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SEKR. HAIG IŠSKRIDO I ART. RYTUS. EUROPI
JUGOSLAVIJOS TAUTINĖS MAŽUMOS 

SUKĖLĖ DIDELIUS NERAMUMUS
KOSOVO PROVINCIJOJE

BELGRADAS. — Daugiatau
tėje Jugoslavijoje vis kyla sępa- 
ratistiniaf judėjimai. Daugiau
sia juose pasižymi serbai ir kroa
tai. Tačiau ši karta didelius ne
ramumus sukėlė Jugoslavijo's 
albanai. Jie gyvena neturtin
giausioje Kosovo provincijoje, 
esančioje kalnuotoje vietoje Al- 
ba'riijcfe pasienyje. Trečiadieni 
apie 10,600 albanų demonstravo 
provincijos sostinėje, Pristinos 
mieste. Kai kurie demonstran
tai turėjo’ g'inkluš ir šaudė į po
liciją; Jų priekyje ėjo būrys 
vaikų, kurie sunkino policijos 
veiksmus bei pastangas. Oficia
liuose pranešimuose rašoma, 
ka'd sužeista keletas šimtų de
monstrantų; ‘

Iššaukta kariuomenė saugoja 
' Valdiškus pastatus, radijo ir te
levizijos stotis. Visoje provin
cijoje’ ivestas Jcąro stovis.'.lUž- 
drausti visi susirinkimai ir žmo
nių susibūrimai. Prie demonst
racijų prisidėjo ’ studentai ir 
angliakasiai. Demonstrantai rei
kalauja paleisti iš kalėjimo pra
eito mėnesio demonstrantus. ■ 
Pristinos kalėjimą’ saugoja ka
riuomenės daliniaį. z

DemonstracijosĮsbei dėfrį>nst- 
rantų. susirėmimai.: su žios 
jėgornis.yra didžiąūsLspėj tik: po 
prezidento-Tito mirĮųSs; bet ir 
visoje 35 nietų jojvąidjįno' isto
rijoje. Prezidentas Tito mirė 
prieš IT mėnesių., • ■

Kosovo pąvincijos prezidentas 
Dzavid Nimani savo kalboje J 
per televiziją pareiškė, kad de
monstracijas. sukėlė ir žmones 
agituoja prieš valdžią priešų jė
gos, norinčios sunaikinti AJtigo- 
slaviją.',, ? ’

Demonstrantai; leido’ šūkius, 
draugiškus Albanijai, bet labiau
siai buvo reikalaujama laisvos 
Kosovo respublikos. Kosovo pro
vincijoje daugumoje gyvena al
banai. Mažumą sudaro serbai, 
kurie nekenčia albanų ir yra 
priešingi jų dominavimui. Žino
ma, tie piešingumai bei nesan
taikos daug padeda federalinei 
Jugoslavijos valdžiai.

ĮVESTAS KARO STOVIS

IŠRASTI VAISTAI PAKAR 
TOTINAM ŠIRDIES PRIE

PUOLIUI IŠVENGTI

BOSTON, — American Heart 
Association praneša, kad melų 
bėgy’je apie 700;000 : piliečių 
gauna širdies smūgį. Apie 400 
tūkst. grįžtą į namus ir iš jų 
20% melų bėgyje gauna antrą j 
širdies smūgį ir iš pastarųjų i 
10% miršta.

Iki šiam laikui daktarai netu-! 
rėjo medicinos, kuri apsaugotų! 
nuo antrojo' širdies smūgio.

Naujosios Anglijos Medicinos 
žurnalas praneša, kad.yra išras-; 
tas vaistas pavadinimu Timolol, i 
Jis išmėgintas Norvegijoje ant 
1,884 pacientų ir jis buvo veiks
mingas 49.6%. visų tų, kurie 
turėjo pakartotiną širdies smū- 
gį. Europoje šis vaistas vartoja
mas, jau šeši' metai. JĮ 5-artojo 
nuo skausmų krūtinėje, anginos 
ir aukšto kraujo spaudimo.

FDA pranešė, kad šį vaistą 
leido naudoti Amerikoje nuo 
glaukomos, bet kol kas nuo šir
dies ligų dar neleista. Dr. T. Pe- 
derseą;-.koordina (orius §j?5Nor-<

: vegijos daktarų,NUrbusių;
p ro j ek te, pareiskęfe‘‘R s zu I t a 1 aiš-; 
mes esame patenkint ir tikime, 
kad pr alau žente siėn^.ir išgel
bėjome apię.’80% pacieiilų, ku
rie naudo'jočyaistus-Timoldlį pa
gamintus Mi Sharp ed Dohnie’’.

iWiiii

Lenkijoje vyko, rusų, rytų vokiečių, čekų ir lenku kariuomenės dalinių 
manevrai. Rusai vis dar manevruoja ir negali prisirengti išvažiuoti.

MASKVAI NEPATINKA LENKIJOS
KOMUNISTŲ PARTIJOS NUTARIMAI
SEKRETORIUS MANO, KAD SOVIETU KARO JĖGOS 

GALI BANDYTI ĮSIVERŽTI LENKIJON

NUMALŠINTAS SUKILI
MAS TAILANDE

VALSTYBĖS SEKRETORIUS TARSIS 
SU EGIPTU IR SAUDI ARABIJA

— Pasikėsintojas prieš prezi-

— Rusu 
dienraštis 
■kritikavo 
partijos

— Nežiūrint finansinių sun
kumų ir grasinimo užsidąryti, 
RTA taryba patvirtino du staty
bos kontraktus. ■ Statybos kai
nuos apie tris milijonus dolerių.- 
Illinois, seimelis atmetė mažu
mos vado Michael Madigan pa
siūlymą finansuoti RTA.

ARBATOVAS NEDALYVAUS 
TELEVIZIJOS PROGRAMOJ 

-' J \-

WASHINGTON. — Public 
Broadcasting Service ateinančią 
savaitę ruošė 2 valandų deba
tus televizijos programoje. Joje 
nc’rėjo dalyvauti ir iš Sovietų 
Sąjungos atvykęs G. Arbatovas. 
Maskvoje jis vadovauja vadina
mam Amerikos ir Kanados ins
titutui.

Valstybės departamento atsto
vas J. Reap pareiškė, kad Arba- 
tovui viza nebus pratęsta, nes 
ir Sovietų Sąjungoje nė vienam 
amerikiečių atstovui neleidžia
ma kalbėti per televiziją. Sovie
tų žinių agentūra Tass pranešė, 
•kad tai esanti antisovietinės is
terijos pasekmė.

KALENDORĖLIS

PRIVATINĖS MOKYKLOS 
GERESNĖS

WASHINGTON. — SJciolo- 
gistas J. M. Coleman, dirbąs 
Chicagos universitete, pravedė 
58,728 mokinių tyrinėjimus 
1,015'aūkšt. mokyklų. Praneši
me JAV: vyriausybei jis. pažy
mėjo; T>d katalikiškose ir kito
se privatinėse mokyklose moks
las pastatytas aukščiau, negu 
vadinamose “public schools’’.

Balandžio 4: Izidorius, Ger- 
manta, Pempė, Josvydas, Utenis.

Balandžio 5: Vincentas, Vaiti- 
lė, Rimbaudas, Galmantas.

Balandžio 6: Celestina, Mar
celinas, Gulbė, Žvilga, Dudutis.

.Saiilė. teka 5:30, leidžiasi 0:19.
£ l * »< V Ai i ' ’C- * - A * '

Orai debesuotai, li|. ' '

— Filadelfijoje pasibaigė de
vyniolika dienų užsitęsęs tran
zito darbininkų ąlreikas. Strei
kavo' apie 40W,(MX) ■ darbininkų. 
Pasirašyta naujas sutartis tarp 
transporto unijos darbininkų ir 
Filadelfijos miesto valdybos, da
lyvaujant Pensilvanijos guber* 
ha toriui TU Thornburgh.

