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“LIETUVA ATSISAKO BŪTI NUTILDYTA RAŠO ŠVEICARU ŽURNALAS
Ženevoje prancūzų kalba lei- nąs šį tą per Lietuvoj gyvenan- J 

džiamas šveicarų žurnalas L’Im- čia seserį. (Elta)
pact savo 1980 m. gruodžio nu
meryje išspausdino J.G.IE Hoff- 
manno straipsnį, pavadintą ‘'At
siklaupus geriau: kautis: Lietu
va 1980M. Straipsnio pavadini
mas simbolizuoja religinės ir 
tautinės rezistencijos derinį. \

Hoffmannas- ragina Vakarus 
atkreipti dėmesį į Lietuvą “ne 
Vien dėl lo, kad pasipriešinimas 
komunizmui ten yra faktas, bet 
ir dėl to, kad priemonės, ku
riomis Maskva siekia savo tiks
lo, įžeidžia Sovietų, parašą po 
Helsinkio sutartimi ir dabartinę 
konferenciją Madride paverčia 
farsu, kurio objektas — žmo
gaus teisės”.- Jis išvardina aš
tuonis Lietuvos pogrindžio- pe
riodinius leidinius ir pabrėžia jų 
svarbą: “Tauta atsisako būti 
nutildyta. Tauta nesiliauja pro
testavusi prieš jos. nepriklauso
mybės užgniaužimo’ fDeteisėtu- 
mą ir prieš- priemones,- iurių 
imamasi sunaikinti Jbs kultūrinį 
autentiškumą..Centrinė .val
džia atrodo esanti pasiryžusi iš
trinti bet kokį tautinio gyvybiš
kumo ženklą,.. Ukrainoje, Es
ti j oje, Latvijoj e; ■ iri. -iąe t u voj e 
—■ tautęsei ’ Liirios sūkild prieš 
kolonializmą. " •' *

Hoffmarinas klausią^/‘Ar 'Va- 
karų demokratijos ifedride* iš
drįs imtis atsakomybės ir .veik
ti? Gal jos bus ryžtingesnės,, jei 
jo's žinos tikrą padėtį Sovietų 
pavergtose šalyse. .. Todėl po
grindžio leidiniams reikia su
teikti dėmesio, kurio jie nusi
pelno”. Jo žodžius seka išsa- 
mįos ’ištraukos "iš savilaidinės 
Pastogės ir LKB Kronikos: Pa
grindiniu savo informacijos šal
tiniu Hoffmanas nurodo’ VLIKo 
leidžiamą ELTos biuletenį ang
lų kalba. Jis pamini; kad 1980m. 
rugpjūčio ųiėnesj buvo išleista 
“ypač įdofhi’^'biuletenio spe
ciali laidą, 

‘ ' * * *
ŽYPRĖS KANČIŲ KELIAI 
BARAŠEVO LAGERYJE

NUMATOMA REFORMUOTI 
“REAL ESTATE TAX’’

CHICAGO. — George Dunne, 
Cook County apskr. prez., pra
nešė, kad gautas raportas iš spe
cialiai paskirtos komisijos ne
kilnojamo turto apmokestinimui 
tyrinėti, numato, kad ateityje 
mokesčiai bus išdėstyti ketu
riems terminams. Dabar moka- j 
me mokesčius du kartus Į me
tus — kovo’ ir rugpjūčio mėne
siais. Pagal naują planą numa
toma: sausis, kovas, birželis 
rugsėjis, šiąis mėnesiais bus 
kolektuojami mokesčiai.

Cook County kontrolierius 
Bek nurodė, kad šitoks mokes
čių (taxes) mokėjinio terminų 
pakeitimas sutaupys apie 100 

L milijonų dolerių mokamų nuo
šimčių už paskolas. Mėnesių 
pakeitimai bus .daromi kiekvie
nais metais. PavyzdžiuF,. pirmas 
pakeitimas: sausis, kovas, bir
želis, rugsėjis. .Sekantiems..me
tams: gruodis, vasaris, gegužė 
ir rugpjūtis. Taip bus keičiama 
visus ff4Tiėt?is>.Po devynęfiu me- 
t u mokesčius ■iriokėsnne^užtjję-. 
gančius metus/ er fie kaip’ dabifr 

:—metais vėliau’

/. ■

ir 
is-

Prezidenlas Reaganas nesusitiks su Brežnevu, kol Maskvos 
Meroristai riėaptnns ir nešaudys į Amerikos- -itnbasadas-Sal- 
vadore, Kosta Rikoje ir kitose Vidurio Amerikos valstybėse.Pensilvanijos gubernatorius paskelbė lietuviu Vasario 16 dienos šventę

GU-B. DIGK THORNBURGH VASARIO 16 DIENA
PASKELBĖ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

“Amnesty International” vo
kiečių skyrius, kuris rūpinasi 
Algirdo Žyprės reikalais, prane
šė, kad jis šiuo metu kalinamas 
Baraševo politkalinių lageryje, 
Mordovijoje, Tenguševo rajone. 
Jo adresas:,321.000 Mordovską- 
ja ASSR, Tenguševskovo r-na, 
Poselok Baraševo, Vilt n/ja- 
ZHkh 385/3-5. Jis turįs su ma 
šina pagaminti 85 poras piršti
nių į dieną, tačiau įstengiąs jų 
pagaminti tiktai 12. Manoma, 
kad jo sveikata palaužta.

Iš užsienio siunčiami pakielai, 
atrodd, jo nepasiekia. Jis gau-

KALENDORĖLIS

Kovo'TOr Juozapas, Rimtailė, 
Prutenis, Badautas.

Šaulė teka 5:57, leidžiasi 6:01.
Oras vėsus, gali snigti.

i Prez. Reagano paruoštas 
j biudžeto apkarpymas palies ir į 
1 jo gimfojo miestelio Dixon, 111.. •

’The Dixon Developmental padieni stipriais šautuvais gink- 
Ccntcr”, kuris priklauso Sveika- }Iuoti teroristai privažiavo prie 
los departamentui. Iš šio centro ambasados San Salvadore, 
bus atleista -182 tarnautojai iki Į P^eido kelis šūvius, gerokai ap

• raižė ambasados mūro sienas ir 
vėl eis sargybą j |angUS Vėliau moteriškas balsas 

Į telefonu pranešė, kad ambasa
dą . apšaudė ta pati teroristinė 
grupė, kuri prieš dvi savaites, 
apašudė Amerikos ambasadą.

Kitas pranešimas iš Kosta Ri- 
kos valstvbės sako, kad antra- I . ’(dienį buvo paleista raketa į 
Amerikos marinus, vykstančius 
pakeisti ambasados sargybas. 
Sprogimas sužeidė penkis asme
nis. Sunkiausiai sužeistas mari
nas Steven Garcia iš New Yor- 
ko, kuriam sulaužytos abi ko
jos; ne taip sunkiai sužeisti yra 
Jerome Walters is New Yorko

— Marinai
prie Baltųjų Rūmų. Jie stovės! 
prie vizito' durų, vakariniame ( 
Baltųjų Rūmų sparne. Nixonui , 
pasitraukus iš prezidento parei
gų, šios sargybos buvo panai
kinto.

SAN SALVADORE KULKOMIS SURAIŽĖ AMBASADOS SIENAS, LANGUS
KOSTA RIKOJ SUŽEIDĖ TRIS MARINI’S, VYKSTANČIUS 

KEISTI SARGYBAS PRIE AMERIKOS AMBASADOS

WASHINGTON, D.G. - - Ant-1 SAN SALVADORAS. — Ant- 
radienį du nežinomi asmenys 
iš pravažiuojanico mažojo sunk
vežimio apšaudė Amerikos am
basada San Salvadore. Paleista c
iš automatinio šautuvo 10 šūvių, 
kurie nieko nesužeidė ir jo'kių 
nuostolių nepadarė. Ambasadą 
saugoja JAV marinų korpuso 
kareiviai ir Salvadoro naciona
linės gvardijos sargybiniai, ku
rie susilaikė nuo šaudymo.

šeši Chicagos policininkai 
tardomi ryšium su vagystėmis 
iš parkinimo dėžučių. Tos vagys
tės tęsiasi jau keleri metai. Spė
jama, kad vienos savaitės bė
gyje visame mieste pavagiama 
apie 3,000 dolerių. Tardymas 
buvo pradėtas penktadienio nak
tį, areštavus policijos patrulį!J 
Peter Santord. Detektyvai jį|‘r E. Roberts iš Robins- 
areštavo beplosiant parkinimo; dale, Minn. Vietinis vairuotojas.

Emilio Carnacho buvo šipuliais 
lengvai ’įžeistas, kaip ir kitas

■'dėžutes.:-.:*:- ,-
— Jšvietinti Bikini salos, Pa-

Emilio Camacho buvo šipuliai

žmogus? kurio pavardė nepa-

PRIĖMĖ PASAULIO 
KŪRIMO TEORIJĄ

LITTLE ROCK, Ark. — Ar
kansas valstijos teismas leido 
vietos mokyklose dėstyti dvi pa
saulio kūrimo teorijas. Viena 
teo'rija liečia evoliuciją, p ant
roji aiškina Pasaulio kūrimo is
toriją pagal Bibliją.

Jeigu teismo nutarimas bus 
priimtas, tai jis įsigalios tiktai 
nuo' 1982 metų rudens.

Evoliucijos teorija kelis kar
tus buvo keliama Arkansas teis
muose. Buvo bandoma uždraus
ti mokyklose dėstyti evoliucijos 
teoriją, ėjo ilga “beždžionių by
la”, bet dabar tas reikalas vėl 
grįžo per mokyklų dėstymo pro
gramą. Arkansas seimo atsto
vai turės' tuo reikalu dar pasi
sakyti. Teisėjas patarė Arkan
sas mokyklose dėstyti evoliuci
jos ir biblinę pasaulio kūrimo 
teoriją.

HARRISBURG, Pa. — Pensil
vanijos gubernatorius D. Thorn
burg, turėdamas galvoje lietu- 

i vių tautos kovą už savo krašto 
laisvę pietiniame Baltijos jūro’s 
pakraštyje, skelbia Vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybė diena.

Lietuviai, paskelbė nepriklau
somybę 1918 m. vasario 16 d. 
siais metais jie mini 63-ąją ne
priklausomybės sukaktį. Guber
natorius nori, kad visi Pensil
vanijoje gyvenantieji lietuviai, 
lietuvių kilmės amerikiečiai mi
nėtų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį. Jis kvietė visus Pensil
vanijos gyventojus gejbti lietu
viams brangią kovos už laisvę 
dieną.

Pensilvanijos gyventojai mini 
savo 300 metų sukaktį. Mes pa
tariame visiems Pensilvanijoj 
piliečiams gerbti lietuvių 
stangas tapti laisvais.

Pensilvanijos lietuviai, jų 
ganizacijos ir draugijos
dėkingos gubernatoriui Diek 
Thornburg už jo proklamacijos 
paskelbimą. Ji buvo perskaityta 
Povilo P. Dargio vadovaujamoje 
Lietuvių radijo valandoje.

UŽDRAUDĖ POLITIKAMS
SAKYTI KALBAS

TEHERANAS. — Irano įta
kingiausias mula Chomeini, iš
klausęs valdžios atstovų tarpu
savio ginčus, nutarė pats neši-, 
kišti Į prezidento ir premjero ne
sutarimą, bet nutarė sudaryti 
komisiją, kuri išnagrinėtų nesu
sipratimus. kilusius tarp prezi
dento Bani Sadr ir vyriausybės 
premjero Rajai. * - v

Chomeini uždraudė ministe- 
riams sakyti viešas kalbas, 
riose būtu liečiamas krašto 
zidentas, premjeras arba 
ministerial. Nesusipratimus
nisteriai privalo pranešti savo 
viršininkams, bet nieko viešai 
apie tai nepasakoti, spaudoje 
nerašyti ir radijo bangomis ne
paskelbti. šio jo patvarkymo ne
klausantieji bus pašalinti ir ati
tinkamai baudžiami.

ku- 
prc-

mi-

pa-

or- 
yra

PABRANGO DEGTINĖ

VARŠUVA (UPI). — Antra 
dienį Lenkijos valdžia pakėlė 
degtinės kainą 50%. Tai pada
ryta kovojant su alkorolizrriu. 
Dabar kiekvienam lenkui tenka 
2 galonai spirito per metus. 
Pantie vodkos anksčiau kainavo’ 
$4.40, o dabar kairiuos ?7. Vyno 
kaina pakelta 15%.

Kainos pakeltos ne vien ko
vojant su alkoholizmu, bet ir 
dėl javų bei bulvių trūkumo.

