas sąžinės kalini<j Hen
riko Jaškūno persekiojimas. 
Nagrinėjami lietuvių-lenkų san
tykiai, nutautėjimas per miš
rias šeimas, lietuvių persekioji
mas Baltarusijoje. Informuoja
ma apie gegužės 17 d. Kauno 
miesto sodelyje įvykusį R. Ka
lantos paminėjimą ir saugumo 
brutalų elgesį su ten susirinku
siais jaunuoliais. “Mes galime 
didžiuotis jaunimu, kuriame gy
va laisvės dvasia-” — rašo Auš
ra. Spausdinama grožinės pro
zos ir satyrinių eilių.

♦ * *
GAUTI LKB KRONIKOS

45 ir 46 NUMERIAI

— vyskupui Julijonui Steponą-1 
vičiui, šiais metais švenčian
čiam vyskupystės 25 metų jubi
liejų. Aprašomas rugsėjo 1519 
dienomis Vilniuje įvykęs Anta
no Terlecko ir Juliaus Sasnaus
ko teismas ir rugpjūčio 8 ir 11 
d. nagrinėta gyd. Algirdo Stat- 
kevičiaus byla. Duodama žinių 
apie Viktoro Petkaus,. Petro 
Paulaičio ir Petro' Plumpos var
gus lageriuose. Informuojama, 
kaip toliau tardomi ir kratomi 
pasirašiusieji 45-ių pabaltiečių 
memorandumą ir kiti patriotai.

Nepaisant blogo oro, Žemaičių 
Kalvarijos atlaiduose liepos mė
nesį dalyvavo tūkstančiai žmo
nių. Lietuviai jau protestuoja 
prieš “grubią saugumiečių savi
valę“ Nijolės Sadūnaitės atžvil
giu. Iš Vilniaus universiteto, 
saugumo paliepimu, pašalintas 
I k. studentas Andrius Tučkus. 
čekistai teisina savo veiksmus, 
sakydami, jog “reikia pažinti 
visus žmones, galinčius ateityje 
šaudyti jiems-^nugaras”.

Gautas ir LKB Kronikos 46-as 
numeris, kuriame aprašomi 1980 
metų gruodžio mėn. įvykę Skuo
džio, Pečeliūno ir kitų teismai.

Švyturio Jūrų Šaulių kuopos valdyba metams. Sėdi (iš kairės į deš.): kasininkas 
Vincas Rinkevičius, šaulių moterų vadoves padėjėja Stefanija Pa.ulikienė, kuopos pir
mininkas Bronius Valiukėnas, šaulių moterų vadovė Angelė Bukšnienė; stovi: spaudos 
informacijai vadovas Antanas Bukauskais, kuopos ūkio vadovas Juozas Kinčius, “Pilė
nų“ stovyklos vadovas Antanas Šimkus, parengimų vadovo padėjėjas Balys Teliėėnas, 
vicepirm.-Mykolas Abarius, “Pilėnų” stovyklos administratorius Stepas Lungys, kultū

ros reikalų vadovas; muzikas Stasys Sliž ys, parengimų vadovas Petras Bukšnys,PAKELIAMI NUOSAVYBIŲ MOKESČIAI CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
W^flODQ IŠLEISTA CIVIC FEDERACIJOS STUDIJA 

|fĮBilČAG< Ill. — Civic fede
racijos privati organizacija, ku
rios .tieksiąs sekti nekilnojamo 
lurttF bei nuosavybių apdėjimą 

ian j mokesčiais, trečiadienį išleido 
studiją. Ji rodo, kad Chicagos 
namų savininkams mokesčių 
našta pakils 13.2 nuoš. 1979 me
tais Chicagos nuosavybių savi- 9/ c-

IŠTIKIMAM KINIEČIUI’ J 
GALI DUOTI PERSIJĄ

PEKINAS. — Kinijoje, Fujian 
provincijoje, Xiamen 'mieste, 
buvo žemės, sklypas, kur pasta
tyti du JA-V atstovybės namai. 
Nutraukus santykius su Kinija, 
visi amerikiečjai, buvę Fujian ninkai mok^jo $1.017 bil. mokes- 
provincijoje, išvažiavo iš Kini- gjy, gj ]980 metus turės-mo- 
jos.'Bet konsūlatas turėjo* sargą' 
Žao Wen jin, vietinį, kuris sutiko 
pasilikti ir ^prižiūrėti namus ir 
sodą. Jis nieko naujo nepastatė, 
tik per tris dešimtmečius prižiū
rėjo, kad namai negestų ir ne- 
pleišėtų, valė aplink, kad namai 
neatrodytų apleisti. Jis per Ang
lijos diplomatus už tą darbą 
kas mėnesį gaudavo iš JAV po 
$53. Dabar kiniečiui sukako 75 
metai amžiaus ir sužinota, kad 
kinietis jau 55 metus tą darbą 
be priekaišto atlieka. Valstybės 
departamentas svarsto, ar ne
vertėtų tam kiniečiui skirti 
JAV pensiją už jo* sąžiningą 
ilgų metu darbą.

WASHINGTON, D.C. — JAV 
vyriausybė nutarė Saudi Arabi
jai parduoti ne tik keturis lėk
tuvus su specialiais radaro įren
gimais, bei ir kitus galingus 
lėktuvus, reikalingus valstybės 
apsaugai.
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ĮPAREIGOJO GINTI AMERIKOS AMBASADA IR TARNAUTOJUS
PREZIDENTAS REAGANAS PATENKINTAS POKALBIAIS 

SU KANADOS VALSTYBĖS PAREIGŪNAIS
WASHINGTON, D.C. — Ka

nados premjeras Pierre Trudeau 
prašė prezidentą Reaganą pa
būti dar bent dvi dienas Kana
doje, bet prezidentas, kaip iš 
anksto buvo susitaręs, pasima
tė su atsakingais Kanados parei
gūnais, išsikalbėjo su premjeru 
P. Trudeau ir trečiadienio vaka
re, pasakęs kalbą abiem parla
mento rūmams, išskrido į \Vash- 
ingtoną.

Prezidentas labai patenkintas 
kelione. Jis tuojau informavo 
valstybės pareigūnus apie pa
darytus susitarimus ir iš Vals
tybės sekretoriaus patyrė apie 
įvykius Vidurio Amerikoje ir 
Valstybės departamento padary
tus žingsnius apsaugds priemo
nėms. Preizdenlas tuojau įsakė 
Amerikos žaliųjų berečių (smo
gikų) daliniui iš Panamos vyki! 
i Salvadora Amerikos amhasa 
dos ir tarnautojų apsaugoti.

Kanados premjeras anksčiau 
buvo nepatenkintas prezidento 
Reagano nutarimu siųsti dau 
giau ginklų Salvadoro vyriau
sybei, bef . vėliau, kai preziden 
•Yįs.:;nui$ėČė kanadiečiams Sal
vadore susidariusią padėtį, savo 
numonę pakeitė ne tik premje
ras Trudeau, bet ir visi atsakin
gi pareigūnai pritarė JAV užim 
tai‘pozicijai. Atsakingi Kanados.

Po' ilgesnės pertraukos į Va
karus prasiskverbė du nauji 
LKB Kronikos numeriai. 45-asis 
numeris, datuotas 1980 m. spa
lio 22 d., skiriamas tremtiniui

keti $1.185 bilijono. Ruošiamos 
sąskaitos, kurios turės būti su
mokėtos iki rugpiūčio 1 d. Tai 
bus padidinti mokesčiai už pra
eitų metų antrąjį-pusmetį.

Federacijos tyrinėjimų direk
torius Laverii Kron studijoje ra
šo, kad 1979 m. nuosavybių mo 
kesčiai buvo $9.819 už kiekvie
ną apkainolą šimtą dolerių, šį
met bus mokama 11 dol. 3.02 c. 
Tačiau šis mastas ne visur bus 
laikomas. Sakysim, Chicagos 
šiaurės priemiesčjaį mokės mo
kesčius pagal naująjį asesoriaus 
apkainavimą, į tai įjungiant inf-( 
liaciją. Apskritai, Cook apskri
tyje nuosavybės naujai įvertina 
mos kas keturi metai: ketvirta
dalis kiekvienais metais^.

Nuosavybių mokesčiai daugu
moje priklauso nuo tais mokes
čiais išlaikomų institucijų biu
džetų bei išlaidumo. Savivaldy
bės biudžetas, reikalaujant mies
to tarybai, buvo sumažintas 
3.8 proc., tačiau praeitais me
lais vėl pakilo. Parku distriktas r * 1 ri »< i ■
savej biudžetą sumažino, bet 
18.7 proc. Tačiau kitos apmo
kestinimo institucijos biudžetus

Steven Marš ir Ronnie padidino. Tarp kitų, Chicagos 
Buvo nužudyti prižiū- Svetimo taryba pakėlė savo biu
stą nley Cole, William 
ir Robert Conkle.

TEISIAMI KALINIAI, NUŽU
DĘ TRIS PRIŽIŪRĖTOJUS
Chicagos Kriminalinio teismo 

rūmuose prasidėjo procesas de
šimties Pontiac kalėjimo kali
nių, 1978 rh. liepos 22 d. sukė
lusių riaušes ir nužudžiusių tris 
prižiūrėtojus. Pirtnuoju liudi
ninku buvo pakviestas Danny 
Dill, kuris buvo norinihs nužu
dyti ir turėjo virš 100 žaizdų. 
Jis savo 
Tolbert, 
Newby.
rėtojai: 
Thomas

vamzdeliai išleidžia į žmogaus 
(vidurius. Blužnis yra nedidelis 
| žmogaus organas, kuris žmogui 

; t labai ųaųjŠingas, „Angliškai va-
šiandien visiems ’ aišku, 'kad dinamas ‘Ipąncreąs”, jiagal grai-

Sovietų Sąjunga yra pasiryžusi kišką žodį pan-crcas, reiškiantį 
pasiekti Persijos įlanką ir įsi- “visą mėsą”. Lietuviai vienos 
gyti ten esančias naftos versmes, mėsos gabalą pavadino kasa. 
Sovietų Sąjunga norį .pagrobti 
kelias sritis ir kbntroliucfti naf
tos versmes. Tiktai tuo' galimą kasa jį sutvarko. Bet jeigu kasa 
pateisinti Sovietų įsiveržimą į- gauna daugiau kaip du puode- 
Afganistaną.

Kilus pavojui Saudi Arabijai, 
JAV jai paskolino keturis rada
rinius lėktuvus, kad galėtų iš t 
tolo pastebėti artėjančius prie
šo lėktuvus ir apsaugoti kraštą 
nuo artėjančio pavojaus. Pati 
Saudi Arabija jau anksčiau no
rėjo* įsigyti modernius lėktuvus 
apsaugai, bet Izraelio kelti pro
testai laikinai sulaikė tų prašy
mų patenkinimą. Dabar admi
nistracija nutarė, kad visos Per
sijos įlankos apsauga yra sva
resnė taikos išlaikymui, negu 
Izraelio užimta pozicija tų lėk
tuvų pardavimo atžvilgiu.

BOSTONAS, Mass. — Har
vardo universiteto mokslininkai 
nustatė, kad kava kenkia- žmo
gaus kasai, blužniai. Mokšliįiin- 
kai vedė tyrinėjimus ir priėjo 
išvados, kad kava gali atnešti 
kasai vėžį.

Kasa padeda žmogaus organiz
mui suvirškinti suvalgytą mais
tą. Kasa gamina skystį, kurį | vyriausybės pareigūnai, patyrę 

kaip Sovietų valdžia, josios 
agentai, arba su rusais dirbai) 
tieji " kubiečiai, nikaragviečiai 
ar kitų valstybių atstovai pade 
d:i ’rusams pagrobti silpnesnes 
vyriausybes Vidurio ar Pietų 
Amerikoje ir kai kuriose salose 
patarė pirmon eilėn sukvi st 
JĄY iii Meksikos prezidentus be 
Kanados premjerą, kad jie rim 

apsvarstytų, kokių priemo- 
reikėtų imtis, kad silpnės 
vyriausybės nebūtų 

Prez. Reaganas

Kasos vižį geuna 
24,C00 amerikiečių

Mokslininkai nustatė, 
kiekvienais metais kasos

Įgauna 24,000 amerikiečių. Tiks
liai nustatyta, kad kasos vėžį 
gavusieji nepajėgia pasigydyti.

Į Tiktai yienas ar du nuc'šimčiai 
kasos vėžį gavusieji išgyvena 
penkerius metus. Jie miršta

C. BURNETT PATRAUKĖ 
TEISMAN ŽURNALU

HOLLYWOOD, Cal. — Artis 
tė ir gabi komediante Carol Bur
nett patraukė teisman National 
Enquirer žurnalą už paskelbimą 
netikslių, ją užgavusių .žinių 
Prieš penkerius metus minėtas 
žurnalas įdėjo žinią, kuri 
jog artistė Carol Burnett, 
kai užgėrusi, viename 
rane iškoneveikusi kartu
buvusį Valstybės sekretorių H. 
Kiwlngerj. ' žurnalas, patyręs,

kad žinia buvo neteisinga, at i- 
prašė ir norėjo susitaikyti su 
artiste, pasiūlydamas atlyginimą 
už įžeidimą.

Bet artistė buvo nerami. Jai 
atrodė, kad žinia ją labai įžeidusi 
ir pakenkusi jos karjerai. Ji ra
do advokatą, kuris užvedė bylą. 
Ji dabar yra labai patenkinta, 
kad turės progos teisme išdės
tyti savo skundą. Ji nori, kad 

rteismas neleistų takiems žurna- 
I lams įžeidinėti žmpnių.-• '

nuvers 
įgaliota: 

imtis iniciatyvos išaiškinti klau 
■5imą su Meksikos prezidentu i 
sušaukti trijų Š. Amerikos vals 
lybiu gaivu pasitarimą.'

Valstybės sekretorius paten 
kintas prez. Reagano pravestai 
pasitarimais. .lis informavo pre 
zidenta apie kelis jo paties pa
darytus žingsnius. Sekretorių 
Haig visiškai atleido iš diploma 
tinės tarnybos JAV ambasado 
rių White. Jis prieš kurį taiki 
buvo iškviestas į Washingtona 

pasitarimams 
Pasiro’do, kad jis labai nepaten
kintas naujos vyriausybės i) 
sekretoriaus Haig užimta pozi 
cija dėl įvykių Salvadore. Bb- 
vęs ambasadorius White yra įsi
tikinęs, kad dabartinei Salvado 
ro vyriausyliei nereikia duoti 
ginklų ir jokios ekonomnės pa 
rainos. Prez. Carteris jau buv< 
nutaręs padėti dabartinei vy
riausybei, nes buvo aišku, kad 
be JAV paramos ji nepajėgs ap
siginti. Prezidentas lei<io pa
siųsti daugiau šaudmenų į Sal
vadorą. Dabar aiškėja, kad maiš 
tininkai visais keliais pradėjo

’.vtritlą Į Sklyaddr^ ii oi

CHICAGO, Ill. — Salvatore 
Mucerino, 47 metų amžiaus sa
nitarinio distrikto ilgametis dar
buotojas, antradienį teismui pri
sipažino, kad jis 1970 m. sniego 
pūgos metu sniego visai nevežė^ 
bet pagamino sąskaitas ir gavo 
iš miesto pinigus, lyg jis save 
kompanijos sunkvežimiais’buvo 
tą darbą atlikęs. Jis prisipažino^ 
kad kartu su juo bendradarbia
vo kiti penki ir visi buvo plana
vę neteisingai gauti iš miesto pi
nigus už neatliktą darbą, tik pri
statę įvairias sąskaitas, kur buvo 
nurodyta apie darbų atlikimą.

Teisme dvi valandas buvo 
skaitytas Mucerino kaltinimas, 
kuriame buvo išdėstyti visi pa
daryti nusikaltimai. Prokuroras 
apskaičiavo, jkad Mūcerino ir jo 
draugai išvogė iš Chicagos iždo 
apie 250.000 dolerių.

Kaip žinome, visa ta afera su 
sniego valymu labai daug pa
kenkė tuometiniam merui M. 
Bilandikui, kuris, nors neturė
damas nieko bendro su apgavi
kais, laiku neapsižiūrėjo ir ‘jų 
reikiamai nenubaudė. DabarZtik 
tiek aiškėja, kad Bilandikui mes
ti kalinimai buvo be pagrindo.

NEPRIJUNGS OKUPUOTŲ 
GOLAN AUKŠTUMŲ

JERUZALĖ (UPI). — Izrae
lio parlamentas 45:14 balsų 
dauguma atmetė pasiūlymą pri
jungti Golano aukštumas prie 
Izraelio. Golano' aukštumos bu
vo paimtos iš Sirijos 1967 metų, 
kare. Prieš prijungimą pasisakė 
užsienio reikalų ministeris Yit
zhak Shamir ir Darbo partijos 
vadas Shimon Peres. Jie vado
vavo opozicijai ir debatuose vi
sai nf dalyvavo.

Pasiūlymą prijungti įnešė de
šinioji Tehiya partija, įstatymu 
pravedusi rytų Jeruzalės prijun
gimą. Aukštumų prijungimui 
nepritaria ir premjeras Mena
chem Beginąs.

lės pradžioje kariškas džipas 
važiavo į San Salvadorą ir pa- 
'eido kelis artilerijos šūvius į 
JAV ambasadą. Salvadoro vy
riausybei nepavyko 
mstąbdyti. Jie gali 
pulti.

Sekretorius nutarė 
siųsti žalių berečių

tuojau pa- 
(smogikų) 

dalinį į Salvadorą, ambasadai ir 
’arnautojams apsaugoti. Smogi
kų dalinys tuojau buvo pirmąs
ias iš Panamos. Jie nesikiš į

jie imsis priemonių apsaugoti 
ten esančius amerikiečius.

Pačiame Salvadore įvykiai 
vystosi žymiai greičiau, negi! 
daugelis tikėjosi. Atrodo, kad 
invazija į Salvadorą buvo ge
riau organizuota, negu daigelis 
tikėjosi. Daug Salvadoro ūkinin
kų bėga į Hondūro valstybę, o 
maištininkai iš Hondūru veržia* 
si į Salvadoro kalnus.
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Dail. A. Rakštelė. Prieplauka.

Revenue Service praneša, kad 
tie pensininkai, kurie nenori apskaičiuoti mokestinius 
įmokėjimus, gali užpildyti specialų pareškimą, vadi- ■ 
namą “Witholding Statement”, kad jam mokesti iš
skaitytų iš metinių išmokamų čekių.

Tas būtų atliekama taip, kaip jiems dirbant įmonė-1 
se darbdavys atskaitydavo iš uždarbių pajamų mokes
čius. Iš viso tereikia užpildyti formą W-4P, vadinamą 
‘Annuitant’s Request fšr Federal Income Tax Withold
ing,” su metinės pensijos mokėtoju sutikimu.

jeigu - pensininkas neturi pakankamos išskaitymui 
sumos iš jo ar jos metinės pensijos, tai numatytas mo-1 
kestis turi būti mokamas dalimis, kuris privalomas 
1981 m. Įmokamas balandžio 15 d., birželio 15 d., rugsė
jo 15 d., 1981 m. ir sausio 16 d., 1982 m.

Formas W-4P ir informaciją apie reikalingų for
mų užpildymo reikalingumą ir mokestines išmokas ga
lite gauti paskambinus IRS Forms/Tax Information 
telefono numeriu, kurie sužymėti telefonų knygose.

Pr. Fabijohaitis
(Šias žinias mūsų kor. suteikėChicagos IRS Įstaiga)

1 •’*kad jam mokesti is-

Chicago. Nelaimei, 
resnio amžiaus žmonės 
pirmosiomis aukomis, tų 

’'mokestinių išpūk toriu“, 
vvke i namus, tokiu 
pasivadina esą IRS 
jaisk sakydami, kad 
papildomų mokesčių reikalais.; tuoti 

ištiri gos tarnvba 
sios 

privalo

neva *■

asmenys; 
tarnauto-Į

Mokesčių mokėtojams įsidėmėtina — . ,
PARODYKIME^ DALGIAU ATSARGUMO!

j nesu jūs privalote skambinti įl 
valdinę įstaigą, į vadinamą In 
.pektion Service:

1) Jei atėjęs į butą ar įstai-į 
gą, pasivadinęs “IRS agent-:

lu“, neturi paprastos identifi-
atėję/kacijos ir atvykęs neva koleFi- 

užsilikusios mokestinės 
skolos (mokei from the return 
filer on the spot);

2) Po sutuoktinio mirties, 
pasivadinęs “IRS Kolekto-

jįuin“ atvykęs pasisakytų no
rįs sutvarkyti mirusiojo užsili
kusiu mokesčiu;

3) Jei atvykęs neva “IRS 
agentas“, pasisiūlytų paruoš

ti užsilikusių mokesčių apy
skaitą už tani tikrą honorarą.

Jeigu jūs turite pagrindą 
tnanvtk kad pasisavinęs IRS * ’ ...tarnautoju arba jei jūsų Įtariai 
niasis pasisakytų atstovaująs) 
vadinamą “tax-exempt“ orga-j 
nizaciją, tuojau kreipkitės j 
vietos policiją ir tada kon-Į 
taktuokite vadinamą Inspec-1

; Mokesčių 
(IRS) praneša, kad visi 
įstaigos ta r n a u toj ai 
pešioti aiškią savo.
ją, įrodančią asmens tapaty- 
iję kai jie apsilanko pas mo
kesčių mokėtoją.

Daugelis žmonių, kurie pa
pildomai skolingi federalinio 
inoTesčių, pirmiausia iš IRS 
įstaigos gauna paštu praneši
mą. įsitiki n kito ar nuduodąs 
“inspektorių“ kalba, kaip IRS 
tarnautijas.

Taip pat visi įspėjami, kadi 
neklausytūinčt tokių asmenų,1 
kurte pasivadina esą IRS tar- 
natitojais ir jie už tam tikrą at 
lyginimą galį išrūpinti orga- 
ninižacijoms vad. 
statusą. Jie 
čių grupės, kurio 
-u gera valia (bonafide).

Daugelyje atbejų parvadinę’ o IL 60001. 
IRS tarnautojais, atvyksta į 
mokėtojo namus ar į įstaigą,’ 
ir paskelbia, kad tas asmuo, 
yra skolinga^ fed. valdžiai ku-| 
lis tūkstančius doleriųų užsili-

-exemt j jjon Service, International Se- 
■ taip pat yra suk-j CUrjty Division, tel. (312) 886) 
kurio> veikia neva 5355 Ta Įstaiga randasi 35 F.as

Wacker Drive, Rm. 16į6, Chi-

Nudundąs led. 
tą pa<isiūlo “s 
sekei) to 
rekordus, 
štai siiinx 
procentą 
sius" fed.

Jūs neprivalote atsakyti j 
Iki kokius klausinius, kurie lie 
čia jūsų mokesčių padėti arba 
leisti asmenims Įžengti i jūsų 
namus at ba j jūsų Įstaigą, pir
miau nepatikrinę, kad 
IRS agentas neįrodys 
savo asmens tapatybę 
tifikaciją)

Žemiau sekančiuose

valdžios agen- 
tvarky Ii“ (to 

asmens mokestinius

nuo neva 
mokesčių 

neprivalote

Atsiminkite, kad tokiais ai
• vėjais jūs turite būti labai at- 
į sargus, ypač jei tuklu mokėti 
I grynais pinigais, čekiai-, duo
dam bankines knygeles arba 
bet kuriui s vertingus daiktus 
jei tai būtų nežinoma^ žmo-

J gils. Visada parodykite dau- 
I giau rūpestingumo, nes lai ap
simoka

"užsilikti-į 
.'kolos.

neva 
tikrąją 
(iden-

atve-

Pr. F abi Jonaitis

* mūsų skyr. irs i-

— Mamy e. kaip aš atsiradau?
— Gandras atnešė.

O lu, tėvelis ir senele, kaip 
atsirado?.

— Irgi panašiai
— Tai reiškia, kad mūsų šei

moje nebuvo gimdymų.

NTO S, U LIEPOS MtN. 
MEDICARE MOKESTIS 

BUS padidintas iki $11

Pagal Federalinio Health & 
Human Service departamen
to (HHS) praenšimą Medica
re mokestis už gydytojų pa
tarnavimą nuo š.m, liepos mė
nesio bus padidintas 14 pro
centų. —

Pagrindinė mėnesinė pre
mija bus padidinta nuo $9.60 
iki $11 nuo š. m .liepos 1 d.

HHS įstaigos pranešėjas tei
gia, mokestį padidinsią dėl to, 
kad gydytojai padidina savo 
vizitus ir ateinančių į ligooi- 
nes pacientų išlaidos už jų ap
tarnavimą padidėjo, šis pa- 

i didinimas mokesčič palies šio 
’ krašto 28 mijonus pensininkų 
j ir nedarbingų žmonių.

AT$. Nors tas’ biznierius 
jums žada duoti didesnius pro 
centus, bet reikia būti atsar
giam. Pirmiausia reikia ištini 
to žmogaus kreditingumą. Sa
vo paskolą turėtumėte pagrį
sti morgičiais, paremtais ne
kilnojamu turtu, pvz. namais. 
Tuo atveju jeigu tas biznierius 
neturi nekilnojamo turto, tai 
turėtumėte iŠ jo paimti vekse
lį. Biznierius turėtų pasirašy
ti ant to vekselio su žmona, be 
to dar jis turėtų pridėti ir ki
tokių garantiją. Tuo reikalu 
galėtumėte užeiti pas lietuvį 
brokerį arba pas vietos advo
katą.

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Gera diagnozė

— Tavo ligos tikrasis kalti
ninkas yra alkoholis, sakė gy
dytojas alkoholikui. Alkoholi
kas atsakė:

— Tamsta esi pirmas gydy
tojas, suradęs tikrąjį ligos kal
tininką. Visi kiti kaltindavo 
mane'.

ŠIS TAS APIE LIETUVOS DARBO RuMŲ TEATRO 
PRADŽIĄ IR “LINKSMUOSIUS BROLIUS”

(Pasakoja viena iš seniausių Darbo Rūmų teatro aktorė)
1938 m. pavasarį Katino pradėjome dirbti su kitu pas

keltuose dienraščiuose bus o tatymu — “Moterų seklyčia“, 
paskelbta žinia*, kad šaulių štį- kurią po pusmečio pastatėme, 
jungos salėje atidaroma dra.Į Antrasis spektaklis irgi gerai 
mos studija. Aktorius Juozas; pasisekė, nes publika 
Miltinis, tik grįžęs iš Anglijos,1 Smarkiai plojo ,o 
priiminėjo norinčius būti ak- tilpo geri atsiliepimai, 
toriais. Savo vyro patarta^ 
nuėjau ir aš išbandyti savo’šis D.R. teatro kolektyvas pui- 

Ten susirinko daugi kmi suvaidino. Pažymėtina, 
, su kad to meto spaudoje visi re- 

gerais: cenzentai šį vaidinimą gražiai 
: įvertino.