MASKVA, Rusija, 
komunistų partijos 
Pravda gana aštriai 
Lehkito^Ky komunistų 

, Cėntr-bč’ko-ihiteio nutarimą SoJi- 
.tG&nimo uhįjpš reikalu. --

Kaip žinoma, komunistų par- 
lijc's ^eįretorius S. Kania nepri- 
ėm^Kėlių komunistų atsistaty
dinimo pareiškimų, bet tuo pa
čiu metu jis atleido iš darbo tuos 
komunistų partijos pareigūnus, 
kurie Bvdgoščio mieste smar- 
kiai sumušė unijos pareigūnus. 
Komunistai norėtų, kad vyriau
sybė griežčiau elgtųsi su Solida
rumo unija, visą laiką smarkiai 
kritikuojančia Lenkijos komu
nistų partija.

Rusijos gyvenimą sekantieji 
diplomatai tvirtina, kad niekad 
So'vietų valdžia taip aštriai ne
kritikavo Lenkijos komunistų, 
kaip ji kritikavo šį kartą sekre
torių Kanią ir premjerą. Jeru- 
zelskis dalyvavo pasienyje vy
kusiuose manevruose, kalbėjosi 
su rusais ir pareiškė, kad darbi
ninkus mušusius komunistus 

1 reikia atleisti. Diplomatai ma
no, kad rusai gali bandyti įsi 
veržti į Lenkiją.

DAR NEATŠAUKĖ KARIŲ 
Iš LENKUOS

WASHINGTON, D.C. — So
vietų manėKrai Lenkijhjectiirė- 
jo pasibaigti praeitą savaitę, bet 
iki šio'ttičto Sovietų karo vado
vybė neatšaukė tų savo' armijos 
dalinių, kurie buvo įmaršavę į 
rytų Lenkijos pasienį. Daugelis 
bijojo, kad sieną peržengusios 
Sovietų karo jėgos gali pradėti 
Lenkijon invaziją, bet jos stovi 
pasienyje. Rusai būtų galėję 
veržtis tolyn, bet nesiveržia. Ril
iai turėjo iš Lenkijos išvažidoti, 
bet neskuba. Kitaip negalima pa
teisinti šitokio elgesio, kaip noru 
įsiveržti į Lenkiją.

Lcšck Valensa pareiškė, kad 
Sovietų kard jėgos nesiverš į 
Lenkijos gilumą. Washingtonan 
atskridęs vicepremjeras Ja^iel- 

• fllči taip pat tvirtino, kad So<le-' 
ttj karo - Vadai ’prižadėjo nesi-

: BANG-KOKĄS (AP). — Tai-' 
• f lando premjerui Pr-em- Tinsula- 
’! uodai ištikima kariuomenė penk- 

! tadienį numalšino sukilimą, ku- 
’ ri organizavo vyresnieji kari- 
• ninkai. Sųkilipiui prieš valdžią 

vadovavo gen. Sant Chitpatima. 
Kai premjerui ištikima kariuo
menė užėmė Bangkoką, sukilę-- 
bu vadas su karininkais dviem’ 

t malūnsparniais pabėgo is krašto.

VĖLIAU APLANKYS VOKIETIJOS, ISPANUOS, 
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS VYRIAUSYBES

WASHINGTON, D.C. — S. k- —-----------
rotorius Aleksandras Haig va
kar visai savaitei išskrido į Ar- dentą Reaganą John W. Hinck- 
timuosius Rytus ir Vakarų Eu-1 ley Jr. trečiadienį pripažintas 
repą. Jis nori išspręsti visą eilę sveiko proto atsakyti teisme už 
problemų, kurios kliudo aptarti savo nusikaltimus. Psichiatras 
ir susitarti keliais svarbesniais James L. Evans ir Hinckley’o 
klausimais, gresiančiais pašau- gynėjas Vincentas J. Fuller su 
lio taikai ir susijusiais su Sovie- ■ juo kalbėjo tris valandas, 
tų valdžios plečiamu teroru.

Pirmiausia sekr. Haig rengia
si pasimatyti su Egipto prezi- holo Cubs rinktinės 
dentn Sadątu ir keliais kitais at
sakingais valstybės pareigūnais. 
Balandžio mėnesį. Izraelio karo 
jėgos turi pasitraukti iš strate
ginių Sinajaus pozicijų. David 
vasarvietėje Egiptas, Izraelis ir 
JAV buvd sušilai"? balandžio I 
mėnesį ■■ perleisti Sinajaus pozi-1 
cijas Egiptui, jeigu bus stSdary 
tos pakankamos jėgos Sinajaus 
pozicijoms- saugotu Izraelis būtų 
pasiruošęs pozicijas perduoti 
Egiptui, bet jis kol kas.ncnmno,

— Miami mieste mirė beis- 
gerbėjas 

Perry Jay Goldberg, anksčiau 
gyvenęs Čikagoje. Prieš mirtį jis 
įsakė kūną sudeginti, o pelenus 
išbarstyti Wrigley aikštėje, rink
tinei pradedant šį sezoną atei
nanti ketvirtadienį.

— Penktadieni aukso uncija 
kainavo $524. . , ■

veržti į Lenkijos gilumą. To jpa- 
ties įsitikinimo yra ir Lenkijos 
komunistų partijos vadai, bet 
— kodėl rusai neskuba iš Len
kijos?. Pradeda stiprėti įsitikini
mas, kad rusai vis dėlto gali, 
bandyti okupuoti Lenkiją. i
,r , j , . • G . i Sukilimas - prasidėjo :trečia-Manoma, kad sekretorius Haig . ’ „ • •■ - i i • r> . dieni. Premjeras Prein pasi-isskubeio i Artimuosius Rvtus ; . . . - . - r •. .. ... 'trauke i Koralo miestą, iš kurio,ir Europa vien tik del galimo, \ .....„ • , j .. . . ' . - suorganizavo p a s i priešinima.Sovietu karo jegu įsiveržimo , , ... , .

. T t . . , . ‘Penktadieni kovos baigėsi, betj Lenkija. Jeigu rusai taip pa- , . ,•, , . . \ i • m t krautuves buvo, uždaros. Miestądarvtu, tai santvkiai su Maskva. ’ -i . ’ Išaugo jo apie 2,000 premjeruivisai pasikeistu. . ,ištikimu kanu.

raelio vyriausybės atstovais ir 
juos įtikinti atšaukti savo karo 
jėgas iš Sinajaus pozicijų. Jeigu 

kad Izraeelio karo jėgos galėtų • Izraelis nebus tikras Sinajaus 
tas pozicijas apginti. | pozicijų saugumu, jis gali savo

Ikaro jėgų iš Sinajaus neati
traukti. Tada būtų naujos kom
plikacijos. Sekretorius turės įti- 
kinti Izraeli, kad Sinajus L<s 

t saugus net ir tada, k?” jie ?.t- 
I šauks savo karo jėgas.

Po to sekretorius skris į Sau
di Arabiją. Jis nori susitarti'su

IŠKĖLĖ BYLĄ VOLKS
WAGEN BENDROVEI

WASHINGTON. — Volkswa- ■ 
gen bendrovei iškėlė bylą Fede į 
ratinė Prekybos komisija už tai, 
kad automobilių pirkėjams ne-, 
pranešė, jog 1974-1979 metų 
modelių Volkswagen motorai 
yra su defektais ir už tai nau- . 
doja labai daug alyvos. Palies
ti šie modeliai: VW Rabbits,, 
Dashers, Seiroccos ir Audis.