— Gulf naftos korporacija 
už 325 milijonus dolerių perka 
anglių kasyklas iš Kemmerer 
Coal Co. Didžiosios naftos kom
panijos stengiasi supirkinėti na
tūralius gamtos resursus, iš ku
rių atėftvje būtt^gatįma gamin
ai nifhį. :

— Popiežius Jonas Paulius II 
priėmė 50 ukrainiečių delegaci
ją, vadovaujamą Filadelfijos ar
kivyskupo Stefano Sulyk ir Či
kagos vyskupo Inocento Lotoc- 
ky. Ta proga arkivyskupas Su
lyk kalbėjo per Vatikano radiją 
ir pakaltino Sovietų Sąjungą už 
religijos persekiojimą

•pakto valstybių manevrai Len
kijoje. Sovietai užtikrino, kad 

nedalyvaus dau

LENKIJOS ŪKININKAI 
RUOŠIASI STREIKUOTI

VARŠUVA. — Nors Lenkijos 
vyriausybė susitarė su Solida
rumo unija, kad Radom o mies- 
(e streiko nebus, tačiau ten
ūkininkai yru pasiruošę strei- manevruose 
kuoti, jei jų skundai nebus iš- giau kaip 25,000 karių, todėl jie 
klausyti. PrieUstreikė pasiruošę neprivalo jų skelbti tarptauti- 
prisidėti visi medžių kirtėjai nėms institucijoms. Tačiau ma- 
bei apdirliėjai Jt jBygdt šSaus 
apylinkės ukiniękaiL >

Premjero" pavactūotojas Mie- 
czyslaw Pakowški sutiko pa-’ 
siųsti’ komtsIjĄ; ■ -v-d

noma, kad manevruose daly
vaus* 30,000 Lenkijoje esančių 
karių, čekų užsienio reikalų 
ministeris* pareiškė, kad Lenki
jos padėtis yra panaši į čekoslo-

Tuo tarpu artėja Varšuvos vakiĮos padėtį 1968 metais. . . A B k

cifiko vandenyne, gyventojai iš- skelbta 
kėlė bylą JAV, ieškodami atly- j 
ginimo už jų tėvynės sunaikini-į 
mą bandant atominę bomiiąl .<^*nias’ išpuolis siekia
1946 -melais. Ieškinio sum^Č.-^-protestą prieš prezi- 
$450 milijonų. Jie noiT g^ti-ąVJ denfo Reagano ^politiką Salva- 
gal i anksčiau jų gy.ventą-A’-ieto- 
vę, bėt galimybių yra? nedaug, 
nes <Iar ir dabar toji , sala yra 
radioaktyvi.-; ’ "■ ..

C

— Tdvota “automėbiliu kainos 
pakeliamos, vidutiniškai, apie 
252 dolerius, t.y. 3:9 proc. Taip 
pat pakeliama kaina ir kai ku
rioms specialioms dalims. Auto
mobilių,’ invė'hto'riziiotų pas ma
šinų pardavėjus 
neliečia.

Tuo laiku Salvadorą lankė 
JAV Kongreso atstovas Clarence 
D. Long, demokratas iš Mary
land valstijas, finansų tvirtinimo 
komisijos pirmininkas. Jis yra 
priešingas karinių patarėjų bei 

I ekspertų siuntimui j Salvadorą 
| ir skyrimui tam tikslui lėšų. 
Savo tezėms patvirtinti jis lan
kėsi Salvadore. Atstovas Long 
tą dieną lankėsi JAV ambasa
doje ir tik pusvalandį prieš ap*

Spaudos konferencijoje atsto- 
j vas C.D. Long pareiškė, kad am-

m x i r • basados apšaudymas tik patvir-Ten irgr telefonu gautas pra-1 . , . \ . L L. ,°, , - . ,v T. ... i tina, kad ten nereikia siųsti ka- nešimas^ kati sis ispuohs siekia . . , .r rimų patarėjų, kuriems adrm*
nistracija skiria penkis milijo
nus dolerių. 1954 m. prezJdęnfeš 
Eisenhoweris irgi siuntė tik pa
tarėjus į Vietnamą. Aš noriu 
tikėti, kad prez. Reagano pa
reiškimai yra nuoširdūs. Jis tSip 
pat pareiškė, kad Salvadoro pa
reigūnams siūlė savo kareivius 
apmokyti Amerikoje ir prezi
dentas Jose Napoleon Duarte 
šios idėjos neatmetė.

Salvadoro politikos priešinin
kai paskelbė planus rengti pro
testo mitingus bei maršus prie 
Pentagono', 
gūžės 3 d. 
apie 100,060 
koordinatorė 
reiškė, kad

doro atžvilgiu. Bet aiškiai ma
tosi, kad bandoma keršyti pre
zidentui -Reaganui ir sekretoriui 
Ilaig už savo pasisakymus prieš 
So.’ Sąjungos palaikomus tero
ristus ir už atsisakymą susitikt 
su Brežnevu.

— Harvardo universiteto pro- i 
fesorius Arthur Schlesinger Jr.' 
pataria nesipriešinti prez. Rea.

Sovietų valdžia laukė skubaus 
prez. Reagano pranešimo apie 
sušitjkirhą su Reargann; bet to- 

šis pakėlimas kio pranešimo negavo.
Nežiūrint Maskvos spaudimo, 

prezidentas nekreipia didelio 
j dėmesio į Brežnevo reikalavimą. 
Prezidentas nenori vykti į susi 
likimą su Brežnevu, kada Sovie-

gano ekonominėms programoms, tų ag;ntg. (bro spaU(Ijmą j pie.
kurios turėtų būti išbandytos. tų ir Vidurio Amerikos valsly-

— Irano' kariuomenės vadai bes. Rusai ir su rusais glaudžia’ 
pripažįsta, kad Irako kariuome
nė yra geriau organizuota, turi 
geresnius ginklus ir-didesnį pa
siryžimą.

bendradarbiaujantieji kubiečiai 
daro spaudimą Į Nikaragvą, 
Salvadoru, Hondūrą ir net Gva
temala.

Protestai įvyks ge- 
ir juose dalyvaus 
asmenų. Protesto 
Jean Bowdish pa
dalyvaus civilinių

teisių, prieš karus nusistačiusių, 
studentų, religinės ir homosek
sualų grupės.

— Antradienį aukso uncija 
New Yorke kainavo $507.

300 Miles

Gulf of Mexico

;PEN INSULA • BAHAMAS~

COLOMBIA

Kubos paruošti agentai braunasi į visas Vidurio Amerikos valstybes ir kursto vie
tos gyventojas prieš JAV. Kubos agentų yra Panamoje, Kosta Rikoje, Nikarag

voje, Gvatėnulo jė If Šaiwi<(of«.
a' — a* » 1—-« » ♦ ą * ■ ■ . . _

BELIZE

■trice tty į

Pacific Ocean
—EL SALVADOR

New Orleans
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CUBA * DOMINICAN
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GYVENIMO NUOTRUPOS
IŠTIKIMA DRAUGYSTĖ

a * Family Health Information

morning, you're

vadiname 
kuriuose 
išmintis.

ais 
v ar

kad 
ant 
ant

health 
'NcOW*xnO, 

. JAR J
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— Specialistai nustatė, 
vaikams nesveika miegoti 
pilvo. Geriau migdyti juos 
nugaros.

A. TAMULYNASPATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

kirtumas tarp patarlės 
ir priežodžio

mti, neturi 
Į)ri. žodžiai 
;a tik saki:

per “Aidlį” 
pranešimus, 
kad jaučia

Bostone įvykti
ALTo suvažiavime, prof

Patarlių ir priežodžiu 
kilmė

Laikės tol Įkibęs, kol jėgos ji apleido.
0 kaip tas vyras? Deja, mums gėda pasakyti, 
Kad mažai kas gali bėdoje šun. pamainyti. 
Ko] šuo neleido lokiui vyro pulti, 
Jisr šautuvą pagriebęs, pasiskubino prapulti. 
Yrą nesunku draugystę gražiais žodžiais išda

binti, 
Bet tikrą draugą galima tik bėdoj pažinti.

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 psl 
kaina $3, gaunama Naujienose.

It’f important that family 
m<<iical information be read
ily available to emergency 
medical personnel or whoever 
Hnt arrives at the scene. A 
•wief medical history of each 
family member will quickly 
alert rescue squads, para
medics or other individuals 
to handicaps, allergies or 
other special family health 
problems.

Just fill out a Family 
Health Information form. 
PUce te a 
gUm jar. Apply an attentm-

neturi aiškios 
“Nei pakartas. 
Nusiminė, kaip 
, “Tinginys ir

Many accidents and health 
emergencies occur in the 
bo=ne each year. And many 
complications can be avoided 
by taking preventive steps for 
yoar family’s health and safe-

Sunku nustatyti griežtu ribu * * *■ 
tarp patarlės ir priežodžio. Kar
tais la pati posaki vieni vadina 
patarle, kiti — priežod iii. Prie
žodis vaizdingas liaudies r o 
sakis, siauresnės apimties turi
nių negu patarlė. Patarlės turi
nys — 
priežodi 
tari, 
aiškia 
duobės 
vada). 
veršiai 
nėra

Pasaulio spauda rašo, kad at
kakliausią kovą prieš komuniz
mą veda lenkai ir lietuviai, nes 
jie sutapatino religiją su tauty
be. Jie turi tiesos.

Atvažiavusi S. Kudirkoj šei
ma, ypatingai V. Šakalys sudre
bino net visą pasaulio spaudą. 
Jis važiuoja iš valstybės į vals
tybę ir informuoja spaudą apie 
komunizmo kėslus ir pasauliui 
nešamą vergiją.

Vakar klausiau 
radiją jo kelionės 
Pabaigoje dejavo, 
nuovargio. Dar nežinąs, kur ir 
kaip gyvensiąs.

Iš savo kuklių santaupų sušel
piau S. Kudirkos šeimą, Bra
žinskus ir V. šakalį. Jam daviau 
adresą, telefoną, kad kritišku 
atveju kreiptųsi į mane. Siūliau 
rašyti atsiminimų ir klaikių iš
gyvenimų bei kančių odisėją. 
Mokėsim po 100 ddL

Stasys Baras (kairėj), Standard Federal Savings bendrovės, esančios 4192 S. Archer 
Avenuė, vyresnysis viceprezidentas, ir klientas Frank Mažrimas, gyv. 4334 S. Fair- 
field Avenue, pastato religinę gintarinę plokštę Standard Federal bendrovėje, kad žmo

nės galėtų pamatyti puikų lietuviško gintaro dirbinį.

getting label, cap the jar, and 
then put the jar aa your 
refrigerator. Some of the 
information will be instantly 
readable through the jar. A 
second label should be placed 
on or near your telephone 
indicating that your Family 
Health Information Jar * m 
the refrigerator.

It you want to make a 
Family Health Information 
Jar, write for 2 free labefe 
and a Family Health Informa
tion form. You will al., 
receive a Kitchen Safety leaf
let from Owens-Illinois with, 
helpful tips on porchasin< 
and storing foods in glaan 
containers and information 
on food spoilage signs. Ad
dress: Kitchen Safety, Dept. 
10. P.O. Box 361, Madisoa 
Square Station, New Vert 
NY 10010. ”*'

saxo, 
moko 
išbaigta 
baigtos minties 
mis

pils žo,dL " patarlė” nuims 
kad ką ųws pataria, pa- 

. Patarlės turinys aiškus, 
priežodis tokios iš- 

neturi. Patarlė- 
trumpus posa- 
reiškiama liau-1 
Patarlės moko ' 

vaizdingai ąt- ■ 
pažiūrą Į kas ; 
vertina ir esa- 

moko kaip prie jos i 
štai keletas pamo- , 

turinio patarlių: “Ne-;
pats įkri-1

Važiuojant į Necidą viena la
bai religinga motina man skun
dėsi. kad sūnus ir duktė, berods, 
'anka kolegiją, eina į bažnyčią 
t>k pirmą dieną Velykų ir pirmą 
dieną Kalėdų.

Štai kokia aplinka, kuri dau
giau daro Įtakos jaunimui, negu 
tėvai. Vienok auklyboje pirmi 
tėvai, mokykla, bažnyčia.

Didžiausia,mūsų tautiečiu tra
gedija, kad mums trūksta idea
listų kunigų.

Kun. jėzuitas panoro vestis. 
Jo draugai nori duoti šliūbą. 
Jam neleidžia. Jis išstoja ir da
bar redaguoja “Ateitį”. O tą! 
“jaunavedį-’ tariamoji žmona 
pametė. Į

Kai kurie kunigai, ypatingai 
vienuoliai, atitrūkę nuo tiesaus 
kelio, kuriuo mes kataliaki tu-} 
retume eiti; jie turėtų mums ■ 
nustatinėti tas gaires.

Skaitai Kronikas, tai šiurpas 
ima, kaip ten likę mūsų kunigai 
vedą žūtbūtinę kovą už tikėjimą ' 
ir tautos laisvę. Jie Dievo ir Tė
vynės meile užkrėtė visa tauta, 
ypatingai jaunimą. Į Kryžiaus 
kalną, Šiluvą kunigus seka jau- ‘ 
nimąs. visuomenė. Jie nebijo ■ 
persekiojimų, spaudą platina. į 
renka parašus. Tik prisiminki-; 
me Sadūnaite. Petkų, kunigą 
Zdehskį ir kitus idealistus, ką- ■ 
riuos nei kalėjimąs, ugi piįrlies

džiuotis.
Apie dabartinį jaunimą trem

tyje skaitc'me spaudoje.— Nau
jienose Svilonio, Pkškio, Tamu- 
lyno, dr. Z. Danilevičiaus, Tri
dienės, Ig. Petrausko, Tauragiš
kio ir kitų straipsnius. Tiesiog 
nerimas ima, kur mūsų vienuo
liai ir jų spauda nuvedė mūsų 
jaunimą.