Po “Pirmosios pamokos“ 
I). R. teatro kolektyvas pradė- 

Tu- birbti iš rusų kalbos verti- 
; mo komedija (dabar neprisi. 

menu jos payadinio). Darbui 
t Įpusėjus, mus perkėlė į D. R.

Panevėžio kultūrinio klubo 
patalpas, kur mūsų kolektyvas biį vedėjai J. Barkus, V. Ka-!

čihskas, A. Ilčiūkas. J. Stukas,- 
A. Barferis, A. Žilinskas ir kt.!

Daugiausia mūsų .kolektyvu 
rūpinosi D. R. teatro kolektv-

mums 
spaudoje

Noriu pabrėžti, kad veikalą

gabumu.
Lietuvos gražaus jaunimo, 
ta intencija, kad taptų £ 
aktoriais. ♦

Po registracijos ir egzami
nu, vakarais būrelis mėgėjų 
pradėjome rimtai dirbti. L - 
riti pasakyti, kad tai nebuvo 
lengvas darbas. Pradėjome sa
vo mokslą nuo lietuvių L„._j 
bos, kadangi buvome susirinA 
ke iš visų Lietuvos kampučių,’ 
ir kalbančiais įvairiais dialek
tais. Pirmoje eilėje pradėjo
me tuos nevienodumus kal
boje šalinti. ’

Kiek vėliau studijoje atsira
do kiti įvairūs dalykai. Buvo* 
skaitomos meno istorijos pas-j 
kaitos, buvo dėstoma impro
vizacija. tarsena, dikcija ir t.t.

Kiek vėliau iš šaulių sąjun
gos salės studija buvo perkel-, 
ta i naujas patalpas esančias 
Kaino gatvėje, arti prie* Ne~ 
uo. Netrukus teatro studija 

buvo perkelta į naujai pasta
tytas Darbo Rūmu specialias t bet mano vvras 

'teatrui skirias patalpas. Čia 
prie teatn organ’žavimo daug 
širdies ir darbo įdėjo Darbo 
Rūmų meno vadovas muzikas 
Antanas Makaėina>. kuris stu
dijas gilino Vokieti joje Ham
burge, Italijoje, Romoje ir kl.

Turėdami geras sąlygas, te
atro studijoj pradėjom ruošti 
“Gerąją pamoka ir “Svend 
Rindav“, 1 veiksmų pjese. Po 
kelių mėnesių tu pjesę- Darbo 
Bumų teatro scenoje pastatė
me, sulaukdami gero pasise
kimo Spektakliu susirinko 
iš įvairių įmonių bei Maigų 
darbo žmonės, kuriems vai
dinimas labai patiko ir susi
laukėme publikos entuziastiš
kų plojimų. Tiek publika, 
liek spaudos ktifika tnus gra
žiai įvertino ir visi buvo pa
tenkinti nu1>ų pinHtrojn pasi
rodymu.

Baigus “(iCTf ji painoką“,

kių judesių ir grakštumo. Fo- centus pinigų, 
tografu buvo Iz. Girčys. Gri- 
morius dažnai ateidavo iš Vai? 
stybės teatro — Ypolitas. •

Teatrui pagalbon atėjoXfcLinks j 
mieji broliai0, kurių spektak-j 
lių humorą transliuodavo Kaul 
no radijo stotis visai Lietuvai.! 
Man rodos, jei neklystų, tame! 
sąstate buvo: Petrauskas, Di-I 
neika, St/ čaikauskas, Alfas’ 
Brinką ir kiti. L į

į 
Tuo metinio Darbo Rūmų1 

administracinio personalo vi-1 
siu negaliu prisiminti, tačiau] 
naują įstaigą tvarkė rinktieji,! 
būtent D. R. pirm. Prnas Su-! 
laitis, direkt. St. Bajorinaš,u 
švietimo sk. vedėjas Holišius,! 
jo pad. J. Bružas, soc. sk. ved.! f 
\\ Lepšy s, vald. nariai V. Sin-f 
kevičius, A. Miškinis, Bučyš, 
juriskonsulatai A. Jakobas, A.1 
Nakas, S. Balčiūnas, kult, klu- j

KL. Vienas biznierius pra
šo manęs ir maon žmoons pa
skolinti jam už didesnius pro- 

Ar apsimoka 
jam skolinti pinigus? P. L.

Kurmis, apsikasęs žemėmis, 
didžiuodamasis tarė saulei:

— Štai ir padariau tave ne
matoma!

Jums — kvepėjimas mėtos.
Jums — žaliavimas rūtos, 
Vėjo gūžis nuo marių, . 
Ir nuo kalno Birutės.

Jums — lietuviška duona, 
Ir dainų sutartinė, 
Jums linkėjimų siunčia 
Žilagalvė gimtinė.

Jai nereikia blizgučių, 
Brangenybių ir aukso, 
Ji tik tyliai pasako, 
“Jūsų laukiau ir lauksiu”,

Ji juk moka mylėti, 
Gerą širdį ji turi ...
Jei atvešti lyg džiaugsmą, 
Savo ašarą sūrią.

baigė tą komediją repetuoti. 
Netrukus tą komediją suvai
dinome. Spektaklis labai ge
rai pasisekė spaudoje tilpo ge 
ros recenzijos.

Po tos komedijos Dc rbo Rū 
nui teatro aktoriai pastatė Ka
zio Binkio penkių veiksmų 
piešę “Atžalynas“, šią piešę 
aprašė ir gerai įvertino.

čia patiekiu Darbo Rūmų 
teatro tuo laiku, buvusių akto
rių ir darbuotojų sąrašą. Nors 
“Atžalyno“ pjeses pastatyme 
aš asmeniškai nedalyvavau,

Stasiunaitis 
gana aktyviai pasireiškė.

“Gerąją pnfbką“ vaidino šie 
Darbo Rūmų aktoriai: L. Aiig 
linienė 
PauBikonienė 
nė, V Fakijovaitė, 
kas ,St. Laužikas, 
Grinorius buvo iš 
teatro — Ypa.-

“Moterų seklyčioje“ van*no 
šie aktoriai: -M Duskytė, 
Rumunavičiūtė, J. Stasiuna- 
tienė, M. Žilionytė ir V\ Vikri- 
kaitė, R. Stasidnytė ir V. Tau. 
likonis buvo prelegento ro
lėje. t

Tuo laiku Darlio Rūmų teat
ro personalas buvo toks: direk 
torius ir rcžispritiHi buvo Juo
zas Miltinis, jo padėjėju — K. 
J u rasa s, d e korau) ri um buvo 
\\ Vilimas ir jaunas Dtlni- 
žinskas.

P. Otekienė 
stvliės teatro

Maiačinaš.
Dėl tolimos praeities nega 

liu daugelio bendradarbių pri
siminti.

J artina Stasiūnaitienė
? ’ Į

Viena seniausia D.R. L aktorėj

1

Ruminavičiūtė, M.
J. Stasiūnaftie- 

A. Rudo- 
C. Blėdis, 
Va lst\l>ės

iš. VaL 
mokė šb.

Good Health Habits, Begtin Eariy, tan
Add Years to Lives of Your Children

IXOUCMT

wr4rr 
<*f$TTY

HFAHT A XT) HEALTH habits started earty tn childhood 
reduce the risk of hrwrt attach in lAter life, according 

la j^yr Heart Association. The Association is conducting
. 4> 4L 5'<-v> OV*'** 43

Us 1969 Heid Fund Campaign heYe and in SSM other 
communities through February* The Heart Fund supports 
research, education and co$unufiiV service programs.

ir karvė ganosi i

ar vra klaida šia-;

Mandagus Petrukas
Mokytojas aiškino vaikams 

gramatiką. Jis pateikė ištaisy-’ 
inui toki sakini:

— Arklys 
pievoje.

Paklausus,
ihe sakinyje, mažas Petras ai-] 
sistojo ir sakė: •

— Taip, Tamsta!
lytis turi stovėti pirmoje vieto
je, o arklys — antroje.

S/DMe/, AUSTRPLW 

V/AS 8orm 
V/nHTAE 
M POINT

HiS

Moteriška į

Ant Birutės kalno

*ST’S AMAZING!

8ys. old

I • SAJALlgT^M h The wrlPZ7? į
[ MATVWTV, IT 7HBSZF OF AM Ant.i 

------ I. X, OF A» twcH BBNG H'S MAXIMUM 1 
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Chicago. March 13. 198U

SčASKKttČŠS 
MAKSS SEARS

MFIŪSEOOS 
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SAMS WAY 
IT Does ' 
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na Jautokaitė

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

Spon*oriain pavardė, vardai Ir vietovė

NAUJIENOS 
1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

Prenumeratof pratęsimo, užsakymų, bei galimu sraltytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi 
vaite* iniipižinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė Ir vardas ----
'Adresas - — - - ■ —

Ntujianoc, Chloago, 8, HL FridMy, March 13. 1981

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

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laikų ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardas ____________________________________ _
Adresai ________________________________________ _____

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede ____ _ dol
Pavardė Ir vardas ____________________
Adresas --------------------------------------------

Pelėda” (medžio' skulptūra)

— Amnesty International or
ganizacija skelbia, kad Salva
dore praeitais metais buvę išžu
dyta 12,000 gyventojų, priešin
gų kariškių valdžiai.

Persiuntimas $1

—• Bostono universiteto Me
dicinos centras paskelbė, kad kai 
kurie ligoniai ligoninėse nuo: gy
dymo susergą kitomis ligomis. 
Centras tyrinėjo 815 ligonių li
goninėse ir nustatė, kad 290 iš: jų 
susirgo nuo gydymo.

naujų nąrių. Juos sutikome plo
jimu.

J. Skeivys darė pranešimą iš 
Miesto tarybos jiosėdžid, kuria
me dalyvauja 121 organizacija 
su 10,000 narių.
i St. Vanagūnas pagyrė Naujie

nas už dedamus skelbimus.
Parodytas filmas. Rodė dail. 

Triėys, talkininkaujant J. Bag’

MOKĖS DAUGIAU > 
UŽ TELEFONĄ

WASHINGTON. — Federali
nė Ryšių komisija pa tvirtino, 
naujas apskaičiavimo taisykles, 
kurios leis telefonų bendrovėms 
iš vartotojų uždirbti 10 metų 
laikotarpyje iki $21 bilijono; kas 
reiškia, kad per 10 melų kiek
vienas telefono abonentas turės 
sumokėti iki $137-.daugiaū.'

nevažinėjo po Lietu 
naudodamosi išskir

* KŪJESTINGA1 IŠPILDOMI RECEPTAI « FANNIE XAY SAL 
DŪMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo ' '
Kai aptemtų akyse,
Gal atgimtų-jo dvasia, 
Gal nušvistų toj nakty 
Jam akiračiai — kiti.

Povilas Žvirblis 
Chicago, Ill.

kas.ir kieno dėka pasiekta.
Taip pat V.K. rašo, kad 1980 

metais aplankė Dipl. Šefą, mi
nistrą Stasį Lozoraitį, susitiko 
su Lietuvos atstovu Didžioj Bri- 

Kanados, j tanijo’j, Londone — visi buvo 
painformuoti-apie PLB veiklą, 
apie pasiruošimą Madrido kon-. 
ferencijai.

Taip pat V.K. 1980 m. lankėsi 
Romoj pas šv. Tėvą Joną Pau
lių II — jam perdavė lietuvių 
padėką už jo rūpestį Lietuvos 
gyventojų reikalais. J-

V. Kamantas pamini, kad PLB 
kreipėsi į senatorių Ch. Percy, 
kad pabaltiečių programos per 
Laisvės radiją būtų sustiprintos 
bei praplėstos. Tuo pat reikalu 
kalbėjo ir.su Vatikano beįMuen- 
cheno radijo vadovais.

(Bus daugiau)

Kovo 11 .dieną 2 vai. popiet 
šaulių salėje įvyko Liet. Pensi
ninkų Sąjungos susirinkimas. 
St< Vanagūnas pradėjo' posėdį. 
Sveikino gausiai susirinkusius 
ir prašė Vasario 10-osios proga 
prisiminti žuvusius kovoje už 
Tėvynės laisvę. Be to, prisiminė 
mirusius narius: K, Petrauską ir

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
į CIAM0S TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmeniška dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

G ečy t ė, nored a i n a pateisiu- 
ti" savo kelionę, atsikerta da
tomis. Argi jai tėvas nėra sa
kęs, kad 40 m. “išlaisvinimo“ 
jubiliejus buvo apskriti 1980- 
lieji metai, kaip Amerikos 
1976-tieji — 200 metų, o ne 
vien šokių ir dainų renginiai, 
kuriuose abi panelės nedalyva
vusios. Į

Gečytė dar sako, kad iš sa
vo santaupų kelionės išlaidas 
apsimokėjusi.Taip,visi tos eks
kursijos dalyviai iki rytų. Vo
kietijos sienos patys apsimo
kėjo, Tačiau, nutyli apie to
limesnes keliones ir kitas iš
laidas, kuriomis iš sribų ma
lonės naudojosi. Nejaugi stri
bai ant tiek buvo nežmoniški, 
jog visiems kitiems ekskursan
tam^ viskų apmokėjo ,o GeJ 
čytę išskyrė? Tokios žuvytės 
kaip tik jiems labiausiai rūpi,! 
nes už silkutes ir sliekiukus’ 
Brežnevats medalių nedalina, Į

Perskaitęs Gečytės vardu pa! 
skeltą laišką, nustebau, kad 
ir Divra leidžia savo pusią-j 
piuose šmeižti garbingus žmo-i 
nes tokiems, kurie naudojasi 
tautos išdavikų pakištais kru
vinais skatikais.

šias pastabas norių užbaig
ti šias Lietuvių Sąmoningu
mui Ugdyti Draugijos pos. 
mais:
Atsirastų muštinų
Daug dukrelių daug sūnų: 
Vieną pančiu^ kitą kuoka, 
Trečia — rvkšte beržine £ ?
Išmirkyta Nemune -—-----
Oi, pasturgaliai keli 
Būtų mėlynai žali!
Su senuolaiis menkas juokas 
Ką jiems reiškia koks susna? 
Geras niuksas ■— ir gana I 
Tvarkė vyrus jie ne tokius; 
Koks nupypęs akiniuotis — 
Tai ne Žalgirio krvžiuotis!O v

Vožtų padlaižiui į ausį
Ir . . . pagytų jis tikriausiai-

dybą sekretoriaus pareigoms,
Dr. J. Briedis tęsė paskaitą 

apie mitybų. Plojome’ūž duotus 
nurodymus. A. Patackas minė
ją, kad tuo klausimu daugiau 
žinių galima gauti šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Ten vyksta kursai. 
Agr. Tallat Kelpša siūlė pakvies
ti tiems klausimams panagri
nėti specialistę p. Kielienę. 
P. Klemka teiravosi dėl Michi
gan ežero vandens. Jis naudoti
nas išvirus.
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POLITINĘ VEIKLĄ
(Tęsinys)

Be reikalo V. Kamantai sielo
jasi, kad “Lietuvių Bendruome
nė turėtu dar daugiau dirbti 

Į L.ietuvos laisvinimo darbe”. Man 
1 atrodo kaip tik priešingai: būtų 
! visiems lietuviams daug geriau, I - jeigu mūsų kultūrinė veikla pa
gyvėtų. Kultūrinėm‘s vertybė
mis kelti, garsinti Lietuvos var- 

l.dą galima ne mažiau kaip kokiu 
politikavimu. Kultūrinės verty
bės palaiko tautą gyvą, daro ją 
žinomą kitų tautų tarpe. Kultū
rinės vertybės jaunimą pririša 
prie savo tautos ir tik šiomis 

l vertybėmis jaunimas gali pasi- 
* didžiuoti prieš kitataučius, ar 
j jiems prilygti. Politikavimas be 
| kultūrinių vertybių nulekia kar- 
i tu su vėjais.
J Na, o čia tai jau reikia at- 
j kreipti dėmesį, kaip iškilmingai 
i p. V. Kamantas deda laurų vai- 
! niką už kitų atliktus darbus 
ant Br. Nainio galvos. Tik pa-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
’ ' e ‘ LITERATŪRA, lietuvių literatūros, • meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

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

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

• LlKl'UVIšKASIS 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 į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina f6.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina J2.

Knygoe gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Ufeakant paštu, pridėti dolerį perduntimo iilaidoma.

klausykit: j‘Broniaus Nainio,va- 
(vodaujama PLR Valdyba, kartu 
su Australijos .ir kitų kraštų 
Bendruomenėmis, pasiekė poli
tinį laimėjimą: atšauktas Aust
ralijos vyriausybės nutarimas 
pripažinti Pabaltijo kraštų oku
paciją”.

Kaip žinome, atšaukimas pri
pažinti Pabaltijo kraštų okupa
ciją yra pasiektas kartu estų, 
latvių ir lietuvių pastangomis. 
Be to, visi mūsų politiniai veiks
niai ir kitos organizacijos, ne
išskiriant ir Australijos LB ir 
net. pavienių asmenų, kreipėsi 
į Australijos vyriausybę, kad 
būtų atšauktas pripažinimas Pa
baltijo kraštų okupacijos, čia 
tenka tik pasakyti,'kad tiesa yra 
brangesnė negu puošimasis sve
timomis ’ plunksnomis.

Toliau V. Kamantas teigia, 
kad Pasaulio Lietuvių Bendr. 
Visuomeninių reikalų komisija 
“rūpinasi Bendruomenės aktyviu 
dalyvavimu Lietuvos laisvinimo 
darbe, planuoja, derina bei vyk
do išeivijos pastangas padėti 
Lietuvos žmonėms išsikovoti 
laisvę- ir nepriklausomybę”.

.Įdomu, kaip toji Visupmeni- 
s nių reikalų komisija planuoja, 
. derina ir vykdo išeivijos pastan-

. Kitur už tai plaukus skuta
; Kai šeimoje yra daugiau,vijai. Kai kur už priešo tcL 

kaip vienas raštingų, nėra leng kiamų malonių priėmimą, to. 
va apsispręsti, kuriam«iš Ge. kioms panelėms plaukus nu- 
čių šeimos šias pastabas skirti skusdavo.
dėl Aušros Gečytės vardu pas
kelbto atviro laiško VLfKo 
pirm, dr. K. Bobeliui, š.m. va
sario 12 d. D ruoš laidoje: tė
vui, t. y. Algimantui .Gečiui, 
kuris neša atsakomvbe už sa
vo nepilnametės dukros veiks 
mus, ar dukrai, kurios vardu 
laiškas buvo paskelbtas?

Mano šeimoje, kol vaikai 
buvo nepilnamečiai ir gyveno 
mano pastogėje su visu išlai
kymu be mano pritarimo bei 
sutikimo viešai nesikabinejo 
prie garbingų, pagaliau, ir ma 
žiaii visuomenėje žinomų as
menų. Netikiu, kad ir Aušra 
Gečytė be tėvo paskirties išsiun 
tinėjo “savo“ atvirą laišką lie
tuviškai spaudai, kuriame “ji“ 
bando sukompromituoti VI.L 
Ko pirmininką. Jeigu Gėčių 
šeimoje yra sušiklaubyhias, 
jų dukra Aušra be tėvų “žalių 
šviesų“' 
vc|t šalį 
finomis stribų (Tėviškės Dratt- 
dijos“) teikiamomis privilegi
jomis ir pakišktais lietuvių 
tautos krauju permirkusiais 
skatikais,kuriais buvo dengia
mo iyisos' šu kelione susijusios 
išlaidos.

Žinoma, Algimantas Gečys 
neprisipažins,bet iš tikrųjų tai 
jis pastūmėjo savo dukrą atsi
klaupti prieš stribus ir priim
ti kruviną skatiką. Ir dar Ge
čytė “savo“ laiške sako,.kad ji 
gėdos nepadarė nei tėvams, 
nei lietuviams Amerikoje. Su
prantam, kad tėvams nepada
rė, nes jų pastumta stribų (T. 
D.) globoje j viešėjo. Tokios 
panelės, kaip Aušra Gečytė ir 
Daina Kamaritaitė gėdos ne
padarė ir Petroniai; ko ge
ro, gal net pagreitino jam me
dalio teikimą už šį išskirtiną 
nuopelną, pagaunant dvieijų 
L.B vadų. žuvytes.

Gėdą, ir didelę gėdą pa
darė sąmoningai lietuviu išei.

g?s padėti Lietuves l&isvis ko
voje. Kur gi yra tas tos komisi
jos planavimas, derinimas ir 
vykdymas išeivijes pastangų?! 
Argi fjY,- Kamantas ALTcs ir 
Vl.IKj prjoyimą ir jų vadų nie
kinimą, kurį vykdo LJK, vadai, 
vadina planavimu- ir derinimu 
išeivijos pastangų Lietuves lais
vės kovoje? . ,

štai^kjip Visuomeninių Rei
kalų ki>misijos va lai, n. V. Ka
mantas ir p; Gečys, d rina išei
vijos pastangas Lietuvos laisvės k<)vu savanoriaL Ju keletas sl. 
kovoje: ne'. VLllĮo kviečiami Į Piojo,U2< 
atvvkti j VLIKo kunfei-enciia < :
New Yorke - pasitarti.dėl pasi- | 
riioš:mo Madridu konferencijai, 
atsisakė -joje dalyvauti: Ar tai 
yra išeivijes pastangų derini
mas su kitais; politiniais veiks
niais Lietuvos laisvės kovoje? 
Kam yra reikalingas tas dvivei
diškumas? Spaudoj skelbia vie
naip, o praktikoj vykdo prie
šingai. ;■ ’

Kodėl Liet. B nės vadai viešai 
bijo pssakyli, ko jie siekia? Juk 
visiems aišku, kad jie siekia 
perimti iš ALTos ir VLIKo poli
tinę veiklą? Tain ir buvo' įsteig
ta PLB Visuomeninių Reikalų 
komisija. Tik gaila, kad pasi
rinko tokį negarbingą kelią — 
VLIKo ir ALTos griovimu, jų 
vadų niekinimu, įstojo Lietuvos 
pavergėjui talkon. .

V. Kamantas rašą
LB Krašto valdybos pirm. Jono j 
Simanavičiaus ir vicepirm. Jo- ’ 
anos Kuraitės pastangomis pa-; 
ruoštas ir Jungtinėms Tau-, 
toms 1978 lapkričio 23 per uk
rainiečius įteiktas estų, latvių, 
lietuvių, baltgudžių. ir ukrainie
čių stambus memorandumas su! 
dokumentais,. pasirašytas PLB j 
■pirmininko Vytauto Kamanto ir. 
sekretorės Dainos Kojelytės, rei-į 
kalaujantis Sovietų Sąjungos de- ■ 
kolonizavimo”.

Čia tenka tik tiek pasakyti:! 
jeigu minėtas memorandumas 
buvo’ įteiktas- Jungtinėms Tau
toms estų,-latvių! lietuvių, balt-j 
gūdžių ir ukrainieečių jardu, SlHIllllllllllHlIglIlBnilHMIln^ 
tai be abejo buvo pasirasytas ir 
minėtų tautų atstovų, o ne vie
no V. Kamanto ir D. Kojelytės.

Tarp kitų Liet. B-nės atsieki- 
mų, V. Kamantas mini: “čia 
reikėtų ’ paminėti: sėkmingas 
JAV -LB pastangas išrūpinti 
JAV Vyriąųsybeš paramą Lietu

-vos Atstovybei’.’;
Gaila, kad V.K. neparašė aiš

kiai apie šias sėkmingas pastan
gas, kas šiais reikalais rūpinosi,'

pagerbti atsistojimu. Pagerbti iridžiui. Tai kažkas baisaus: Kubas 
— rusų bazė pavergti kaimyni-j 
nes valstybes: Venezuela, Sal-’- 
vadorą, Nikaragvą ir kit. -į 

Džiaugiamės, balsavę už ReaJ 
ganą. Gal jis pristabdys komu-: 
nistų grėsmę kaimyninėms vals-? 
lybėms. Plojome. Po to' vaišino* 
kavute. M

Dalyvavo per 200 narių (SąS 
junga turi 400 narių). 'į 

Kun. K. Kuzminskas prašą 
aukoti Rel. šalpai. K. Paulius 'y

ir.su
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Save teisinti tegalima tik tiesa
Juozas Gaila vasario mėri. 26 dieną Drauge atspaus

dino net kelių skilčių ilgiausią laišką. Mat, jį labai užrū
stino p. J. Daugėla, kuris pakritikavo jo aprašymą apie 
VLIKo seimą, įvykusį Kanadoje, Toronte. Jis net išdrįso 
pareikšti, kad toks aprašymas yra nenaudingas ir pa
klausė, kam reikalingi tokie aprašymai?

* Žinoma, niekas nedraudžia “apšvarinti” susitepus 
neobjektyvių, demamogišku purvu. Sakysim, kaip apsi- 
purvino ir J. Gaila demagogišku VLIKo seimo aprašy
mu. Todėl tokiam “apšvarinimui” jis ir parašė ilgą laiš
ką. Tik matyt', rašydamas vieno, dalyko nežinojo, kad ne
galimi sdve “nuskaistinti” nuo paskelbtos- netiesos, de
magogijos, panaudojant netiesą ir demamogiją.

Paskaičius i kpąudoje pranešimus apie minėtąjį To
ronto' VLIKo seimą, manau, kad būtinas reikalas pada
ryti vieną kitą pastabėlė dėl J. Gailos tokio neobjekty
vaus seimo aprašymo ir jo suniekinimo. Juk visuomenė 
turėtų žinoti, ko jis tuo siekė. Taip pat manau, kad rei
kalinga pakomentuoti tuos jo laiške išdėstytus pareiški
mus dėl užgauliojimo RLB-nės žmonių. Jis jos narius 
pravardž'uoja “reorgais”. Iš viso, atrodo, kad Juozas 
Gaila sergąs kaž kokia “plytomanijos” psichoze. Tai 
naujas psięhozinis negalavimas, kuriuo užkrėtė solistas 
Daunoras, okupanto atsiųstas koncertuoti Jaunimo Cen
tre, Chicagoje. šiuo negalavimu buvo susirgę bendradar- 
biautojai. Bet jų dauguma jau pasveiko, kai minėtasai 
solistas sugrįžo po šio koncerto į okupuotą Lietuvą, ir 
ten ėmė dainuoti teatre arijas. Tik gaila, kad toks jo ne
galavimas vis dar vargina Juozą Gailą. Jis vis dar kal
tina “reorgus”, kam jie demonstravo prieš minėtą solis
tą, kuris okupuotoje Lietuvoje buvo labai skriaudžia
mas. Toks “reorgų” nusikaltimas, jo manymu, buvo toks 
didelis, kad atsakydamas p. K. Daugėlai laišku, rado 
reikalą suminėti ’’reorgus” ir plytos metimą į Jaunimo 
Centro langą. Bet kas būdinga, kad okupantas apie tai 
jau seniai nutilo ir nebekeikia demonstrantų. Tačiau, ne
nutyla Juozas Gaila. Jis vis dar kartoja. Bet nutyli, kad 
okupantas solistą panaudojo siekti savo tikslų, būtent: 
mūsų išeivių tarpe sukelti erzelį, mus suklaidinti ir su
skaldyti. Be to, jau kiek kartų spaudoje buvo rašyta ir 
išaiškintos visos galimybės, kas galėjo į Jaunimo Cent-

,ro langą mesti plytą. Juk tai greičiausiai galėjo būti oku
panto agentų provokacija. Juozui Gailai turėtų būt ži
noma, kad Reformuotos B-nės žmonės nesinaudoja pro
vokacijomis. Bet kadangi jis nuolat tai kartoja, peršasi 
gavon mintis, ar nebus tiktai jo vienmicių darbas, noras 
gija, kai laiške p. J. Daugėlai rašo, kad VLIKo pirminin- 
sukopromituoti “reorgus”.