Federalinė Prekybos konrisi-t 
ja įspėja automobilių savinin
kus, kad kiekvieną kartą, pirk-. 
danu’ benziną gazolino stotyse, j 
paprašyti] mechanikų patikrinti i

IZRAELIty PROBLEM A 
Sįf'N?AtrJA’KURlAlS

1967 metais, taip vadinama
me šešių dienų kare, Izraelis už
kariavo Sinajaus pusiasalį ir pa 
gal sutarti su Egiptu turi iš ten 
pasitraukti iki ’982 m. balan
džio 25 d. I’- šiam laikui ten 
yra įkurdinta apie 5,000 nauja
kuriu.

Praeitą savaitę naujakuriai 
i demonstravo prie premjere jstai 
i gos Jeruzalėje, pa reikšdami ne- 
; norą trauktis iš Sinajaus pusią- 
i salio.

JAV Valstybės sekretorius A.

Egiptas sutiktų įleisti' JAV 
.kąro jėgas į Sinajaus pozicijas 
Ir Geistų •ąmėrik’ečiams .Sinajų ' 
ginti/-Bet -j-is nenori, kad* ten j 
bėdų labai didelės JAV karo jė-j 
go’s. (Jalėtų užtekti nuo dviejų j 
iki keturių tūkstančių JAV ka- į 
riulzSB'e.to, sekretorius Haig pa
siūlys- Egiptui įsig\'li aviacijos 
žvalgybą;-kuri ne tik laiku įspė-1 
tų apie artėjančias priešo, karo 
jėglm bet taip pat laiku mestųsi 
kovon toms’ pozicijoms ginti.

Egipto pheziilentaš ir JAV bū 
tų norėję siųsti mažiau karių*) 
Sinajų, bet tas planas vargu ar * 
bus realizuojamas. Geriausia 
būtų pasiųsti ten Jungtinių Tau
tų'karius, bet Sovietų Sąjunga 
protestuos prieš tokį nutarimą 
Egipto prezidentas nenori, kad 
Sinajuje pasiliktų daug JAV ka
rių, nes arabų valstybės galėtų 
protestuo'ti.

Sekr. Haig, aptaręs Sinajaus 
klausimą su Egiptu, turė 
įkristi į Izraelį pasimatyti su Iz

i t * *■ * į
cilinderius ir, radus netvarkoje, ’ Haig siūlo, kad pasitraukus nau • 
praneštų Remisijai, kiek sutno-! jakuriams iš Sinajaus pusiasalio, 1 
kėji^ o sąskaitas laikytų pas ’ 1,000 amerikiečių karių saugotų

‘ s - j | buferio zdBįi, garantuojant sau-
J____________ j gumą šioje srityje. Izraelis su

— Premjerui V. Jeruzclskiui! tuo pasiūlymu nesutinka, 
įsakius patraukti teiesman visus 
valdininkus, mušusius darbinin
kus, 
kad streikų nebus.

— General Accounting Office 
Valensa jam užtikrino,: pareiškė Kongreso apklausinėji- 

j muose, kad biudžeto apkarpy- 
• mas labai smarkiai palies šio de- 

Lenkijos vicepremjeras j parlamento tarnautojus, nes iš 
Jagielskis prašė JAV atidėti 886 laiks tik 235 žmonės. Nc- 
skolas ir duoti lenkams maisto, pakankamas tarnautojų skaičius 
nes Lenkijoje gali pasireikšti neleis baigti multimilijoninių 
badas. Lenkų ligoninės gaus ieškinių iš naftos kompanijų, 
džiovinto p eno ir riebalų. ] kurioms krašto gyventojai per- 

-------- ---------- - - j mokėjo.
— 1977 metais Izraelio gene- • . ------------------ -

rolas Mošė Dajan turėjo slaptą | 
pokalbį su Maroko karaliumi laida, iki šiol kainavusi 75 cen-1 
Hassan. Vykdamas j Maroką jis tus ,nuo šio sekdadienio pake-I 
dėvėjo patiką, dirbtinius ūsus liama iki $1. Taip nusprendė) 
Ir tamsius akinius. . ' daryti ir Chicago Tribune.

Sekmadieninė Sun Times

Gen. A. Haig penktadienį iš
skrido į Artimuosius Rytus 

ir Vakarų Europą.

j Artimųjų Rytų taikos klausi
mais. Sekretorius yra įsitikinę--, 
kad Saudi Arabija gali paleng
vinti Artimųjų Rytų taikos 
klausimus, jeigu tinkamai pa- 
veiks arabų valstybes. Haig nori 

I aptarti su Saudi Arabija ir nau- 
<jų ginklų įsigijimo Liausimą.

Iš Artimųjų Rytų sekretorius 
Haig pirmiausia skris į Vokie
tiją. Jis nori susitarti su kancle
riu Helmut Schmidt ir kitais vo
kiečių valdžios .atstovais dėl san
tykių su rusais. Vokiečiai pra
deda abejoti, ar JAV laikysis 
tos pačios politikos, kokios lai
kėsi Parterio vyriausybė, (’.arte
lis buvo aštriai kritikuojamas, 
bet iki šio meto dar neišgalvuta 
nieko, kas galėtų būti geriau 
apgalvota. Visi žino, kad Sovie
tų valdovai daro d di li spaudi
mą į Vokietiją, kad ji glaudžiau 
bendradarbiautu su Sovietu Są- 
junga. Vokiečiai nori taikoš su
tarties ir nori atgauti prieš karą 
turėtas žemes, brt ru^ai nenori 
atsisakyti nuo Rytų Prūsijos 
derlingu žemiu.

Vėliau sekretorius sustos 
Prancūzijoje, Ispanijoje, Belgi
joje ir Didžiojoje Britanijoje. 
S *krelorius nori išaiškinti, ar 
JAV galės laikyti karo lėktu\us 
ispanų teritorijoje. Ispanai nori 
draugingų ryšių su Amerika, 
Ivt Ispanijoje yra didikas žmo
nių skaičius, kuris nenori kisti 
Amerikai turėti aviacijos ir lai
vyno bazių pačioje Ispanijoje.

Sekretorius r.c’ri plačiau ap
tarti užsienio politikos klausi
mus su prancūzais ir britais. Jis 
taip pat nori užtikrinti, kad 
Amerika yra saugi, jeigu jis 
gali išvažiuoti višal savaitei.

- . 4 O .A i • >...



LAIŠKAS “NAUJIENŲ” REDAKTORIŲ
Gerb. redaktoriau, kadangi 

Delfiną Tričienė “Naujienose” 
(198LHI-21 23) rašinyje “Kar
tais klr.idas atitaisyti yra gali
mybių”, pacitavo neva mano 
žodžius, kurių aš neparašiau, 
mai.c įjungė į savo (jos pačios 
maūyj- nustatytų) taisytinų 
tautinių klaidų rašinį, todėl pra
šau išspausd.nti ir mano atsi- 
li p:mą.

•Tričienė savo rašinį pradeda 
nuo (’liicat 
iyvavimo dcmorstracijoje 
Lenkijos darbininkų teises, ap
gailės Laudama, jos pačios 
dzias tariant, kad frontininkų 
b«nės žmonių nesimatė. Po to', 
ji, kreipdamosi į PLB pirm. V. 
Kamantų, pasidžiaugia: “Klaidą 
a t i taisy t i bandė nuvykdamas 
pas lenkus pasikalbėti”. Kaman
ių girdama, o kartais pabarda
ma jo nedalyvavimu ALT’o 
žmonių suorganizuotoje lenkų 
d.-, mens t racijoj e, ji pasako nors 
vieną teisybę: “Nėra negarbin- 
gesnio veiksmo, kaip malda pa
naudoti kokiai nors prdpagan- . 
dai”, ir tuoj po tų žodžių pra- ( 
deda varyti agitacinę propagan
dą: malda pademonstruoti lie
tuvių lenkams solidarumą.