Kasmet dalyvauju Pavergtų 
Tautų savaitėje. Juk Amerikos 
valdžia tą šventę įvedusi, pasa
kyčiau. mūsų naudai. Didžiu
liai Chicagos miesto centre pa
radai, eisenos. Ten rasi ukrai
niečių, latvių, estų, arabų ir ki
tų tautų jaunimo, tik ne lietu
vių. Išimtis: p-lė R. Tričylė ir 
dar viena kita jos draugė, kurios 
visuomet dalyvauja prie vėliavų.

Vasario 16-osįo‘s minėjimuose, 
galima sakyti, mūsų jaunimo 
nėra. Jis pasinešė į klystkelius, 
nes frontininkai bemaž viską 
užgožė ir tiek įsidrąsino, kad 
nori sulikviduoti mūsų aukščiau
sias institucijas —- VLIKą, ĄL- 
Ta, net ir BALFa.

mas, kad Draugas jo straips 
nius cenzūruoja. Prel. M. Kru

Vyras, šuo, katė ir aras
Prisiekę viens kitam būti draugais, 
Nuoširdžiais, ištikimais ir amžinais. 
Jų buvo bendras namas ir net stalas.
Jie pažadėjo džaugsmu dalytis ir vargais, 
Viens kitam padėti atvejais visais, 
Vienodą likimą visiems patirti -
Ir jei prireiks, tai vienam už kitą-mirti. 
Kartą jie visi medžioti išėjd 
Ir ilgai po mišką vaikštinėjo.
Pavargę ir nepajėgdami toliau judėti, 
Sustojo prie upelio pasilsėti. “ 
Visi užsnūdo, parinkę tinkamą sau- guoli, 
Tik štai staiga lokys juos užpuolė.
Pamatęs tokią bėdą, aras tuoj j orą šovė, 
Katė Į mišką nėrė, o vyras būt prapuolęs, 
Jei ištikimas šuo nebūtų lokio puolęs.
Į lokį jis aštrius dantis Įleido 
Ir pulti vyro jis neleido.
Nuo jo lokys atsikratyti negalėjo, 
Nors visas pastangas jis dėjo.

j Jau 1958 
j šiame
! St Yla iš vakar(f)vykusiame pa- 
į si tarime, pasiūt .L. šimučiui 
Į atsiminimus r'.syti ir pasitiauk- 

■ ’i iš ALl'o. Kiek vęliau nušali
no ir iš Draugo.

Kas gi išgelbėjo mus nuo iš- 
Vaviųio korpuniitąm.s? AUTas!

šiąndięp yįspkįe “sa-
mozyanęai” po ją paipatais. Prį- 

.sĮmeuu, yięoąmę ALT d suvąžią- 
viiMe dr. K. llolelis, ^rytUmas 
pranešimą, įverpi,.Apįųąinėdą-

“The Overnight Wonder7
E for constipation. -

you uncomiortahk with your laxative? Thon meet 
the little white pill they call “The Overnight Wonder/ Just 
one pif! at bedtime surely, surely stimulates yęur system’s 
own notarai rhythm. Overnight. So in the 
back on the bright side. Comfortably? h’s 
a good feeling

What Is 'The Overnight Wonder”? 
tx-Lax* rills. That’s right— pilte from 
Ex-Lax. Look for the white box 

s— (Jm «>nK

Ka;p spauda rašo, visokiais 
būdais sumedžiojo 8,000 balsų 
ir tariasi galį kalbėti bent pusės 
milijono lietuvių vardu. Lenda 
per užpakalines duris į Baltuo
sius Rūmus, dublikuoja VLIKą, 

Tokiose patarlėse, kiek perdėta j ALTą, didžiuojasi S. Kudirkai 
prasme. įvertinami gero darbi-} išpirkų kelionę, išrūpinę alsto- 
ninko sugebėjimi-i. j vybėms lėšas, , išrūpinę įpėdi-

Kitos patarlės. k:ip ’’Devyni j nystę atstovybėms, radijo pro- 
mitai, dešimtas badas”, 1 gramoms egzistenciją, ir kita.
’Kalk geležį, koi karšia-’, dau- Į Tiesiog baisu, kaip naudoja ko 
giau susrę su amatininkų darbu f munistinę taktiką. Ir savo užmo- 
ir nurodų. kąd. reikia iš nokti {jais-išmušė, pasakyčiau, kai ku- 
gerai vieną darbą, negu kelis-riuos veikėjus iš pusiausvyros 
blogai jr k rd -eikia darbo mo- Į Juk jau buvo;pas prof. J. Meš- 
kyls iš jaunystės dienų, (ką jau-' kauską, gulimai sakyti, vyriausi 
nas įprasi, senas tą rą-i ”). į rabinai ligi pusiau naktų. Dele- 

(Bus daugiau) Į gacijos vedę pasitarimus. Ir kas
iš to išėjo? A la! diktatūra — jo
kio- sutarimo. JBaruošė 6 gar
siuosius punktui Gaila, tik lai
ko gaišinimas. :

Mūsų vadovaujančių asmenų 
dukros važiuoja. ’Petronio talki
namos, į ok. Lietuvą, kai Ame
rikos vyriausybė ik-mūsų aukš
čiausios institucijos prašo 40 me
tu tautos pavergimo minėjime 
nedalyvauti. Ten “Gimtajame 
Krašfe” oozuojasi ir bemaž “di
tirambus” gieda. Ir parvažiavu
sios didžiuojasi! Tai gėda ne tik 
prieš patriotinę visuomenę, bet 
ir prieš tėvynainius, vedančius 
žūtbūtinę kovą už Tautos egzis
tenciją.

Kai man prikišo, tai aš atsi- 
kirtau, kad aš esu prof. Pr. Do
vydaičio ateitininkas. Universi
tete per 4(M> ateitininkų eisena 
būdavo su savanoriais priešaky, 
kurie buvo pasipuošę Vyties 
kryžiais. Jau nehep-mienu tų 
pavardžių, žinau, kad buvo Pr. 
Vainauskas, kuris gyveno tris 
saaviles pas mane prieš bėgimą

bąusmė nebaugius. Jie ištikimi taiką ir sumenkinti kovą prieš 
Dievo ir Tautos idealumas. Mū 
sų kunigai liaupsina “Saują ska

Okup. Lietuvoje kunigų idea
lizmas daugumoje pasitarnavo 
kovai už Tautas egzistenciją. 
Pas mus k umgai-vieuuoliai su
sidėjo su frontininkais, leidžia 
paudotis jų spauda ir sukėlė 
tautiečių tarpe tokį erzelį, kad 
ir draugai jau tarpusavyje nesu
sikalba. Palyginkit Šoliūnų šei
mą. Mūsų stovykloje gyveno, 
mokėsi gimnazijoje, čia atva
žiavę, negalinčiam išvažiuoti 
vienam mūsų stovyklas tautie
čiui sunkiai sutaupytus pinigus 
užstatė, kad ta šeima atvažiuo
tų. Per prel. M. Krupavičiaus 
minėjimą šarkos restorane ša
lia sėdėjęs papasakojau Vlado 
jaunavedei už kokio idealisto iš
tekėjusi. Vladas Krikščionių 
Demokratų S-got, pirmininkas, 
didelis idealistas, o jo brolis ne
sąmones Drauge rašo, kad Va
sario l(5-osids šventėje p-lė A. 
Rūgytė kalbėjo apie Mindaugo 
vainikavimą. J. šoliūnas siūlo 
Savanorių švente vadinti. Komu
nistai to tik siekia, kad mus su- 

pavicius ir P. Stravinskas perj pjudyti, pasėti tarpusavio nesan- 
ėjo į Naujienas, nes jų straips-j 
nių Draugas nespausdino. j 

Dr. K. Bobelis, palikęs šeimą, f 
savo lėšomis važinėja po mūsų 
kolonijas Europoje, Pietų Ame
rikoje, ir Lietuvos laisvei tiesia 
kelius. Jį niekina tie, kurie pasi- j 
nešę į klystkelius. Mūsų institu-{ 
cijos visomis galimomis prie
monėmis remia pavergtos tau
tos kovą už laisvę, o šie ^veikė
jai” baslius jiems kaišioja.

Kas pikčiausia, kad didžiausi i 
talkininkai — vienuolm spauda. 
Jie reklamuoja nevykusius ro
manus ir kelia mūsų tautiečių \ 
tarpe nesantaiką.. t r

Skaičiau viena laiška’iš Sibi
ro. Vienas jėzuitas kun. P., at
likęs .bausmę Sibire, grįžo iš^ 
Lietuvos ir mūsų tremtinius jų | 
varge, nelaimėje, guodė. Vienoj 
daktaro tetos bute buvo bažny- Į 
čia. Juos aprūpino’ šv. Sakra-| 
urentais.

Kun. J. Bružįkas kalėjime! 
pasigamino iš duonos gabalėlių 
rąžančių ir didelėse kančiose li
ko idealus kunigas. Anglų zono
je mūsų stovykloj vedė misijas. 
Nuėjo pas susidėjėlius, puolė 
prieš juos ant kelių ir melste 
meldė išsiskirs t i. Mat, mano 
kambaryje su kun. A. Vilkaičiu 
maitinosi (Mano tetukė — Al
vito. klebono Povilaičio šeimi
ninkė). Parėjęs kun. J. Bruži- 
kas papasakojo, kaip tas vyriš
kis paėmė šepetį ir nuvalė jo 
sutana.

Patarlės ir priežodžiai savo tu-1 
rimu įvairūs, rodei ir jų kilmė; 
f kirtinga^ Bet pagrindinė prie
žastis patarlių ir priežodžių kil
mės \vra žmonių nuolatinis I 
to gyvenimo stebėjimo ir pa-1 
zhiiino išdava. Žmo’gus stebi Į 
gamtą, jos reiškinius, žmonių Į 
ypatybes, jų santykius ir iš to Į 
stebėjimo daro dėsningas išva- į 
das. štai, sakysim, vėjas pučia į 
ir žmogus mato, kad ir medžių : 
šakos į tą pusę linksta ir taip ; 
nuolat vyksta, ir tą pastovų dės- į 
nį (linkim ) apibendrina: “Kur • 
vėjas pučia, ten ir medžio su- ■ 
kos linksca”. Arba “Kur šuo la- | 
ka. ten jr loja”, “Kieno suole 
sėdi, to ir giesmę giedi”.

Daugelio patarlių kilmė yra < 
surišta su žmc’nių darbais: “Se-i 
nas jautis vagos negadina”. į 
“Koks artojas, toks ir arklas” 
juk nemokantis arti ir g rhusi t 
žagre (arklu) žemės> nesuars. 
“Geras artojas ir žąsinu paaria'’, 

lais žodžiais. Priežodžiais eina -‘Gcia audinį ir tvoroj išaudiia”. i

mintis aiški, išbaigta7*o 
s išbaigtos minties ne- 

Patarlė dažniausiai turi 
išvadą, pvz.. “Nekask 

; kitam — pats įkrisi” (iš- 
“Kur mūsų nėra, ten 

midų geria7' (“Kur mūsų 
ten ir upės pienu plaukia” 

ariantas), “Duona - ne 
marti: suvalgysi ir nebėr”, sios 
patarlės turi aiškią išvadą ir, be 
to, kiekviena patarlė ir atskirai 
paimta turi aiškią suprantamą 
reikšmę.

Priežodžiai neturi išvadų, at
skirai paimti 
prasmės, pvz., 
nei paleistas”, 
žemę pardavę 
kelia koja rodo”, “žodis ž1 
liu išleka, jaučiu sugrįžta”.

Šie priežodžiai, atskirai 
aiškios prasmė; 
iškia reikšme

Patarlės savo prasme minties 
atveju yra pilnesnės, todėl jos 
visuomet išreiškiamos pilnu sa
kiniu, o ne sakinio dalimi, kaip 
kad kartais esti priežodžiuose.

Tiesa, yra žmonių, kurie kal
bėdami vienokį ar kitokį žodį, ar 
žodžius įte»pia į savo kalbą; 
kaip sakoiųa jis turi priežodį, 
o tokie žodžiai gali būti įvairūs, 
kaip tai: vadinasi, kaip tas sakė, 
taip ar ne, mano uo’gele, matai, 
matykis, ir kiti. Pvz., aš matot, 
kaip tas sakė, esu žmogus, na, 
ir, kaip tas sakė, ne iš kelmo iš
spirtas, o, kaip tas sakė, kaimo 
seniūnas. Kaiminkėle, mano uo
gele, tik nesakyk, ką aš tau pa
sakojau, suprask, ivąnę uogele, 
supyks kaimynai, na o dabar, 
mano uogele, aš bėgsiu namo.

Taip, ar ne — kalbėtojas, bai
gęs sakinį, vis prideda žodelius 
taip ar ne, lyg tai lauktų iš 
klausytojo atsakymo, ar jis su
tinka su jo mintimis, bet jis, ne
laukdamas atsakymo, tęsia sa
vo kalbą toliau. Pvz., yra nuo
monių skirtumas tarp žmonių, 
*aip ar ne, ir tas nuomones rei
kia gerbti, taip ar ne.