Taip pat gryna netiesa, tai jo skleidžiama demago
gija, kai laiške p. J. Daugėla rado, kad VLIKo pirminin
kas dr. K. Bobelis kovoja su seneliu Barzduku ir net su 
Kamantų ir Gečio dukromis. Tokį priekaištą spaudoje 
kelti tegali tik tas, kuris jau nebeskiria, kas yra tiesa ir 
kas melas. Bet tai liudija ir moralės nuosmukį. Tat, iš 
tokių žmonių galima laukti visko. Tik reikia stebėtis, 
kad Draugo redaktoriai leidžia tokiems netiesą skleisti 
net ir Draugo puslapiuose.

Be to, nei dr. K. Bobelis, nei kiti nekovojo nei prieš 
Barzduką, sulaukusį 8° metų, nei prieš LB-nės vadų 
dukras. Man rodos, kad kiekvienas Amerikoje gyvenan
tis turi teisę pareikšti savo nuomonę, kad ir prieš sene
lio Barzduko raštu pareikštus netikslumus, bei su tiesa 
apsilenkimus. Kodėl J. Gaila tokią teisę neigia dr. K. Bo
beliui? Kodėl daktaras negali pareikšti, kad Barzduko 
puolimai yra neteisingi nei prieš ALTą, nei prieš VLI- 
Ką? Bet toks pasisakymas tai dar nėra kova prieš Barz
duko asmenį, ar jo senyvo amžiaus suniekinimas. Man 
rodos priešingai, būtų net nusikaltimas, jei klystantį ne
pamokyti. Juk tai krikščioniška pareiga, o tuo labiau, 
jei,kas bando netiesą ar iškreiptais faktais klaidinti 
visuomenę.

Taip pat, kiekvienas turi teisę pasakyti ir prieš LB- 
nės vadų dukras, kurios nepaklausė Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto priminimo ir įspėjimo nevykti 
“jubiliejiniais” metais į okupuotą Lietuvą. Deja, jų duk
ros, užuot tylėjusios, VLIKo pirmininką viešai, spąūdoje 
apkaltino šmeižimu. Bet ar tai garbinga,kad jų. tėvai jas 
nepamokė, kad, esant kaltoms, negražu pulti VLIKo pir
mininką, o taip 'pat negarbė ir šeimoms, nors viena jų 
pasiskelbė esanti jau 19 metų, kad jos sulaužė tautinę 
drausmę. Juk patys jų tėvai galėjo teisintis, kodėl jie 
VLIKo pakviesti nesiteikė nuvykti į VLIKo konferen
ciją. Ar tai nebuvo pagrindo sakyti, kad jiems nebuvo 
patogu dalyvauti, kai jų dukros “jubiliejiniais” metais- 
buvojo okupuotoje Lietuvoje ir ten yra viešnios “Rodi
nos” draugijos ir padarė palankius propagandinius pa
reiškimus okupantui. Bet ar tai buvo jų apšmeižimas?

Iš viso demagogija negalima kaltinti tik užuomino
mis, nepateikiant tikrų argumentų. Toks kaltinimas yra 
visuomenės kurstymas. Kai Juozą Gailą kaltina, kad jis 
Chicagoje suskaldė LB-nę, tai jam toks kaltinimas yra 
paremiamas faktu, kad jis atliko tokį LB-nei žalingą 
darbą.O jei J.Gaila nori paneigti LB-nės vadų dukrų bu
vojimą “jubiliejiniais” metais okupuotoje Lietuvoje, pa
tarčiau jam atskleisti bolševikinio laikraščio Gimtojo 
Krašto puslapius. Ten jis pamatys B. Kamantaitės pro
pagandinį liaupsinimą, pokalbyje su minėto laikraščio 
reporteriais. Ten pamatys išpuoštą pusalpį abiejų 
veideliais.

J. Gailai užkliuvo ir “kiaulės”.Tiesa, kad tikra pras
me kiaulių žmonių nėra. Bet kad yra tokių, kurie “kiau
liškai” elgiasi, tai J. Gaila negalėtų nuginčyti. Čia ir ky
la klausimas, kam LB-nės vadai siunčia tokius ryšinin
kus, kuinuos VLIKo valdyba pripažįno, kad jie elgėsi 
“kiauliškai”. Nejaugi jau LB-nės vadai neturi žmonių, 
kurie žinotų, kaip elgtis Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto valdybos posėdyje, kurie žinotų,"ką kalbė-

VL. BAKUNAS

PASTABOS IŠ TOLO
PASTANGOS PADĖTI BRAŽINSKAMS

(Tęsinys)viai bei stiuardesės, o pagaliau r pats grobikas ~paleido visus pirmos klasės keleivius ir įkaitu'Jis pareikalavo trijų milijonų dolerių, kurių negavęs žadėjo išsprogdinti lėktuvų. Bet per visą ilgą derybų laiką niekada nepasakė kur jis norėtų skristi gavęs tris-milijonus dolerių. Tame lėktuvb pagrobime buvo' taip ■‘pasimetęs”, kad nepastebėjo', kai iš lėktuvo pabėgo kapitonas, jo padėjėjas ir lėktuvo inžinierius, kurie visi nusileido virvė-

tepasiliko tik vieną stiuardesę, kuri pagaliau irgi, pasitaikius progai, pabėgo.Kai V. Malasauskas pamatė, kad jis lėktuve liko tik pats vienas su dviem FBI valdininkais.jį perkalbančiais pasiduc'ti, pagal tų valdininkų nurodymą mime- mis per vairinės (-cockpit) lan- tęs revolverį nulipo tais pačiais gus. Grobikui net nepastebėjus, laiptais, kuriais pabėgo visi kepei užpakalines duris pabėgo leiviai,. kaip lieptas FBI griuvo visi antros klasės (coach) kelei- kniūpščias ant žemes ir buyo>
rašytame p. J. Daugėlai,kad jų ryšininkas iš VLIKo val
dybos posėdžio buvo išprašytas, tai pirmiau reikėjo išra
šyti už ką. Ką jis ten kalbėjo? Kaip jis ten elgėsi? Ta
da Draugo skaitytojui būtų aišku, ar jis “kiauliškai” el
gėsi, ar ne. f L C

Be to, jau spaudoje buvo atskleista, kad ryšininkas 
sąmoningai taip elgėsi, kad būtų- išprašytas, nes tuo no
rėta padaryti pretekstą įsteigti “Antrąjį VLIKą,” ku
rį LB-nės vadai pavadino Visuomeninių Reikalų ko
misija.

O kas liečia Volerto sūnaus suorganizuotą demon
straciją Washingtone, tai ne visai tąip, kaip rašo J. Gai
la. Ją suorganizavo ne jis, o kun. Pugevičius. Antras da
lykas, toji demonstracija, kad ir turėjo gerą tikslą, — iš
garsinti okupuotą Lietuvą, išėjo priešingai — lietuvių 
apsiskandalinimu. ši demonstracija amerikiečių akyse 
pagarsėjo kaip lietuvių Washingtono miesto tvarkos ar
dymu ir tarptautinių teisių pažeidimu.

Nežinau^ kada mūsų išeivija susilauks iš LB-nės va
dų pozityvios, naudingos kritikos, kuri pasitarnautų 
vienybei, o ne mūsų visuomenės skaldymui. Žinoma, to 
ji niekad nesulauks iš tokių vadu, kaip Gaila, Gečys, Ka- 
mantas ar Nainys.

ti ir ko nekalbėti? Ir jei J. Gaila tai priminė savo laiške,

suimtas. Niekas nebuvo sužeistas, nei vieno šūvio nebuvo paleista, jokios sprogstamos medžiagos portfelyje ar kitur lėktuve nebuvo’ rasta.Los Angeles televizijos stotys per visą dieną davė specialius pranešimus iš aerodromo apie įkaitų, grobiko, lėktuvo ir derybų stovį. Kai buvo paskelbta, kad grobikas kalba “europietiškų akcentu” ir paskui nelabai aiškiai, -beveik lietuviška skambanti pavardė, mano žmona, lyg Dujausdaftna blogą žinią, pastebėjo, kad . žiūrėk tik, ar nebus lietuvis?”Galiausiai dabar pasirodė, kiek. iš patikimų šaltinių galėjaiį jxą- . tirti, kad V. Malasauskas esąs lietuvis. Patikrinus jo' adresą, , ^’vfend labai brangiame rajone (Marina Dėl Rey — jachtų uoste), kur butų nuomos kamuoja nuo 600 (šešių šimtų) iki virš 5,000 (penkių tūkstančių) dolerių mėnesiui. Pora kartų skambinau į V. Malasausko butą — jokio atsakymo, jis jau kalėjime. V. Malasauskas čia Los Angeles lietuvių visuomenėje beveik nežioinas, nors esąs inžinerijos mokslų daktaras, bet yra vienas kitas iš lietuvių, zurie jį pažįsta. Daugiau apie jį ir visą dramą — vėliau.# *KlaidaKad klaida — tai taip, tik nežinau'kieno': mano ar rinkėjo? “Naujienų” vasario 25 d. laidoje mano pastabose apie Amerikos lietuviškus aukso vakarus yra įsibrovusi (korektūros?) klaida, kur sakoma, kad šv. Kalėdų proga vien tik lietuviškajai parapijai suaukota virš 10.000 (da- šimt tūkstančių) dolerių. Turi būti, kad suaukota ne virš 10.000, bet virš 19.000 (devynio-
A. Svilonis lika tūkstančių) dolerių.

JERONIMAS CICĖNAS

MINTYS APIE GYVĄJĄ 
LITERATŪRA V

Tais reikalais po Rygos ir Petrapilio archyvus 
rausiasi medžiagos ir kruopščiai stengiasi atskirti 
autentikus nuo falsifikatų, ’ačiau pats yra. . . su
klastojęs bajorystės dokumentus, nes kito kelio 
į mokslo žinyčią nebuvo.

Kai Vakarų Europa, jau enciklopedininkų 
laikus pamiršus per romantizmą ir klasicizmą 
pozityvizmu ėjo į šviesą ir tiesą, o ant bastilijos 
griuvėsių užrašė “laisvės, lygybė ir brolybė”, 
Lietuvoje vos imtasi feodalizmsas ir absoliutus 
analfabetizmas pakeisti reliatyviu probrėkšm:u. 
Baudžiava pas mus panaikinta 1863 metais. Ir 
oi, varge-varge-vargeli mano, visas tas džiaug
smas sudužo lyg stiklo šukė! 1864 metais įvesta... 
spaudos draudimas. Tatai tikrąja įstatymų kalba 
reiškė, kad ne tik mokymas gimtąja kalba, bet 
ir U mokykla parodė stebuklą: pačių rūsų sta
tistika pasirėmęs, A. Rimka įrodė (žr. “Lietuva 
prieš didįjį karą), kad 1897 metais (vadinasi, po 

metų, nuo baudžiavos * panaikinimo) visoje 
fjenivoj? iš ICO žmonių buvo 52 raštingi (tuo 
pat metu Lenkijoje iš 100 vos 41, o Rusijoje iš 
100 tik 2D.

Ir kai dvigalbis erelis viską buvo suspaudęs 

sparnais, mūsų tėvai pajėgė nelaikio gadynėje 
išlikti sau — žmonės ir susirasti tąjį liaudies 
dainų — mįslių žiemužės šėką — vasaružės snie
gą. Aitvarus ir kaukus nublokšdamas į šalį, lie
tuvis siekė “postillės”; per spaudą į kovą už ’vi
suotinį nepriklausomumą! 1887 metais dr. J. 
Šliūpas lenkų kalba parašytoje knygoje “Litvri- 
ni i Poliacy” skelbia visam paskaitanČiam pa
sauliui, kad “Lietuva nori būti politiškai nepri
klausoma”, 1896 m. “Varpo” 1 Nr. jau nebesvy- 
ruojamai išreiškia tikėjimą, kad “Lietuva pati 
valdysis save išsilaisvinus nuo svetimtaučių 
jungo”.

Laiptas po laipto lietuvių tauta iš mirti’ pas
merktųjų rūsio’ kopė i pilnutinį gyvenirdą it kū
rybą. 1918. II. lfi d. Lietuvos Taryba deklatstš:

“...kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, 
remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo tei
se ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo 18 — 23 d. 1917 metais, skelbia atstatan
ti nepriklausomą demokratiniais pagrindai® su
tvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir 
tą valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, 
kurie buvę su kitomis tautomis”.

Pasak Vaižganto, “rinkosi mumyse įgimtos 
kultūros pajėgos, ir jos turėjo pasirodyti papral 
stu kultūros būdu— literatūra. Dar sparčiau ėrhė 
rinktis tų kultūros pajėgų viešai visuomeniškai 
gyventi ir pagaliau jos turėjo pasirodyti pa
prastu būdu — valstybe. Brendom. kaip kūdi

kiai: pirma išmokome pasakyti: , papa — mama 
kas mums miela, šventa ir būtina; paskui išmo
kome ir nevedami, savo kojom, pavaikščioti. Pa- 
vydelnikų visados mums buvo gana. Pirma sa
kydavo, kam jums mokintis kalbėti, kad tyla ge
ra byla? Kas liežuvio neturi, perpus mažiau te- 
nusideda žmonėms ir Dievui. Vieni taip kalbėjo 
dėl to, kad patys buvo nabagėliai dvasia; kiti, 
veidmainiavo, dėdamies mūsų gėrybe, tuo tarpu, 
kad jiems patiems tai buvo naudos”.

“Mes sakome: sau žmonės esame! Savo va
lią reiškiame, ir ta valia nebe vaikiška, tik pri
brendusių, prityrusių žmonių”.

“Laisvė tai siela, kuri gaivina (mūsų) Tėvy- 
inę. Nėra laisvės — nėra Tėvynės, nėra Tėvynės 
— nebos nei Laisvėn, kylėdami Lietuvą, myli
me Laisvę, kurią tegali laiduoti nepriklausoma

...

“Ir (mūsų) Tėvynė reali, turi savo vietą pa
saulyje, iš kurios Jos niekas *netesės išstumti. Ga
li ją smaugti priešai ar broliai apskabinę, tik vi- 
Viskai užsmaugti/negali, kol nebus visai tautai 
nukapotos galvos. Ligi tik atsigniauš smaugėjo 
rankos, tauta žioptelės gimtojo kvapo ir sušuks: 
tebesu gyva!”

Spaudos draudimo metais rusai rašmenimis 
teįstengė išleisti 41 knygą, o pačių lietuvių tuo 
metu parūpinta per 3 tūkstančius spausdinių.

Spaudos draudimas, aišku, mūsų kultūros 
1 pažangą trukdė per 40 metų, bet iš dalies ir iš

mokė gerbti spausdintą žodį; yra pavyzdžių, 
kad žmonės “Aušros” pasiskaityti ėjo į antrą ar 
trečią parapiją. Buvo Bevardžiai, kurie tolygūs 
Nežinomam Lietuvos Kareiviui iš 1918 — 1920 
metų. Buvo visuotinis pasipiktinimas okupantu 
ir iš karto tylus, lėtas, bet vis augantis ryžtas 
kovoti ir pasiekti Laimės Žiburį. <

Buvo linksmų ir graudžių, taip'sakant, nu
tikimų. Pvz., vienas kunigas, rodos, Lisaūskis, 
raginęs draudžiamąjį “Aukso Altorių” skaityti 
ir iš jo vaikus mokyti, gavo teismo prokuroro 
kaltinimą, kad “vospreščal vodku pit i po ruski 
govorit” (draudė gerti degtinę ir rusiškai 
kalbėti), Garšvių kaime buvo suorganizuota 
speciali knygų platinimo draugija, turėjo net sa
vo buhalterį, siuvėjėlį Laduką (tikras Palangos 
Juzų) ir ryšininkus po visą Lietuvą. Vienas Garš
vių organizacijos narys po kalėjimo išvyko į iš
trėmimą ir ten, kai buvo gundomas išduoti ben
dradarbius, iš atmuštų plaučių gilumos atsiko
sėjo ir krauju spjovė žandarui į veidą. Buvo inž. 
Macijausko byla dėl žemėlapio, Povilo Višinskio 
byla dėl afišų, kai'vienoje vietoje skelb'mo ąpie 
įvykstantį vakarą žandarai negalėjo nulupti nuo 
durų, visas duris išėmė ir pasiuntė su sargyba į 
apskritį, >'

(Bus daugiau)

I — Naujienos. ||i, I riday, March 13, 1981
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Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-SPECIALYBĖ AKIŲ LIGŲ J 

2907 WMi 103rd Strwi 
Valando®

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

WeetcMsfer Community klinikai 
Medicinom direktorių*

i93i S. MUnbeUn R< Wostcbe^or, IL 
/ALANDOS: 3—9 dirbo dienomir tr 

bu Ultra šešudiem 8—3 v«d ' 
TeL; 562-2727 iru 562-272?

M “Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

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”, 358 
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 60632

r

OPTOMETR1STAI
KALBA LJETUVIfiKAl

UIS W. 71 St. T»L 737-5)4$
Tikrina akii. KnWrn 

“coaiac; leobea'"
YaL «gu BujiianiiUį. ufcUryu

11

Rochester, N.Y.Kovo 8 dieną parapijos salėje skaitę paskaitą atvykęs iš New Yorko' prof, kunigas Antanas
Dr. LEONAS SEIBUTIS ^ubšys; Kadangi jis švento Ras-

KARAS PERSŲ ĮLANKOJE(Tęsinys) j džiausią problema yra su elekt-x- .. . , , ........... | Toniniais įrengimais, kurie yra Nežinia kiek ilgai ir iki kokio . / ’ 3............................................- ’ gen, moderniški, bet nėra kasjuos aptarnauja.Be techniškų sunkumų, abiem
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos ititL: 448-5545

to specialistas ir tą dalyką dėsto Manhattan kolegijoje, tai ir jo kalbos tema buvo apie Šventą Raštą. Po kalbos rodė skaidres iš šventos žemės, žmonių buvo gana daug. Buvo žmonių, kurių šiaip parengimuose nesimato.Ta pačia proga buvo išstatyti

laipsnio abi kariaujančios pusėsdidins savo jėgas ir ginklavimą, tačiau, nežiūrint kuo baigsis tas, ---------- 1,-------- -karas, abiejų valstybių vidinei' kovojančiom pusėm trūksta iš-mokslinto personalo, kariuomenėje susidaręs didelis klasinis skirtumas tarp kareivių ir karininkų, todėl kariniame parengime nėra nuoširdaus bendradarbiavimo ir moralinio ryšio. Mo- derriūs Vakarų kultūros pavj’z-" I parodai aplink visus pasieniusk
.-u m

Aparatai - Protesax

^ppmaj ir L l

menininkų paveikslai. Įdomu, kad Rochesteris "turi tų menininkų visą eilę, šį kartą vienuvisu pasieniu išstatyti lietuvės,
- -JS- ■ -t. —

—ii a- ^1
Wfcrt Krd St, CLitag*. šik

kuri lietuviškai jau nekalbanti, Doris Debesis Kure nupiešti paveikslai. Kitu pasieniu- ėjo Bū- w tos Gečienės paveikslai
k 1 j | R | 11 A " rašantysis iki šiol nežinojo, kad rirsrii nri A Ioita y-ii-»i Ir >/■» 4 2C i
DR. C. K. BOBELIS

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33716 

Tek (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAF

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

p. Gečienė taip puikiai piešia.Tų menininkų Rochestery yra ir daugiau, kurių darbų 'dar nelabai kas matė. Gerai piešia Laukaitienė. Jos paveikslų vietiniai jau yra įsigiję.Gerai piešia ir dar piešimą studijuoja Gailė Janušonytė. Savo paveikslų parodų dar. ligšiol nedaro, bet jų jau turi nemažai.Menininkų Rochesteris turi daugiau, negu pusmilijonierių, ndrs čia yra ir tokių mūsų tautiečių.Rochesterio lietuvių kolonija savo Įvairumu yra Įdomi, ir gan veikli. A.
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 IdL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukuc 
Telef.: H Emlock 4-2413

’159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, it 60629

a

— Lenkijoje, Badomo mieste, darbininkai grasina streiku, jei vyriausybės atstovai nesutiks tartis su jais. Jie reikalauja, kad valdžia nubaustu tuos pareigūnus, kurie buvo atsakingi už darbininkų užpuolimą 197fi metais. Badomas randasi už 60 mylių j pietus nuo Varšuvos.— Daromas spaudimas į Saudi Arabiją, kad pasirašytų taiką su izraelitais; Manoma, kad Saudi Arabija pirmiausia sutiks pardavinėti naftą Izraeliui.— lovos universiteto rektorius Willard Lee Boyd pakviestas Field Gžmtc's muziejaus pirmininku nuo rugsėjo 1 dienos.— Kctvirtadiehj aukso uncija kainavo $44&.VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th AVenne 

Cicero, ILL. 60650
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

santvarkai susidarys grėsmė (taij) pat ir kaimyninėms valstybėms), kuri gali būti blogesnė už išorinę sovietinio bloko grėsmę. Visos Persų įlankos valstybės tokiai grėsmei nėra pasiruošusios ir nėra atsparios. Jau da-, bar yra susidarę ten sąlygos ka-, džiai atsimuša į nesugriaunamą riniams perversmams, . kyšiais I paperkant aukštesnius karininkus, arba panaudojant kitu kraštų karinius patarėjus, kurie. dažniausiai būna dideli išnaudotojai saviems interesams.-Ar- J>a, kai sudaromi vidaus saugumo organai, kurie įgydami vis’• ^en. didesnės galios, gali būti panaudoti perversmams. Vidaus santvarkos nepastovumas visuomet ' si’pnina kraštą ir kaimyninės i valstybės stengiasi tai išnaudoti savo naudai.i Persų įlankos valstybės,- išskyrus Iraką, Iraną ir Omaną, neišgyveno modernių kovų; stoka šios srities patirties labai mažina valstybių karinį pajėgumą, neatsižvelgiant į organizaciją, ginklavimą ir priemones. Yra perkami ginklai, neatsižvelgiant į į kautynėms reikalaujamą deri- J * nį, pav., perkami tankai be ati-j j tinkamų žemės ir oro paramos J priemonių (lėktuvų, artilerijos), I modernūs naikintuvai — be ati-11 tinkamai modemiškų ginklų. I (raketų, automatinių ginklų, ,1 šaudmenų). Ginklai ir priemo-11 nes neturi priežiūros, nėra tam " reikalui paruošto personalo, techniku. Beveik visos Persū Įlankos valstybės turi kitų kraštų įvairių- paskirčių patarėjus, samdomus technikus ir aukštesnio rango karininkus. Turėdamos dideles pajamas iš žemės alyvos šaltinių, jos išleidžia daug pinigų moderniems ginklams ir priemonėms daugiau dėl- prestižo, negu dėl reikalo, 'nors ginklai ir netinka vietos reikalavimams, o priemonės yra tiek moderniškos, kad net Vakarų valstybių kariuomenėms yra reikalingi didesnio išsimokslinimo ir ilgesnės praktikos kovotojai, kad galėtų jas tinkamai naudėti, ko arabų valstybėms labai trūksta. Santykis tarp kautynm priemonių, kuriosjierkaiiios melais kiekiais iš įvairių valstybių, nesilaikant standartų, yra labai neproporcingos, pav., Irakas turi apie 27(10 įvairios gamybos tankų, l>et nepilnus 800 arlilerijo's pabūklų, apie 300 kovos lėktuvų; iš 13 rrtflijonų gyventojų — lik apie 200.000 kovotojų. Iranas iš 39 milijonų gyventojų turi apie 135,000 kovotojų aritilją sti 1.700 tšhkų, 1,000 artilerijos |)abnkių, apie 450 lėkriivų. Priemonės ir ginklai nestatdartizuoti, tačiau di-

'*■

X

nomadiškų aspektų sieną, kur ž,,Ra 
dėl nesugebėjimo ar fanatišku- I 
iho yra ryfeu’s ignoravimas viso 
td, kas kitų kraštą patarėjų yra 
pasiftloma, artia patiekiama. 
Stokojant asmeniško pasiauko
jimo, linkstama daugiau į bet 
kokį asmenišką pasipelnymą; menkas politinis susipratimas, nenoras sekti kitų pavyzdžiu net ir turint aiškias teigiamas pa
vyzdines priemones, kaip pav. ginklus ir technologines priemones. Socialinė santvarka ir žmonių rasinės savybės kliudo greitai persiorientuoti ir prisitaikyti prie skirtingų laiko reikalavimų, naudojant modernias priemones, pav. valdančiųjų ambicija pirktis modernias priemones, nors nežino kur jie tas priemones naudos. Prie to prisideda režimas — tūkstančiai Irano ir Trako karininkų buvo išžudyta ir laikoma kalėjimuose; kai kurie iš jų kalėjimus pakeitė kautynių lauku, bet tai yra tik spekuliacija, be ryžto kovoti už savo krašto interesus.Persijos Įlankos sritis turi kai kuriuos specifinius reikalavimus, pav. ginklų ir priemonių sandėliavimas ir jų priežiūra bei tikrinimas turi būti vykdor mas uždarose patalpose. Tačiau viskas laikoma atvirose vietose, neapsaugotose nuo dulkių ir smėlio; mažos andėliavimo paklaidos visokių raketų veikimą, tepalus ir kitokį karinį inventorių gali nepataiscTnai sugadinti, arba visai sunaikinti.(Bus daugiau)
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TUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

GAIDAS - DAIMID— Prezidentas Anwar Sada- tas sutiko leisti amerikiečiams pastatyti didelį aerodromą pie- _ tų Egipte.
GENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
: Tti. 927-1741 —1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Nuliūdę lieka: Pažįstami ir draugai.Laidotuvių diicktoriai: .John Evans Jr. ir Stasys Evans.Tel. 737-8500.
i

TeL: YArdi 7-3401

I

1

■

W54 So. HALSTED STREET TeL TArdi 7-191 j
i>x\ ings

having*.Passbook
CeruCcsv

AMSULANSO 
PATARNAVIMAI
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i

TURIMI

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)
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Na-ijienos enreagu. k. m Friday, March 13, 1981

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS " 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL >74-4413

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-li38 -1139

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

CHARLES KUIBELIS (Cuber)
TĖVAS IR SŪNUS

VIARQUETTE FUNERAL HOME

F? 'L Gyvenęs Chicagoje
• • r 9 t ■ ‘-7*; F'Mirė 198t -in. kovo 12 d., sulaukęs 89 melų amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 69 metus.Paliko nuliūdę: draugai ir pažįstami.Kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave., kovo 13 d. nuo 3 vai. popiet.šeštadieni, kovo 14 d., 10:30 vai. ryto iš koplyčios bus lydimas į Nekalto’ Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. .Visi a.a. Charles Kuibelio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

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

Telef. 476-2345

Chicago!
Lietuvių

Laido tuvių 
Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ.