Išgyrusi Kamantą. Tričienė 
atsuka nagus į kitaip negu ji 
galvojančius savo priešus. Ypač 
pasisakydama prie š mano 
straipsnių ir tų. kurie juos pa
rėmė. mintis. Pati nesuvaklyda- 
ma įkaitusių savo jausmų, ji 
mums primeta isteriją ir net pa
naudoja rusišką, ar lenkišką 
keiksmą “svelačius**, net to sve
timžodžio neišskirdama kabu
tėmis.

Gindama LB-nės pasitarimus 
su lenkais, o taip pat Chicagos 
ALT’o skyriaus suorganizuota 
203 lietuvių dalyvavimų lenkų 
demonstracijoje (girdėjau, kad 
to organizavimo vyriausia ini
ciatorė buvo pati '1 ričienė) nuo 
ki t □: p ga i vo j an cių pa s i -a k v m ų, 
ji rašo: “Jautresnius žmones tas 
privedė prie isterijos. Prasi Įėjo

;u ALT’o skyriaus da- 
už

žo-

.r-*

Prof. Adomo Varno pieštas milžiniškas “Mindaugo krikštas”.

S

lietuvių - lenkų santykių eigOs 
svarstymai nuo pat Žalgirio 
mūšio”.

Prie Žalgirio mūšio svarsty* 
:uų privedė ne IJi-nės ir ALT’o 
kai kurių žmonių žygiai su len
kais, bet Lietuvos sienų ir Ma
žosios Lietuvos klausimas. Tri
dienė, atrodo, girdėjo varpais 
skambinant, bet nesusigaudė ku
rioje bažnyčioje.

Toliau Tričienė, pacitavusi 
žodžius “lenkų klėtelė dega, te
gul jie palys ir gesinasi”, skliaus
teliuose paaiškina: “(Negaliu to 
išsire škimo, rodos B. Kemežai- 
tės. tiksliai pacituoti, nes netu
riu po ranka straipsnio. Tikiuo
si, kad minties neiškreipiau)”, 

įsivaizduokite, p r i sipažįsta, 
kad negali tiksliai pasakyti, net j 
nežino kieno tie žodžiai, jai tik I
-rodos’, kad jie Kemežaitės, ne-' lyginau lenkų “degančią klėtį’ 

o Į su visa “degančia Lietuva”. Ta
čiau Tričicnės “nostalgiškus” 
jausmus Lbiau sujaudino lenkų 
“deganti klėtis”, todėl ji, pali
kusi “deg.mėią Lietuvą”, lenkų 
’‘degančios klėties” gesinimo 
propagandai paskyrė net pusę 
savo rašinio. Trokšdama laimėti 
daugiau lietuviškų “gaisrinin- 

gesinimui, 
Tričienė taip jaudinosi, kad kai 
<urios3 jos rašinio vielose buvo 
sunku suprasti, ką ji nori pasa
kyti. Pavyzdžiui: “Jei Ukraino
je užsidegtų bolševikų klėtis, 
□ūkime tikri, kad Joris Andro 
povas ištrauktų iš muziejaus 
Kazoką: “Lietuviai! Gerai pagal
iokite. iš kur tas svoločius kilęs!

- I c <

turi straipsnio,. neatsimena, 
rituoja... Ko verta yra tokia 
žurnalistika, tuo labiau josios 
mintys? ...

Kas yra citata? Tai yra tiksli 
ištrauka (nurašyta pažodžiui) 
kokiam nors Įrodymui patvir
tinti.

Sakinys “lenkų klėtelė dega,
tegul jie patys ir gesinasi”, nėra J ^ų lenkų “klėties 
mano. Kas skaito mano straips- j 
nius ir yra pastabus, žino, kad j 
<š savo pačios (ne cituojamoje) į 
publicistinėje kalboje, nevarto
ji nei mažybinių, nei maloninių 
la ktavard/.ių. Tad šis sakinys 
net neturi mano rašymo stiliaus.;

Gricienės pasiteisinimas, kadi 
ji straipsnio po ranka neturėjo,h
vra nesuprantamas ir prasilen- Ar ne jis pėrė su bizūnu jūsv
kia su garbe, lai kaip ji galėjo 

cituoti” ir kritikuoti tų;
neturimų straipsnių mintis, net
p r i k i š d am <• 1 netikslumus?

Mano straipsnis: “Rusų, lenkų
kėslai ir

j drįsti

Lietuvių Bendruome- j 
jiės politika’’, buvo išspausdin-j 
Ras “Naujienose”, kurias Delfi-J 
į na Tričienė gauna. Tame straips 
į nyje, pasisakydama prieš A. Ge
čio “degančios lenkų klėties j 
gerinimo išvedžiojimus, aš pa-

i

apie kieno straipsnį p. Kemežaitė 
ra$o viskas nuo pradžios iki 
galo iškreipta iki neatpažįsta- 
mumtf.

Dėl tos “degančios lenku klė
telės” daviau bendrą mintį, ne 
citatą. Jei tai p. Gečio mintis — 
dar įdomiau.

Prielaida, kad galėjau būti 
vyriausia iniciatorė ALTos suor
ganizuoto 200-jų lietuvių daly
vavimo lenkų solidarumo de
monstracijoje — didelis kompli
mentas. Tačiau, vardan tiesos, 
turiu prisipažinti, kad viena to- , 
kio dalyko suorganizuoti nesu
gebėčiau. Laikau garbe nors 
trupinėliu prisidėti prie šios 
gabingos organizacijos darbų, 
kuios dėka esame laisvame kraš
te, o ne Sibiro koncentracijos 
stovyklose.

Su pagarba,
Delfiną Tričienė

RESTAURANTS & TAKE-OUT 
Valgyklos ir išsinešimai

PRIME SQUARE RESTAURANT 
New in Mt Greenwood! 
Open 7 Days 5:30 AM. 

The Sea Food Place 
Specials - All Day - 7 Days 

3200 W. 111th St. 779-860C 
Happy Easter

THERESA’S DELICATESSEN
Complete Line Deli Products 
Open 9 AM — 6 PM, Daily 

Open Sunday
4855 S. Ashland Ave. 

254-6747

SOUTHGATE COFFEE SHOP 
& RESTAURANT

Serving Breakfast All Day
Daily Lunch Specials 

Homemade Soups & Chili
18665 Dixie Hwy. 798-3180

FIFTH WHEEL RESTAURANT 
Specializing in Omelettes

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

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

Open 7 Davs 6 AM — 12 PM 
11601 S. Western 233-2323

kyli. Jei nebūtų minima mano 
pavardė, nebūčiau supratusi net

•pareiškimą, kad laisvojo pasau
lio lietuvių jaunintas yra solida
rus su kovojančiu prieš komu
nizmą Lenkijos jaunimu ir nu
traukia bet ko'kius ryšius su 
Kapsuko universitetu bei su 
Brežnevo ir Andropovo perša
mo “kultūrinio bendradarbiavi
mo” organizacijomis”.