Taigi yra žmonių, kurie prie
žodžius tik šia prasme ir su
pranta. O kartais žmogus . dėl 
besaikio savo kalboj tokių žo
džių (kaip bracia, vadinasi, kaip 
tas sakė, mano uogele; gauna 
net ir pravardę: žiūrėk — ateina 
Bracia, Vadinasi ir kit.

Priežodžiai yra trumpi išsi
reiškimai, kurie neturi pamo- 

į kančios minties. Jie vartojami 
į kalboj, kai norima paryškinti 
: sakomą mintį, ar palyginti: “Ko- 
I kia galva, toks ir protas”.

Simmer, stirring occasipnaUy 
until m«*at is- almost tender 
about two hours, Add olives 
carrots, parsnip and celerv 
Cnok 15 minutes longer 
Mukęs 8(1 cup) servings.

Mes net nepagalvojame, kiek ‘ dažnai palyginimai: Nutinka ! 
daug vartojame patarlių ir prie-! kaip akmuo su kirviu”, “Pąpuo- Į 
žodžių mūsų kasdieninėj kalboj. ’ lė kaip aklai vištai grūdas”. 
Norėdami savo reiškiamas min 
tis ru’’ti''rįnti, pa<taryti jas ryš
kesnėm. vaizdingesnėmis, naudo 
jame patarles ir priežodžius. Pa- 
tarlėmis išsakome trumpai 
kiši savo mintis. Jos plačiai 
tajaiuos ue tik š skaniojoj 
baj. bet ’:r inokrlo — rašto

dies 
kaip reikia elgtis 
vaizduoja liaudie 
dieninį gyvenimą 
mą padėtį 
prisiderinti 
kaniėo 
kask duobės kitam 
si”, ši patarlė ne tik pamoko, pa
taria, bet ir perspėja, kad dėl 
savo kaltės pats nenukentėtam. 
Antroji patarlė moko vengti 
kraštutinumų: “Nebūk per drą
sus akis išdegsi, nebūk per 
lėtas — dalies neteksi”.

Jeigu kokią negerovę žmonės 
negali pakeisti, o jei jau prieš 
juos buvo, tai išreiškia patarle: 
“Kaip radom, taip paliksim”, 
“Prieš vėją nepapūsi”, “Kieno 
vaba. to ir gaka” - tai reiškia, 
kad žmogus nieko negali pa
keisti.

Rye Bread Is Surprise In This Stew
Cook up a good o!d- 

fashioned stew the easy way. 
Take stewing beef flavored 
with paprika, pepper and 
onions and add the surprise 
ingredient — torn pieces of 
rye bread Simmer for 2 hours, 
and you wiU find the stew 
beautifully thickened. Now 
all you have to do is to add 
fliced carrots, parsnips, celery 
and accent with the chewy 
texture of California ripe 
olives.

Surprise Stew will give you 
a hearty main dish served 
over egg noodles or with a 
whipped potato border. Add 
green beans or broccoli for 
complete nutrition.

California ripe olives are 
an appetizing ingredient in 
<ny dish adding nutty flavor, 
firm texture and appealing 
color contrast

Surprise Stew
2 lbs. stewing beef
2 tablespoons oil 
1 forge onion, diced 
1 tablespoon paprika
1 teaspoon salt 

1/4 teaspoon pepper
2 cans (10Vi ounce) con

densed beef bouillon
1 cup water
S sitces caru way ry e

* bread
1 cup pitted Gali forma 

npe olives, sliced 
’arge carroU, sHced

1 pa- Aiiio. sliced 
T 1- cupi ixfef}, sheed



sLOS ANGELES LIETUVIŠKOJI RADIJO VALANDĖLĖ
Pirmc’ji lietuviška radijo va

landėlė Los Angeles mieste, Ka
lifornijoje, buvo suorganizuota 
16’52 m., kuriant darbui inicia
tyvos ėmėsi Jonas Uždavinys, 
Bronius Gediminas ir Jurgis 
(George) Rudelis. Jų rūpesčio, 
pastangų ir darbo dėka pirmą 
kartą Pacifiko krantų erdvėje 
lietuviškas žodis ir daina nu
skambėjo 1952 m. gegužės mėn. 
24 d. iš Santa Monica radijo sto
ties KELA. -Pirmą valandėlės 
programą pravedė vienas iš stei
gėjų — J. Uždavinys. Sveikin
tųjų tafpe buvo tokie žymūs lie
tuviai, kaip prof, M. Biržiška, 
Lietuvos garbės konsulas dr. J. 
J. Bielskis ir kunigas Jonas Ku
čingis, kurie valandėlės įsteigi
mą sveikino gyvu įžodžiu. Tele
grama ta proga sveikino Lietu
vos Įgaliotas Ministras Washing 
tone, D.C., Povilas Žadeikis ir 
daug kitų lietuvių iš artimų ir 
tolimų lietuviškų kolonijų. Žino
ma, tai buvo labai reikšmingas 
įvykis lietuviškoje išeivijoje, c 
dar labiau — tada dar labai ma
žoje Los Angeles lietuvių ko
lonijoje.

Valandėlė buvo pavadinta 
“Lithuanian Melody Hour”. 
Darbo buvo daug, lėšų — jokių. 
Nuo pat pirmosios valandėlės 
visą programos tekstą, net dai
nų (plokštelėse) pavadinimus, 
reikėjo’ versti į anglų kalbą ir iš 
anksto pristatyti • radijo stočiai. 
Šitą milžinišką darbą gana ilgą 
laiką atlikdavo Geo. Rudelis, kol 
galiausiai to reikalavimo (anglų 
kalba teksto) buvo atsisakyta. 
Darbas palengvėjo. Po pirmos 
valandėlės atsirado gana daug 
rėmėjų su į aukomis pinigais, 
taip pat naujų bendradarbių 
programos paruošimui. Jau ant
rajai valandėlei programą pa
ruošti ir pravesti buvo pakvies
tas Vladas Bakūnas, kuris prie 
to darbo “užtruko” (su kai ku
riomis. pertraukomis) net pen
kiolika metų. Visa ekonominė 
valandėlės pusė užgriuvo vieno 
~ ~ 1

Kr. Gedimino pečius. Išlaidoms 
padengti buvo gaunama gana 
apsčiai aukų pradžioje, be to, 
buvo’ rengiami baliai ir pikni
ką i-gegužinės, kas palengvinda- ’ 
vo Br. Gedimino ekonominę 
naštą.

Programų parengimas nesu
darė sunkumų, nes> greitai atsi-! 
rado naujų bendradarbių (šalia 
VI. Bakūno), kurie talkino tame 
darbe: Br. Dūda, Paulius Jasiu-' 
konis, Vladas Gilys, Danguolė 
Pulkauninkaitė, VI. Muehlia, Br. 
Budginas, V. Pinkas ir kt., be 
to, ir pats Br. Gediminas retkar
čiais irgi paruošdavo programas. 
Bendrai — programos apimda
vo kolonijc's žinių perdavimą, 
tautinius bei valstybinius (Lie
tuvos) įvykius juos paminint, 
žymiųjų (Lietuvos istorijoje) 
žmonių sukaktis ir t.l. Progra
mos būdave paįvairinamos lie
tuviškomis dainomis, muzika — 
iš plokštelių, kartais net ir dek
lamacijomis — gyvu žodžiu.

Lėšų, nei bendradarbių netrū
ko, bet atsirado' naujų kliūčių: j 
\gair'u.i didžiosios radijo stotys ’ -...... — - ..... ...... z
(kartais mainydamos savinin- • lietuvišką radijo valandėlę 
kus — parduodant) mažiau ir.^gs Angeles mieste, buvo: Juo- 
mažiau pradėjo parduoti trans-Įzas Gedmintas, Stasys Paltus, 
liavimo laiko mažumų (svetini-1 Slasė pautienienė, A? Audronis 
kalbių) valandėlėms. Reikėjo iš, ir kt. Daugiausia rūpesčio ir <Lp 
Santa Monica keltis į Pasadeną, j idėj0 juozas Gedmintas ir 
keisti valandėlės laiką, iš ten į i st. Paltus. Ir tain _  19C9 m.
Long Beach, kol galiausiai, ne-( vasarj0 d proga, tą d'eną 
pavykus gauti laiko kitur — Br.' pacjfįk0 erdvėje vėl nuskam- 
Gedimino lietuviškoji valandėlė bėjo lietuviško žodžio ir dainos 
nutilo su paskutine savtf pro-! garsai radij0 .bangc'mis iš sto- 
grama 196/ m. gruodžio mėn. i lies KTYM.Inglewoode. Tai bu- 
30 dieną. Lietuviški žodžio ir į vo dideIjs' nuOpelnas naujai 
dainos garsai Pacifiko erdvėje, įsteigto Kalifornijos Lietuvių 
nutilo po. 15 su viršum melų, j Radijo Klubo, kurio pirmą val-

Liko tuštuma, tam tikra pras-’ dybą sudarė: pirmininkė Stasė 
me, lietuviškame gyvenime. Bet; Pautienienė, vicepirm. inž. J. 
neilgam. Atsirado naujų inicia- ’ Motiejūnas, ižd. Teklė Sereikie- 
torių, kurie, nieko bendro netu- sekr. ..Juozas Gedmintas ir 
rėję su pirmąja (Br. Gedimino) ! narys A. Markevičius. To klubo 
radijo valandėle (gal tik kaip istorijoje nuo 1969 m. jam pir- 
klausytojai) užsimojo įsteigti mininkavo: St. Pautienienė, St. 
naują radijo valandėlę, ir tai ( paIluS; vi. Gilys, JuOzas Mitkus 
jiems pasisekė. Tie nauji inicia-į jr p Kaškelienė, pastaroji tebe- 
loriai, padarę žygių įsteigti nau-Į

James McNeil Whistler Moteris

ir nėra. Berods, ši valan- 
ir- yra vienintelė Ameri- 
(turbut, iŠefvijbje iš viso),

Lietuvių Mokytojų Sąjungos valdyba numato išleisti knygaP 
!ė.ė 
;oje 
besitvarkanti dabar jau korpo- 
ac jos pagrindais. Kita vilan- 
•ėlėš .pasisejdmo prielaida y‘ra 
ą, kad programoje neįsileidžia- 
tna į politines diskusijas, vado
vaujantis nusistatymu, kad va
landėlė pirmoje eilėje turi tar
nauti informacijai, kuri kaip tik 
visų klausytojų daugiausia ir 
jageidaujama. Be abejo, valan- 
lėlėje kreipiamas dėmesys į lie- 
uvįskus kutlūrinius, religinius 
r pranešimų formoje pelitinius 

reiškinius ir renginius,- minėji
mus. ir 1.1, 4- f f

Programoms paruošti yra ke- 
luri nuolatiniai valandėlės ve
lėjai - redaktoriai (kiekvienas 
savo programą• ruošia; atskirai :■ 
D. Kaškelienė,'VI. Bakūnas, VI. 
Gilys ir H. Bajalis.

Pirmą kartą išeivijoje radijo 
valandėlių veiklos istorijoje,. 
1978 m. paskelbus. Amerikos 
Lietuvių Tarybc's konkursą — 
šios valandėlės vedėjas-redakto- 
rius VI. Ęakūnąs la.imėjo pirmą
ją premiją už interviu (premi
jos mecenatas kun. dr. Juozas 
Prunskis)-, o šįmet valandėlė 
laimėjo antrą vietą JAV Lietu
vių Bendruomenės konkurse, ku
rios premijos -mecenatas buvo 
Lietuvių Fondas (šios progra
mos parnešėja buvo tuolaikinė 
valandėlės talkininkė St. Pau- 
lienienė, kurio's programoje apie 
Vilniaus universitetą kalbėjo 
Tomas Venclova). ’

Tiek pirmosios (Br. Gedimi
no), tiek-dabartinės (antrosios) i . ..
valandėlės laikas buvo aprito.j nese organisacjjose. 
tas tik puse valandos, (dabar į 
šeštadieniais nuo 12:30 iki 1 vai. 
dienos melu), nes keliais atve- 
jais mėginta užimti visą valan-j 1^' 
dą — pasirodė, susilaukus nela-i 
bai daug pritarėjų. Net ir da-Į 
bar, atsiradus galimybei valan- j 
dėlę pratęsti iki pilnos valandos 1 
laiko (šeštadieniais j — to buvo Į 
atsisakyta, turint-', galvoje I , ’ 
kad greitai būtų išsemta turi-{g 
mos lėšos, kurių kiek galima | g 
daugiau norima atidėti ateičiai, į g 
kad ir jau dabar bemažė j ančiai jš 
kolonijai radijo valandėlę, bent = 
tokios apimties kaip dabar, būtų ■ g 
galima užtikrinti ilgesniam lai- g 
kui.