Nuo

1914 metu

Midland Savings rptar- 
nauja taupymo u 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums ^parodyta 
pasitikėjūnv Mes norėtu
me būti Jums naudingi 
at^itvie. " ‘

S^skait^s ap<fr9usfo9 
iki S40XXW

2657 W. 69 STREFr 
Chicago IL 6062 

T±« 925-7400
8929 SO. KXRLtM AVtu 

Bridgeview, IL 404V 
Tel. 598-9400

ii

III
MIDLAND
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

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



^zcmsbss 7^.-
■

£g£^?S S'? 'V.'v
■Xpj

I

į

l

I5

į
K

£

i

I 
j

IŽ

t
I
I

I

š-

į

Į

J

t

I
i

r

į 
f
t

•• 
? 
f

!

I

I

i
Į

į

I
ii;

I
t
I

į
l

;•
t
i
ii

I

I
I *5

Brighton Parko Lietuvių namų savi-
ninku draugijos veikla

Brighton Parko Lietuviu na-j kai 
savininkų dr-jos 

narių susirinkimas įvyko 
Jtovo 1 d. 2 vai. popi t šankų 
namuose. Buvo pranešta, ka< 
susirinkimas viena valanda at:- Į 
dedamas

mu

r

I

metinis
m.

I

I

ils 
-usirinkin 
ik’ slant 

i'liau
I Į pUIliitOBuvo

vier
luo lai!

karnas nario mokestis.
ninkas St. Juodis

rinkimą
mesta,

n- iI
įas ;

visiems ;

J >' r. 

rinl 
n l *

nt po 100 dol. žodžiu, ’ 
as nebuvo šykštus 
m kas. J

i prie s 
valdybos

K. JonvnTs pasiūlė^ kad 
sklandžiau vyktų, se~ 

!dyj)ai pasilikti antra- 
ui. Negavus neigia- 

kymo, susirinkimas pri- J

nebuvo

c arbiausio 
rinkimų. •

i buvo
Pirmi 

itidarydž 
susirinkimą, padėkojo
už atsilankymą, paskaitė miru
siųjų narių pavardes ir papra- į 
iė atsistojus tylos minute juos 
pagerbti. Toliau susirinkimui

a 
\ 

jam term 
m o 
tariamai smarkiai plojo. Atro-j

kad rinkimai ir išsisprendėe

m *r»>

v

I

geriausios sveikatos. Po penke- Dėkui P. Mcdestavlčienei •

3 s

* šeštadieni irday-Monday, March 14-16, 1981SatPrice 25c pirmadieni OaLl

TeL Virginia 7-774322'2 W. Orm&k Road
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Kamal, Ž»m4 — Pardavimui 
R«AL ESTATE FOR SALS

’■U

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
iR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAlS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, UL

The first ąnd Greatest 
Lithuanian Dailų in America 

į^aig^g
The Lithuanian Daily News 

Published by The Lubuaman Ncwi PuoLsbinx Co., loc.

t J739 So. Halstėd Street, Chicago, HL 60608 
c . tąj , HAymarket 1-6100

Over One Million LithuafįaA 
In The United States

kovo 14 d., 12 vai.^Chicago Sav- * 
ings bendrovės patalpose, 6201 
S. Western Ave., Chicagoje. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti. 
Po susirinkimo bus vaišės. V-ba 

a

I ~ Zarasiškių klubo narių su
sirinkimas šaukiamas sskina-

■ dienį, kovo 15 d., 2 vai. popiet 
į Vyčių salėje, 2455 W. 47th St.
1 Nariai prašomi susirinkti laiku, 
į Reikės apsvarstyti klubo pava- 
Isarinio banketo rudšus reikalus.
Banketas įvyks balandžio 25 d.
Vyčių salėje.- Klubo Valdyba

— Viktoras Šimaitis .pildo 
iš Marquette Parko už nuolati- INCOME TAX Šimaitis Realty 
nę paramą. Dėkui už $8 auką, Įstaigoje. 2951 W, G3rd Street, 
atsiųstą kalėnddriaus proga.

A. Padolskis, Paris, Ont
I pratęsdamas prenumeratą, 
Į :iun<ė $5 auką. Dėkui.

— Penia Genė Prusis, Calu
met City, 111., išvyko atostogų 
iki gegužės 15 d. Dėkui už anks
tyvą prenumeratos pratęsimą ir 
už $5 auką.

— Juozas Jurkšaitis iš Čika
gos pietvakarių specialių laišku 
atsiuntė penkinę už kalendorių. 
Dėkui.

H Ay market 1-6100

Nr 52

M
O
H i

j b: jokių diskusijų, nes kiti vai- 1 rilJ šio nedėkingo darbo,' 
hlvbcs ii1 nebuvo ■ pakviesti ji* atsisakąs nuo tų pareigų. Jį 

pirmininkauti pakvietė K. Jony- ! padaryti savo pareiškimų. '___
susirinkusieji ir nežinojo, ką jie .

Toliau na f

J. Macko 
nį .ir įteikė susirinkimo darbo 
tvarkę, kuri buvo trumpa 
labai aiškiai parašyta. Nežii
to, susirinkimas ją priėmė.

Pirmiausia buvo paprašytas ’ 
pirm. St. Juodis padaryti pra-

ną, o sekretoriauti

r n
t

I

I
IU BERESALVA B‘Darbo valandos kasdien nuo 

j 10 vai. ryto. Tek: 436-7878 arba 
763-0337. (Pa)

_____________ l

— LIETUVIŲ DAILININKŲ, 
darbai yra vertingiausia ir ne
senstanti dovana vestuvių, su- 

“ I kakčiu ir kitomis -progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, III. Telefonas — Mid
land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku — na.mu ir įrengimais Marquette Parko 
434-6155.

Tad Pase^ė ir moterų lankytoja D 
Stanevičienė.

Sasirinkimiu baigantis 
mininkauj antis palinkėjo

____ _> ■
M

•įsa;??.

f 

; y.

&
BUTŲ NUOMAVIMAS 

kAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 
• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

IIf
1
I
3

f 1

pirz 
val-

* dybos nariams susiformuoti ge-

naudinga draugijai padarė. Pa
sigirdo balsai iš salės galo, kad 
vicepirmininkė J. Tamoševičie- 

atsisako pasilikti valdyboje.
Buvo girdėti ir daugiau tokių ’
balsų, kad ji atsisako. Atrodė, 
l^ad valdyboje liko tik pirm. St. 
Juodis ir kasininkas. V. Kelmu
tis. Tuomet sekretoriaujantis J.

i ne

i

nešimą apie draugijos veiklą. 
Jis trumpai perskaitė, nesigilin-1

apie

damas i smulkmenas. Iš čia pa
aiškėjo, kad iš numatytų dviejų 
gegužinių įvyko tik viena ir dar 
rudeninis banketas. Pelno būta ; Susirin

ra valdybą, kad draugija išsi
laikytu gvva ir veikli. Užbaigai 
pirm. St. Juodis kvietė sugiedoti 
Lietuvos himną. Po to pasiūlė 
susėsti po 10 žmonių prie stalų 
ir draugiškai pasivaišinti. Išgė

Mackonis patarė, kad kitus vai- rus P° keiis stipresnius gėrimus 
’ I ‘ ’ 1 ’ 1

mažiau:

at

u r
I J

i

I

"t

iv
t 
I

I
u

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI
KOMITETO DOKUMENTAI

-r -; &

« ‘y.

Amerikos Lietuviu Tarvbo nariai su k on gresmanu Edvardu J. Dervinskiu Washing-
Jonas Genys, ALTo atstovas Washing tone;

Vakarus pasiekė keturi nauji rugsėjo 1 d. Oną Kavaliauskai- 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komi-tę, spalio-8 d. akių gydytoją 1 
lėto dokumentai. Dokumentas 
Nr. 36 (1980 spalio 20) apžvel
gia Komiteto dvejų metų dar
bus ir praneša, kad į jo veiklą 
įsijungia keturi nauji nariai: 
kuri. Leonas Kalinauskas, kun. 
Algimantas Keina ir kun. Vac
lovas Stakėnas. Duodami ir jų 
adresai. . - /

Dokumentu Nr. 37 (1980 spa
lio 20) kreipiamasi į LSSR KP 
CK antrąjį sekretorių Dybenką, 
kurio prašoma padėti Eduardui

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su f ~~ ^ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

atsirado ir kaimo 
muzikantas su armoška. Kelios 
poros šoko tryptinius, o prie ki
tų stalų garsiai dainavo, dar 
kiti diskutavo namų savininkų 
problemas.

Reikia pabrėžti, kad nors susi
rinkimas nepasižymėjo gausu
mu, bet praeitais metais buvo 
atlikta ir gerų darbų. 47-ta gat
vė nuo Western iki California 

j buvo nesaugi. Valdybos pastan-

arba kave's,dybos narius jie galės kooptuoti, 
kimas tam paplojo.

Toliau eita prie klausimų ir 
sumanymų. Buvo klausiama, 
kokią veiklos programą valdy
ba numatė šiems metams. Buvo 
atsakyta, kad numatoma viena 
gegužinė Vyčių salėje ir rudeni
nis banketas Šaulių namuose. 
Prie mikrofono atėjęs Jokubka 
pranešė, kad jis parašęs biule
teni, kur yra praktiškų žinių bei j

kiek mažiau: dėl neįvykasios 
gegužinės susidarė nuostolis.

Toliau -apie kasos stovį buvo 
paprašytas padaryti pranešim: 
kasininkas V. Kelmelis 
pranešė, kad šie metai buvę lie
sesnį. O, be to, buvę daug iš- 
laidų, nes praeitais metais buvo 
rekordinis susirgimų skaičius. 
Ligoninėse buvo aplankyti 31 
nariai, ir dėl to susidarė api: 
603 dol. įvairių išlaidų. Revizi
jos komisijos aktą perskaitė 
Liauba. Jis pranešė, jog atskailo 
mybė rasta tvarkoje. Patikrinus 
pajamas ir išlaidas, kasoje like 
saldo 9,464 dol.

Pirmininkaujantis gal dėl ne
aiškios darbotvarkės pradėjo pa
simesti. Toliau buvo eita prie 
diskusijų, kiek paskirti aukų 
kultūriniams reikalams. Prasi
dėjo siūlymai stambiomis sumo
mis dviem lituanistinėm mo
kyklom. Buvo taip pat pasiūly
ta, kad tą reikalą nuspręstų pati 
valdyba, laikydamasi praeitų 
metų normos, t.y. — aukoti ne
daugiau, kaip tik gautuosius 
procentus. Buvo pasiūlyta skirti 
valdybai reprezentaciniams rei- Palinkėjo šiais metais

komisijos aktą

1 i 
kuris

nanių savininkams.

— Margučio radijas balandžio 
11d. pradės 50-tus veiklos me
tus. Ta proga programos vedė
jas Petras 'Petrulis ir rėmėjai 
ruošia Antano Gustaičio 4 veiks
mų tragikomediją “Mėnulio- už- 

Jaunimo centre ba-

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

. rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

! • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 

; šeimoms.
MŪRINIS BUNGALOW Brighton

f

temimas” 
landžio 11 ir 12 dienomis.

Mes kalbame lietuviškai. No- Parke, 15 metų._ Reikia skubiai par
rime pirkti lietuviškas knygas, 
parašytas . apie Lietuva ■ Nuo ' ŠIMAITIS REALTY

Oną Sereikaitę, spalio 9 d. Juliją 
Kuodytę ir Ireną Stumbrytę.

-į»

SADŪNAITe PERSEKIO
JAMA IR SEKAMA

WASHINGTON, D.C. -

duoti. Neaukšta kaina, 
i

PASSBOOK 

SAVINGS m 
the best way to sav^jegulariyl 

“o 4 \ 
Ji%

and 
Coaponndad 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

F* į i nnr
» i

patarimų
V. Galeckas pranešė, kad jis 

jau keletą metų lankąs ligonius, 
bet praėjusieji metai tuo atžvil
giu buvę liūdni, nes buvo susir-J triukšmadariai būtu sutramdyti.

Praeivių užpuldinėjimas ir lan
gų daužymas sumažėjo, o pati

gomis buvo’ parašytas ir įteik
tas 9-tojo distrikto Komande- 
riui laiškas, kad į tai atkreiptų 
dėmesį, ir visokie valkatos bei

— Sol. Aušra Baronaitytė, ne-, 
seniai baigusi L. Motekaitienės 
Dainavimo studiją, dainuos Eu-

pirmadienio iki ketvirtadienio, 
nuo 11 vai. ryto iri 7 vai. vak.
4104 Archer Avė. (pusė bloko 

į Vakarus nuo California)

Notary Public

Insurance, Income Tax

Kriaučeliūno

gę ir gydėsi ligoninėse daugiau 
nei 38 nariai, kurie buvo5 aplan
kui, jiems įteiktos kortelės j apylinkė pasidarė ramesnė ir

.Į saugesnė, palyginus su kitomis 
į apylinkėmis. Padėka priklauso 

pareikšta j mQsų policijos viršininkui, 
įteikiant nustatytą Valdyba stengėsi kiek galėda

ma padėti namų savininkams.
V. Galeckas

nustatyta dovanėle. Taip pat bu-į 
^0 gražiai atsisveikinti ir mirų-Į 
šieji nariai, šeimoms 
užuojauta, i 
pomirtinę. Atsiprašė, kad gal 
kitų neaplankė, nes pasitaikė ir 
lokių, kurie nenori būti lankomi 
ir aiškintis apie savo ligas ir ! 
savijautą. Bet kai kurie iš anks
to praneša, kad kitą savaite 
sirgsią ir norį būti aplankomi. 
Tas sukėlė salėje garsaus juoko, j

apylinkėmis. Padėka priklauso 
į ir mūsų policijos viršininkui.

T R U M F A i I

visiems

see us tor 
financing.

AT OUR 10W RATS

«

CrasMiiK

i OCT«

CHICAGO, IUJN05
Phone t Ylrgtnle 7-7747

9“1

i

— S. Zavackis, Kelowna, B.C., 
Canada, gavęs kalendorių, pa
rėmė Naujienų leidimą $15 au
ka. Dėkui už ją ir už gerus 
linkėjimus.

45 $

į
»1

■
22U WEST CERMAX ROAD
Fraa KmXAtsjux Presideat

BOURSt Mon.Tue,Fri.9-4 Thur.9-8 Sat

SERVING CHICSGO RND SUBURBS SINCE 1905
Wlldf-J

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

tojo, visuomenes veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą _______ ____________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
Kietais viršeliais ____ __
Minkštais viršeliais, tik__________ __

Dr. A. J. Gussen
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

grožis.

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

18.00

$4.00
$3.00

NAUJIENOS,
173S So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

$2.00

&■ J'&Š“

z

genijaus Kriaučeliūno vardo 
Jaunimo premijos įteikimo iš
kilmėse šiandien, kovo 13 d., 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje.

— Pulk. Kazimieras G. OksasI

pakviestas Illinois gubernato
riaus Į Tautinės kilmės komisiją.

— Kostas Kregždė, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas - savanoris

LITHUANIAN HERITAGE 
COOK BOOK

2951 West 63rd Street
Tek 436-7878 arba 839-5568

Ruošiu spaudai Lithuanian’
Heritage Cook: Book. Būsiu dė- GON BUNGALOW, stained^ glass bay 
kinga, jeigu kas man parašys,
kaip lietuviai senovėje gamino bath, bedroom. Gas heat. 2 car drive-

Call Monday & Friday after 6 P.M.
434-0055

CORNER YELLOW BRICK OCTA-

maistą. Už geriausią parašymą 
skirsiu $25..

Geriausiai aprašytas maistui

3 bedrooms. Full attic. 
Recreation room, including kitchen,

in brick garage. $88,900-

J windows.

gaminti būdas bus atspausdin- ’■ MARQUETTE PARKE srvininkas par- 
tas ruošiamoje knvgoje su Jūsų duoda 7 kambarių mūrinį narna., ge- 

• - j . j -v. - « i ras šeimai,'4 miegami, 1 pilna vonia,ir karo valdininkas, mirė vasa-'vardu ir adresu. .Maisto krauta- 2 pusvonios. Įrengtas skiepas ir 2 ma
rio 8 d. Toronte, sulaukęs 90 me- vės, valgyklos ir užkandinės, bei šinu garažas.^ Rnrl.wp1i 
tų amžiaus. Liūdėti liko brolis privatūs asmenys turės vetlui ’ 

taip pat knygoje garsinamą adresą. 
________1 ’smoVito iTlfnrm o/'ii'o

ras šeimai, 4 miegami, 1 pilna vonia,

Arti 69-tos ir Rockwell.
Skambinti 434-1368 arba 436-4655

.....................................Į 1
DĖMESIO

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775
-■-.■_Vį-ayTr>r,-lrį-^T-T=^ «■,»,» 3

Liability apdraudimas pensinio-

j

GENERAL REMODELING 5
Alumin, langai, durys, medžio j

apmušimai. e Staliaus darbai, ce
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita
FETINGSS CONSTRUCTIOM 

7152 So. K^dzie Avenua 
Tel. 776-8505 '

f

Nuo’ pat Nijolės Sadūnaitės 
sugrįžimo iš Sibiro,, po šešerių 
metų kalėjimo ir tremties, ji 
tębėra sekama ir varginama. 
Bavarijos vienuolė sesuo Mi- 
chaela, vadovaujanti Sadūnaitės 
bičiulių būreliui, paskelbė ap
linkraštį, kuriame pranešama,

Bulachui . (Vilniūs, „ Viršuliškių : ka(] val^k neleidžia Sadūnai-
71-8) gkuti vizą emigruoti į 
JAV-es. Bulachas kreipėsi į Ko
mitetą . prašydamas pagalbos.

Jokūbas Klevelande, I 
podukra ir posūnis Toronte.

— Speak Up laikraščio rėmė
jai ruošia spaudos vakarą To
ronto Lietuvių .Namuose kovo 
mėn. 28 dieną.

—SLA 134-tos Moterų kluopos 
susirinkimas įvyks' šeštadienį,

SIUNTINIAI I LIETUVA
KAUUA NORESIKNa

«0g WM IJti &L, CMc^, UL WS2> e TtL WA 
Didelix paalrinldmu gerot rūilee Iviirig prekių

MAISTAS Ii EUROPOS SAND2LIŲ

SIUNTINL4I I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
XM1 W. IHk SL, Caicigo, HL $0«2f. — TeL WA 5-17S7 

V. VALANTINA8

t f e-

J

j
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalmė or- 
ęanisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

ŠIA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno.
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugo gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment y “ * “ "* —
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

ęLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdnuda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopi? vyra visose Lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veiklius, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam

Galite kreipti* ir tiesiai i SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
■ N*v Y«c1r, N. Y. TOOOI

M7 W. 90th M.
t*l cnti Mi-nia

D>-

✓

<4

Siųskite informaciją

ELEONORAI JAKŠTAS 
41M Archer Avenue 
(pusė bloko į Vakarus 
nuo California)

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

DAŽYMAS IR REMODE-
, „ LIAVIMAS • ' -*

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS r

4514 So. Talman Avenue
Tel. 523-0383

(Pr.) i
Į

Juozo Šmotelio
ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai,

I

SAVININKAS PARDUODA
2 butų, G metų senumo mūrinį 
namą su baldais, 2 mašinų gdr.

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

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

skirsnelių mėgėjai, prašomi at- ■ MURPHY’S PARTY RENTALS 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur j 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.

Party - Banquet & Conven- 
ticJn Equipment.

3114 W. 95th Street
! Evergreen Park, Ill.

HAPPY EASTER

423-1810

DO DROP SEWERAGE
$5 discount on repairs wkh this ad.

KAIP SUDAROM t Catch basins cleaned, rodded or re- 

or no charge. Plumbing repair. 
SEWER PROBLEMS?

your home. 30 years experience. 

3459 N. Kostner 
588-1015

į paired. Sinks, tubs, toilets opened
TESTAMENTS

Tuo reikalu jums gali daug Radio dispatcher — minutes from 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos*’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
an TT L BOGUS Kaina ^3 00 May 23-24 at Kenosha County Fan- go, ILL. OUWS. Kama -M.UU. j Gr(Lnds_ wilmoL wis._ m.-Wis. State

DEALERS WANTED 
FOR WILMOT FAIR

Opening Memorial , Day weekend 

; Grounds,” Wilmot, Wis., Ill.-Wis. State
I
’ KJT1 kJViliVAO, ▼ ▼ 1A1HUV, ▼ » ***•! ’’ ---------—

J Line near Great America. Equidistant
Prez Rencrnnas npQimfitv’< Chicago, Milwaukee Resort Recreation i rez. neaganas nesimatys Area indoors outdoors weekend

su Brežnevu, nepaaiškėjus, ku- dates thru October,
(312) 835 1761 or write: P.O. Box 62,rion pusėn' krypsta Salvadoro' 

reikalai.

Manoma, kad prez. Rea-

ar

c

Hubbard Woods, IL 60093

SHOPPING? DROP IN!!!
ganas prašys Kongresą nuimti N£w ARCHV)EW restaurant
draudimą ir leisti remti opozi
cines jėgas Angoloje.

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

3480 S. Archer Avę.
254-4862

OPEN 24 HOURS 
“HAPPY EASTER”

MARQUETTE PARKE išnuo
mojamas 4 kamb. butas su šili
ma, antrame aukšte.

Skambinti 436-8036

Diktatūros mechanizmas 
nėra pcrpetuum mobile!

ifOi

A. T V E R A S
Laikrodžiai Ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymai 
2646 Watt 69fh Street 
Tel. REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenut, 

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

M. i 1 M X U i
Notary Public

INCOME TAX 5ERVIC1
4259 S. Maplewood. T»I. 2^-^45t
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pn« 

šymai ir kitokį blankai. j

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

v

HOMEOWNERSPOUCT
F. lapelis. Agent 
120! '/j W. 93th St 
Ev«rg. P»rk, III. 
40642, - 424-1654

MNWtl

SUte;,

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą.
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000 >

%

t 

■%

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryta 
Iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

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

Tel 776-5162 arba 776-5161
2645 West 63rd Street

Chicago, m. 6062t A
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Dokumentas Nr. 38 (1980 lap
kričio f) praneša apie kėlių vie
nuolių ir kunigų nužudymą ar 
sužeidimą pastarųjų kelių metų 
bėgyje. 1980 m.’spąlid pradžioje 
“kažkokie nusHtaŪėliąi, neišaiš-
lontomis priėmtmėinfs sunkiai 
apdegino Šlavantų kleboną Juo
zą Zdėbskį. Spalio 10-11 d. bu-
vo nužudytas Luokės klebonas 
kun. Leonas Šapoka, prieš kurį 
š.m. Tiesoje buvo išspausdinti 
du straipsniai^ “Kuo paaiškin
ti, kad nusifeltėlįai "veikia labai 
drąsiai,J tąrs£\-jatis,danli.: stiprų

■klausia jCpmite-

pokųmentas Nr. -39^1938'1^-

uznugari?” 
to-nariai.

*

kričro 13) adresuo'tas Helsinkio 
baigiamąjį aktą pasirašiusių 
valstybių vyriausylrėms. ■ Jame 
aprašoma tikinčiųjų diskrimina
ciją Lietuvoje. Vyriausybės pra
šomos “Madrido konferencijoje 
ir kitomis progomis iškelti sun
kią Bažnyčios padėti tarybinėje 
Lietuvoje”. ‘ 

's * *
NUTEISTA EISENŲ Į ŠILU

VĄ ORGANIZATORĖ

Informacinio biuletenio USSR 
News Brief (Briuselis, Nr. 2, 
1981) žiniomis, Lietuvoje tre
jiems metams laisvės atėmimu 
nubausta Jadvyga-Gema Stane- 
lytė. Ji buvo suimta pernai lie
pus 11 d., po apsilankymo pas 
dcą tik iš Sibiro sugrįžusią Nijo
lę Sadūnaitę.

Stanelytė buvo apkaltinta 
“grupinių veiksmų, trukdančių 
viešąją tvarką, organizavimu*’. 
Ji buvusi svarbiausia katalikų 
eisenos į' Šiluvą organizatorė. 
Jos byloje tardytojas A. Jucis 
rugpiųčio 14 d. apklausinėjo S. 
Kelpšą ir R. Teresiūtę, rugpiū- 
Čio 29 d. kun. S. Tamkevičių,

departa-

tei atsiimti siuntinių iš užsienio. 
Jai net neleidžiama pakvituoti 
jai atsiųsto laiško gavimą.

Jos broliui JonuiLadūnui ad
resuoti trys siuntiniai buvo su
grąžinti į Vakarų Vokietiją. 
Siuntinių persiuntimo firma ga- 

1 vo’ iš Maskvos paaiškinimą, kad 
-siuntlųiaLdJUVo siunčiami “ne
priimtinoms ašiheninis’*.’" Sadū
nai te aplankantieji

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS UŽPYLĖ 
DIDOKĄ KIEKĮ ŠALTO VANDENS į

DAR NEAIŠKU^ Iš KUR PREZIDENTAS GALĖS GAUTI 
^SALVADORO APSAUGAI REIKALINGU PINIGU

Iš
Kanados grįžęs prezidentas Rea- 
ganas labai apsidžiaugė, kad 
Kanada pritaria JAV pozicijai 
Salvadore. Laikraštininkai pa
tyrė, kad žalieji beretai (taip 
vadinasi kovon pasiruošę Ame
rikos‘kariai) iš Panamos buvo 
permesti į Salvadorą.