Pirmiausia noriu Tridienei pri 
minti, kad ji nekaltai užpuola 
aisvojo pasaulio lietuvių jauni
ną, reikalaudama, kad jie visi 
nutrauktų ryšius su Kapsuko 
aniversitętu. Kaip gi tuos ryšius į 
iurėtu nutraukti tokie jaunuč
iai, kurie tų ryšių su tuo uni
versitetu niekados nebuvo už- 
nezgę? Ar yra katalikiška ir 
.eisinga smerkti visus dėl kelio 
ikos kaltų? Dar i keblesne pa- 
iėti Tridienė pastato V. Kaman- 
ą su kilu siūlymu: atitraukti

KĄ KITI RAŠO <

IŠ KITOS PUSĖS
Praėjusiame Nr. pradėjus kai- būti, bet už kuri geresnio iki 

vm 
(Iš Dirvos)

SENIORS Vz PRICE ADMISSION 
Chicago’s Newest, Cleanest 
& Secure Indoor/Outdoor 

Flea Market
Sellers Space $8-$10 Saturday 

$10-$12 Sunday 

TRADERS WORLD 
2233 W. 79th St., Chicago 
For Details Call 434-4771

nerasta.šiolbėli apie veiksnių “demokratiš
kumą”..,. ne tik šioje vietoje, 
bet ir V. Rastenio Akiračiuose *

. buvo pastebėta, kad Lietuvių ’ 
charta nėra demokratiškos dva
sios pavyzdys. Faktinai, ji ir ne- 

/ turi būti tokia, nes kalba tik apie 
specifinę Lietuvos gyventojų 
grupę — lietuvius, o ne visus 
Lietuvos piliečius. 1_______
savo laiku aiškino, kad taip ne- ’ 
gali būti, nes, girdi, Charta bu- i 
vo parašyta demokratijom lai
mėjus prieš fašizmą. Laimėji
mas negali pakeisti buvusių 

.šeivijos lietuvių jaunimą nuo jįe tekie, kad pagal
:omunistinės Lietuvos jaunimo m' k instituciją Lietuvai 
r solidarumo \aidan jį suarlin-1 buvo Įautinė valstybė oficialiai,; 
:i su komunistinės Lenkijos ko-: o praktiškai jau nuo 1926 metų 
vojaučiu prieš Aomumzmą jau-11922 m. konstitucija buvo pa
niniu. Ar tai Tričienė galvoja, Į 
kad okup. Lietuvoje nėra lietu
vių jaunuolių. kcVojančių prie* 
komunizmą, su kuriais 
jaunimas galėtų pasidaryti soli 
dariais?

Kodėl Tridienė, pretenduojan 
ti į ALT’o veikėjas, vietoj tokie 
absurdo, V. Kamantų! nepadarė 
"okio pasiūlymo: Paveikti lais
vojo pasaulio lietuvių jaunimą. 
tad jis solidariai jungtus! į bend 
ra kova su ALPu ir VLIK’u dėl 
Lietuvos nepriklausomybės a t- 
statymo?

Birutė Kemežaitė
* * ■-?

NEI VERKTŲ NEI JUOKTIS
‘N au j i e n ų” R c dak c i j a i. 
Gerbiamas p. Redaktoriau, 

Maloniai prašau Jūsų reda
guojamo dienritščio skiltyse pa ' 
■alpinti pareiškimą dėl p. Ke- 
nežaitės laiško.

Perskaičiau p. Kemežaitės kri- 
■iką “Naujienose” tūpusio mani ; 
straipsnio “Kartais klaidas ati-į 
taisyti yra galimybių”. Ką gi —” 
nei verkti, nei juoktis, nei atsa-

SPORTINE POPIETĖ
CLEVELANDE

Balandžio 12 d., sekmadie
nį, 4:00 vai. po pietų naujo
sios parapijos (D.M.N.P.) sa_

Barzdukas I Clevelando LSK žaibas 
ruošia sportinę popietę.

Programoje pasirodys Žai
bo tinklinio ir krepšinio ko
mandos ir sužais tarpusavio 
rungtines — junjorai prieš se
njoras.
Rungtynės žada būti įdomios^ 

kadangi žaibo junjorai yra 
padarę gerą pažangą ir gali 

'būti kietas riešutas senjorams.
Ši popietė yra dalis Žaibo 

pasiruošimo programos 1981 
m. metinės š.A. Lietuvių Spor 
to žaidynėms, kurios įvyks š. 
m.metinėms š.A.Lietuviu Spor 
morėje.

FOREMOST LIQUORS 
“Pay Less - Get More” 

2000 W. 35th St 254-7066 4 
Foremost Wishes Everyone, 

a Happy Easter

>rotėvius Kražiuose, kai jie gy
nė savo Viešpaties bažnyčią?!’

Kodėl Tričienė tuos sakinius 
po žodžio “kazokas” išskyrė ka
butėmis? Kieno mintis ji' cituo- 

a, to vaškinio muziejaus kazo- 
o, ar tas vaškinis muziejaus 
azokas cituoja ponios Tričienės 

'ėdžius? Aš labai abejoju, kad 
as G ricienės minimas muzie

jaus kazokas būtų buvęs pajė
gus išskersti tiek lietuvių Kra
žiuose. tuo labiau aš netikiu to- 

; kiu bolševikų kvailumu, kad jie 
j savo užsidegusiai LTtrainoje klė- 
j čiai gesinti pasiųstų tiktai netik
rus, vaškinius muziejaus kazo
kus. Tiktai aš tikiu, kad jei Uk
rainoje užsidegtų bolševikų klė
tis, tai ukrainiečiai tikrai jos 
nepultų gesinti, bet su džiaugs
mu leistų supleškėti iki galo. 
Tik lietuviai, galvojantys kaip 
Tričienė, pasiremdami šv. Rašte' 
žodžiais: “Mylėk savo priešą”, 
pasielgiu kitaip...

Baigdama savo r šinį, Tričie- 
aė vėl grįžta prie V. Kamanto. 
Nors ji jau pripažino, kad jis 
savo, anot Tričienės, Įdardą, dėli 
nedalyvavimo lenkų demonslra-j 
c:joje, alilaisė, bet ji jam pasiūlo 
dar padaryti daugiau. (Lituoju: 
“P. Kaman as.
B-nės pirmininku 
savo žinioje esp 
L’el. Jaumino Sajui

į ARCHER FISH MARKET

musų j
j

skelbia Lietuvos tautos, a Išeit, j 
visų jos teritorijoje gyvenančių i 
žmonių vardu, o 1938 m. kons- . 
titucijos įžangoje pasakyta:

"Lietuviu tauta, senosios Lie- 
tuvos didingos praeities gaivina
ma. .ir joje demokratija visai 
neminima. Amerikoje išaugu
sius ir išmokslintus tai galėtų f 
nemaloniai nustebinti, tačiau iš- 
tikro tautinės valstybės ir dabar] 
egzistuoja. Prisiminkime tik Iz-j 
raelj. Be to, reikia atsiminti, kad.J

Sporto mėgėjai kviečiami 
savo atssilankymu paremti 
Žaibo sporto klubą.

WE SPECIALIZE IN FRESH 
FISH AT ALL TIMES. 

4-160 S. Archer 523-3529

BILL’S MEAT MARKET 
3452 W. 63rd St. 737-9445 

Chicago. Ill. 60629
"Bill's Meats Are Your Treat" 

Specializing in Prime 
and Choice Meats

I

I

I

gali paveikti 
c a Pasaulio

1
(212) 758-1150/1

Llcensed by VNESHPOSYLTORG

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

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

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
1 CKS'l ANGIAI KLIENTŲ PATENKINU.
VISI SIUNTINIAI AHIRAUSTI.
GABAN I UOTAS. SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
\ įsuose mūsų skyriuose rasite dideli kiekį įvairių 
aukuos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

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

488 Madison Avenue (tarp 51 ir .>2
I LOOR 21st. >

I

Apo^-Valley. Minu 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, HI. 60629 
Cleveland. Ohio 44134 
Fori Wayne. Ind. 46806 
Grand Raprds, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N J. 07111 
Hartford, Conn. C6106 
Lak«wooo. N. J 08701 
Los Angers. Ca‘ f *009?