Lietuvių Mi kytojų Sąjungos 
vldyba kovo mėn. 8 d. sukvie
tė sekretoriaus Br. Gelažiaus 
bute posėdį, kuriame be val
dybos narių dalyvavo moky
tojai: 
lionis, 
Plačas 
tiniani 
Magd. 
tomas 
išleidimą įnirusiems mokyto
jams pagerbti. Buvo priimtas 
nutarimas, kad ton knygon būtų 
įtrauktos mirusių ir pasižymė
jusių mokytojų biografijos, 
įdedant jų fotografijas. Lei
džiamoje knygoje būtų išspaus
dinti tie mokytojai, kurie mi
rė ok. Lietuvoje, ištremti Sibi
ran, dirbę D.P lit. mokyklų 
stovyklose ir išsklaidyti visame 
pasaulyje. Sudarytoji redak- 

šinėn komisijon pateko— J.

r. Blmstrubas, J. Masių
St. Petersonienė, J.

ir Pr. Razminas. Jung- 
posėdžiui vadovavo

Šulaitienė. Buvo svars- 
klausimas apie knygos

Masilionis — pirm., ir nariais , 
St. Petersonienė, Pr. Razminas 
ir Ap. Bagdonas.

Redakcinei Komisijai pave-. 
sta kreiptis i mirusių mokyto
jų šeimos narius ir artimuo
sius bei gimines prašant tių 
mokytojų biografinių žini® 
Tas biografijas prašoma siųsį / 
ti red. koin. pirm. J. Masiulio^ 
n i ui, 4632 S. Keaton Ave., Chią 
cago, IL 60632. Prašoma pa-e ' 
skubinti medžiagos prisiuntimą,, 
nes nuo to priklausys knygoj 
apie mokytojus išleidimas. ąj

Šia knyga norima įamžint} ' 
lietuvį mokytoją, dirbusį dėl 
Lietuvos šviesesnės ateities. .

Našiam posėdžiui pasibarą 
gus, sekretorius Br. Gelažius ? 
visus dalyvius pavaišino ska
niais užkandžiais ir kavute. / 

•: K ores p. Pr.CICERO
Lietuvos kariuonvenėą pulk, jos sajėje vyks jaunimo kul- 

Jonas švedas kovo mėn. 14 d. tūrinis pasirodymas, 
artimųjų tarpe atšventė savo 
86 gimtadienį. Nežiūrint gar
bingo amžiaus, ptilk. Švedas 
dar aktyviai reiškiasi. Lietu
voskariuomenės savanorių — 
kūrėjų ,ramovėnų, šaulių, AL
To, VLIKo (yra Tautos Fondo 
įgaliotinis), R..Lietuvių ben
druomenės ir kitose patrioti-

.Kviečia- 
jauni /irmi Cicero apylinkės 

seni.Klubas 1976 m. birželio mėn. 
28 d. užregistruotas kaip korpo
racija ir pagal Kalifornijos įsta
tymus dabar vadinasi “Lithua
nian Melodies, Inc.”, o jo valdy
ba — “Board of Directors”, ga
vusi pelno nesiekiančios organi
zacijos čarterį.

Pirmoji (Br. Gedimino) radh 
jo valandėlė buvo vieno asmens 
žinioje ir atsakomybėje, gi ant
roji, organizuota klubo pagrin
dais, subūrė nemažą skaičių va
landėle suinteresuotų žmonių, 
kurių skaičius klubo narių są
rašuose kartais siekia virš 200. 
Nariai moka po 5 dol. metinio 
mokesčio. Pasirodė, kad šitokia 
valandėlės organizacija yrą kur 
kas sėkmingesnė, negu kad vie
no asmens “nuosavybė”. Tai ga
lima spręsti kad ir iš to, kad 
mūsų lOsangeliškė valandėlė pas
taraisiais ’metais (juos užbai
giant) vis tebeturi arti 20.000 
dolerių grynais, kurie (taupiai 
tvarkantis) buvo sukaupti iš 
narių mokesčio, aukų ir balių 
pelno. Nei. pirmoji, nei dabar
tinė radijo valandėlė čia nieka
da neturėjo žymesnių pajamųr 
iš -skelbimų, nes lietuvių preky
bos įmonių Los Angeles beveik

* * .•/*

Sovietų daromas;
tautos naikipirnas bus pami
nėtas Ciceroje, Šv. Antano pa
rapijos salėje, birželio mėn. 
14 d., 12. vai. ir patiektos ata
tinkamos rezoliucijos.

: S. Paulauskai

Kovo 29 d. 12^ val.? Cicero 
šv. Antano parapijos salėje* 
2 \s visuotinis metinis KLai- 

I pėdos jūrų šaulių kuopos su- 
j sirinkimas. 

<
Balandžio mėn. 26 d. 12 vai 
iiceroje, šv. Antano parapi- 

tai,|  -----------— ----—— ------ -

■■HiiiniiiiiniH

lietuvių

— Prez. Ronald Reagan pa
reiškė ABC pagrindiniam žinių 
pranešėjui Frank Reynolds, kad 
JAV teigiamai atšilieps į Afga
nistano laisvės kovotojų prašy
mą ginklų. Jis patarė juos va
dinti tikruoju vardu — laisvės 
kovotojais. :

pirmininkauja ir dabar — jau 
antri metai iš eilės, taip pat 
klubo valdyboje, irgi antri me
tai iš eilės, šiuo metu yra: vice- 
pirm. II. Bajalis, programų ko
ordinatoriai VI. Gilys ir VI: Ba
kūnas, sekr. J. Gedmintas, ižd. 
Pr. Gustas ir parengimų vadovė 
O. Macėnienėį

« gūPKSnNCAt IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE j£AY SAL 
, DUXYNAI s KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuoVladas Bakūnas 
(Iš Lietuvių Dienos)

S^ODforiam pavardė, vardai Ir vietovė

1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL S0608

• Ii anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas 
Adresas

' Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimu įkaitytoje 
jeikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m* 
raitės susipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.
Pavardė ir vardai . M —..... —— ... .
Adresas — .............. - ---------------------------------------------------

• platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujieną pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas .------------------------------------------------------------
Adresas —----- ——------------------------------------------ -----------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas įkaityto j as. Priede --------  dot
Pavardė ir vardas ------------------- -------------
Adresą* —-------------------------------------------
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404 puslapių. Persiuntimas $1

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS STUN- 

t ČIAMOS TREČDALI METŲ!
r Visi lietuviai kviečiami atkreipti i 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 į plati’Į 
nimo vajaus talką!

. —. Jeruzalėje, suimti penki 
arabai, kurie kulkosvaidžiu už 
puolė keleivinj autobusą.

Tel. 476-2206

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

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

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžią pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |6.

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

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

> • SATYRINES NOVELAS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio
vertimas. 200 p«L knygoje yra 40 sąmojingą novelių. Kaina |2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant peštu, pridėti dolery persiuntimo maldoma.

1739 S. Halsted St., Chicago, TL 60608
S — N«ujf«no*, Chicago, a, m Thursday, March 19. 1981
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Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ne organizacija

J. Daugėla kovo mėn. 12 d. davė stiprų atkirtį J. 
Gaila ir B. Nainiui, kai juodu, o ypač R. Nainys aud
ringai ji puolė, kam jis kritikavo J. Gailos VLIKo. sei
mo aprašymą. Tikrai pasigėrėtinas atsakymo stilius: 
ramus, sklandus. Ypatingai taikliai atsakyta dėl LB- 
nės vadų dukrų viešnagės okupuotoje Lietuvoje “jubi
liejiniais” metais ir jų ten padarytą propagandini 
pokalbį.

Bet perskaičius šį *jb atsakymą ištisai, nesunku pa
stebėti jame ir vienas kitas pareikštąs netikslumas, kas 
VLIĘa,valdybos nariui reiktų skaityti didelė A klaida, 
nes tai liudija, kad p..Ji Daugėlai dar nėra pilnai aišku, 
kas iš viso yra VLlKAš.' Jis rašo1 taip:

“Nei savo laiške “Draugui”, nei kuria nors ki
ta proga nesiėmiau pasverti vienos ar kitos orga
nizacijos įnašo į tautos laisvinimo kovą. Nedrįstu 
net reikšti savo nuomonę dėl jų reikalingumo”. 
Skamba keistai. Atrodo, kad p. J. Daugėla yra su

gretinęs VLIKą su LB-nės organizacija. Mes- gi žino
me, taip pat tai žino ir jo partija, įgaliojus jį atsto
vauti Vyriausiame Lietuvos Išlaisvinimo Komitete, ar
ba sutrumpintai — VLIKe, kad tai nėra organizacija. 
VLIKas nėra to paties lygio, kaip LB-nė. VLIKas yra 
Tautos Atstovybė, tuo tarpu Bendruomenė buvo įkurta 
apjungti visus lietuvius, išsisklaidžiusius po visą lais
vąjį pasaulį. Jos pagrindiniai uždaviniai lietuvybės iš
laikymas, rėmimas laisvinimo reikalų. Ji neatstovauja 
okupuotos Lietuvos. Todėl VLIKo sugretinimas su LB- 
ne ir jį vadinti organizacija, būtų nesusipratimas, kas, 
ypač VLIKo valdybos atstovui, turėtų būt aišku.

Keistai skamba jo ir toks pareiškimas: “Nedrįstu 
net reikšti savo nuomonę dėl jų reikalingumo”. Visi są
moningi lietuviai žino, kad yra reikalinga LB-nė, nes 
jos uždaviniai reikalingi ir svarbūs. Bet už vis labiau 
reikalingas VLIKas. Tai ne tik mes žinome, bet žino 
ir mūsų pavergtieji broliai Lietuvoje.

Kažkaip šaltai skamba jo ir toks atsiribojimas nuo 
VLIKo pirmininko dr. K. Bobelio, paliekant jam pa

čiam gintis nuo įžūlių užpuolikų, jo niekintojų. Juk sei
mo suniekinimas nėra vien pirmininko reikalas, bet vi
sos valdybos reikalas, nes puolant pirmininką, jį nie
kinant yra niekinama ir visa valdybą, jos nariai ir pats 
veiksnys. Kodėl dėl Gurecko B-nės vadai jau kuris me
tas vis dar niršta, negali užmiršti, kad jis buvo iš VLI
Ko valdybos posėdžio išprašytas. Tuo tarpu atrodo, 
kad p. J. Daugėla, kai valdybos pirmininką puola, jis 
nuo jo atsiriboja, atrodytų, kad jam tai nerūpėtų.

Grubus p. J. Daugėlos ir toks pareiškirpąs, kad jis 
nepritaria “visuomeniškam chuliganizmui”. Žinoma, tai 
liečia plytos metimą į Jaunimo Centro langą, okupanto 
atsiųsto solisto Daunoro koncerto metu. O kas gi gali 
pritarti chuliganizmui? O be to, chuliganai neatsto
vauja išeivijos. Daugelio čikagiečių nuomone, tokį chu
liganišką veiksmą greičiausiai įvykdė okupanto agen
tai tam, kad dar didosnį erzelį sukeltų išeivijoje. Reik 
pasakyti, kad tai jiems pavyko. 0 be to, kai kas galvo
ja, bene tai bus Gailos vienminčių darbas, tikslu su
kompromituoti jo pravardžiuojamus “reorgus”, nes jis 
tą nelemtą faktą vis kartojąs.

Reik padėkoti p. J. Daugėlai ir už tai, kad jis kaip 
agronomas ir dar zootechnikas iškėlė reikšmę ir nuopel
nus tokio iš esmės gana taikingo naminio gyvulėlio — 
kaip jis rašo, — kuris taip lietuvio ūkininko buvo my
limas ir atnešė tiek daug naudos lietuvos ūkiui. Ir šis 
gyvulėlis buvo paminėtas VLIKo valdybos posėdžio 
metu, išprašant Gurecką iš posėdžio. Tat pagal tokį iš
samų šio gyvulėlio išaukštinimą neturėtų nei Gaila, 
nei Nainys, nei pagaliau ir Gureckas pykti. Manau, 
kad šiuo atveju, minėti B-nės vadai be reikalo tiek ra
šalo išliejo, neva, dėl įžeidimo ryšininko, žinoma, reik
tų pykti tada, jei kas būtų buvęs pavadintas asilu, tai 
jau kas kita. Juk šis gyvulėlis Lietuvoje nei buvo myli
mas, nei nusipelnęs Lietuvos ūkiui. Taigi, Gaila ir 
Nainiui nėra ko pykti. 0 vis tik reikia prisiminti, kad 
ir šis ramus ir nusipelnęs gyvulėlis kartais pasielgdavo 
kiauliškai. Tai jau kita istorija. Bet ir tada nėra ko. 
pykti, manau, kad tokiais atvejais ir Lietuvos ■ ūkinin
kas žinojo kaip pasielgti. Gal po šitokio paaiškinimo 
LB-nės vadai liausis niršę. ■

Atrodo, kad p. J. Daugėla pats sau prieštarautų. 
Po to, kai jis savo atsakyme pareiškė:

“Kai vienos organizacijos veikėjai pradeda vie
šai abejoti kitos organizacijos, (aišku šiuo atveju 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Kpmiteto) reika
lingumu, o tuo pačiu, kad ir netiesiogiai, kloja jai 
mirties guolį, tai jau savaime atpuola bet kokios 
šnekos apie jų veiklos suderinimą”
O baigiant savo laišką jis rašo: “Aš nekantrauda

mas laukiu progos susitikti ir Gailą ir Nainį ir dar ki
tus”. Ir kiek jau tokių susitikimų buvo ir bandyta su
sitarti ir kas pasiekta? Tik tada bus susitarta, prieita 
prie “teigiamų” Švadų, kai sutiks ALTas užsidėti 
Bendruomenės kepurę, o VLIKas kai bus įjungtas į 
LB-nės vadų įkurtą Visuomenės reikalų komisiją. Jei 
p. J. Daugėla bus tiek nuolaidus, kad sutiks su laisvi
nimo veiksnių likvidacija, tai bus, jo žodžiais tariant, 
prieinamos išvados, tik deja, kokia kaina tai bus pada
ryta.. 0 be to, p. J. Daugėla turėtų žinoti, kad jo sumi
nėti bendruomeninkai, ne jie yra tie, tikrieji pasitari
mo partneriai, o jų užpakalyje “sinedrijonas”, kurių 
vardai viešai neminimi.. Šie gi, yra tik jų vykdytojai. 
Nemanau, kad p. J. Daugėla, būtų toks optimistiškas. 
Bet jei jis turi laisvo laiko, kodėl nepanaudoti ir to
kiems beviltiškiems pokalbiams. A. Svilonis

f

ALTo pirmininko dr. K. Šidlausko kalba, 
pasakyta Los Angeles lietuviams

Kovo / (J- Amerikos Lietuvių Tarybos Los Angeles sky
rius minėjo veiklos 40 metų’sukaktuves. Buvo atskri
dęs Amerikos Lietuvių 'tarybos centro valdybos pirmi
ninkas dr. Kazys Šidlauskas ir minėjimo dalyviams 
perskaitė susirašytas mintis ir faktus apie ALTo veiklą. 
Dr. Šidlauskui leidus, jo prakalbos tekstą persiunčiau 
Naujienose išspausdinti..;— J. Klauseikis. , ./

4 (Tęsinys/
. , ... . . L

2) Kuo ALTo Organizacija• * skiriasi nuo kitu?