A ukš tas Valstybės
mente pareigūnas penktadienio 
rytą užpylė didoką kiekį šalto 
vandens ant visos Salvadoro ap
saugos ir gynybos nuo besibrau
nančių komunistų partizanų. 
Pareigūnas pareiškė, kad į Sal
vadorą išvyks tiktai 15 savano
rių -žaliųjų beretų. Jie kovon ne- 
simes, bet jie padės apmokyti

GIRIA DABARTINĘ SOCIAL 
SECURITY SISTEMĄ

WASHINGTON. — Kongreso 
komisija, tyrinėjusi socialinės 
apdraudos reikalus, priėjo išva
dos, kad dabartinė sistema yra 
gera, ypač kur ji liečia pepsi- 
ninkus ir invalidus.

Nuomonės dalinosi, kai buvo 
paliestas ekonominės 
klausimas, 
darbui ir
komisijos rekomendacija: pa
kelti iš 65 į 68 metus laiką, kada 
žmonės išeina į pensiją.

krizės 
ypač siaučiant ne- 

nfliacijai. Daugumos

nemalonumų.
susilaukia 

(Elta)

MIESTŲ MERAI NEPATEN
KINTI BIUDŽETO MAŽINIMU

waWi^gton.
tanti miestų merų konf^paSajai;
išreiškė nepasitenkinimą prezi
dento Reagano' ekoilfrmine pro
grama ir biudžeto mažinimu. 
Gary meras Richard Hatcher 
pareiškė, kad biudžeto sumaži
nimas palies apie 60 procentų 
neturtingųjų. Miestus palies šių 
programų sumažinimas bei pa
naikinimas:

— Panaikinimas bei susiauri
nimas jaunų asmenų programų, 
žinomų CETA vardu, padidins 
300,000 bedarbių. CETA pro
gramomis naudojasi 400,000 jau
nų asmenų;

- Masinio susisiekimo siste
mos, netekusios $1.1 bilijono pa
ramos, atsidurs krizėje;

~ Pro'blemą sudarys panaiki
nimas $3.7 bil. nešvarumams 
tvarkyti priemonių statybai;

— Miestų pigiųjų butų staty
bai panaikinta $15 bilijonų;

— Nėlurlinguosius ypatingai 
palies maisto kortelių panaiki
nimas 400,000 šeimų.

tone vasario 18 dieną. Iš kairės stovi drį. J«»nas Genys, ALTo atstovas Washingtone; 
ALTo vicepirmininkas TeodoYas Blinstriigs; A. Petrulis, Amerikos.Balso lietuvių sky-

V . ------------- - - , t

- ' Al.To^vicd^irrninihkas.

PAKISTANAS IŠPILDĖ DAUGUMA 
LĖKTUVO GROBIKŲ REIKALAVIMŲ

.GROBIKAI ŽADA VYKTI Į LIBIJĄ
^fpAMASKAS, Sirija. — Nu-1 bent po vienu šeimos nariu, bet 
trūkus deryboms tarp Pakistano 
diplomatų ir oro piratų, pasta
rieji paskelbė galutiną reikala
vimą ir grasinimą: jei iki ket
virtadienio 6 vai. vak. Pakista
no valdžia nesutiks su reikala
vimais, tai visi 102 įkaitai bus

riaus vedėjas; kongresmaaas Edwatd ..I^DervvinsLi, ir dr. Leonaš Kriaųėeįiūnas,

v*—

IŠ ČADO VEŽA LAV0- , sausybei.

Salvador^ karius.
Valstybės departamento pa

reigūnas pasakė, kad Amerikos, 
laikraščiai" "'išpūtė' žinias apie 
Amerikos paramą Salvadore vy-

NŪS NAMO

TRIPOLI, Libija. — Libijos

UŽDĖS NAUJUS MOKESČIUS 
NAFTOS KOMPANIJOMS

CHICAGO, Ill. — Gubernato
rius James Thompson numato 
pakelti ’ mokesčius, naftos kpm- 
panij-onis, kad galėtų finansuoti 
transportą ir greitkelius.

Anksčiau Thompsonas buvo 
numatęs valstijoje uždėti 714c.

sčio už galoną. Numatytas

Karo jėgos okupavo visą Čadą ir 1G0 milijonų dolerių. Prezid
prijungė prie Libijos. ] 
Čado vyriausybė nusilenkė-irbĮ-

KALENDORĖLIS

Kovi> 14: Matilda, įgauta, 
Butvydas.

Kctvo 15: Lionginas, Klemen
sas, Auka, Augotas.

Kovo 16: Julijonas, Vilija' 
Vaidotas, Galminas. , ,

Saulė teka 6:05, leidžiasi 5:56-.
Oras debesuotas^ » J'

Prezidentas Reaganas apskai 
čiavo, kad Salvadoro vyriausy 
bei r-eikalinga parama kainučs 

ten 
_ ; tą paramą 

teikti, ‘bet?.tam reikalui jis ne 
turi -pinigu. t>ali pinigu jK gaL 
paimti, is kitų valstybės

įkS..kl; PHS į i ^to‘ iškilmėse kovo” ^"dieną.

Viši žinome, kad tuo tarp 
Kongresas nėra linkės skirti to __________________________I *■ ■ --  -1 — — - —■ ■ —' I —• ■ —

| keja, kad Kongreso atstovai ne- 
v? ■ skubės s? irti prezidentui tokias

Į sumas. Valstybės d parlamento

• | mok
' r mokesčių pakėlimas tuo tarpu

Buvu^i^as yra . .pasiryžęs generalinėje asamblėjų dar ne
rado pilno pritarimo.

tai nesudaro problemų. Taip pat j0* bankams, pasidavė ir pareis 
gauta žinia, kad Libija sutinka 
priimti oro piratus, kalinius ir 
jų šeimos narius. .•

— Chemical bankas, 
pagal savo dydį JAV-se, sunia-

šeštas

nužudyti, o lėktuvas išsprogdin-j žino nuošimtį iki 1714% duoda-

kė, kati ji sutinka prijungti Ča 
dą prie Libijos.

end u
Egipto prezidentienė Jrhan 

i Sadat dalvvaus De Paul univer-

Čadas buvo užpultas netikė-i Kongresą ir prašyti pine. ų.
/ ’z, / 1 . r, — 4 A n - _ X- _ ' ‘ A — ^'Jai bus įteiktas garbės daktarės 

v i laipsnis.
tai. Čado karo jėgos ir gyvento
jai nepajėgė pasipriešinti Libi
jos lankams bei kulskosvai- 
dziamx Tūkstančiai čado‘ gy
ventojų buvo išžudyti. Kovose 
su Libija^uvo, daugelis ,čadie- 
čių^. ?Jęurie. .^Nedę 4arpusąves 
kovas.

Reikalai pasikeitė karui pasi
baigus ir Čadą prijungus prie 
Libijos. Visi Čado< -gyventojai 
puolė Libijos karius visomis 

(priemonėmis. Pradžioje Libijos 
karius vežė į Tripolį lėktuvais. 
Būdavo baisios scenos, kai atei
davo giminės karių lavonus su
likti. Valdžia įsakė parvežti la
vonus tiktai naktimis, bet ir tai 
kiekviena vakara kėlė grau- 
džius verksmus. . ,

Naktimis pradėjo grąžinti ir 
sužeistuosius. Bet ir parvežtųjų 
kareivių vaizdai kėlė didelį pa- 
s.pitkinimą dabartine vyriausy
be ir įsiveržimu į Čadą. Vyriau
sybė, užėmusi Čadą, nieko nelai
mėjo. Pranešimai sako, jog pas
kutiniu metu Libijos vyriausybė 
ir vėl pradėjo laidoti Čade žu
vusius karius.

Oficialiai Čada prijungtas prie 
Libijos, bet visame krašte žu
domi Libijos kariai. Čado* gy
ventojai puola priešą visomis 
priemonėmis.

Libijos kaimynai yra pasipik
tinę žiauriu ditkatoriaus (;hada- 
fi valdymu. Jis nori sudaryti ir 
palikti didelę Libiją, prijun
giant prie jos visas kaimynines 
žemes.

kiasfstambias sumas. Kongreso
atstovai bijo, kad dabartinė 
riausybė nepradėtų nepabaig.: 
mo karo ,kaip buvo pradėt.: 
Vietname. Keli JAV Kongrese 
atstovai pareiškė noro' patiem 
nuskristi j Salvadorą ir vietoji 
patirti apie dabartines saugumo 
sSlygžis. Pradžioje buvo 
šęs skristi kelių Kongr 
vų būrys, bet vėliau

tas. Tik keletas minučių prieš moms trumpalaikėms 
nustatytą 
valdžia pranešė, kad sutinka pa
leisti 55 politinius kalinius ir 
sumokėti 50,000 dolerių vaduot- 
pinigių.

Gavęs pranešimą, Pakistano 
ambasadorius Sirijai 
Khan nuskubėjo į aerodromą ir 
susitiko su oro piratais. Derybos 
buvo trumpos, nes 55 kalinių 
paleidimas jau buvo aptartas: 
Anksčiau piratai reikalavo iš
leisti 92 politinius kalinius. Am
basadorius Khan pareiškė, kad Labai smarkiai visus krašto gy- 
jis nenumato jokių sunkumų to-1 ventojus sujaudino prez. Rea- 
limesniame procese Kaliniais ir gano nutarimas nubraukti 3(H) 
įkaitais pasikeitimas įvyks ke- milijonų dolerių, kurie buvo ski- 

į letčr di.nų laikotarpyje.
lėktuvas

terminą Pakistano'
pasko

loms pirmos eilės korporaci
joms- i - : .vedę . įtarpusąves

.1:

Safraz

— 21 metų Jerry W. Lusby 
kaltinamas už 21 metų muzi
kanto I.arry Potts nužudymą 
ketvirtadieni Cabrini-Green dau- 
•fcabulyje. Per du mėnesius ten 
buvo 10 žmogžudysčių.

PUERTO RIKO GALI
SUKOMUNISTĖTI •

SAN JUAN, Puerto Riko. -

riami maisto korteliu gyvento-
KINIJOJE IŠLEISTOS GRIEž- o . ... _, Pakistano lėktuvas Boeing • jams. Puerto Riko gyventojai 

1 720 buvo’ pagrobtas kovo .2 d. j mažai atsargų teturi. Daug jų 
Keleivių tarpe yra trys amen- • be maisto kortelių pajus didelį 
kiečiai, kuriuos oro piratai va- vargą. Salos gyventojai mano,

TOS INSTRUKCIJOS

TOKYO. — Japonų laikraštis 
Asahi Shimbun praneša iš Pe
kino, kad bus mobilizuojamos 
karo jėgos is, prisiunčiamos ten, 
kur būs reikalas. Taip pat nuro
doma, kad yra išleiMos griežtos 
instrukcijos, liečiančioj darbi
ninkų streikus, studentų boikotą.

iV gatvių de- 
ema provin

cijų vyriausyl$l?hi3Į ‘ reikalui 
esant, paskelbti mirties bausmę 
ir įvesti karo stovį.

savo bendrabūvi 
Į$ 

vyriausyt s,

— Italė laikraštftijnkė Oriana
Falaci ilgai su Lešek
Valensa apie ^fcepkijo-Valensa apie streikai
X Ji nėufclgo pk&i 
porlftžą. &

re-

i
Pakistano

— Penktadienį ahkso uncija rnis,
kainavo $491

kėlė

pareigūąai turės duoti reikalin
gus paaiškinimus.

Tuo tarpu komunistai sten
giasi įsiveržti į Salvadorą viso-

p.^
so

.)'* gf 
sumažėjo. Iš viso dabar neaišku, 
ar jie ten skris.

Vyriausybė gali sudaryti 63.

j kiais būdais. Dabar jiems pa- 
. ___ i įsiveržti iš Gvatemalos.
Salvadoro ūkininkai bėga. Jie 

jerokai palieka visa mantą, nes neįma
noma nuo 

los 
ūkininkams
nyje. Kai tik įsibrovėliai bus nu
ginkluoti, tai ūkininkai vėl ga-

mo ' wksta
atslo-

I Gvatem 
) !

mil. dolerių iš įvairių užsilikusi; ' 
fondų, bet iki 160 milijonų do j

įsiveržėlių apsiginti, 
v yri a u sy bė 1 ei dži a 
apsigywenti pasis-

j
į

lerių dar gana ton. Vyi iausybv i lės grįžti į savo ūkius. Partiza- 
>• turės prašyti

skirtų reikalingus pinigus.
Kongresų,

A iš
ku(i narhs vadcA’auja Kubos ir kitų 

komunistinių kraštų specialistai.

San Salvadoro priemiestyje apg

kad prezidentas pirma tūrėjo 
atidžiau panagrinėti reikalą, o 
vėliau nubraukti tokią didelę 
paramos sumą. Nepatenkinti 
krašto gyventojai pradės klau
syti Kubos agitatorių, o šie siū
lys komunistinę sistemą. Dalis 
Puerto Riko gyventojų, negau
dami jokids paramos saloje, 
vyks į JAV, kur ieškos geresnių 
gyvenimo sąlygų.

dina ČIA agentais ir žadėjo pir
miausia nužudyti. Piratai reika
lauja juos išleisti j Libiją, bet 
iš diktatoriaus Monmar Khadafy 
sutikimo dar negauta. 
. . Pakistano prezidentas 
Mohammed Zia ul-llaq pasiuntė 
padėkos telegramą Sirijos pre
zidentui Hafez Assadui už su
teiktą saugumą ir atsargų elge
sį. Taip pat jis padėkojo. JAV 
prezidentui Ronald Reaganui 
už diplomatines pastangas su
laikant oro piratus nuo žiaurių 
veiksmų.
t Ambasaddrius Khan pareiškė, 
kad įkaitai laikosi pasigėrėti
nai. Penktadienį gautomis žrnro-

• 'oro-piratai s pareikalavo, ta, kas jaunimui pasiūlė rinkti 
kad 55 kaliniai4rttų* išteisti su pargina .sutarčiai panaikinti.

gen.

— Visoje Chicagoje niekas 
negirdėjo, kiek per praeitą mė
nesį Bendruomenės jaunimas 
surinko parašų Ribentropo-Mo
lotovo paktui panaikinti. Būtų 
gražu, jeigu viešai būtų pasaky-

■

— Kinijos vicepremj. Den/ 
Xiaoping pareiškė, kad eilėje 
provincijų bus grąžinta mirti, s 
bausmė. Norima tai daryti ypač 
tdse srityse, kuriose kyla įvai
rūs .neramurnat : (

uta biznio gat- 
vėlė, kuriii thtelyti reikės daug pinigų.



ISTORIJOS FENOMENAS
Gyvendamas “išvystyto sočia- Šurną? Kitaip juk mąstantį žmo- 

iiznio” sąlygomis, kaskart tvir- gų turėtų stebinti tokia progre- 
čiau įsitikini, kad tavo tarybinė su ir reakcijos kovos metodų 
tėvyne visose savo pasireiškimo 
srityse — tikras istorinis feno
menas. O kaipgi! Jau pats jos 
ginfriKs 
p /hutui, muraLniu 
min u santvkiu kūrimas. “T'arv- * A ar

bu. valdžia pirmoji valdžia

• ienovė. O kad vinis į galvas 
kalė tardomiesiems tiek gesta
pe, tiek saugume, yra istorijos ! 

buvęs iš esmės naujų | užregistruota realybė. Terorai 
ir ekono lydi nuostabiojo Rusijos feno

meno žingsnius nuo jo susikū
rimo iki šių dienų. Išvystytasis 

to 
monių mases i vals-h3v0 egzistavimo pagrindo atsi-;

(“TSKP istori-»sakyti. Bet pas mus kiekviena- 
niekšybė pateisinama, pavadi- j 

proletarine istorine bū- 
Taigi ir toliau perdaug 

bus gydomi psi-

pasaulyie, kuri iš tikrųjų įtrau- į socializmas irgi nesirengia 
darbo /

lybės valdymą
ja“, Vilnius, “Mintis”, psl. 221).
.’ pie HHU m. įsigaliojusią RTP- nus
SR konstituciją Leninas rašė: tinybe’

buvę tekių i supra tusieji
TSRS ! chlatrinėse ligoninėse, ir toliau 

paskelbimas reiškė, kad “pirmą ous niokojama gamta, kultivuo- 
įkurta Jaina dvikalbystė ir surusini

mas. O liaudies gerovės ir socia
listinės demokratijos klestėjimo

“Pasaulyje nėra 
konstitucijų, kaip mūsų”

kartą istorijoje buvo
daugianacionalinė valstybė, lais
vanoriškai susivienijus lygiatei
sėms tautoms, valstybė, kurioje Į melu politiniai kaliniai iš. Sibiro 
nėra nacionalinės nelygybės i 
priespaudos” (“TSP istorija”

rašys apie Muravjojo laikų ka
linimo sąlygas mūšų dienomis, 

mok. priemonė 1X-X klasei, Kau-} apie fenomenalų žmogaus oru- 
nas. “šviesa”, 1975). Kur, kada nio išniekinimą, 
buvo tokia partijos ir liaudies 
vienybė, kaip Tarybų Sąjungo
je? Ar ne pirmą kartą istorijoje 
praktiškai įgyvendinta to’kia de
mokratija, kaip pas mus? Kai 
įsigilini.. tai sunku rasti 
valstybės 
įvyki ar reiškinį, kuris nebūtų 
turėjęs “pasaulinės reikšmės”, 
nebūtų buvęs pirmas toks savoj 
rūšies Įvykis ar reiškinys htori- į 
joje, nebūtų fenomenalus.

Kad fenoinenalumų sąrašas I 
būtų pilnesnis, reikia pridurti, j 
kad. tikriausiai, niekur ir niekad 
nėra buvę tekio teroro, tokio 
dvasinio asmenybės pavergim< 
ir tokio genialiai sukonstruoto 
apgavystės mechanizmo, kaip 
mūsų “sociaHstinėje tėvynėje*'. 
Fenomenas lieka fenomenalus 
visose srityse. Tad pradėsime 
riuo teroro.,

Šioje srityje mūšų nepakarto į 
jamvbė turėio i* 
tą - - gestapą. Taip ir neaišku j 
kas fenomenalesnis: gestapas ai 
NK\T)? Žinoma. V. I. Leninas 
šį palyginimą apšauktų “bur
žuazinėm dorovės” skelbimu 
kaip galima lyginti revoliucinę, 
prievartą su kontrrevoliucine! 
Bet toks svarbus faktas, kad ir 
“pažangioji” komunistinė, ir re
akcingoji hitlerinė diktatūra 
naudojo analogiškas kovos prie
mones, turi kažkokią reikšmę? 
Ar tik neatskleidžia jis per for
mos vienodumą ir turinio pana- soliuti, viršžmoniška vertybė ta-

šalia "astuonių pasaulio ste
buklų” Į devintojo vietą preten
duoja dar vienas TSRS fenome-, 
nas — dvasinis žmogaus paver
gimas. Dvasinė baudžiava pir- 

šiosj niausią siekia pajungti žmb- 
- fenomeno gyveninio ,-?aus sielos apraiškas — meną, 

•noksią, kultūra. Pančiai, nu-! 
<alti šioms širdies, pro’to, sielos | 
rdims palys akivaizdžiausi. Į

Menui toks apinasris sočia- • 
istinio realizmo metodas, šio : 
metodo išsigimimą, * siaurumą ‘ 
r melagingumą ^Stalino galybės! 
uetais jau yra pasmerkusi ta- | 
cybinė kritika, tad paliksim tą : 
io rūšį ramybėje —■. gulinčio nie
kas nemuša.

XX partijos suvažiavimo 1971 
metais išleista “TSKP istorija” 
rašo: “...Atskiri literatai nesu
prato kulto partinės kritikos es
mės, (...) ėmė neigti partijo's 
/adovaujamąjį vaidmenį ideolo- 

rimtą konkurent-įAkios srityje”. Toliau: “...buvo 
mėginama sukelti abejonę dėl 
pagrindinio tarybinės Iileratū- 
ros ir meno metodo — socialis
tinio realizmo metodo” (psl. 
498). O kodėl negalima kelti 
abejonės dėl to metodo? K. 
Marksas savo “Prisipažinimų 
anketoj“ į klausimą “Jūsų mėgs
tamą sentencija' atsakė: “vis
kuo abejok“, l ai esąs, moksli
nio komunizmo teorijos kūrėjo 
nuomone, tikriausias tiesos ieš-I 
kojimo kelias. Kokia jau ten ab-

1972 m. rudeni rusų okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

savo nek laidinguniui 
socialistinio realizmo

sai socialistinis realizmas, kad 
juo draudžiama abejoti? O tos 
abejonės kyla kaip ant mielių, 
kadangi 
įrodyti
metodas nepateikia nė vieno 
tvirto argumento. Bendriausias 
to realizmo metodo principas — 
vaizduo'ii tikrovę revoliucinia
me vystymesi. Na, ką gi, vaiz-. 
duoti, tai vaizduoti, bet žiūrėki
me, kas iš to vaizdavimo išeis. 
Pavyzdžiui, Vaižgantui socialis
tinio realisto vardas nepripažįs
tamas, bet jo veikalai įeina į 
auksinį tautos literatūros fon
dą, kai tuo tarpu vaizdavusio 
tikrovę revoliuciniame jos vys
tymesi V. Kapsuko rašliavai vie
los ten nėra. Galima prieštarau
ti
nių gabumų, didesnį talentą, ir,

Vaižgantas turėjęs didės

anksto sukausiantys kūrėjo 
žvilgsnį į gyvenimą, yra pats so
cialistinio realizmo metodo rei
kalavimas rasti h* pavaizduoti 
teigiamą herojų — revoliucio
nierių. O jei rašytojas tokio ne
mato gyvenime? Jei jo rastasis 
revoliucionierius partijos akims 
—- kontrrevoliucionierius? Tada 
visi keliai į spaudą užkirsti. Kur 
tada “galimybės laisyai kurti 
ir išvystyti iniciatyvą visoje tu
rinio ir formos sferoje”? 
bet gal talentų slopinimas 
reiškia itin gilų socializmo 
maniškuma, nes gvvenima 
vaizduotų iškreiptą, t.y., ne tokį, 
koki mato'' TSKP... .

Socialistinio realizmo metodą 
mene atitinka “mokslinio” ateiz
mo metodas moksle. Jei mene 
socializmas reiškia partinę dik
tatūrą, lai ateizmas moksle yra 
kažkokia valstybės lėšomis besi
laikanti pseudc'sistema. Tai jau

Ii fcur jis Us žinias gavo, pasi- ♦ 
j knisęs “Laisvosios Lietuvos” ar- 
: chyvo senuose laikraščiuose?
* Gogelis rašo, kad VI. Užgirys 
(mano romaną “Sudiev! As išei

nu. . .* pavadino “niekalu” todėl,
; kad “jame Kemežaitė jaudinan- 
! čiai perteikia savo pačios išgy- 
1 venimus”, o eilėraščius išvadino 
I ‘grafomanija” todėl, kad “juose 
kalbama apie Lietuvos partiza
nus, apie laisvę, kurią jie norė
jo atkovoti”. Iš kur Gogelis ži-

pasiruošęs ir ją pačią .pridengti 
nuo priėjo smūgių”. Nuo savo 
paties smūgių?...

Žinoma, ar Gogelį galėjo įskau
dinti žodžiai, kuriuos jis pats 
apie save parašė? Jeigu Gogelis 
nenorėjo būti “demaskuotu”, tai 
kodėl pats man pasiūlė jo laiško 
mintis spaudoje panaudoti? Aš 
net nežinojau, kad toks Gogelis 
egzistuoja, prieš gaudama iš jo 
puolamo pobūdžio net su pra- 

jo atkovoti”. Iš kur Gogelis ži- vardžiavimais laišką ryšium su 
no, kad VI. Užgirys mano kny-t “Lietuvos patriotų sąjungos” ir

j gą ir eilėraščius skaitė ir todėl į jų “Patrioto” mano kritika. Tos
juos taip išvadino? Be to, iš kur Į Sąjungos kūrėjams L- Gogeliui 
pats Gogelis žino, kad mano ro- j ir V. Laugaliui nepatiko mano 
manas yra “mano pačios išgyve- J skirtinga politinė bei tautinė gal- 
nimai”? Jis net autoritetingai ‘ 
nuo savęs prideda: “Kemežai-

j tėę eilėraščiai daugumoje neblo-
i gi”. Kiek jis jų skaitė?
| Jis net pakiša mintį, kad
; “Gimtasis Kraštas” mane galėjo 
| padaryti karo nusikaltėle ir. ma-

— Parka, rodyk Dievui špygą.
Žydelis atsakė:
— Nu, jei jo nėra, tai kas 

žiūrės?
Tokiom viduramžiškom “pir

meivių” priemonėm kovoja dia-. . .. -
lektinis materializmas, špygą] . palanki , mane
“Nesanciajani'5 iš visų jėgų i 
stengiasi rodyti antireliginių ka-| 
rikatūrų parodos, velniukų mu
ziejai, ciniška ateistų literatūri
nė “kūryba”, priverstinis sek

! vosena: pasisakymas prieš jų 
“Sąjungos” sovietinio “Interna
cionalinio patriotizmo” ir kosmo
politizmo idėjas; pasisakymas 
prieš lietuvių — lenkų suvieni
jimą į bendrą uniją, dėl kovos 

__ -I prieš bendrą priešą Rusiją, nes 
tyt, įtikėjęs šitai savo fantazi- Į tokią uniją aš laikau pavojinga 
jai, ima mane “ginti”. Cituoju: j Lietuvos nepriklausomybės at
gimtasis Kraštas labai mėgsta j statymui, 
užjūryje ieškoti nusikaltėlių. 
Bet šį kartą jūs, gimtakraštie- 
čiai, užpuolėte tikrai nekaltą 
žmogų. Nelieskite Kemežaitės, ji 
niekam niekuo .nenusikalto...”

Juk VI. Užgirys savo rašinyje

Užčiaupti man burna Gogelis 
mėgino laiškais ir net “Laisva
jai Lietuvai” padedant kursty
mu sandari ečių prieš mane. Ta
čiau kai po mažos pertraukos aš 
prakalbėjau kitame laikraštyje, 
tai Gogelis, pamatęs savo veik

■u j jokia nusikaltėle neapšatikia, net los nevaisingumą, matyt, nuta- 
jokic* puolimo jame aš neįžiūrė- rė keisti taktiką; pasidaryti ta- 
jau. Tai visiškai dėmesio never-į riamuoju Kemežaitės gynėju, 
tas šmeižtų ir pravardžiavimų i kad tokiu “gynimu” apgintų pats 
kratinys.