Hav^n. C ’-*»-* 06511 
Newark, N. J. Q710ft

West S9 Street 
Stele Road

,N«w York N Y. iOGii 
Pa 19122 

i*. c4 :*>U
Pittsburgh. Pa 1^203

44543

7G26 W. 150 St.
393 West Broadway 

1880 Seaview 
2501 
6089
18C7 Beineke Rond 
43r-3$ Bridge St. N. 
112 Main St.
1082 Springfield Av<. 
518 Park $t
241 Fourth Street 
960 S. Atlantic Blvd. 
13^9 Boulevard 
698 Sanford Ave.
<5 Second Ave. 
L 5 We<t M St- 
1114 H. 5th Streo 
492$ Old York Rd.
1307 «. Carsen Street 
555 CcjJk Sl/oet

w

6r 132-7*8? 
617 268 8764 
703-367-23^ 

WA 5 2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374^446 
244 9473 

FO 3 8569 
AN 1 2994 
LO 2-1446 
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4-5454; 
3 2583 
3-4818 
S 9584 
T 2750

756 1668 
n SW 8-2868 
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AKMUO IR DEIMANTAS

Pradingę:: deimantas voliojosi prie tako. 
Kažkokiam pirkliui ji surasti teko.
Jis karaliui jį pademonstravo
Ir sut kinią pirkti gavo.
Karalius už deimantą brangiai sumokėjo
Ir į savo karūną ji Įdėjo.
Išgirdęs apie tai, paprastas akmuo murmėjo 
Ir deimantui garbės jis pavydėjo.
Žmogų pematęs, jis jį maldauja.
Kad nuvežtų ji i miestą, kai ten keliauja.
“Nenor u”, sako, čia dumble riogsoti;
O mūsų deimantas pagerbtas, kaip sako. 
Ne. u rantu, už ką tokia garbė jam teko.
Daug metų jis voliojosi šalia manęs,;
Toks pat akmuo, niekuom nesiskiriąs.
Paimk mane tu su savim, gal mane ten išvys 
Ir ta p pat i garbingą vietą Įtaisys”.
Žmogus, paėmęs tą akmenį, į miestą nuvažiavo. 
Akmuo mieste iš karto atsigavo:
JU manė, kad į karūną ji Įdės 
Ir jis greit šalia deimanto gulės. 
Bet jo likimas buvo visai ne tas: 
žmonės juo pradėjo grįst gatves.

(V. Petraitis. Pasakėčios, 217 psl.. kaina $3.) 
kaina $-1. gaunama Naujienose.

STUMBRAI PAŠILIŲ MIŠKE
“Valstiečių laikraštyje” rašo

ma, kad XVIII a. stumbrai Lie- P 
visoje Rytų ir Centro Europoje Į ‘^voje jau buvo išnykę. .O 1969 | 
demokatiniais režimais buvo vi- į kietais 
suotinai nusivilta ir 
kitu formų. Dabar 
prisiminti, bet ne tik tautinin- 

{kai, bet ir krikdemai pritarė 
| gruodžio 17 d. perversmui, o Ži

dinyje ir N. Romuvoje iki pat 
nepriklausomybės galo buvo j 
reiškiama daug simpatijų Por-

iš Maskvos draustinio 
ieškoma I buvęs atgabenti 2 stumbrai į 

nenorima Naujamiesčio Pašilių mišką, o

tą 
su-

tugalijos Salazaro režimui.
Amerikoje gyvenantiems 

reiškinį gal lengviau bus 
prasti atsiminus, kad ir šiame
krašte buvo griebtasi atitinka
mų žygių, vadinamos Affirma
tive Action, padarytos skriau
dos juodųjų protėviams atitai
symui? Pradėta maišyti vaikus 
mokyklose, juos vežiojant po J 
visa miestą, ir net nustatytos j 
trin tikros kvotos tarnautojų ir| 
darbininkų tarpe. Kai tokios 
akcijos teisėtumo klausimas bu 
70 iškeltas Aukščiausiam teisme 
Bakke byloję, kurie nebuvo pri-j 
mtas į medicinos mokyklą, nes 

buvo baltas, buvo aiškinama, 
kad konstitucija nežino spalvos, 
ji esanti ‘color blind’, tam pri
tarė ir teisėjų dauguma, tačiau 
keturi ją aiškino:

“Mes negalime... leisti, kad 
po spalvos neišskyriinu slėp
tųsi trumparegiškumas, kuris 
nemato, kad daugelis ‘lygiai 
sutvertųjų’ iš 
traktuojami kaip

po metų dar kiti 6. f
Po metų gimė pirmasis stumb- j- 

riukas, kuris buvo pavadintas’j 
Giriniu. Pasirddo, visi Pašilės Į 
miške gimusieji stumbrų vaikai * 
pa vadinti vardais, kurie prasi- - 
deda raide G. Kasmet, kaip ra- 1 
;oina, atsirasdavo 3-7 jaunikliai. !

1980 m. pabaigoje iš Lietuvos 
jau buvo išgabenta į Ukrainą 
Pašilėje gimusios ir užaugusios 
stumbrės Gina, Giedra, Gitara, J 
Giedruma ir du^patinai. Dar bus 
siuničami kiti 6.

Numatoma šiais metais Paši
lių mišką nusausinti, pastatyti

{ Same sandėlius ir kt.

i

tikro buvo
žemesni...”

taip buvoLietuvos atveju 
traktuojama jos gyventojų dau 
guma — lietuviai, todėl neste
bėtina, kad buvo griebtasi “af- 
frznalivt* action'*, l iksią pafikie- 
«is. ateityje, žinoma, reiktų 
»rjžti prie demokratinio režimo. 
fXacio blogiausio, koks lik gali

now • 
OPEN FOR LUNCH!.

DiGUIDO’S 
RESTAURANT 

Italian Cuisine 
Pizza & Cocktails 
Open 7 Days 

We Deliver 
238-6630 

3358 W. 111th St. 
111th & Homan

i HAMES FAMILY RESTAURANT 
Open 7 Days — 5 AM - 9 PM 

Breakfast Specials. The most 
famous waffles in the SW.

Lunch and Dinner 
10% Senior Citizen Discount 

8501 Cork (88th Ave.) 496-9238 
Justice, Illinois

SKIPS MORGAN LIQUORS 
5996 S. Archer Avenue 

7325-2315 or 735-2346
Complete Selection of Beers, 

Wines and Liquors 
At Lowest Prices.

Drott um of diswasMr

waning meal, and cut 
excessive use oi water 
and electricity.

Snug holds 
loose dentures . 
comfortably snug 
Ease som cums from loose bring 
dentures with -,oft easy-to-use 
Snug* Brand Denture Cushions. 
Snug gives tempo 
rary reM unfa you 
see a derust Now 
available m the 2 
cushion or new 
4-cushion econ- I 
omy package.

SHOPPING? DROP IN!!! 
NEW ARCHER RESTAURANT 

3480 S. Archer Ave. 
254-4862 • 

OPfcN 24 HOURS 

“HAPPY EASTER”

AS’ 2 Mcrrirttrf,

I



J. KUZMICK1S

SUMANYTA PAGERBTI
Nors įvairiais būdais stengia- ku tarybinėje lietuvių literatū- 

masi įrodyti komunistinės san- ro e atrasti šiuolaikinių miesto 
tvarkos pranašumą, tačiau patys . ir kaimo drąsuolių, atsparių ir 
komunizmo architektai su savo; intelektualinių asmenybių, ne- 
padėjėjais prisipažįsta, kad r.e ( nuostabu: pilki žmonės, valan- 
viską galima uždengti tariama 1 dų valandas išstovėję krautuvių 
sėkmės skraiste.