Kaip žinote, Amerikos Lietu
vių Taryba yra JAV^lietuvių or
ganizacijų federacija. Man ro
dos, kad ši federacinė struktūra 
suteikia ALTui visą organizacinę 
stiprybę. Tiek ALTo Centro pir
mininkas, tiek ir ALTo skyrių 
pirmininkai neturi už savo nu
garos kokius nors tik savo orga
nizacijos sėbrus, kurie tik jam 
pataikautų, bet turi skaitytis su
atskirų organizacijų atstovais, 
kuriems jie neturi jokios kon
trolės ir kuriuos jie galėtų pa
lenkti bendram darbui tik savo 
asmenišku ir savo organizacijos 
autoritetu. Taigi, koks didelis 
nesusipratimas kalbėti- apie de
mokratijos trūkumą ALTe arba 
VLIKe (kurie suorganizuoti tais 
pačiais pagrindais) ir aiškinti, 
kad tik tokiose organizacijose 
yra pilna demokratija, kuriose 
išrenkamas tik valdybos pirmi
ninkas, kuris į savo valdybą gali 
pasikviesti tik savo patikėtinius, 
kurie tik jam pataikautų.

Amerikos Lietuvių Taryba

yra Amerikos piliečių organiza
cija, kuri pirmoj eilėj deklaruo
ja lojalumą J.A. Valstybėms,. 
demokratijos puoselėjimą tarp 
JAV lietuvių ir tik trečioj eilėj 
deklaruoja Lietuvos valstybės 
atstatvmo tikslą, y - -4 — - l.

Kaip esu minėjęs, tiek ALTc 
Centre, tiek ir jo skyriuose tu
rime mes organizacijų atstovus, 
kuriuos kontroliuoja jų grupės, 
su kurių vadovybėmis jie gali 

■pasitarti įvairiais klausimais.
Man rodos, kad Lietuvos laisvi
nimo bylos reikalai atsirastų'la
bai kritiškoje padėtyje; jei tuo’s 
reikalus pradėtų spręsti žmonės; 
už kurių nugaros nestovi jokia 
organizacija, su kurios vadovy
be jie galėtų pasitarti, nors to 
ir norėtų, ir reikalus tik spręs
tų pagal savo asmenišką išma- 
nvma. •r V

3) Kokia bendra Lietuvos 
laisvės bylos padėtis?

Nežiūrint išeivijos lietuvių di
desnių ar mažesnių nesutarimų, 
kaip tą lietuvių tautos laisvės
bylą vesti už pavergtos Lietuvos

ribų, map rodos, kąd mes tos 
bylos per 40 metų nesame už- 
leidę laiko pelėsiais. Lietuvių ir 
kitų Pabaltijo tautų laisvės rei
kalas pasidarė pasauliui dau
giau žinonras per paskutinį de
šimtmetį, negu kada nors anks
tyvesniais metais.

Kaip žinote, mes laukėme Eu
ropos taikos konferencijos, ku
rios sušaukimą iki šiol yra už
blokavusi Sovietų Sąjunga, ku
rios pastangomis 1973 m. buvo 
pradėtas ruošti Europos saugu
mo ir konferencijas dokumen
tas, vėliau gavęs Helsinkio Bai
giamojo Akto vardą. Kaip atsi
menate, šis Helsinkio Aktas 
1975 m. pasirašytas JAV, Kana
dos ir Visų Europos valstybių, 
išskyrus Albaniją, buvo sukėlęs 
Amerikos lietuvių visuomenėje 
visai bereikalingai daug didelių 
ginčų.

Mat, tp Helsinkio Aklo pir
mosios dalies trečias principas 
nustatė, kad Niabartinės Euro
pos valstybių sienos laikomos 
pastovios ir gali būti keičiamos 
tik taikingais susitarimais. At
seit, kaip dr. Štromas yra paste
bėjęs, buvo atsisakyta kariauti 
dėl dabartinių Europos valsty
bių sienų pakeitimo. Bet toks 
tarptautinis aktas dėl valstybių 
sienų pakeitimo jau buvo pasi
rašytas ir paskelbtas 1928 m., 
vadinamasis Briando - Kellogo 
paktas, uždraudžiąs valstybių 
sienų pakeitimą smurto priemo
nėmis.

Reikia dar pastebėti, kad Hel- 
sinkio Aktas nebuvo jokia tarp
tautinė sutartis, kokios reikėtų - 
Europos valstybių sienoms nu
statyti visiems laikams, 6 tik 
deklaracija principų, kuriu pa-, 
sirašančios šalys turėtų laikytis 
:tąrpĮsąyy ir^su'kitomis valsty 
bėmis.

Žinant Sovietų Sąjungą, kur. 
sulaužo’ visas tarptautines su
tartis ir visus susitarimus yra 
linkusi savaip aiškinti, netenka 
stebėtis, kad ji tuoj pradėjo 
skelbti, kad Helsinkio Aktu bu
vo patvirtintas Pabaltijo vals
tybių įjungimas į Sovietų Są
junga.

Vienok tenka stebėtis, kad 
Amerikos lietuvių didžioji spau
da perėmė šią sovietinę Helsin- . 
kip Akto interpretaciją ir sukėlė 
daug sąmyšio Amerikos lietuviu 
visuomenėje.

Šia proga noriu priminti dr. 
K. Bobelio, tuomet buvusk 
ALTo pirmininko, nusistatymą 
kuris sakė, kad Helsinkyje ne
buvo “parduotos” Pabaltijo vals
tybės ir kąd tame akte yra ke
letas principų, kuriais mes galė
sime ateityje pasinaudoti Lie
tuvos laisvės bylą vedant.

(Bus daugiau )

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

RAŠO A. A.

ATRADO I’Ą IR UŽ KĄ GERBTI
L. L. 1980 m. Nr. 7 Marijaus Blyno straips

nyje “Vienybė yra reikalinga” randame ir to
kias mintis: “Paklausykite pagaliau garbingo 
lietuvio, buvusio Lietuvos prezidento K. Gri
niaus testamentinių žodžių: “Paskelbkime amne
stiją visiems”... “Jau nėra tikslo ginčytis dėl to,
kas buvo. Ateitis svarbesnė. Mūsų dar laukia il
ga kova dėl Lietuvos... ”. Ir toliau: “Pamirškime 
senus nesusipratimus ir pradėkime iš naujo. Pa
likime praeitį — praeičiai. Dabar yra keista gin
čytis dėl “Gruodžio 17” ar dėl kurio kito buvu
sio įvykio. Žiūrėkime ateitim...”.

Ir kas, rodos, galėtų tokiarn galvojimui, to
kioms mintims nepritarti. Ir “Naujienose” to
kios mintys nekartą buvo reiškiamos.

Gi L. L. 1981 m. Nr. 2 Stepas Jakubickas sa
vo rašinyje “Gruodžio 17-toji laiko perspektyvo
je” kaip tik grįžta prie tos “Gruodžio 17-tosios, 
nors tai nė aktualu, nė reikalinga. Tad kyla 
klausimas — kodėl S. Jakubickas tai daro?

Lyg ir pagiąsdamas savo tokį elgesį rašo: 
‘Laikai- daug ką keičia, vieni pamiršta, kiti pri
simena netaip, kaip buvo, o kurie kalbamų įvy
kių m iv; ’>ergy\ nę, jų neipatę, yra dažnai pa
veikiami v ‘iį’amos aplinkos, bei propagandos. 
Karts nuo karto yra paliečiamas ir 192# m. gruo
džio 17 tos perversmas. Atsiranda aiškintojų,

kad tas perversmas nebuvo reikalingas, kad Lie- ( 
tuvai, jos nepriklausomybei pavojaus dar nebu- | 
vo, tiktai tas “baisusis” Voldemaras siekdamas 
diktatūros tą pavojų garsino.”

Toliau S. J. imasi visus tokius jo minėtus 
“apšviesti”, “atšviežinti” jų atmintį ir “apvaly
ti” nuo jo suprastos neigiamos aplinkos ir pro
pagandos poveikio. Jis nepasako, kas tie jo at
rasti “atsirandą” (atsei ausčiau tokių nebuvo) 
aiškintojai ir kur tokius aiškinimus jie reiškė.

Padaręs tokią lyg įžangą, S. J. imasi dėsty
ti, kaip jis sako, kaip buvo tikrumoje, tarytum, 
jis būtų stebėjęs, supratęs ir žinotų tuo metu 
buvusią padėtį ir to laiko įvykius ir jų priežas
tis. Nors jis tebuvo vaiko metų, kai Lietuva kū
rėsi ir kovojo dėl savo gyvybės — būti ar pebūti. 

(Gi Gruodžio 17-tosjos metų jis buvo dar tik pa
augi ią. Jis dėsto jau daug kartų Gruodžio 17-t(b 
sios perversmo sąmokslininkų skelbtus to laiko 
vyriausybei priekaištus, kad pateisintų sąmoks- 
linnkų nusikalstamą veiklą. Taip norima sunie
kinti tautos pastatytą to laiko Mykolo Sleževi
čiaus vyriausybę, jį patį ir bendradarbius.

Kad sustiprintų §ayo išvedžiojimus pervers- ' 
mui pateisinti, S. J. prireikė paramos, net oku
panto išleistos tautos išdaviko V. Kapsuko ko
munistinės propagandos knygos “Buržuazįnė 
Lietuva” (Vilnius-, 1961). ,

Jau yra išleista ir knygų — atsiminimų, ku
riose aprašyta Lietuvos kūrimasis, nepriklau

somybės kovos, vėlesni laikai, Gruodžio 17-to
sios perversmas ir tolimesni įvykiai. Taip pat 
daugelis tų įvykių atžymėta ir periodinėje spau
doje. Tad yra galima susidaryti objektyvesnį to 
laikotarpio įvykių vaizdą. Tuo lengviau tiems, 
kurie patys galėjo plačiau tuos, Įvykius stebėti 
ir patirti jų prieažstis.

Nors šiuo metu rašyti Gruodžio 17-tosios 
klausimu nėra aktualu ir reikalinga, bet kai jati 
rašoma ir įvykiai atpasakojami taip tendencin
gai, kąip tai daro* S. J. savo rašinyje, kad galėtų 
sąmokslininkus padaryti didvyriais, tai laukti
ną, kad kas objektyviau ir išsamiau apie tuos 
įvykius spaudoje pasisakytų. Tik kaip eilinis 
skaitytojas randu reikalo bent kiek pasisakyti, 
neą su S. J. teigimais negaliu sutikti.

Tie, kurie demokratinės valstybės santvar
kos piękąd nesįsąvinp, nors demokratija ir dang
stėsi, kurie tąutps ir asmens teisių ir laisvių ki
tiems nepąįsė, paniekino valstybės konstituciją, 
sulaužė priesaiką ir betkokia kaina veržėsi val
dyti, visokie diktatotūros ir diktatorių garbin
tojai, jie ir Prieš perversmą ir po jo kūrė ir sklei
dė melą, kad valstybė buvo mirtiname pavojuje 
ir perversmu reikėjo ją gelbėti. Tokiais melais, 
to laiko įvykių iškraipymais ir demagogija pa
skleista ir spaudoje, matomai, pasikliovė ir S. J. 
Tik sunku suprasti, kodėl S. J. rado reikalo apie 
tuos tolimus įvykius dabar rašyti ir L. L. redak
toriui talpinti.