Na, madieniu darbas. Fenomenai i o-1 , Labįausiai mane stebina šito- yra kaltas,.anot Gogelio, Kerne
ls- ji mūsų‘ šalis ir čia fenomeną-! .G<^110 klasta’ Cit^u: I įaite£į. net?k?s charakteris, kurj •

Nesigilindamas į KemezaitesJ Gogelis išvada, kaip pats pasi-

save, aiškindamas, jog dėl visko

lių
jų

nors klaidingai vaizduodamas 
visuomenės vystymąsi, darė tai 
meniškiau už Kapsuką, vaizda
vusi tikrovę teisingai, bet be ta-. varžtai ne vien kūrybiškai žmo- 
lento. Čia ir atsiskleidžia dvasi
nės vergijos veidas. Juk ašian- 
dien reikštis meno srityje gali 
tik socialistiniai realistai. Ta
lentas čia nesvarbu. Jeigu Vaiž
gantas savo “Pragiedrulius” pa
rašytų mūsų dienomis, jis nie
kur negalėtų jų išspausdinti — 
štai puiki “asmenybės laisvės“ 
ir “kūrybos laisvės” iliustracija! 
Belieka šaukti kartu su Ler
montovu :

_ Žudikai Gmijaus. mūs 
Laisvės ir garbės! Pančiai, iš

gaus dvasiai, bet ir sąžinei. 
Ideologiją geriausiai apibūdina 
jos kovos priemonės, jos elgesyš 
kitų ideologijų atžvilgiu. “Moks
linio” ateizmo kovos metodus ir 
jo esmę puikiai išsako žmonėse 
paplitęs anekdotas.

Ėję keliu netikintis ir žydas. 
Pakelėj stovėjęs kryžius. Taigi 
anas šviesuolis ir agituoja žy
deli:

laus bukaprotiškumo čempionė. 
Būtų dar pusė bėdos, jeigu pasi
tenkintų pirmeiviškais meto
dais^. Bet štai, matydama, kadį 
tikinčiųjų špygomis neužbadysi, 
ji pradeda jų atžvilgiu naudoti 
valstybinio aparato jėgą. Bylos 
religinės literatūros leidėjams, f 
katekistams, tautinio meno puo
selėtojų persekiojimai — tai 
jau špygos Helsinkio nutari
mams, žmogaus teisių deklara
cijai: žiūrėkite, kokie mes ga
lingi, nieko nepaisome, nesikiš-Į 
kite į inųsų vidaus reikalus’! 
“Mūsų vidaus reikalai — veto!”l 
-- šaukiama, nesiklausiant, kas 
pagrindines žmogaus teises pa
darė vienos Tarybų Sąjungos 
“vidaus reikalu”.

(Bus daugiau)
(Iš “Aušros ’ Nr. 19)

.publicistiką, aš ją ginu kaip nu-j sako, pagal Sovietų Sąjungos 
kentėjusią nuo įsibrovusio mū- Į komunistinės mokyklos metodą, 
sų Tėvynėn bolševikinio oku- j Cituoju pačio Gogelio žodžius:

■ į “Mane dar tarybinėje mokykloje 
mokė, jog'žmogaus asmenybę, 
jo charakterį sąlygoja aplinky^ 
bės, kuriose jis augo ir vystėsi. 
Todėl man rūpėjo patirti, kodėl 
Kemežaitė yra tokia — atžari, 
nervinga, įtari, dėl menkniekio 

stebčiau. Keista, kad mano' “nu- linkusi įsižeisti, ir dažnai be rei- 
Gogelis jaučia la- kalo užpuola kitus”.Tai štai kaip 

biau, negu aš pati. L. Gogelis Gogelis mane “gina 
yra pirmas ir vienintelis, kuris 
“Laisvojoje Lietuvoje” (1980-VI- 
26) mane apšaukė okupanto 
agente, tai nuo ko jis dabar ma
ne gina? Pats nuo savo puolimų?

Įdomiausia, kad L. Gogelis 
manęs “gynimą” pradeda kalti
nimais, kad aš jį “užpuoliau” dėl 
jo simpatijų lenkams, “pagarsin
dama" jį “lenkų patriotu”. "Jis 
rašo: “Taigi ant Kemežaitės aš

panto”.
Ar tai tas įsibrovėlis okupan

tas yra lietuviška pavarde Vyt: 
Užgiry s? Jeigu kas man pasaky
tų, kad tas Užgirys gyvena Chi
cago j e ir veikia prisidengęs “pa
trioto” kauke, aš visiškai nenu-

kentėjimą
sukurda

mas “Gimtojo Krašto” šmeiž
tams papildymą... Kieno inspi
ruotas?

Atrodo, Sovietų Sąjunga Go
geliui net suteikė neurologijos 
specialisto leidimą verstis prak
tika, kad jis Kemežaitės publi
cistinį Lietuvos nepriklausomy
bės siekimo šauksmą paverstų 
nervų liga. Tai nieko naujo. 
Okupuotoje Lietuvoje kovojan-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINI - DOVANI I LIETUVA IR USSR D AUS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
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u. odos avalvner ir kilų da.klii.

l’rie firmos skyrių yr?
įvairiausių audinių, taip pat rhaisfb produklc

Atidarvta kasdien nuo 9 vjlandcs ry*n iki (> valandos vakaro, s.stad.cnjais ir sek
madieniais — nuo '•» valandos ryto iki I vakndds popiel.

MCSV SKYRIAI:

L Gerb. “Naujienų” redaktoriau,
t Kadangi atviro žodžio mėnraštis “Akiračiai” 
mano atvirų žodžių nespausdino, todėl prašau 

i Jišspausdinti “Naujienose*’.
Su pagarba,

Birntė Kemežaitė

VIENA RANKA GLOSTO, KITA SMAUGIA

Leonardas Gogelis "Akira
čiuose” 1981 m- sausio mėn.. iš
ėjo mane “ginti” tokia antrašte 
“Atviras laiškas “Gimtajam 
Kraštui", ir tik todėl, kad “Gim- 
tasis Kraštas^ 1980 m. spalio 
mėn. 23 d. mane išvadino uar- 
chireakcingiuuSia grafomane”. 
Gogelis, kuris .yra atvykęs iš So
vietų Sąjungos* gerai žino, kad 
skaitytojai “Gimtojo Krašto” 
pravardžiavimus supranta at
virkščiai, tai kodėl jis taip ;<pa- 
sipiktino”? Tai£ būti pavadinta 
man yra didele garbė. “Archi- 

. reakcingiausią” yra žavus žodis. 
Tai reiškia rukščiausio laipsnio 
pasipriešinimą; o “grafomanija” 
labai teisingai pasako apie ma.

visai ir n’eužpykau -už tokį “de- tys dėl Lietuvos nepriklausomy- 
maskavimą”. Ir tas jos smūgis bes yra apšaukiami net šizofre- 
ne tik manęs neiskaudino — aš (Nukelta į penktą puslapį)
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, no aistrą kurti okupantui nenau
dingus — kenksmingus kūrinius. 
Stebiuosi, kad Gogelį sovietinė 
mokykla neišmokė skaityti tarp 
eilučių...

Juk Vladas Užgirys “Gimta
jame Krašte” remiasi grynai 
Vyt. Gedrimo 1980 m. gegužės 

| mėn. “Akiračiuose” parašytais 
apie mane šmeižtais. Tai kodėl 
Gogelis mane “gindamas” puo
la VI. Užgirį, o ne Vyt. Gedri
mą? Negi citatorius yra kaltes- į 
nis už autorių?

Labiausiai nuostabu, kad tas 
VI. Užgirys afiie mane žino net 
tai, ko “Akiračiai” nerašė, kad 
esu poetė, romaniste, žurnalis
tė. visuomenes veikėja, solistė

. TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

ift PAZI&siffc TIESĄ, b TIESA IŠLAIŠV1NS jfjŠ
Jono 832

g ŠV. RAŠTO
NAUJASIS TESTAMENTAS

g i IR PSALMA1
s * i.EfOfSrts utrrtviv kalba įrištas
3 KlKlAkS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS į
S I'KaKTISRO KIŠENINIO FORMATO. į
a I
S. KAINA $3.a . ,,

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321,
3 Oak Txwti, Hl. 80454 E

t h
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GULBĖ, LYDYS IR VĖŽYS
Jei nuomonės draugų skirtingos,
Jų bendras darbas nebus sėkmingas
Ir jis tik apmaudą atneš; '
Iš jo nei viens naudos nepeš.
Kadaise gulbė, lydys ir vėžys
Vienbalsiai nutarė: jie pabandys 
Bendrai vežimą traukti.
Nenorėdami daug laukti.
Jie Įsikinkė tuoj Į tą vežimą, 
Tikėdami pasiekt pasisekimą.
Įtempdami jėgas draugai iš kailio nerias.
Nors vežimas tas mažai ir sveria, 
Vienok jis stovi, kaip prikaltas. 
Kuris iš jų čia kaltas?
Gulbė aukštyn, link debesų plasnoja,
Vėžys atgal rėplioja,
O lydį pryšakyj vanduo vilioja.
Kurio teisinga kryptis, geriau nenagrinėti,
Tik aišku: nuo tos talkos vežimas negali pajudėti.

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 įisl., 
kaina Š3, gaunama Naujienose.

They call it *
“The Overflight Wondery 

for ebrist ipat ion. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call The Overnight Wonder? Just 
one piFI at bedtime safely surely stimulates your system's 

morning, you'reown nahirel rhythm: Ctoentfijhf. So ih the 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What Is ‘’The Ovemfght Wonder’7 
Ex-Lax* Pills. That’s right—pills frbm 
Ex-Lax. Look for the white box.

Um only «s directed

Naujienos, Chicago, Ill., Saluray Monday, March 11-1G, 1981
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POLITINĘ V]
(Tęsinys)

Toliau V. Kamantas rašo, ka<( 
‘*1980 sausio mėn. kraštų Bend
ruomenės buvo paragintas pa
prašyti savo kraštų vyriausybes, 
kad remtų JAV pastangas išlais
vinti įkaitus Irane, išreikštų 
protestą prus Sovietų invaziją 
Afganistanan, primenant Lietu
vos okupaciją 1940 metais ir ra
ginant boikotuoti Olimpiadą 
Maskvoje”.

Kaip, čia .suprasti šią gražią V. 
Kamanto gražbylystę, ypač dėl

V. Kamantas, baigdamas I 
B-nės atliktų politinių darbų ap-

et.

tome, PLB politinė, veikla yra 
pozityvi ir siekianti padėti pa
vergtai lietuvių tautai atgauti 
laisvę-* ir valstybinę nepriklau
somybę. Tad siekime visi to 
tikslo bendromis jėgomis”. , j

Peržvelgę visus V. Kamanto 
išvardintus PLB dirbamus poli
tinės veiklos darbus, matome,i 7

i kad visi šie jo išvardinti darbai 
buvo ir yra dirbami ALTos ir 

~ - - - v __ . L VLIKo, ir nieko naujo politinei;
H j veiklon LB vadai neįnese: ką

dirbo — buvo dublikacija AL-1 i ITos ir VLIKo dirbamų darbų ’ 
(pvz., buvo palaikyti ryšiai su’ 
įvairių kraštų atstovybėmis Va-; 
šrngtone, Jun^t. Tautoms įteikti 
memorandumai, aplankytas Dip
lomatinės Tarnybos šefas Si. Lo
zoraitis Romoj, aplankytas 
Tėvas Romoj, ir kt.)

Taigi sugaišta daną laiko O O
cikvola energijos, bereikalingai 
išleista daug pinigo, o tų poli
tinių atsiekimų nematyti. Mūsų 
politinė veikla, kaip stovėjo' vie-į 
toj, taip ir stovi. Mūsų politinėj 
veikla, jos kryptis, 
nuo svarbesnių gyvenimo įvy 
kių. Jeigu mes būtume ir vis 
įsijungę į mūsų politinę veiklą į 
— laimėjimai būtų buvę tokie 
patys, tik diaugiau būtume nu
skurdinę mūsų kultūrinę sritį.

Turime tris politines institu-, tarp lietuvių neapykantą, ir jei 
cijas: Diplomatinę Tarnybą,! tie išleistieji pinigai būtų pa- 
ALTą ir VLIKa, ir daugiau ! naudoti kultūriniams reikalams, 
mums nereikia jokių politinių lai.tikrai šiandien galėtume pa- 

. veiksnių, tik mūsų visų šventa sidžiaugti, o .mūsų politinė veik- 
pareiga šiems veiksniams jų ; la tikrai būtų buvusi sėkminges- 
veikloje visokeriopai padėti. Tai į nė, nes nieks, nebūtų trukdę —į 
visų lietuvių noras, išskyrus ma-: griovę jos.
žą-grupelę, kuri nori perimti Į 
šių institucijų politinę veiklą,* 
tai daroma prieš daugumos lie- j 
tuvių norą ir kelia tik neapy-Į 

tik i kantą tarp Ijeluvių. 
na- 
šei-

1923 metais ŠančiuoseTa&tatyta‘aukšL mokykla
vbj. Visi gerai prisimename, kai I 
JAV prezidentas J. Carterisi 
kreipėsi į savo krašto gyvento
jus ir kitas tautas, prašydamas 
prisidėti prie Olimpiados boiko
tavimo ir susilaikyti nuo’ turis
tinių kelionių Rusijon — vergų 
karalystėn. Taip pat mūsų poli
tiniai veiksniai VLIKas ir ALTa 
kreipėsi į visus lietuvius ir ra
gino prisidėti prie šio boikoto ir 
susilaikyti nuo kelionių paverg- 
ton Lietuvon, ypač dėl to., kad 
tais metais.Lietuvos pavergėjas 
šventė 40 metų Lietuvos paver
gimo sukaktį.

Na, o' kaip.laikėsi mūsų PLB 
ir LB politiniai veikėjai minė
to draudimo — boikoto? Na, gi 
V. Kamantas ir A. Gečys pir
mieji išleido savo dukras į pa
vergtą Lietuvą ir tas jų vyki
mas buvo ne paprastas, bet per 
gen. Petronio malonę, ii- tas jų 
vykimas yra išskirtinas iš tokių 
kelionių, kuomet žmonės vyks
ta savais pinigais aplankyti gi-. 
minių. Prieš lankymąsi paverg- 
ton Lietuvon nieks nieko neturi, 
bet kada buvo prašomą nuo to
kių kelionių susilaikyti ir tam 
buvo rimtas pagrindas, tai ne
reikėjo ten vykti.

Taigi atrodo, kad tas LB-nės 
draudimas 
eiliniams 
riams, bet 
moms.

KARAS PERSŲ ĮLANKOJE

r

Varšuvos pakto, valstybės sis
temingai paruošia karines prie
mones ir pagal jas.—- apmoky- 

, nią, pritaikydamos tiekimo ir 
• aprūpinimo' sistemą pagal esa
mus sąjungininkus ir priešą. To 
nėra tarp Persų įlankos valsty
bių. Ten karinių dalinių veiks- 

-, njingumas priklauso nuo kelių

priklauso . sėsime, tik dirbkime vieningai, 
prisilaikydami darbo psd_lcs.

• Ir ką gi davė LB vadų poli
tinė veikla lietuviams?

Nieko realaus. Pareikalavo iš 
lietuvi daug ųpinigo ir sukėlė'

Niekam neaišku; kokia tų 
naujų LB politikierių politinė 
kryptis, jeigu jie tokią turi... 
Kalba apie naujas idėjas, nau- 

Mūsų kova dėl Lietuvos lais.į kelius politinėj veikloj o kiti 
. i- - • Juos laiko bendradarbiauto]aisves bus ilga ir sunki — mes ja:. ........................ _ . , J. .v, ... . v. .v 'jir tiltu statvtoiais su Lietuvosturime isteseti ir,-žinoma, iste-> , ~ .pavergėjais, nesiimu to spręsti. 

I štai vienas atsiliepimas apie 
_  j Lietuviu Bendruomenės vadu 

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
“Esą traukia atbulą arklį už 

■ uodegos per tankų mišką, užuot 
arklį vedę už karčių per mišką 
visų pamintu keliu”.

buvo taikomas 
bendruomenės 
ne LB vadovų

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS STUN- 
CIAMOS TREČDALĮ METUI

Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

karininkų; bendrai, jų kariuo
menė yra neparucš’.a veikti tu
rimomis priemonėmis ir virsta 
visai netinkama, atsidūrus stai
giai pakitusiose aplinkybėse; 
taip pav. geras iraniečių pulko 
vadas, be didesnių pastangų 
galėtų atlaikyti irakiečių poros 
divizijų puolimą, arba geras ba
taliono vadas galėtų sėkmingai 
įsiveržti į irakiečių užnugarį ir 
suardyti divizijos tiekimo, ryšių 
ir vadovavimo sistemą, kai tuo’ 
tarpu, tokiam eiliniam batalio
nui, panašus įsiveržimas būtų 
pražūtingas, nors iraniečiai ir 
turėtų jėgų persvarą. Tas pats 
yra ir su lėktuvų,. helikopterių, 
desantinių dalinių veiksmais — 
stoka patyrimo, stoka pasiruo
šusių vadų, ignoravimas pavyz
džių iš ankstyvesnių karinių 
veiksmų kitose. valstybėse. Ira
no ir Irako kariuomenėse vienas 
kitas iškilesnis karininkas nu
stelbiamas daugumos netikusių 
ir politiniai proteguo'jamų. Ne- 
parenkami vadai specialioms 
operacijoms — tai įrodo opera
tyvinis fronto sūstingimas — 
visu frontu buvo vykdomas ira
kiečių - spontaniškas ' puolimas, 
buvo Trontiniai puolami Dezful, 
Ahnaz ir Abadan miestai; ne
organizuoti ir. spontaniški buvo 
iraniečių priešpuoliai ir gynyba, 
be nuoseklaus plano Jr tinkamų 
vadų, tolimesniems pramato- 
nuems veiksmams. (1973 m. žy-’ 
dų-arabų kare, gen. Sharon vos 
su šešiais tankais ir mažais pės
tininkų daliniais,

Gražiai prisimintas Vladas Pūtvis
Kovo 8 d. Vytauto Didžiojo jįant menišku montažu 

šaulių rinktinė Ųhicagoj, savo 
namuose surengė iškilmingą 
didžiojo lietuvio ir šaulio Vlir 
do Pūtvio minėjimą. Žmonių 
prisirinko pilna salė. Minėji
mą atidarė rinktinės pirminin
kas VI. Išganaitis. Visiems at
sistojus, buvo įneštos 8 orga
nizacijų vėliavos ir sugiedotas 
Lietuvos himnas. Invokaciją 
sukalbėjo Maix]uetle Parko 

. klebonas kun. A. Zakaraus- 
■ kas.
j Rinktinei įteikta iš- okupuo

tos Lietuvos atėjusi Partizanų
I vėliava. Vėliavą priėmė pir- 
( mininkas Ižganaitis. Su ata- 
j tinkamu įrašu vėliava įrėmin

ta paauksuotuose rėmuose ir
... . , .v, ., . . ' pakabinta salės scenoje,per Sueso kanalą, išlaikė prie-,*. _ , . .. .... ...... . I J Penkiems pasizvinejusiemsuiti, daugiau kaip sesias valan- ..... . : .

das prie dvi arabu brigadas. Es- ... . . ..., . , i , , . . ! bes zvmenvs kuriuos Įteikėme yra ne kie.-i daug, kokiomis , - ,. . . , . . ... . centro valdvbos ..pirmininkaspriemonėmis, bet kaip, lodei ir . . *.
, Milkovaitis ir moterų vadove reikalingas sumanumas ir paly- 

rimas.) Prie neigiamybių reikia;1 ’ aP lehė.
priskirti abiejų valstybių nepa-j Apie 30 narių davė priesai- 
stovus režimas. Nei. viena šalis,1 ką. Priesaikė pravedė ir prrė- 
kaip ir kitos Persų. įlankos vals-, mė kun. A. Zakarauskas, 
lybės, neturi tradicinės karino-Į Po to-.sekė, minėjimui pri- 
menės ar oro jėgų:i daugumoje taikinta Jono Jasaičio paskai- 
vadai yra samdyti svetimšaliai, Į ta> Paskaita buvo neilga, ta_ 
arba vsai nauji, kurie vienokiu < čia u įdomiir gerai; paruoštą, 
ar kitokiu būdu buvo, arba yra 1 Iškelta tauri Pūtvio asmeny- 
surišti su valdančiais sluoks- ( bė, kovos dar s ucaro valdžia 
niais. Blogos įtakos turi ir reli- j jr sulenkėjusia bajorija. Taip 
ginis fanatiškumas.: 1 ■ • •• ’ •’ -

(Iš “Kario”)

pa- 
įvairino Donelaičio lituanisti
nės mokyklos auklėtiniai: A. 
Gražvtė. R. Gaižutvtė, V. \a_ 
dauskas ir A. Švabas. Visiems 
atsistojus ir išlydėjus velia- - 
vas, sekė pertrauka. Po per_ 
trakos, buvo meninė progra
ma. <

Meninę programą atliko tau4 
tinių šokių grupė Vytis. Ne-į 
perdedąnt galima pasakyti^ 
kad šokiai buvo išpildyti tik^ 
rai meniškai, pasigėrėtinai^ 
Publika žavėjosi ir gausiai 
plojo. šokėjos apdovanoto? 
raudonais gvazdikais. Tai jaft 
ne pirmas toks gražus Vytiė( 
piSodynią. -2

Jau ne kartą juos matę ” 
čikagiečiai ir išvykose kitų ko 
lonijų lietuviai.

Grupei vadovauja jauna p.d 
nia Atkinson. ..U-

Po programos, šaulių vaiši? 
narni visi dar ilgai šnekučių- 
vosi ir dalinosi puikiai praė
jusio minėjimo įspūdžiais. r' 

;4‘ P. Venclova

■ Prenmnaratot pratęsimo, užsakymų, bei galimu iraitytojų 
reik ilsiu prašomi pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

/

• Ii anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką Ir mažindamas susirašinėjimo iilaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardai ---------------------------------------------- ________
Adresai -- --------------------------------------------------------------- ----- --

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_____________ 3 kuria
yra naujas skaitytoja*. Priede  dol.
Pavardė ir vardas -------------------------------------------------------------
Adresas ------------------------------------------------------- -------------------

Sponsoriau* pavardė, vardu ir vietovė-----------------------------

e Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus —— dol. 
Pavardė ir vardu - --------------------—-----------------------------------
Adresas —----------------------------------------------------------------------

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

GERAI VEIKIA LIETUVIAI 
FILATELISTAI ČIKAGOJE
Lietuviai filatelistai Chicagoje 

yra susibūrę į filatelistų drau
giją LIETUVA, kuri kas antri- 
metai vis suruošia turiningas 
filatelijos ir jos artimų sričių j

! pat jo dideli .nuopelnai atsiku
riančiai Lietuvos valstybei. V. 
Pątvys mirė 1929 m. kovo mėn.

i 5 d. i i
■ .Paskaitą prariedant ir bai-

redaktorius Edmundas- Jasiūnas.
Valdyba šaukia narių susirįn- 

1 kimą Jaunimo Centre balandžio 
t 26 dieną 2 vai. popiet. Laukia- 

parodasršįmerį draugijos’ vai-1 mas Į^ujų narių įstojimas, ypa- 

dybą išrinkti ir pareigomis pa- 
siskirstė sekančiai: • Jonas Ado
mėnas- —, pirm., Eugene Pet- 
rauskas -
Beleška.— II vicepirm., Lilija 
Adomėnienė — sekretorė, Alek-, g 
sas Žakas — kasininkas ir drau- ’ 
gijos turto globėjas, Kazys Ro- = 
žanskas —: valdybos narys ir 
draugijos biuletenio “Lietuva” j = 
administratorius, šįmet draugi-■ = 
jos valdyba yra pasirengusi iš- Į 
leisti draugijos .35 veiklos metų, g 
jubiliejinį leidinį kurį sutiko Į š 
redaguoti buvęs -draugijos vai- =

L/ . SUNKŲ SPAUDIMAS .
\ j - v >

Stipruolis, iš to duoną pelnais, 
scenoje prieš publiką išspaudė 
citriną ir’pareiškė; kas dar. nors 
lašelį išspaus, §100 gaus. ;

Pagaliau iš. publikos į 'sceną 
palipo žmogelis iš išvaizdos nie
ko 1 ypatingo,; kuris paėmė iš
spaustą cirtiną ir išspausdę dar 
keletą lašų. .. .

Nustebęs stipruolis klausia, 
kuo žmogelis^ verčiasi, koks jo 
amatas?

’4^- Aš esu mokesčių kolekto
rius atsakė žmogelis

Ešerys pakvietė ' vištą pa

tingai laukiama jaunuomenė.

- I vfcęįjpn. Antanas f

persikeliant dybos pirmininkas'ir biuletenid:

401 puslapių. Kainai Persiuntimas $1.

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

J. J-tis I lonumaš.

■ ■ ®
plaukyti. Višta maloniąį sutiko. 
Deja, tai buvo jos paskutinis nia-

JA Y DRUGS VAISTINE g 
2759 W. 71st St, Chicago, UI - B

KCFSmNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MA? SAL- g
DUMYNAI s KOSMETIKOS REIKMENYS ,

Atdara šiokiadieniais, nuo B

| Tel. 476-2206 |
aMHMBIIH

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS l
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros,-meno ir mokslo* 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nešenstą, Vinco * 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, < 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat.K. Matusevičiaus ir V,« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir Į, 
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- -
timų 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 S2. '

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai ' 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygi 
parduodama tik už 52.

• 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 56. *

• KĄ LAUMES LEM£, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri- "■ 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir- Z 
maišiais 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 Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- ’ 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINIS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pd. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, .
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ąukos turėjo eiti Lietuvos laisvinimo tikslams, o ne ki
tiems tikslams.

Sekančią dieną pasirodžiusiame Drauge buvo Aud
rės Kubiliūtės ir D. Račiūnaitės pasirašytas skundas, 
iš kurio buvo matyti, kad Lietuvių Bendruomenės suor
ganizuotas jaunimas iš vakaro nutarė parinkti parašų 
1939. metais Hitlerio ir Stalino pasirašytoms sutartims pa-

of January I, 1980 
Subscription Ritei:

Chicago S45.0V per year. $24-00 per 
ax months, $12 00 per 3 months. Ir 
jther USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per sh months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

pusei metų  $22.00 
trims menesiams _______ $15.00
srienam mėnesiui________ $ 4.00

Kanadoje:
metams $45.00
pusei metų ___________ _ $24.00
vienam mėnesiui  $ 5-00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

^hicagoje ir priemiesčiuose:
metams__ $45.00
pusei metų_____ $24.00
trims mėnesiams  $12.00 
nenam mėnesiui _____ $5.00

Kitose J A V< vietose:
metams  $40.00

Užsieniuose:
metams-------------------------- $48.00
pusei metų  $26.00

Naujienos eina - kasdien. Įsakinant 
seamadienius. T adrift Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsied St, Chicago, 
£L 60608 Telef- 421-610(1

Pinigus reikia dusti paito Money 

Orderiu kartu su uisakyMu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
r/to 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vtlL

Negalima jaunų mergaičių 
apgaudinėti

Lygiai prieš mėnesį Chicagos Lietuvių Taryba, susi
dedanti iš didžiųjų Amerikos lietuvių organizacijų, fra
ternal ių organizacijų, draugijų ir klubų, Marijos aukšt. 
mokyklos didžiojoje salėje minėjo 63-čiąją Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo sukaktį. Rengėjai kvietė vi
sus lietuvius dalyvauti šioje šventėje. Bet jie taip pat 
nujautė, kad nedidelė lietuviškų politikų grupelė, prisi
dengusi įvairių organizacijų vardais, bandys pakenkti 
šių tradicinių jškflmių pravedimui.