Sausio mėnesį Vilniuje įvyku
siame tarybinių rašytojų VH-me į 
suvažiavime pakartotinai buvo 
pabrėžta “rašytojo pilietinė pa
reiga. .. tyrinėti savo laiko vi
suomenės socialinę padėtį, etines 
moralines problemas” (pirm. A. 
Maldonis). Partijos CK sekreto
rius L. Šepetys, matyt, atsimi- j 
nęs J. Avyžiaus “Chameleono < 
spalvų” romane ;
niaus inteligentų moralinį pakri
kimą, pastebėjo, kad “prozinin
kai gal yra per daug pamėgę 
vaizduoti sudėtingus, iki liguis
tumo jautrius, kartais gan keis
tus žmones, dažniausiai iš inte
ligentų tarpo” ir suformulavo 
“socialini užsakymą”, kad pro
zininkai “dažniau pasirinktų sa
vo kūrinių, herojais šiuolaikinius 
miesto ir kaimo darbštuolius, 
grynas, atsparias ir intelektua
lias asmenybes”.
* ■ “Blogio šaknys”

Deja, sekretorius nenurodė, 
kur rašytojai tokių herojų galė
tų atrasti. Mėgino pasidairyti 
liaudies rašytojas J. Baltušis ir 
suvažiavimo metu drėbtelėjo: 
“Aš negaliu nematyti, kai mūsų 
gyvenime tai -vienur,, tai kitur 
atgyja blogio šaknys, leidžia dai
gus. šiandien nepakanka džiaug
tis pasiektais laimėjimais. Atėjo 
laikas smogti triuškinantį smūgį 
buržuazinio gyvenimo būdo re
cidyvams”. (1981 m. “Tiesos”/ 
14 nri);

Smogti...
Keista, kad buržuaziškai įsi

taisę partiečiai ir jiems pataik
ius rašytojai, naudojasi įvairio
mis privilegijomis, vis dar ne
nori pripažinti, prie ko veda su- 
kolektyvinto ūkio standartas, 
nors prabėgomis tai atidengia K. 
Kaukas, A. Pakalnis, J. Mike
linskas ir k- S. Rusija, nepajė
gianti plačiausių lygumų suko- 
|ektypntąis ūkiais aprūpinti 
žmogių ūminėmis ^buitinio gy
venimo reikmenimis, vėl mėgi
na atkurti privačius ūkelius, nes 
jaučia, kad žemės kampelio 
laisvas šeimininkas, pats rūpin
damasis savo gerbūviu, pasiro
do ir darbštuolis, ir grynas, ir 
Atsparus išnaudojimui, ir gyve- 
himiškai išmintingas. Tačiau ar 

. galima tarybiniam rašytojui to
kį savarankų darbštuolį pagal 
socialinį užsakymą pasirinkti sa
vo kūrinių herojum, — jau visai 
kitas klausimas.

Kad partijos sekretoriui sun-

Gutysusiose eilėse ir negalėda- 
, mi nusipirkti reikalingu dalykų, 
neturi noro nei sąžiningai dirb
ti, nei lenktyniauti.

Įvairūs rašytojai su M. Sluc- 
kiu neapsikentę pavaizduoja gė
rybėmis aptekusius aukštus pa
reigūnus kaip Kaziukėnas su 
“per plačiais laiptais”, per gra
žią sekretorę, su krūva spalvotų 
telefonų užsienietiškais baldais

. , i anstatytame bute (Saulė vaka-atvaduotą V,l- -j Ki|i sp |{ ,

kausku pamini “prakeiktas eiles, 
j kur yra priversta stumdytis su 

visokiais pasmirdusiais girtuok
liais”, nors “vyno ten niekada 
netrūkdavo" (Prisiminimai po 
vidurnakčio). Kitoje vietoje jis 
aprašo pardavėjas, laikančias 
stalčiuose prekių atsargas gerai 
pažįstamiems. ■

Trečdalis išlaidų alkoholiui I 
Kad vyno ir kitų gėrimų krau-į 

tuvėse netrūksta, nėra jau tekia J 
gera naujiena: lietuviams vra! 
obojus nusižiūrėti j. “vyrės- rC,šies maras” Sovietu vynau- 
nuosius brolius”. < 1 sybė reagavusi padvigubinus, >r

Kaip labai S. Sąjungoje išpli- ’ P^ubmusi degtinės kainas, 
tęs girtavimas, įdomiu žinių pa-:bet ,r tai nePadėi° £k-- 
teikia Sovietu gyvenimo ‘žin0. į‘Hnti vargą stiklelyje.

Harper’s į Nuostolingi gaisrai 
žurnale. Autorius ge- „ v _ į Voroneže G. Feifer sutikęs 

‘ sunkvežimio vairuotoją, kuris 
į tvirtino, kad, nepaisant kietų
• bausmių už girtu vairavima, gir-t V » Ar V 7 *7

»taviinas jo bazėje neįtikėtinas. 
‘ Kitas provincijos rusas jam taip 
i pat pavaizdavo darbo dieną san-
■ dėlyje: “Kas gaus degtinės, kaip
• sukombinuoti pinigų — tipiškas 
daugelio vairuotojų ir mechani-

Į kų pasikalbėjimas. Bonkos įšmu- 
igcliuojamos portfeliuose, ranko-
• vėse, megztukuose”. Svirduliuo
jančių darbininkų paprastai ga-
■ Įima pamatyti netgi rytą. Pa
prastai rusai prisipažinę “ne- 
; kenčia darbo ir nuo jo išsisuki- 
> nėją“’. Girtavimas mažinąs kraš- 
i to ekonominę pramonę (“Daily
Telegraph, 1981.11.7).

! Maža to: girtaujančių sukelia- 
’ mi gaisrai S. Rusijai kainuoją
• 18 milijonų svarų!! “Lit. gaze-! atstotų kaip nuo beviltiškų”. Ki- 
j ta” pažymėjo, kad “suaugę su to gi veikėjo, buvusio provinci-

M. ŠILEIKIS

Detroito - Lietuviu Kultūros 
j Klubo iniciatorių būrelis siu 
s kvietė kovo mėn. 28 d. Šv. An- 
f tano parapijos patalpose or- 
• ganizacijų ats{ovus pasitari- 
■ muiw suorganizuoti paiAizanų 
| pagerbimą — minėjim ų Susfc 
I rinkę organizacijų atstovai, 
I baliaus formoje pagerbimui 

nepritarė. Daugumas pasisa
kė pagerbti maldos fonha šv. 

j Antano parapijos šventovėje, 
j Data ir kiti patvarkymai pą- 
jlįkti Konutetui iš sekančių as
menų: Stefanija Kaunelienė, 

1 Albertas Misiūnas, Antanas 
Musteikis, Jc nas Švoba, Vincas 
Tamošiūnas ir muzikas Sta
sys Sližys.

AUK RADIJO KLUBO
M1 £T IN T S S U SIRIN KIM A S
Susirinkimas įvyks š.m. ba

landžio mėn. 12 d. Šv\ Antano 
parapijos patalpose. Bus i£_ 

veiklos 
ren-

nistratorius pakeltas į kuopos 
vicepirmininkus*

* * *
PAVYKUSI MADŲ PARODA

Paroda, kuri ivvko kovo 
men. 28 d. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje, praėjo su pa
sisekimu nes datvvavo ne ma- 
žas būrys detrotiečių ir wind-; 
suriečia.

Rengėjai — žiburio Litua
nistinės Mokvklos Tėvu Ko
mitetas.

Kairių pirštų nuųspaudos ati
tinka. Lenkijoje rasti liudinin
kai, kurie atpažino Kairį. Kairio 
advokatams atiduoti visi 2.0C0 
lapų dokumentų, liečiančių Kai
rį. Jie galės dokumentus studi
juoti ir Kairį ginti, rašo Chicago 
Tribune 1981 m. balandžio 3 d. 
numeryje.

vas George Feifer 
Magazine 
rai kalba rusiškai ir turi pažįs 
tamų įvairaus luomo Sovietų 
tarpe, štai keli jo teigimai:

Fabrikų administratoriai yra 
rimtai susirūpinę, o ir viešosios 
sveikatos specialistai būgštauja 
“išsigimimo dėl girtavimo”.1 
Maisto krautuvėse trečdalis iš- į 
laidų atitenka alkoholiui. Pagal 
Sovietų statistiką, spirito garny-, 
ba pašokusi gi vyno —• 
net 49%, kai gyventojų prie-' 
anglis tarp 1970 ir 1979 m. pa
kilęs vos 9%.