(Bus daugiau)

JERONIMAS CICĖNAS

ilHNTYS APIE GYVĄJĄ 
LITERATŪRA ‘

(Tęsinys)

Pernai (rašyta 14946 metais) suėjo keturi 
šimtai metų, kai gimė mūsų rašytinė poezija. 
1947 m. yra kita didelė sukatkis, būtent: Mažvy
do lo4/ m. prabilo: “Lietuvninkumpi ir žemai- 
čiumpi”. Iš viso iki 19^9. m. karo pradžios išėjo 
-per 41,000 lietuviškųjų knygų, šitai mūsų pats 
didysis ir į jokius variokus neiškeičiamas kapi
talas, šitai mūsų asmens liudijimas visos dorosios 
žmonijos akivaizdoje:

Esmi Lietuvos pilietis ir$ jai, Lietuvai, o ne 
kam kitam tenoriu laimės ir gėrybės. Galima 

įmanė peikti ar girti už mano orientaciją, gerai 
ar negerai suprantamą tą gėrybę, už krypimą 
šen ar ten, tik negalima primesti man blogų no- 

. rų. Negali atimti iš manęs teisės tai viešai pa- 
I reikšti” (Vaižgantas). (Iš “Tr. Metų”)

(Pabaiga)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

“X u’JIĘLAb*
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
j Naujienas galės gauti: i) “Amžių planą’’, 374 psl., vardų 
rddyklės, 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
'>%<j

O R. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJA. >R CHIRURGĄ, 

Cdr^munity klinika 
MMicinet direktoriui

MA S. Mentota Rč* IL
/ALANUOS: 3—d (Urbo dienomU

M ‘‘Lietuvos Aidai” 
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja
ir

T«L: 542-2727 «rb« 542-27W

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBB AKIŲ LIGŲ* 

3907 Wwt 103rd Strwi 
Valin ci cm pagal rasitarisi*.

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

DR. FRANK PLECKA.' 
OPTOM1TR1STAI 

KALBA LffiTUVHKAI 
U18 W< 71 5L T»U 737-5149 

Tikrina aku. žTiUiko utinius 
wconUci le&sea' 

au&iuru&ą. JldaryiA

u

tree-

Dr. LEONAS SEIB UTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURG'.JA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos 448-5545

SUSIRINKIMŲ

Keisti žmonės
Londono radijas ir britų laik

raščiai praneša, "kąd 62 metų ar.
! tistė ponią Isabelė Banett nusi- 
| žudė. Pasirodo, kad tokia gera 
i artistė ir tokią puiki moteris šio- 
; mis dienomis buvo nuteista už 
i vagiliavimą. Teismas gana ilgai

ėjo, Jiudijo krautuvės savininkas 
ir pardavėjai, išpasakojo kaip ta 
pon;a vogė, ir prašė teisėją ją 
nubausti.

Teisme paaiškėjo, kad ponia 
Banett krautuvėje pavogė vieną 
skardinėlę konservuotos jūrų žu
vies ir vieną indėlį grietinės. Ji 
buvo pripažinta kaita ir teisė
jas ją nubaudė. Tas sprendimas 
ją t’ek paveikė, kad ji negalėjo 
toliau gyventi. Jai buvo tokia di
delė gėda, kad ji, dieną pasi
kankinusi,* nusižudė. Teismo 
sprendimas ją tiek paveikė, kad

. ji negalėjo pakęsti. Jai buvo 
• lengviau mirti, negu susitikti su 

žmonėmis akis į akį, kurie gir
dėjo krautuvės savininko ir par
davėjų liudijimus. Labiausiai ją

’kankino teisėjo sprendimas. Ji, 
; nutarė baigti gyvenimą ir nusi-j 

žudė.
i i

Bet labiausiai visus Londono, 1
J gyventojus nustebino pirmadie- j 
į nį paskelbtas jos testamentas., 

Pasirodo, kad ji paliko 475,410 
svarų sterlingų. Išvertus šią su
mą į dolerius, tai išeitų 1.06 mi- į 
lijono dolerių. Visa šį suma pa-J 
likta vieninteliam josios sūnui 
Alistair.

Ponia paliko virš milijono do-. 
lerių, o ji npeajėgė susivaldyti, į 
pavogdama žuvies ir grietinės; . « ■
už $1.95. Teismui ji pasakė, kad! nusižudė dėl ‘dviejų dolerių.
ji nevogusi, iš krautuvės nene-Į 
susi žuvies. Bet jie negalėjo pa-; 
neigti liudininkų parodymų. Ji j 
ž'nojo, kad krautuvėje buvę! 
žmonės nemelavo- Ji nusižudė, ■ 
prarydama didelį kieki miega- ( 
mujų piliulių.

Jai nusižudžius, britų laikraš
čiai žinią įdėjo į pirmą puslapį. 
Josbs vyras mirė prieš 10 metų. 
Jis buvo garbingas apylinkės

Upytės Draugiškas klubas rengia 
žaidimų ponu vi (.bunco Party) seK- 
madieni, kovo 22 d., 1 vai. popiet 
Dariaus-Girėno posto salėje, S. 
Western Avenue, ixanai ir svečiai 
kviečiami aisuanKyu. bus gerų dova
nų ir Kavute po žaidimų. Visus Kvie
čia Rengimo komisija.

— J

jxil±iL?Ptž£JA2>.FRcrnčziyĮ v 
Aparatai - Protezai. Meet on 
lam. Speciali pafaUM 

Supports) ir L t

H5C Wast 63rd Cbl&ss*. H*

Marquette Parko Lietuviu Namų 
SavininKų organizacijos vaidyba kvie
čia savo nanus ir norinčius Įstoti 
nariais, Į susirinkimą kovo 20 (Leną 
7:50 vai. vak. parapijos svetainėje, 

S. Washtenaw Ave. Tik apsimo
kėjusiems nariams bus matuojamas 
kraujo spaudimas (atvykite bent 52 v. 
anksčiau). Kraujo spaudimą tikrins 
registruota, specialiste — ganėsungo- 
ji sesuo ponia Ona Ankus. Susirinki
mo metu išgirsite svaroių naujienų, 
kurios liečia ir narius. Po susirinki
mo — vaisęs. Juozas Skeivys

1
1

Lietuvių Žagarės klube eilinis na
rių susirinkimas įvyks seKmadienį, 
kovo 22 d., 1 vai. popiet Anelės Ko- 
jak saleje, 4500 S. Taiman Avė. Na
riai kviečiami atsilankyti, nes yia 
svarbių reikalų aptarti ir jau laikas

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK 

St Petersburg, Fla. 3371* 
TeL (813) 321-4200

'■i

i

LAIDOTI IV n DIREKTORIl S

1* -
-

- GORDON FUNERAL HOME -

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIK1S
/

F

II

f

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans

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

užsimokėti nario duokles. Bus bevai
sės. Rožė Didžgalvis, rast.

gyventojas. Vienu metu jis, Sir mos naujos 'radijo stotys. Taip 
Geofrey Banett, buvo išrinktas 
miestelio meru. Jo žmona, de
šimt metų pragyvenusi vyrą,

Vieni tvirtina, kad ji buvo li- 
i gonis. Kiti tvirtina, kad nepa- 
į jėgė susivaldyti, bet niekas ne

supranta, kaip turtinga moteris 
būtų galėjusi. • yogti skardinėlę 

žuvies... ' Stebėtojas

pas bus praplečiąmos Laisvės ra
dijo ir Laisvos Europos radijo 
programos į Sov. Sąjungą.

GAIDAS - DAIM1D
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— Švietimo sekretorius Terrel 
Bell atleido 4 iš 13 asistentų sek
retorių ir 35 iš 47 deputatų sek
retorių. Tie darbai buvo apmo- • 
kam! po virš $50,000 per metus. 
Bell pareiškė, . kad jis mielai tų * 
sekretorių būtų atleidęs daugiau, 
bet kitos yra statutinės.
tos yra statutinės.

1605-07 SO. HERMITAGE AVENGE
TeL 327-1741 — 1742

SO. CALIFORNIA AVENIU
Telefonas 523*0440

•1330-34

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED. KOPLYČIOS
PADIDINTAS BIUDŽETAS 

PRIEŠKOMUNISTINEI
INFORMAVAI ' : " 

WASHINGTON, įl.C. — La
bai mąžąi institucijų išvengė iš
laidų sumažinimo, jų tarpe iš
vengė sumažinimo informaci
jos į Sovietų Sąjungą centrai. 
Ju biudžetai ne tik nesumažinti, 
bet dar ir padidinti bei planuo
jami didinti. - •

Amerikos Balsas operavo 101.6 
mil. dolerių biudžetu, o dabai 
skirta $188 milijonai. Bus stato-:

SOVIETŲ LĖKTUVAI 
PRIE JAV PAKRANČIŲ

OTIS AVIACIJOS BAZĖ (AP).
- Du ScVistų žvalgybos lėktu

vai antradienį pastebėti 190 my
lių nuo Massachusetts pakram 
čių. Du tos valstijos ‘tautinės 
gvardijos F-106 naikintuvai 
juos pasitiko ir pranešė, kad jie 
yra teritoriniuose vandenyse.. 
Žvalgybos lėktuvai pakeitė kur
są, o- naikintuvai juos palydėjo.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1
$' VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

- < 2533 W. 71st Street

PERKRAUSTYMAI

Aikštės automobiliams pastatyti

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

tr -X,

SOPHIE BARČUS
Tel: YArdi 7*3401- - _>

TeL: OLympk 2-1

✓ »

3354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7*1911

k ■i

AM8ULAN5O
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIA*

VISOSE MiESTo 

DALTSE.

cushion dr new 
4-cushion econ
omy package

i
f s

Lietuvių 

uaidotuvių 
Direktorių 

AsoęUdjm

7159 So. MAPLEWOOD AVE- 
CHICAGO, IL 60629

Snug holds 
loose dentures- 
comfortably snug
Ease sore gums from loose fitting 
dentures with soft easy-to use 
Snug* Brand Denture Cushions 
Snug gives tempo* * 
rary relief until you qNTG 
see a dentist Now

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS ' 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, palo® HUI*, I1L >74*4411

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490’ kiL 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 Daukus 
F.l.f.: H E m lock 4-2413

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITU AN 1C A AVĖ.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7*1138 -1139

BUTKUS - VASAITIS
1446 bu. artHh Avė, Cicero, HL

i 5 — Naujienos, Chicago, 8, ŪL Thursday, March 19, 1981

M
I TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

JONAS JASAITIS
Teisininkas, visuomenininkas, liet, spaudos bendradarbis

Mirė 1981 m. kovo 17 d. 
11 vai. 20 min. rylą, būda
mas 54 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje. Amerikoje išgy
veno 31 metus.

j 1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

MOTIEJUS- STRUMSKIS
Gyv. Chicago, Illinois

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1981 ip. kovo 17 dieną, 
ii2:05 vaL ryto, sulaukęs 79 melų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, 
Kėdainių apsk., Krakių vis., šilainių kaime.

Amerikoje išgyveno 31 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Petronėlė, sesers duktė Bronis

lova Keželienė ir jos sūnus Algimantas su šeima, brolienė 
Stella Slrumskis ir jos šeima bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Antanina Valiulienė ir sesers 

|bei brolių vaikai.
Vietoj gėlių, prašome aukoti lietuvių drganizącijoms.
Priklausė Lietuvių Fondui, Lietuvių Bendruonienęį Lie

tuviu Pensininkų Sąjungai ir Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų organizacijai.

Kūnas pašarvotas Pelkaus-Marquette koplyčioje, 2533 
W. 71st St., Chicago, Ill.

Penktadienį/kovo 20 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o; po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Motiejaus Strumskio gipiinės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvąuli laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona giminės.
Lr.idc'uvlų direktorius Donald A. Peikus. Tel. 170-23^45.

Paliko nuliūdę: žmona Bi
rulė (Užgirytė), dvi dukte
rys: Jūratė Budrienė, jos 
vyras Antanas, ir Aušra; 
sūnus Algirdas, s-suo Agnė 
Kižienė su šeima, teta Bri- 
gyta Natkevičienė, pussese
rės: Stasė Medelienė su vy
ru, Grožvyda Kirby su šei

ma, Dainė Augustaitylė ir Galinda Horvet su šeima; pus
broliai: Jonas Vaičiūnas su žmona ir Jurgis- Augustai lis su 
šeima, brolienė Elena Jasaitienė, Užgirių šeimos, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, ALTui, BALFui ir 
Šaulių Sąjungai.

Kūnas pašarvotas Pctkaus-Marquettc koplyčioje, 2533 
W. 71 st SI. Atsisveikinimas penktadienį 7 vai. vakare.

šeštadienį, kovo 21 d., 9 vai. rylą bus lydimas iš koply
čios į šv. M. Marijds Ginimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojimas Šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Jono Jasaičio giminės, drąugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteitki jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
žmona, dukterys, sūnus, sesuo, gimines.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. ‘Tel. 17(1-2345.