Pastaraisiąis metais jie bando, kaip Jonas. Dilys, vi
siem;' lietuviams brangią sukaktį panaudoti siauriems 
savo tikslams. Vieni mori Vasario 16-tos proga pasipini
gauti, kitiems rūpi savo propagandos lapelius išplatinti, 
tretiems rūpi knygas pardavinėti, dar kitiems — senus 
laikraščius pardavinėti. Chicagos Liet. Taryba, Euphro- 
sine Mikužiūtės vadovaujama, svarstė reikalą ir nutarė, 
kaip buvo nutarta ankstyvesniais metais, niekam neleisti 
lietuviams svarbios šventės panaudoti savai propagandai.

Chicagos Lietuvių Tarybos ir tvarką prižiūrintieji 
organizacijų pareigūnai visą laiką dabojo, kad neprasi
dėtų pinigų rinkimas ar kokia prekyba. Kiekvienam pre
kiautojui buvo pasakyta, kad minėto sekmadienio niekas 
neturi teisės panaudoti saviems tikslams.

Dešimt minučių prieš iškilmių pradžią, pirmininkę 
Mkužiūtę pasigavo trys jaunuoliai, nepasakę savo pavar
džių ir nepaminėję atstovaujamų organizacijų. Jie pasakė, 
kad atėję rinkti parašų protestui prieš Molotovo-Riben
tropo sutartį. Jie negalėjo pasakyti, kuriam tikslui tie 
parašai buvo reikalingi, bet buvo aišku, kad jaunuoliams 
buvo reikalingas stalas, prie kurio jie galėtų sėsti, pa
rodyti savo protestą ir prašyti pažįstamus, kad jie pasi
rašytų jų paruoštame lape. Pirmininkė Mikužiūtė nedavė 
jiems jokio stalo. Tą patį būtų padaręs bet kuris kitas 
pareigūnas, prie kurio atėjusieji būtų kreipęsi. O jeigu 
būtų bandę pasistatyti stalą be leidimo, tai būtų buvę 
išprašyti. Buvo nutarimas neleisti niekam ardyti tvarkos. 
Be to, minėjimą ruošė Chicagos Lietuvių Taryba, visos

naikinti, ir kad Chicagos Lietuvių Taryba neleidusi tau
tiniais drabužiais pasipuošusioms jaunoms mergaitėms 
parinkti parašų.

Jau beveik visas mėnuo kartojama, kad Chicagos 
Lietuvių Taryba atstūmusi dirbti norėjusį jaunimą. Jis 
nieko kito neprašė, kaip tik stalo koridoriuje, bet ir to 
neleido. Tas skundas ne tik kartojamas spaudoje, bet 
buvo paminėta ir vienoje lietuviškoje radijo valandėlėje. 
Kiekvieną kartą vis bandoma parodyti, kokia žiauri 
esanti ta Chicagos Lietuvių Taryba, su jaunimu neno
rinti bendro darbo dirbti, kada tas lietuviškas jaunimas 
prašyte prašo leisti jiems prisidėti.

Turime pripažinti, kad abi gražiai nuaugusios jau
nos mergaitės parodė daug drąsos. Jos, neištyrusios rei
kalo, ne tik nuėjo į salę kelioms minutėms prieš minė
jimą, ir prašiusios duoti joms stalą svarbiam darbui at
likti, bet jos vėliau turėjo dar daugiau drąsos, kai nutarė 
parašyti prieš Chicagos Lietuvių Tarybą skundą kata
likų laikraštyje. Jos tikėjo, kad rengėsi dirbti didelį dar
bą, o kai joms neleido, tai visą reikalą kėlė viešumon ir 
apkaltino, kaip dabar madoje, Chicagos Lietuvių Tarybą.

Jeigu jos būtų žinojusios, kad jos pateko į suktų po
litikų žabangus, tai būtų taip nepasielgusios, bet jos ne
žinojo. Jos nežinojo, kad ALTas tuos politikus pažįsta ir 
nutarė imtis prieš sukčiavimą apsaugos priemonių. Jos 
taip pat nežinojo, kad Molotovo-Ribentropo pasirašytos 
sutartys negalioja. Molotovas ir Ribentropas, Stalino ir 
Hitlerio įsakomi, sutartis pasirašė 1939 metų rugpjūčio 
23 dieną Maskvoje. Jos davė pradžią Antrajam Pasau
liniam karui. Vokiečiai įsiveržė į Lenkiją, paėmė vaka
rinę dalį, o Sovietų karo jėgos įsiveržė į rytų Lenkiją ir 
užėmė Maskvoje pasirašyta sutartimi atiduotas sritis. 
Kita sutartimi visos Pabaltijo valstybės buvo atiduotos 
rusams. Bet tos sutartys buvo panaikintos 1945 metų ge- 
gūžės 8 dieną, kai Vokietija kapituliavo ir pasidavė be 
sąlygų. Vokietija atsisakė nuo Hitlerio sutarčių adm. 
Doenitzo kapittuliacijos dokumente.

/ Kancleris Konradas Adenaueris, buvęs Kelno bur- 
mistras, gavęs daugumą balsų laisvai rinktame parla
mente, pasmerkė Hitlerio “tūkstančio metų Vokietiją”, 
pasmerkė Hitlerio vestus karus ir pasirašytas sutartis. 
Parlamentas pritarė šiam Adenauerio pareiškimui. Va
karų Vokietija šiandien nepripažįsta Molotovo-Ribentro
po pasirašytų sutarčių. Tai ko gi tos jaunos mergaitės 
reikalavo? Žadėjo rinkti parašus panaikintoms sutar
tims? Jeigu būtų žinojusios, tai būtų kitaip pasielgusios.

1979 metais 45 pabaltiečiai kreipėsi į Brežnevą, kad 
ir Maskva panaikintų Hitlerio-Stalino sutartis. Pasirašiu
sieji nurodė, kad vokiečiai panaikino tas sutartis, jau at
ėjo laikas ir rusams panaikinti Stalino ir Hitlerio susi
tarimus, bet Brežnevas visai neatsakė į jų reikalavimus. 
Visa tai buvo aprašyta Naujienose. Tai buvo aprašyta, 
kai vokiečiai jas panaikino, ir buvo rašyta, kai lietuviai 
pasiuntė Brežnevui prašymą taip pat panaikinti sutar
tis, kaip padarė vokiečiai. Mergaitės, matyt, Naujienų 
neskaito, tai ir nežino.

Bet aiškiausiai tuščią savo makaulę parodė vienas 
Laisvosios Lietuvos red. kolegijos narys. Matyt, kad Šim
kuvienė, kuri nusimano daugiau apie politiką, negu visi

TOMAS TAURAGIS

IŠEIVIJOS NELAIMĖ
Beveik kiekvienas senasis iš

eivis gali pasakoti ištisas dienas 
apie savo vargo kelią, kol jis 
‘^prigijo” naujoje žemėje. Ta
čiau, ir “prigijęs” savuoju kraš
tu jis laikė paliktąją tėvynę, kur 
liko jo tėvai, broliai, seserys, jo 
vaikystė ar jaunos dienos. Susi
būrę į draugijas, susivienijimus, 
savosios spaudos, chorų ir para
pijų bei lietuviškų mokyklų pa
dedami jie ne tik išliko lietu
viais, bet jau 1915 m. sudarė 
bendrą organizaciją —Amerikos 
Lietuvių Tarybą — rūpintis 
Lietuvos reikalais. Čia leidžia
mas “Rytas” 1917 m. patalpino 
tos tarybos vicepirmininko kun- 
F. Kemežio pranešimą, kad “jau 
surinkta per 200,000 parašų pra
šymui Amerikos valdžiai, kad 
pripažintų Lietuvai neprigulmy- 
bę”. Savo planus jie įvykdė ir 
prašymas su visu milijonu pa
rašų buvo įteiktas šio krašto vy
riausybei. .. j. • -

Kai Lietuva buvę pripažinta 
“de jure”, lukstontinės minios su 
šimtinių nukabinėtomis organi
zacijų vėliavomis pasipylė Į gat 
ves džiaugsmo demonstracijoms. 
1922 m. liepos 4 d. iškilmės Wa
shingtone praėjo su lietuvių 
įvykdyta programa. Dariaus — 
Girėno žygis per Atlantą 1933 
m. taip pat amžiams išliks kaip 
šviesiausias išeivių tėvynės mei
lės pavyzdys, pareikalavęs ne 
tik organizuoto bendro darbo, au 
kų, bet ir gyvybių. Beatsikurian 
čiai Lietuvai šio krašto išeiviai

; yra nusiuntę milijonus anuome
tiniu dolerių.

Lietuvos okupacija 1940 m. 
atgaivino Amerikos Lietuvių Ta 
rybą. Turėdama pasitikėjimą ir 
atstovaudama visą patriotinę iš
eiviją ji pirmiausia padėjo išlai
kyti Lietuvos Pasiuntinybę nuo 
rusų pagrobimo, kaip ir išgauti 
Summer W’el pareiškimą, nepri
pažinti Lietuvos okupacijos ir 
įjungimo j Sovietų Sąjungą. 
ALTa ne tik išgelbėjo bėglius 
iš komunistinio “rojaus” nuo 

. Jaltoje sutarto jų grąžinimo 
bei Sibiro mirties, bet didžiąją jų 
dalį atsikvietė į šį kraštą. Senie
ji veikėjai džiaugėsi ta Apveiz- 
dos malone ir jų bendrų pastan
gų atpildu, net nesapnuodami, 
kad dalis naujųjų ateivių išeis 
griauti jų sunkiai sukurtų orga
nizacijų ir stos talkininkauti Lie 
tuvos pavergėjui. Dr, J.- Šliūpas, 

. nusivylęs jo. globotų Mečiu Ged 
vilu, tapusiu uoliausiu okupan
to tarnu, ištarė: “Gyvatę už an
ties išauginau! “Jei būtų gyvi 
L. šimutis, Dr. P. Grigaitis, A. 
Olis ir M. Vaidyla, turbūt, ir ^ie 
tuos Dr. Šliūpo žodžius pakarto
tų kai kuriems išeivijos veikė
jams.

Visa tai čia priminta tiems, 
kurie mano, kad išeivijos gyve
nimas ir veikla prasidėjo su “di
pukais’’ ir 'LB-nės įsisteigimų. 
Naujieji., ateiviai “dipukai” 
atsivežė šio krašto lietuviams 
svetimą LB-nės organizaciją, su
planuotą VLIKo 'pagal stovykli

tie kolegijos nariai kartu sudėjus, neleido jam šio klau
simo kelti L.L. Jis nubėgo į Draugą ir pareikalavo, kaip 
mergaitės, kad jam pasiaiškintu, kodėl neleido rinkti pa
rašų sutarčiai, kuri jau panaikinta. Šimkuvienė neleido 
jam savo, nežinojimo rodyti savame laikraštyje, bet ji 
nieko prieš neturėjo, kad jis, kaip mergaitės, parodytų 
tuštumą Draugo skaitytojams. K

Mergaičių negalima apgaudinėti. Jos tiki ir daro, 
kas joms liepiama. Jeigu bus protingos, tai susipras ir 
suktų žmonių neklausys, pradės gyventi savo protu. Bet 
tuščią makaulę nešiojantieji seniai niekad nepramoks. 
Faktų jie nepajėgia nustatyti ir laukia, kad kiti jiems 
nustatytų.

nį gyvenimą Vokietijoj, šiuo me 
tu ji yra tapusi išeivijos nesan
taikos židiniu.

LB-nės organizacija turėjo ap
jungti visus geros valios lietu
vius bendriesiems išeivijos rei
kalams rūpinti. V. Sidzikauskas, 
anuometinis VLIKo Vykdomo
sios Tarybos Pirmininkas, prisi
pažino, kad dėl LB organizaci
nės struktūros buvo padaryta 
“pirmapradė nuodėmė”, nes ne
sutarta ir neišsiaiškinta su pa
grindinės senosios išeivijos va
dovais. Dėl tos priežasties ne 
federaciniu principu, bet rinki
mais grįsta LB organizacija čia 
buvo iš anksto pasmerkta nepa
sisekimui, nors vėliau — prieš ją 
čia įsteigiant — ir buvo sutar
tas veiklos sričių pasidalinimas. 
Ir iš tikrųjų, paskutinieji rinki
mai paroė, kad per beveik 30 
metu LB buvo ir tebėra tik da
lelės “dipukų-’ organizacija, ku
rioje visiškai nedalyvauja seno
ji išeivija. Per visą mėnesį “pri- 
kombinuotų” 8000 balsų iš ke
liu šimtu tūkstančiu užsirašiu
siųjų lietuviais, rodo, kiek toji Į 
padanges keliama organizacija 
teatstovauja Amerikos lietuvius.

Dar blogiau atsitiko su šia or
ganizacija, kai paneigus jos su
manytojo, anuometinio VLIKc 
Pirmininko prel. M. Krupavi
čiaus, įspėjimą — nepaversti 
LB-nės partinių varžybų lauku 
— LB-nę užvaldė frontininkai. 
Šiuo metu IB-nė yra vienos par
tinės grupės organizacija, nusto
jusi bet kokio 'bendrumo, kuri 
išeivijos bendruomenės neatsto
vaudama, piktnaudoja LB-nės 
vardą savo pojitiniams tikslams 
pridengti ir vykdyti.

Tos grupės užmojis “bėridra- 
darbiauti su tauta”, kuris nuo 
pat pradžios'reiškiasi atviru tal
kininkavimu okupanto kvisiin- 
gams ir agentams, atnešė išeivi
jai tikrą nelaimę. Esame liudi
ninkai visos eilės grupinio-išpro
tėjimo ar paprasčiausios išda
vystės veiksmų. Lituanistinėms 
mokykloms prievarta įbruktas 
prosovietinis vadovėlis, išleistas 
Lietuvių Fondo pinigais.

(Bus daugiau)

— Shell kompanija sumažino 
urmininkams gazolino kainą 
2 centais galonui, nes gazolino 
pareikalavimas sumažėjo', šis 
kainos nupiginintas yra pirmas 
nuo 1980 m. spalio mėn.

— Britų premjerė Margaret 
Thatcher paskelbė liepos 29 d. 
tautine švente, nes tą dieną 
įvyks princo Charles ir leidės 
Dianos vestuvės. Jas britai ga
lės stebėti per televiziją. Numa
toma, kad bus parduota vestu
vinių suvenyrų už $235 milijo
nus. Tą dieną britai valgys Chuc 
steika.

JERONIMAS CICĖNAS

MINTYS APIE GYVĄJĄ 
LITERATŪRĄ

(Tęsinys)

Iš apskrities ruošėsi vežti jo mylimai ca
rui; buvo inž. Petro Vileišio “Jonukas ir Aniu- 
ta” ir visas tiltas (“Vilniaus Žinios”) į šviesų ry
tojų. kuriam sudėjo daug tūkstančių rublių.

Ne geruoju, bet priverstas caras grąžino 
mums spaudą. Pačiu pirmuoju spaudiniu po už
draudimo išėjo kun. Pranaičio atsišaukimas au
koti lietuviu bažnyčiai Taškente.

NEĮVFTKST, SŪNAU, ŠIAURęS. . .
— pn Nšk.ū grūdindamas,tautiečius, gie

dojo vyskupas Antanas. Ir šie žodžiai su ta pa
čia, o gn! net ir didesne, nes jau su -patyrimo jė
ga prisimintina šiandie, Anno Domini 1946.

“Anei rašto, anei druko mums turėt neduo
da, tegu, sako, bus Lietuva ir tamsi ir juoda”, — 
dievaž, kaip 1864 — 1904 metais. Vėl lietuvių 
tauta gyveno sunkius didelio bandymo laikus. 
Nelemtojo von Kaufmano (vokiečio imperialisto 
.'ūnus, dirbęs okupantui rusų žandarmerijoje!) 
uetininkai vėl siaučia mūsų tėviškėje, lyg prieš 
X* n:4”.

1861 1904 metai buvo ir tebėra mūsų pi
petinio subrendimo mokykla. Lygu čia laiko tar
nas ištirpo, pri.'/nerki ir matai:

per sieną ėjo knygnešiai su “Aukso Alto

riumi” ir kita visokeriopa žinia, kuri skelbė: 
j “Kaip lietaus lašas, nuolat lašnodamas, prakala 
akmenį, taip ir mes su savo raštu pakirsime bur
lioko šaknis Lietuvoje.”

Iš kur tie žodžiai, koks vyras juos tarė? Įsi
žiūrėk, brolau, į praeitą gadynę: į dvidešimtį 
metų artėdamas. Jis sėdi kartu su pradžios mo- 

jkyklos vaikai ir godžiai klausosi mokytojo, vė
liau namuose, kas vakaras beskaitydamas, su
degina svarą žvakių; dar kai kiek metų praeina, 

'ir jis priešų paieškomas (skyrė premiją: už su- 
' gavimą — 1,000 Rb.), o savųjų pagerbiamas per 
*30 metų po Lietuvą paskleidžia per 200 pūdų 

. draudžiamosios literatūros, to dar maža: iš Prie
šų parsineša raidžių ir pats, kaimyno kalvio pa- 
gelbimas, išleidžia Lietuvos giriose “Baltąjį j 
Erelį”, “Nemirsiu, kol maskolius iš Lietuvos ne-! 
bus išvarytas”, — taigi tikėjo ir mirė Nepriklau- ] 
somybės išvakarėse. Tai knygnešių patriarchas 
Jurgis Bielinis-Bieliakas.

Okupanto leidžiamų knygų lietuvis nepriko, 
veltui įbrukamų neskaitė. Prof. V. Biržiškos ži
niomis, per 1899 metus lietuviškų knygų, spaus
dintų rusiškomis raidėmis, Kauno gubernijoje iš 
50-os prie mokyklų buvusių parduotuvių parduo
ta už... 1 rublį 27 kapeikas (ir šią sumelę sumo
kėjo. .. patys rusai mokytojai prisivengdami in
spektorių pabarimo! Lietuviškajai knygai tuo, 
tarpu aukota visas turtas. Kaip pavyzdį galime ’ 
paimti senuką Serafimą Kušeliauskį. kuris par- 

! davė savo ūki ir pinigus paskyrė amžinajam lie

tuviškosios knygos leidimo fondui (tą gražią su
mą nesąžiningasis spaustuvininkas prūsas pra
gėrė!).

Pirmoji knygnešė Karolina Laniaučaitė bu
vo ištremta į Oloneco kraštą. Išėjo ir negrįžo. 
Bet tuo pat keliu į Golgotos kalną sekė kiti, mi
nios, tauta. Okupantas rusas kapituliavo.

KURIAMA KOVOS ŽODŽIO TRADICIJOS, 
kuriame be pertraukos. Ta kūryba, kaip ir 

pati kova dėl kūrybos laisvės, vyksta ne spora
diškai, bet planingai, diktuojant visos tautos va
liai. Kirilica norėjo apakinti lietuvį savo 
rašto forma, nūn “glavlitų” prižiūrimoji ir skie
pijamoji s t a 1 i n i c a iš formos lyg ir sava, 
bet turinys... svetimąs ir pražūtingas. Lietuviš- 
kasai žodis spausdintas grįžo į pogrindį, kaip 
tr 1864-1904 m. būvyje.

Tikėkime, jei likimo bus leista, Didysis Bib
liografas (pernai kukliai išeivijoje sukakęs 60 
metų amžiaus) — prof. Vaclovas Biržiška duos 
pilną mūsų laikrąsčių ir knygų paskutiniųjų 
okupacijų metu kilimo ir plitimo vaizdą, čia pri
siminkime bent keletą tų kančių pavyzdžių.

1940. VI. 14 — 1941. VL 21 d. būvyje spau
dos priežiūra (kaipgi nekaltai vadinasi bolševi
kinė cenzūra) iš apyvartos išėmė apie 500,000 
įvairių lietuviškų spaudinių. Keli šimtai sunk
vežimių tą gėrybę suvežė į popieriaus fabrikus 
ir... sulydė.

Kas sprendė knygos likimą? Čia peržiūrėki

me Vilniaus “glavlitą”: iki 1940 metų pabaigos 
dirbo 7 asmenys: vienas pr. mokyklos mokyto
jas, vienas 3 klases nebaigęs mokinys, vienas ra
binų mokyklos kandidatas, 2 geležies reikmenų 
krautuvės pardavėjai ir du seniau gatvėse laik
raščius pardavinėję; šie net ir pr. mokyklos ne
baigę; po 1941 m. sausio atėjo “pagalbon”: 
1. Švenčionių rinkoj kalendorius ir pornografi
nius vaizdelius pardavinėjęs; 2. Valkininke bu
vęs linų supirkimo punkte tikrintojas; 3. chemi
jos studentas ir 4. ūkio mokyklos absolventas. 
Visi šitie “11-ka iš perferijų” 1941. VI. 16 dieną 
vienu balsu priėmė Besarabijos cenzorių kvieti
mą į socialistines lenktynes, jie įsipareigojo: 1. 
budėti, kad leninizmo mokslas plistų po visą LT
SR ; 2. budėti, kad prozos ir poezijos kūriniai ati
tiktų mokslo ir pažangos principus; 3. pasirū
pinti, kad buržuazinės Lietuvos nesveika dvasia 
persisunkę spaudiniai būtų izoliuoti nuo plačių
jų darbo liaudies masių; 4. pasistengti, kad per 
raštą suartėtų LTSR su TSRS masėmis; ir t.t.

Ką reiškia 4-tasis įsipareigojimų punktas, 
galima spręsti iš Besarabijos cenzorių kvietimo, 
kur pasakyta: “reikia rūpintis, kad ko daugiau 
žmonių mokėtų rusiškai, o per tai galėtų origi
nale, nenukrypdami, skaityti Lenino, Stalino ir 
kt marksizmo — leninizmo kūrėjų raštus.”

(Bus daugiau)

1 — Naujienos. Chąo., I1L, Sai.-Mond., March 11-16, 1981



ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių. i ■ J

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue,

. Chicago, IL 60632

‘‘Lietuvos Aidai”
OR. PAUL V. OARGIS 

GYDYTOJA. IR CHIRURGĄ. 
Community klinika 

Medicinos direktoriui 
19M 1. R< WosfcWtwr, IL
VALANDOS: 3—d darbo dienomb ir

T»L: 542-2727 arba 542-272?

TU------ Bl 3-5*93

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB* AKIŲ L1GO» 

3907 Wwt 103rd Stiwt 
Valandos pagal aocttailma.'

KAZE BR4ZDŽI0NYTĖ
Programos vedėja

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374 .

OPTOMITRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

261* W. 71 it. TeL 737-5149
Tikrina akia. Mitaiko akimus u

“conUct lenee*"' 
/aL afai wauarima. Jidaryu

1915.IX.15 - 1980.X.17
“Savo kraštui, savo žemei pa- j 

vaizduoti ir pergyventi aš turiu 
ne saujas, ne maišus, o aruo- 

. duš”.
į dus”. M. Katiliškis

Tur būt, retas kuris mūsų ra
šytojas gyveno ir mirė, laužy-' 

i damas savo kaulus fiziniu dar 
> bu, o su plunskna rankoje plė

šydamas širdį ir galvą. Eiklio- 
nrs kojomis išbraidęs tėviškės 
dirvonus, su giriklu rankoje ir 
skauduliu širdyje išgyvenęs 1944 
>r45 metų karinę epopėją, ilgus 
metus trypčiojęs ir prakaitavęs 
plieno fabrike, miškais atėjusio 
gyvenimo rudenio saulėleidyje 
dėl ligos netekęs vienos, paskum 
antros ko'os, dramatiškai užbai- 

į gė savo gyvenimo* giesmę: }
i “Kas ten buvo ta diena ir die-

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Razidencijos telaL: 448-5545

I VIENA RANKA GLOSTO,
KITA SMAUGLĮ 

, I

(Atkelta iš antro puslapio)

nikais ir uždaromi į psichiatri
nes ligonines.

Tačiau, kad skaitytojai susi
darytų įspūdį, jog Gogelis iš 
įvertinimo bei meilės taip apie 
mane kalba, antrąja ranka mė
gina klastingai paglostyti: “Rei
kia tik stebėtis, kaip ji nepalū-j 
žo likimo blaškoma po sveti-.

J mus kraštus, tokia vieniša, ne--
1 w. . - X* v. ' XXQ.O ten V4.lt.XJ.q- IX V4-1V--> pažinusi gimtųjų namų židinio I . - , ., T , J + • • •_ lt... . ,. - ...“, na pr;es tai? Ir karta atsiminiau,1 sihmos nei tėvu meiles -i kad miško pakraštyje buyau nu-

1 nliekstas aiškiaregystės šviesa.
• Ji dar nebuvo užgesusi, žaibas į
Į naslaptį — tvykstelėjusi pikto 
Į lėmimo akimirka. Kitaip nega- į

va-

rotexai. Med. ttn

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 33716
TeL (813) 321-4200

■ 1
PERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOPA, 
1490 IciL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60429

tazAi speculi pagalba to'esMc

ttofl West SSrd Cifsaga,. UI.
Talat.; PRsspss*

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA _ 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R> ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustyma, 
iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 3765996

Štai ką jis toliau rašo: “Jei i 
kas turi progos ją pašiepti dėl 
jos būdo savybių, tai visų pirma { 
kalta tarybinė santvarka, išbloš-! 
kusi daugybę Lietuvos jaunimo ji; 
iš gimtosios žemės, atėmusi tė
vus, namus, sužalojusi charak
terius. Kas kaltas dėl to, kad at
sirado dipukų karta. The Lost 
Generation? Ar ne Lietuvos pa
vergėjas?”.

Reiškia, antikomunistinė išei-!
1 

vijoje aplinka “sužalojo” Keme- 
žaitės ir kitų “dipukų” charak
terius, o sovietinė sistema Go
gelyje suformavo “nesužalotą” 
—sveiką charakterį. Anot Go
gelio “dipukų” siekimas atsiimti. 
tą gimtąją žęmę, tuos atimtus 
namus, yra tie mūsų “sužaloto f j^os ' 
charakterio” reiškiniai...