F



Zarasiškių klubo susirinkimas
Zarasiškių klubo narių susi

rinkimas įvyko 1981 metų kov 
mėn. 15 dieną Vyčių salėje. < 
2:30 Vai. klubo pirmininkas 
Pdras BĮ ekys, atidarydamas s i-j 
s’rinkimą, jjasvciikno narius ir 
pareiškė, kad šis susirinkimą-’ i 
esąs pirmas šjmel. Pranešk i 
Mišios už mirusius narius bu> Į 
gegužės 3 d. Jaunimo Centro: 
tėvu jėzuitų koplyčioje ir kv v I 
te visus narius pamaldose daly- ' 
vauti 11 vai. ryto. Minulės susi- i 
kaupiniu buvo pagerbti mirų- ’ 
šieji klubo nariai. Pirmininkas!

• padėkojo už praeitųjų metų vai 
dybc’s .ir parengimų komisijų 
darbą.

Po to pristatė šių metų Zara
siškių klubo naująja valdybą: j 
pirm. Petras Blekys, Kazys du
ras — vicepirni., Petras Pad- 
vaiskas - sekretorius, Jonas

kšta užuojauta ir bus ap-

balandžio mėn. 25 d.
Vyčių sa-eje būs nias klubo pa- 

I n ngimas — banketas. Parengi- 
,n , šeimininkė jionia Stroptenė 
rūpinasi geromis vaišėmis, o bi
lietas šiais laikais tiktai $10. 
I’i-m:ninki.s paragino narius 
. r.isiai dalyvauti ir bilietų pa- 
piu! "Ii. Klabo parengimai vi-1 
s'.r'rnet būna šaunūs: dvi geros 
šalta-šilla vakarienės ir gera 
muzika šokiams. Be to, pakan- 
\aiiui fantų laimingiesiems.

Buvo iškeltas klubo susirin
kimo datos klausimas. Didžiu-i 
ma balsų nutarta susirinkimą’ 
šauklį rudenį. Buvo gautas iaiš-į 
kas iš senatoriaus Charles Per-! 
cy (Congressional-Record), kurį 
daii. M. Šileikis perskaitė (tik
tai išlraukas). Ten pabrėžiama 
Lietuves nepriklausomybės 63 
melų sukaktis, Vasario 16-osios 
m'nėjimas ir kad JAV gina Lie- i | 
luvos teises. Taip pat pabrėžia- [ - 
ma Madrido kc'nferencijos pasi- j 

rankų plojimu. 1 sakymai apie Pabaltijo valsly-j 
bes — Lietuvą, Latviją ir Estiją. ’

Iškeltas klausimas dėl rudeni-' 
nio klubo banketo rengimo. Nu-! 
taria palikti valdybai nustatyti 
laiką ir užsakyti salę. Naujų su
manymų nebuvo, tat susirinki
mas pasibaigė 3:30 vai. popiet.

Vėliau buvo užkandžių ir pa-

w.

šnekesių prie kavutės.
M. š., korės?.

girnų komisija: Ona Blekieuė i. 
Alfonsas čičelis.

Protokolą perskaitė K. Ro- 
žanskas ir skaitytasis protokolas j 
buvo priimta
Kasininkas Jonas Krumplys pra
nešė, jog kasos reikalai tvarkd- 
ja, o lįieių pabaigoje buvo pa
skirstyta iš viso $520. Yra ser
gančių narių. Emilijai Slepikie- 
nei buvo padaryta operacija. 
Serga čiūrienė, Stasys Bikulėius 
ir kt. Iš viso 4 nariai. Jiems pa-

CASH
New orUsedor •

r Old Broken Jewelry !

Watches, Bracelets,į ,
Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold... Any Karat
Turn ft Infs CASH!

Dig Out Your Old Treasures — 
Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą__________ :_______________ $8.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais---- ------------------ $4.00
Minkštais viršeliais, tik____________  $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

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

niais statiniais. Jų vaizdą at
skleidžia ilii&tradijos. Baig
minis skyrius tenka meilinėms 
šventovėms, sinagogoms ir 
smuklėms. Trūksta tik medi
nėse statybose naudotų lietu
viškų papuošalų. P, R. Kabai- 
la savo diplominiam darbui 
stropiai rinko medžiagą, gerai 
susipažino su architektūros is
torikų — J. Baršausko, F.Bie. 
limkcjK. šešelgio, K. čerbti- 
lėno, V. Zubovo J. Gimbuto 
moksliniais darbas.

— Viktoras Šimaitis pildo 
INCOME TAX Šimaitis Realty 
Įstaigoje, 2951 W. 63rd Street.

i Darbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba 
763-0337. • (Pr.)

— Pakilus susidomėjimui Ma
žąja Lietuva, jos pažinimui daug 
padės 6 plačios studijos prof. M. 
Brako paruoštoje 304 puslapių 
LITHUANIA MINOR knygoje

....— Justinas Preibys iš Det
roito, nenuilstamas kovotojas 
už Lietuvos laisvę, pratęsda
mas prenumeratą, parėmė 
Naujienų leidimą 10 dolerių 

! auka. Dėkui. Taip pat dėkui 
| tos apylinkės tautiečiui, 

stakiikiam Naujienas 
rieins metams, bet 
prašiusiam neskelbti.

i — Dėkui Tomui 1 u
St. Petersburg Beach, Fla. 
ankstybą pernumeratps 
tęsimą ir $8 auką.
— Feliksas Mackevičius, Hot 

j Springs, Ark., buvęs Čikagos 
į verslininkas - gamintojas, pre- 
i numeruoja daugelį laikraščių 
Į ir visus juos aukomis paremia.

i prenume- 
už $10

j Dėkui už ankstyvą 
; nieratos pratęsimą ir 
auką.

užsi- 
viene- 

pavardės

meralą, savo gerus linkėjimus
; atlydėjo $10 auka. Dėkui.

— V. Zebertavičius iš Dėt-;
roito, prie prenumeratos pi i-'su 50-čių žemėlapių. Kaina $15,
dėjo $5 už kalendorių Frank. su 5°-<--iu žemėlapių. Kaina $15, 
Sakai iš Mountain Home, at-’ persiuntimui pridėti 81c. Kreip- 
siuntė $3. Doleri atsiuntė Char.
les Genis iš Cicero. Dėkui vi-

i .
slėnis.

MigEnui, 
už j 

pra-l

— Ponia Matilda
■ Rockford, III., daugelį kartų
i parėmė Naujienų leidimą au-

ChopuUs,

komis. Dėkui už gerus linkėji
mus ir už $10 auką. Jos duktė 
Alfa rašo, kad nors mamytės 
regėjimas yra susilpęs, bet ji 

I stengiasi perskaityti visus pus- 
į Tapius.

— Charles C. Plestys Elm- 
hurst, Ill.’, pratęsdamas prenu.

— Aušros Baronaitytės ir 
Edmundo Vilkaičio jungtuvės 

įvyks balandžio 4 d. Marquet
te Parko lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

— Architektas Petras Rim
gaudas Kabaila, pernai baigęs 
studijas New South Wales uni 
versitete, Sydnėjuje, gavo Au
stralijos Lietuvių Fondo $500 

j premiją, kuri jam buvo įteik
ta Vasario 16 minėjime Syd
nėjuje AL Fondo įgaliotinio 
B. Stašionio. Premiją jauna
jam akademikui, gimusiam 
1955 m. rugpiūčio 9 d. Melbur
ne, laimėjo diplominiam pa. 
sirinkta tema “Traditional Li
thuanian Architecture“, turė

jusi net 261 puslapius. Už ją 
jis gavo bakalauro laipsnį su 

•pagyrimu. Iš tikrųjų ta tradi
cinė lietuvių architektūra lie
čia tik medinius pastatus nuo 
senovės laikų iki dabarties.! 
Savo Įvade P. R. Kabaila pa-| 
teikia nemažai duomenų apie 
Lietuvos istoriją, geogrfiją, lie 
tuviu kalbos kilmę, senąją lieį. 
tuvių tikybą, lietuvių tautos 
papročius . Kaimo pastatų sky 
riun yra įjungtos sodybos

lis į knygų platintojus arba lei
dėją — Lithuanian Research 
Institute, Ine.; 149-31 120th St., 
So. Ozone Park, NY 11420. (Pr.)

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

4- Z 

kakeių ir kitomis progomis. Į 
Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, UI. Telefonas — Mid- , 
land Savings bendrovės valan-1 
domis 254-4470, kitu laiku 
434-6155.

Juozo Šmotelio
ATSIMINIMŲ

irGraži, lengvai skaitoma 
jdctaii 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.

su, TESTAMENTAI

SIUNTINIAI j LIETUVA
MARIJA NOREIKIXN1

Hamel, Ž«mė — Pardevimuj . « Namai, ŽMnė — Pardavinwt 
KKAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATS FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKĖJIMA1S. j 

^EL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: \

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
• PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cerniak Road Chicago, DI TeL Virginia 7-7745

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrines, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS —■ 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000.

I J

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Taz

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

i-- ----------- ---- 7
j KAMPINIS geltonų plytų aš- 
! tuonkampis bungalow, dažyti 
• stiklai, žemi langai. 3 miega- 
Į mieji... Pilna pastogė. Žaidimų 
; kambarys su virtuve; maudynė, 
' gulimasis, šildymas gesu. 2 ma
rinų įvažiuojamas mūrinis gara- 
’ žas. $88,900. Skambinti pirma- 
. dienį ir penkt. po 6 vai. vak.

434-0055

rtFLP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

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:

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.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Ksdzie Avenue 

Tel. 776-8505

namais, klėtimis bei kitais ūki j Tuo reikalu jums gali daugį 
j ___________ 1 padėti teisininko Prano ŠULO į

~~ 1 ■ paruoštą, — teisėjo Alphonse j
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos55' 
išleista knyga su legališkomis; 
formomis. į

Knyga su formomis gauna
ma Naujiemi administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.06.

1 LIVE-1N
HOUSEKEEPER

GENERAL HOUSEKEEPING
& CLEANING DUTIES.

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

1 between 9 & 12
471-9750

DAŽYMAS IR REMODE- 
L1AVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS

4514 So. Talman Avenue
Tel. 523-0383

Gosmoa Parcels E

! IW1 W. fnt st, Chkxgo, m. Wttf. — TeL WA I-I7J7 ( 
V. T A T. t N T i N 4 a

— New Yorke beveik visi di
dieji bankai sumažino nuošim
čius už- paskolas iki 17.5. Tai 
verčia daryti indėlių mažėji
mas bankuose. Pradedant ket
virtadieniu, -bankai ir taupomo
sios kasos (S&L Assns.) už še
šių mėnesių certifikatus mokės 
12.35%. Anksčiau mokėjo 13.68.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

SHOPPING ? DROP IN 1!!
NEW ARCHVIEW RESTAURANT

3480 S. Archer Ave.
254-4862

OPEN 24 HOURS 
“HAPPY EASTER”

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

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

PIRKITE IAV TAUPYMO *OXU1

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Te!. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue,

Chicago, III. 60032. Tel. YA 7-5930
i

Metary Public
INCOME TAX SERVIC1

4259 S. Miplwood. Tel. 254-745* 
I«:p pit daromi vertimai, gimini v į 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pre- j 

tymai ir kitokį blanket

e a

SUSIVIENIJIMAS LIETLWIU AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietrvitj fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūriniu/ darbus, gelbsti ir kitiems, kurie turn 
darbus dirba.

SLA —Dmokėic daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. _

gLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metama.

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

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

W >0U 14. 
Tol. (lit)

k ------— - -------------------

— JAV industrijos produkcija 
per vasario mėn. nukrito 0.5%. j 
Paskutiniuosius 6 mėnesiui po 
truputį vis kilo’ aukštyn, žymes
nis kritimas palietė produkciją: į 
metalų, instrumentų, baldų ir ( 
medžio.

— Naujų namų statyba per, 
š.m. vasario mėnesį nukrito 
25 nuošimčiais, pranešė Komer-, 
cijos departamentas Washing
tone. Kaltinama aukšti nuošim
čiai wž namų paskolas.

—Amerikos Civil Liberty uni
ja ir kitos liberalų grupės pla
nuoja naują strategiją kovoti su 
prez. Reagano administracijos 
biudžeto mažinimu.

— Jewel kompanijos pelnas 
už praeitus metus pakilo 10%,' 
t.y. $55.9 milijono arba $1.60 
už šėrą (akciją).

— Radomo darbininkai, aj> ’ 
svarstę Valensos pasiūlymą. _ 
nutarė streiką nutraukti. i Q

HOMEOWNERSPOUCT

ENERGY 
WISE

Llmft um of dlswasbar 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
end electricity.
Ctoaft be a Boca ,

F. Zapolit, Aflent 
J20S/, W. 95th St ' 
Eve r g, Ftrk, UI. 
40642, - 424-1654 v

Slater Ftcm Ue ane

z----- -------- ">
ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS
2458 W. 69th St.

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to# 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

- ---------------——%
Advokatai 

GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 

iki 6 vai. vak. šejtadienj nuo t 
9 vai. ryto iki 12 vaL <L 

Ir pagal susitarimą.
TU. 776-5162 arba 776-5161 

2649 West 63rd Street 
Chicago, UI. 60629

•»-——■—.— ------- --— _______

— Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, March 19, 1981