■ Nesuprantamiausia, kodėl Go
gelis, žinodamas mano skirtingą 
(negu jo) politinę bei tautinę pa
žiūrą ir net sukurdamas man 
“sužalotą charakterį”, jaučią gar
bę atsistoti “greta Kemežaitės”. 
Jis rašo: “Šio mano laiško neuž
mirškite persiųsti Lietuvos TSR • 
Valstybės saugumo komitetui, 
nes jiems atskirai nesiųsiu. Te
gul įsega į tą pačią mano bylą, 
kurią neseniai ištraukė iš ar-

tsitikti” (Prasilenkimo 
landa).

Pikto lėmimo akimirka.
RAŠYTOJO ASMUO

Albinas Marius Katiliškis
mė 1915 m. rugsėjo 15 d. Gruz- j gaišti savaitę... Gi apysakai man 
džiuose, Šiaulių aps. Baigęs pra
džios mokyklą, lankė gimnazi
ją Žagarėje-

-Kurį laiką, verždamasis į at
sikuriančios Lietuvos prasmin
gesnį gyvenimą, buvo’ paprastu 
darbminku, vėliau — eiliniu pro-. ---------------- ----------- , —r-----
vincijos savivaldybių (bibliote-' bais mėnesiais anksčiau, parengė 

- skaityklos vedėju) bei ■ spaudai bene 23 įvairaus žanro 
j girininkijų tarnautoju. Išėjęs rūs 

čios tikrovės mokyklą, gerai pa
žinęs paprastų darbo žmonių bui 
tį. ėmėsi plunksnos ir kūrė, ką 
nats pergyveno, ką pastebėjo, I 
kas įsirėžė į visą analizuojančią ( 
dvasią. Pirmąjį “Joninių nak- ‘ 
ties” apsakymėlį A. Vaitkaus 
vardu paskelbė “Trimito” žurna' 
le 1932 m. Vėliau bendradarbia
vo “Biržų žiniose”, “Jaunojoj 
kartoj”. “Ūkininko patarėjuje”, 
“N. Romuvoje”, “Kūryboje” ir

gi-

chyvo (užverstą 1957 m. balan- ]ęjfur 
džio mėn.). Kur nors-greta Ke- 
mežaitės, šakalio ir kitų.. Karo metu tarnavo savisaugos

Apsaugok, Viešpatie, nuo to-! dalinyje ir skausmingą karių žy 
kio klastingo Gogelio charakte-^l nuo gimtųjų namų, Žemaiti- 
rio ir jo artumo, o nuo opozicinių . j°s Per Lenkiją iki Vokietijos 
priešu, aš be jo apsiginsiu... į ^rašė “Išėjusiems negrįžti” at-

Ką apie mane rašo “Gimtasis j įminimų epopėjoje.
Kraštas”. “Nemuno Kraštas” ir 
“Vilnis”, aš laikau dėmesio ne-' 
vertu dalyku, nes visi žino, ko- 1 
kie yra tie laikraščiai, koks jų 
tikslas, ir kam jie tarnauja. •.

• Verčiau užrašas, kad “Įeiti 
draudžiama”, negu kad “Išei
ties nėra”.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 65Ž-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti ’

c I

4

Po karo emigravęs į JAV. dir 
bo paprastu darbininku plieno 
fabrike ir, pasak Br. Railos, pra
sitarė, kad tai “rinitą ir garbin
ga profesija, kokia dabar nega
lėtu pasididžiuoti nė vienas so
vietinis LietdVos rašytojas”. Tai 
kli ironija: kai ant sovietų ark
liuko atsisėdę propagandininkai I 
užkimę rėkia, kad į vakarus pa-1 
sitraukę kultūrininkai, apmoka
mi imperialistų, širieižią gimtą
jį kraštą, kai partija verčia ra
šytojus lankyti fabrikus bei ko
lūkius, kad geriau pažintų dar
bo žmonių sąlygas. — laisvuose | 
kraštuose atsidūrę mūsų rašyto
jai turėjo patys išgyventi dafbi-1 
ninko vargūs ir kūrybai paskirti 
negausias poilsio vaandaš ar be-' 
mieges naktis, su meile mifieda-, 
mi gimtąją žemę.

M. Ka tai i skis savo kūrybai tu
rėjo “atiduoti viską, kas lieka 
po fabriko ir penk:ų valandų mie

į go”, nes
kokias sąlygas, kam Čia rūpės, 
ar dar ką rašinėji ir ar turi tam 
laiko” (Br. Raila, Laumių juos
ta. 1966 m., 299 psl.). Net ir ra- 

I šytojo vardas jį bemaž gąsdino, 
, kad negalėjo kūrybai paskirti 
garbingiausių dienos valandų:
“Kodėl niekas manęs netituluo
ja plieno fabriko darbininku, 
nors šiai draugijai sąžiningai pri 
klausau jau keturiolika metų?” 
— 1964 m. prasitarė Br. Railai.

BRANDI KŪRYBA

sudarys

j gomis: “Prasilenkimo valandos”, 
“Užuovėjos”, “šventadienį už 
miesto”, “Apsakymų” novelėmis, 
“Miškais ateina ruduo” romanu 
(išteistu ir Lietuvoje) ir “Išėju- 
jiems negrįžti” karo atsimini
mais.

Gerai pažinęs paprastų žmo
nių buitį, kaip Vaižganto Napa
lys suaugęs su gamta ir jautriai 
išgyvenęs jos stichiją, M. Kati
liškis savo veikėjus apipina nuos 
tabiais gamtos vaizdais. Jo no
velių žmonės suaugę su žeme, 
gaivališki, kupini gilių jausmų 
bei vitališkų jėgų ir turiningų 
išgyvenimų. Stilius — puošnus, 
pasinešęs į barokinį puošnumą. 
Žodžiai — rūpestingai atrinkti, 
praturtinti gyvosios žmonių kai 
bos niuansais. Atidžiai skaitant, 
galima jausti rašytojo pastangas 
išpuošti kūrinį spalvingais tar
si dailininko paveikslo, vaizdais, 
išpuošti kūrinį spalvingais, tar- 
o į veikėjų vidų supilti gaivališ
kų išgyvenimų tirštį.

Štai, frontui artėjant, į gam
tą išeina įsimylėjusių pora. 
Liucija, kurios “lūpos pritvin
kusios žalio ir saldaus laukų 
kraujo”, o “akys — tamsesnės 
už šulinius”, no'ri prisipažin
ti laukianti kūdikio. Su jais 
abiem, rodos, jaučia ir kažkokio 
sprendimo laukia ir palšus spar
nus išskleidęs vakaras, ir “sodri 
gyvastis ganyklų, dirvų, sodybų 
ir miškų brandžioje motinystė

je”:
“Mes ėjome susiglaudę — du

Kažin ar daug kas pagalve- jaunuoliai didelėmis ir praviro- 
ja, kaip, kokia sparta rašytojas mis širdimis, paliesti bendros ne
parašo vieną ar kitą knygą. Daug 
kas mano, kad, gerai užkandęs, 
sėda prie stalo ir pati plunks
na tekinom laksto baltu, popie
riaus lakštu.

Įdomiai M. Katiliškis papasa
kojo apie savo rašto darbus: 
“Matai, man, sužiedėjusiam mu
žikui iš kalnėnų žemės, ne vis
kas taip sparčiai klostosi, kaip 

J kitiems gerai mankštintų meto
dų vyrams. Mari laišką parašy
ti — labai rimta užduotis, suriš
ta su prakaitu ir visais sunkaus 
darbo atributais... Kokiai paskai
tėlei ar reportažui aš turiu su-

jau reikia mėnesių, o romanui 
metų ir dar metų... Ir juo man 
blogiau, kad kasdien aiškėja 
neatšaukiamas faktas, jog to vis
ko nebebus galima atskleisti”.

Dėl to, jei M. Katiliškio ben
dradarbis Al. Baronas, miręs ke-

dalios, kurios dydžio nebuvo ga
lima išmatuoti. Kraujas tvinkeio 
jo, ir drėko kakta. Balti, tartum 
pažertas sniegas, kmynai žydė- 

. jo abipus tako, ir man kažkodėl 
pasirodė, kad ši naktis parinkta, 
ir paruošta nepaprastam uždavi
niui. Tarp mūsų buvo tyla” 
(Prasilenkimo valanda).

Koks glaudus ryšys tarp liki
mą svarstančių žmonių ir gam
tos, tarp sprendimo laukiančių 
dviejų širdžių ir baltai žydinčių 
tylių kmynų! I

Deja, rodos, jauti, kad laimė 
turi praeiti pro tuos du hamsū- 
niškus gamtos vaikus, kad plėve 
nanti sodri gyvastis, balsganai 
nakčiai suklusus, visti svoriu 
suslėgs brandžią svajonių moti
nystę. Ir iš tikrųjų, juodu skyrę 
tiltai susprogdinti ir atsiskyri- • 
'irias vos panėšama našta užgula , 
pečius.

“Tėviškė paliko ir viskis, vis- 
kas joje. Mario meilė, ihaiio kū
dikis, mano gimstančio kūdikio 
riksmas. Aš nespėjau įsitverti į 
greitą buities vežimą ir likau 
nublokštas į kelio dulkes”.

(Nukelta į šeši puslapį

knygas, M- Katiliškis, dar Lie
tuvoje parašęs. “Seno kareivio 
grįžimo” apsakymų rinkinį ir jį 
praradęs, tremtyje pasirodė tik 
su šešiomis beletristinėmis khy-

CHARLES kUlBĖLIS (Cuber)

Gyvenęs Chicagojfc

Mirė 1981 rii. kovo 12 d., sulaukę? 89 mėtų amžiaus. 
Gimęs Lictuvojte. Amerikoje išgyveno Gi) metus.

Paliko nuliūdę: draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6815 S. 
Western Ave., Chicago, Ill.

Šeštadienį, kovo 14 d„ 10:30 vai. ryto iš koplyčios bus 
lydimas į Nekalto' Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Charles Kuibelio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Pažįstami ir draugai.

I^idoluvių direktoriai; John Evans Jr. ir Stasys Evans.
Tel. 737-8600.

I

TUVIŲ DIREKTORIUS

CIIARL STASUKAITIS
vėsinama laidotuvių koplyčia

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344
į

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagoa

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AM8ULANS0
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PRILUPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1IUANICA AVĖ. TeL: lArd. 7-3401

BUTKUS - VASA1TIS
1446 Su. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-li38-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) .

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

*354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1111
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M1R£ MARIUS KATILIŠKIS
I Brighton Parko, uratesdamas 

(Atkelta iš 5-to puslapio) I ,n,.nuin(.ra[U) įteikė $6 už kalen- 
duriu. Dėkui.

Edvardas Papendik iš PROFESSIONAL INCOME TAT

Jausdamas karo niokojamos 
gimtosios žemės stichiją ir gai
vališkų jausmų Č urlioniškomis 
Maiių sonatomis išsiliejimą, ra
šytojas liūdnai reziumuoja: ‘"Ki
taip negalėjo atsitikti. ..

Rodos, kitaip negalėjo atsitik
ti nė Mariui Katiliskiui. Ir jis, 
kaip tos novelės i niūrią vienat
vę nustumtas veikėjas, su šilta 
meile žiūrėjo į savo parašytus, 
bet dar neišbaigtus kūrinius ir

“Dirbčiau, jei galėčiau. Tas 
“’miškais atėjęs” ir nuėjęs “ru
duo” man. galbūt, labiau, negu 

>kam kitam, yra gyrvas ir vis ne
baigtas reikalas. Tartum kokia 
atvira žaizda”.
j žaizda nesugijo: jo saitai nu
trūko su išore, su praeitim, su 

• dabartim”...
J. Kvzmickis

(Iš Europos Lietuvio)

S Vyras, kuris manosi esąs 
gudresnis už savo žmoną, yra 

•vedęs tikrai nedurną moterį.

, — Dėkui Albinui Beniuliui, 
Visuomenininkui ir teisininkui, 
už vizitą Naujienose ir už re
dakcijos nario aplankymą. Dė
kui už Įteiktą $10 auką.

— Ponia Anna Gaushas iš Hot 
Springs, Ark., lankosi pas savo 
sūnų, kurio duktė ir jos anūkė 
Noreen išteka kovo 21 dieną. 
Ta proga ji aplankė Naujienas, 
ankstyvai pratęsė prenumeratą 
ir Įteikė $10 auką.

— Jonas Lengvinas iš Gage 
Parko, žinomas vilų savininkas 
Union Pier vasarvietėse, lankėsi 
Naujienose. Dėkui už vizitą, 
ankstyvą prenumeratos pratęsi
mą ir už $16 auką.

— Dėkui Ignui Petrauskui, 
(R.) LB Marquette Parko apy
linkės pirmininkui, už labai ver
tingą bendradarbiavimą ir už 
$15 auką.

| STASYS ŠAKINIS į
j lietuvis DAŽYTOJAS >

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107 j

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą: 

American Travel Service Bureau 
8727 S. West»m Avt^ Chicago, BĮ. 60643 

Telef. 312 238~?787
• NtmofcaM pstiroAvVEA! afcakant lėktuvą, traukinių, laivų kelio. į 

nlq (cruises), vienbučių u automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda-:
kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; j

Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje Ir teikiame inf^r-j 
taacijpg visais telionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais tik telxu rezervuoti rietu —. ------ — .------ <-------- ---------
B inksto prieš 45-60 dienų. <v^j*'** pareikšti kviečiami visi Chica-

gos lietuviai-ės. .
_________ _  j Susirinkimui pasibaigus (ca

7 vai. vak.), visi jo dalyviai su 
šeimdmis ir bičiuliais maloniai 
kviečiami šeimyniškai vakarie-

--------------------------------------------------------------------------------------

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. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ' i 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik_ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 

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

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

Antanas Bendoraiils iš 964-9207

F’RJ CONSULTINGio.-c. Dėkui už vizitą, anks-
i prenumeratos pratęsimą ir «

Ponia J. Stanaitis iš Mar- 
|ue+t;j Parko įtaikė $10 auką už 
kakndoriy. PUvilas Burneikis 
įteikė Dėkui už vizitus ir

Inž. A. Pautienis, Euclid, 
Ohio, žinomas visuomenininkas 
ir ALTo veikėjas, pratęsdamas 
prenumeratą, parėmė Naujienų j 
leidimą $20 auka. Dėkui.

— Dėkui S. Piemenei iš Oak
Lawn, Ill., už gerus linkėjimus 
ir už $5 auką kalendoriui.

— Kazys Tautkus iš Melrose ’ saIė/e> 2155 W. 17th St. 
Parko, žinomas spaudos bendra- *ara^ Praš°nii susirinkti laiku, 
darbis ir visuomenininkas, kar-1 ei. aPsvarstyti klubo pava

sarinio banketo ruošos reikalus. 
Banketas Įvyks balandžio 25 d. 
Vyčių salėje. Klubo Valdyba

■— Viktoras Šimaitis pildo

lu su prenumerata atsiuntė pen-
kine už kalendorių. Dėkui už 
auką ir už raštus.

Ernestas A. Leifert iš Mar-
quelle Parko kariu su prenuine- į ^COME TAX Šimaitis Realty 
rala atsiuntė $6 -auką. Ponia • Ista*g°je, 2951 W. 63rd Street. 
Anna Makauskas iš Clarendon ■ Darbo valandos kasdien nuo 
Hills atsiuntė 2 dol. už kalen- ’ va^- ryt°. Tol.: 436-7878 arba 
dorių. Dėkui. (Pr.)

— Kazimieras Senikas, Gage ~ Dengiame ir taisome visų Į
Parko gyventojas, po gerai pa- r^šių stogus. Už darbą garan- 
vvkusios operacijos B'arringtono ir
Good Shepherd ligoninėje ir gyd. x' 
čiurio globojamas, jau rengiasi] - • - 
grįžti namo labai laukiančios jo Į vos žemėlapįTiškišta Deveniu 
šeimininkės Šalčiuvienės ir ko- ■ Kultūrinio Fondo, galima isigvti 
legų Juozo Venclovos, V. že- ■ 
maičio bei kitų.

—SLA 134-tos Moterų kluopos ’ P-O. Box 10782, St. Petersburg, 
susirinkimas į 
kovo 14 d., 12 vai., Chicago Sav-
ings bendrovės patalpose, 6201 j _ Ruošiamos mirusios auto. 
S. Western Ave., Chicagoje. Vi-.rės meno parodos> Parodose bus 
sos narės kviečiamos dalyvauti.' išstatvta a a; dai]ininkės Ados 
Po susirinkimo bus vaišės. V-ba ( peldavičiūtės kūriniai. Pirmoji

— Zarasiškių klubo narių su- paroda'bus atidaryta New Ybr- 
sirinkimas šaukiamas sekma- ke š.m. balandžio 4 d. Vėliau pa
dienį, kovo 15 d., 2 vai. popiet r0<^a bus perkelta Į Torontą,

i Can., ir po to į Chicagą.
1 — Š. m. kovo 29 d., sekma
dienį, 2:30 vai. popiet Floridoje, 
Miami Lietuvių klube, bus vai
dinama komedija “Uošvė į na- 

I mus — tylos nebus”. Vaidinimą 
1 atliks vaidintojų grupė iš St. 
į Petersburg. Ruošia šaulių Auš- 
I ros kuopa. Prašome visus lietu
vius atsilankyti į linksmos ko
medijos vaidinimą. K. P.

| — VERTINGIAUSIA DOVA- 
j NA — lietuvio dailininko meno 
; kūrinys. ČIURLIONIO GALE- 
; RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
' Chicago, Ill. Telefonas — Mid- 
. land Savings darbo valandomis 
254-4470, kitu laiku 434-6155. V

— Kazimieras Senikas, Gage

Įvyks šeštadienį,' 33733. Kaina $6 -Į- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

■ r III MM I ■IM'M I ■■ I ■ c

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Skautai pasiruošę sutikti pavasari

763-0337.

• esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

—J. Andriaus sudaryta Lietu- 

siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas,

METINIS SUSIRINKIMAS

Chicagos Lietuvių Tautinių 
Namų keturioliktasis metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
1981 m. kovo 21 d. (šeštadienį) 
4:30 vai. p.p. nuosavuose na
muose, (>122 S. Kedzie Avenue, 
Chicagoje, Ill.

Susirinkime sprendimo teisę 
turi tik LTN nariai, bet jame 
dalyvauti ir. savo pasiūlymus 

SIUNTINIAI l LIETUVA
MARU A NOREIKJKN1

HM w*»t iMi St, CMokc*. hl I0S2I « Tai. WA L-2W 
Diriellr paalrlnHmaj gero* rdžlec Įvairių preJdg.

MAISTAS II EUROPOS 5 AN DILIŲ
ljl^u< ■ <į'MM1 1 W ■*^^*'*» " **> .^1——R*

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS 8ERYIC1

nei loję*pat salėje. Mokama $6 
už asmenį. Vakarienei iš anksto 
registruotis pas Juokią Andra- 
suna, tel. 523-0227 (laiške na
riams buvo nurodyti kiti tele
fonai).

rt^LP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

LIVE-IN 
HOUSEKEEPER

GENERAL HOUSEKEEPING 
& CLEANING DUTIES.

Also CHILD CARE for 3 & 4 yr. olds.
Own room. Call in teh morning 

between 9 & 12 
471-9750

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

MARQUETTE PARKE išnuo
mojamas 4 kamb. butas su šili
ma, antrame aukšte.

Skambinti 436-8036

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

MURPHY’S PARTY RENTALS

Party - Banquet & Conven- 
tio'n Equipment.

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

HAPPY EASTER

DO DROP SEWERAGE
S5 discount on repairs with this ad.

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 weekend 
May 23-24 at Kenosha County Fair 
Grounds, Wilmot, Wis., Hl.-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

SHOPPING? DROP IN!!!
NEW ARCHVIEW RESTAURANT

3480 S. Archer Ave.
254-4862

OPEN" 24 HOURS 
'“HAPPY EASTER”

ORGAN - PIANO -ACCORDION
LESSONS IN YOUR HOME 

BY A PROFESSIONAL MUSICIAN. 
Special Values on Instruments 

Now Available.
DONALD REFTSMA
5234715 385-2485

į & ACCOUNTING SERVICE ’ 
T * i * w v ■ « J v • 1 IL 1C» 1 iri £

i
Individual & Business 

Presįo Accounting Service

’ INCOME TAX RETURNS taxing you?
i There is someone who cares... a pro
fessional tax consultant, dedicated to 
personalized ser vice — thorough and 
expert research to help you save cash. 
For ah appointment weekdays week

ends, evenings — 853 3369.

ED OLESKY 
Auto Body And 

Fender Repairing 
438-4441

Happy Easter

CARPENTRY SERVICE
Remodeling, repair, new 

const. Free estimates.
Call JOHN SUTTON

RENT IT AND SAVE 
ROUTE 12 RENTAL

1701 N. Rand Road 
y2 Mile S.E. of Palatine Rd. 
Bill - Fran Simon, Owners 

Wish Everyone a Happv Easter
CL 3-4404

Notary Public

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

- ® MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- 

REDYK TRAVEL INC. | duoti. Neaukšta kaina. 
“Complete Travel Service’’

Individual - Group - Charters |
. / CHI-WAW-CHI • | 

Mowimy Po Polsku |;
4302 W. 55th St. 585-2734 5

' FOR ALL YOUR 
PAINTING NEEDS

AT REASONABLE PRICES 
Call MICK: 279-119(5 

Quality work. Exc. references. 
Free estimates.

CEMENT WORK 
PATIOS-DRIVEWAYS-GARAGES ! 

Floor Steps - Walks-Replacements | 
598-4488

Rich Buss Wishes All 
a Happy Easter s

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
■....  savybę Chicagoje ar bet kur

completeji^OME^REPAiRS | Amerikoje, prašome skambinti 
Kitchen and Bath. L ar užeiti j mūsų Įstaigą.

Koofingbpfintin?e& Siding. Mes visuomet pasiruošę
Jerry’s Home Care Serv. Ine. | jums patarnauti.

698-5898 5 Mes priklausome MLS
j ir turime kompiuterį.
' Virš 500-tai namų pasirinkimai

FOREMOST LIQUORS 
“Pay Less - Get More” 

2000 W. 35th St. 254-7066

_
-

Foremost Wishes Everyone 
a Happy Easter

FOR THE BEST
IN PROFESSIONAL TAX AND | 

ACCOUNTING SERVICE
Lou Battiato-Burke A Co. 2
Certified Public Accountants

236-5972 628-02861

Professional Carpet Cleaning 
<£ Upholstery Cleaning 

ESTIMATES FREE 
24 HR. SERVICE 

745-7757

^BII WM ’WW IWI.M Mrs

CORNER YELLOW BRICK OCTA
GON BUNGALOW, stained glass bay 
windows, 3 bedrooms. Full attie. 
Recreation room, including kitchen, 
bath, bedroom. Gas heat. 2 car drive- 
in brick garage. S88.900. ■

. Call Monday & Friday after 6 P.M.
I 434-0055

FIFTH WHEEL RESTAURANT j
Specializing in Omelettes

Perch special — All you can eat 2
Weds. & Fridays. Fried Chicken— ]

All you can eat on Thursdays. į
Your Hosts Steve and Pete
Wish All a Happy Easter

Open 7 Days 6 AM — 12 PM |
11601 S. Western 233-2323 į

1 ’ REAL ESTATE _ OUT OF TOWN
...:____ ; Namai, žemė — Už miesto riby

■ MARQUETTE PARKE savininkas par-
■ duoda 7 kambarių mūrinį namą, ge

ras šeimai, 4 miegami. 1 pilna vonia.
! 2 pusvonios. Įrengtas skiepas ir 2 ma

šinų garažas.
Arti 69-tos ir Rockwell- 

Skambinti 434-1368 arba 436-4655

Phone 488-9772
EDDIE L. ALLEN'S
SERVICE GĄRAGE

Complete Auto Repairs
Inside Parking Available

Felton Nelson
Lincoln Fields Mechanics

Complete Body Repair
MEGEE BROS.

542 E. 75th St., Chicago, Ilf. 60619

John Stanevičius 523-1249 |
COLLISION EXPERTS

COMPLETE MOTOR - BODY - 
FENDER REPAIRING - 

. PAINTING
2637 West 47th Street

i --------- —

I • šikšnosparnis, pakibęs že- 
ff myn galva, nusišaipė: “Štai ir 
j apverčiau visą pasaulį aukštyn 1

kojom!’’ 6 — Naujienos, Chicago, Ill., Saturay-Monday, March 14-lfl, 1981

ŽanU — P»rd«vlmvl 
R£AL ESTATE FOR SALI

Namai, žemi — Pirchvlrww? 
RSAL ESTATi FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JS 2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJIMA1S.

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22'2 W. Cermak Road Chicago, IU. Tel. Virginia 7"7745

BUTŲ NUOMAVIMAS
.* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 Sc. Kedzie Ave. — 778-2233

Insurance, Income Tai

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

fe;WN3GHSO5?HOODl
Group rrėauv group

We’ll help you make the right move.

BUDRAITIS REALTY CO 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

PARDUODAMAS KETURIŲ KAMBA
RIŲ LIUKSUSINIS KOLONINIS NA
MAS. Pustrečios maudynės, pilnas 
nas rūsys, šiaurūs vakarų Buffalo 
Grove priemiestyje. Aptvertas kie
mas. židinys. Daug priedų. Geros 
paskolos.

Ta pati $108,000 kaina
Skambinkite Marilyn nuo 9:30 vai. 
ryto iki 3 vai. popiet 459-0710. po 
6 vai. vak. telefonuokite 459-0367.

SAVININKAS PARDUODA
2 butų, fi metų senumo mūrinį 
narna su baldais, 2 mašinų gar.

į t.

Informacijoms rašyti:

108 McMahon Dr.
Hot Springs, AR 71901

Tel.: (501) 623-2891

I JOHN GIBAITIS I
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave, 
(312) 776-8700

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

General remodeling i 
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. * Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

f DAŽYMAS IR REMCDE-’ 
L! AVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
I GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenus 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas Ir Taisymu 
*546 West 6^th Street 
Tel. REpubllc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenu«, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

«. f I M X U I

Notary Public
IHCOME TAX SERVICE 

<259 S. Maplewood. Tel. 25^-745< 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

homeoviiners rouw
F. s Ž2 petit, Agent 
3202 Vi W. 95th St 
Ev«rg. F*rk, 111. 
40642, - 424-*654

State Csrro Fue/mjJ CaffiKy Xynpaoy

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą. 
Tdefonuoti 778-8000

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPtNAS į

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
Ud 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

9 vai- ryto iki 12 vaL (L 
Ir pagal su si tarimą.

Tec 776-5162 arba 776-5161
2649 Wot 63rd Street

CMcmto, UI. 60629