Jam buvo pasakyta, kad tiek 
pat išgeriama naminės, kiek le
galiai nusipirktos degtinės! Ofi
cialiai pripažįstama, kad mote
rys pralenkiančios vyrų girtuok
liavimą. “Literaturnaja gazeta” < 
neseniai paskelbė, kad ir vaikai; 
smarkiai gerią. Vienas klinikos 
vyr. sesno pastebėjusi: “Baisu, ! 
kad dabar moterys maukia stik- ■ 
linėmis. Kad girtuokliauja 12 j 
metu nesulaukc mokiniai, vi- v 7

• v • *9siems žinoma u
Kyla ir vyrų mirtingumas. 

.Modernių šalių tarpe S. Sąjun
goje amžiaus ilgis trumpėja. 
Girtavimas yra slepiamas nuo 
svetimtaučių. Vienas akademi
kas, mėgęs kelti socializmo do- ’ 
rybes, pastebėjo: “Tai fenome-• 
nalu, tai neįtikėtina. Tai savos !

klausytk praeitų urėtų 
pranešimai ir tvirtinami, 
kaina nauja 1981 metams vaL 

į dyba ir revizijos komisija. Na
riai kviečiam! skaitlingai da- 

! lyvauti. 
• 5Jt •
ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ 

KP. GEGUŽINE PO STOGU
‘Gegužinė £vyks> balandžio 

mėn/ 26 d. 12 - vai. Lietuvių 
namuose, šaulių kuopos val- 
dovybė prašo paaukoti laimė- 

i jimo stalui daiktų. Detroito ir 
rios atspindžių, skaitant prane-1 
Šimus iš teismo 'salių, esama ir 
Lietuvoje. Ir ten, pamačius bon- 
ką, nesikuklina.

Pasak A. Drilinga, “atvirai 
kalbant, koks čia kuklumas, jei 
■bariukas prikimštas prancūziš
kų konjakų ir"kubietiškų like
rių, gruziniško vyno ir kvietinės 
degtinės” ; (Jau saulelė). Tokie 
nesikuklina veikėjai Įsipilietino 
ne viename kritikų giriamų ra
šytojų romane. Myk. Sluckio 

. “Saulė vakarop” romano parei
gingam ir reikliam veikėjui 
gyd. Narimantui su studijų 
draugu užsukus į “Užuovėją”, 
tenka vvriškai gerti, nes “tenai 
juos įžūliai atakavo dvi mels
vai išsidažiusios undinės... kad

SIUVĖJAS

alkoholiu pakeitė vaikus su deg
tukais, sukeliančiais gaisrus”^ 
1976 m. du su puse kartų dau
giau žmonių sudegę girtavimo* 
sukeltų gaisrų nei 1966 m. (D. 
Teel., 8LIL14).

“Stiklinėmis, kibirais..
Tokia gyvenimo tikrovė, ku-!

apylinkių bei Windsoro lietu
viai maloniai kviečiami Į pa
rengimą atsilankyti ir parem
ti saulių gražią veiklą. ■ Auto
mobiliai bus apsaugoj anii mie 
sto poliėitos.

Šaulių stovyklos atidary
mas įvyks š;rjrt. gegužės įnėn. 
31 d. Paminklo šventinimai 
įvyks birželio niėfj. 21 d.

Posėdžio metu," kovo mėn. 
29 d., įstojo i šaulių eiles stu
dentė Vilija Teličėnaitė. Šau
lys stovykfoš • “Pilėnai“ admi-

jos gimnazijos mokytojo Kaspa- 
rausko, “nosis įsirpusi nuo alko 
Tolio kaip slyva!’.

y (Iš E. Lietuvio) 
(Bus daugiau)

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

American Travel Service Bureau
8727 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 . 238-3787
• NemokTJDJLi patinuvtmas ufzxkrnt lėktuvą, traukiniu. laivą kelio- 

nlą (cruises), viešbučių Ir automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda- 
roe kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame hrfer- 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik seūia rezervuoti vietas 
B anksto — prieš 45-60 dienų.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, Hl. 60629 * Tel. 925-2737

4vXVX%VXVVVX^VX^VKX^XVWXVVVVVVVXVX

t
SIUNTINIAI Į LIETUVA

MARIJA NORF.lKIF.Ni5

Persiuntimas $1.puslapių.4042608 West 69th SL, Chicago, Hl. 60629 ♦ Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

MUNICIPALINIAI RINKIMAI 
VAKARŲ BERLYNE f

Gegužės 10 d. bus municipa
liniai rinkimai Vakarų Berlyne. 
Prieš kelias savaites tuksiančia® 
vokiečių jaunimo išėjo į gatves 
didesniuose Vakarų Vokietijos 
miestuose demonstruoti, šieš 
demonstracijos išvirto peštynėm 
mįs su policija. Buvo daužonįi 
langai, plėšiamos krautuvės 
ir pan. .

U.S. News & World Report 
žurnalas nurodo, kad viskas 
prasidėjo Vakarų Berlyne, kai 
buvo nutaria, kad negyvenantį 
namai, taip pat ir gyvenami, 
bet jau seniai statyti, pagal mo
dernizacijos programą turi bū
ti nugriauti.

Šitoj i. miesto atnauj inimcJ 
idėja.persimetė į Vakarų Vokie
tiją, su įvairiais “priedais”, kaip 
muštynės su policija ir šūkiai 
prieš JAV'politiką Vidurio ir 
Pietų Ameriekoje, ir.panašiai.

Iškilo klausimas, kaip vyriau
sybei elgtis — ar minkštomis 
pirštinėmis, ar su geležiniu 
kumščiu?. " į: .

Vakaru Berlyno socialdemo
kratai, koalicijoje su Laisvaisiais

jaunas vyras, ėjęs sargybą Treb-* demokratais, siūlo derėtis ir 
linkos‘apylinkėse. Pasirodo, kad §ve{nįaj elgtis. Bavarijos oficia- 
JAV prokuratūra, gavusi dau-; 1Qs, konservatyvūs sluoksniai 

siūlo griežčiau elgtis.
^Rinkimų Vakarų Bęrlyne nu

statys elgesiu kryptį.

Ant, Sukauskas

LIUDAS KAIRYS AIŠKI
NASI TEISĖJUI

CHICAGO, Ill. — Liudas Kai- 
rvs, 60 melu sulaukės tremti
nys, gavęs Amerikos pilietybę, 
vėl. turi aiškintis teisme. Tada 
byla buvo iškelta vien tiktai 
klastotais Sovietų specialistų do
kumentais. Prieš Kairį tada 
buvo rašyta amerikiečių spau
doje, kad jis tarnavęs Treblin- 
kos stovykloje ir skriaudęs su
imtuosius. Tada tie patyą žurna
listai prisipažino, kad jie buvo 
gavę informacinę medžiagą iš 
rusų agentų. Prokuratūra žino, 
kaip rusai klastoja dokumentus. 
Paaiškėjus, klastai^ Kairys buvo 
paliktas ramybėje.

Dabar ir vėl jis turi aiškintis 
•teisme, šį kartą FBI agentas 
Tvirtino, kad Kairys yra buvęs 
jTreblinkoj. Tuo mėtų jis buvo

giau žinių ’apie Kairį, pasiuntė 
savo pareigūną į Leųkiją, kuris 
nustatė, kad Liudo-Kairio' pirštų 

[nuospaudos yra tos pačios, ko
kios rastos Treblinkos sargo do
kumentuose. FBI agentas šią ži
nią pranešęs: teisėjui. Teisingu
mo departamento atstovas Mi
chael Wolf liudijo teisėjui, kad

— Varšuvos vyriausybė susi
rūpinusi nenorinčiais išvažiuoti 
Sovietų armijos batalionais.'*'

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

» SnrESTDiGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI a FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo ,s r.

TeL 476-2206

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LItekATCRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, 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 eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

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

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

• 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, nesupra* 
*as ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja J6.

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

Knygos gaunamo® Naujienose, 1739 So. HaJsted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paltu, pridėti dolerį perti untimo tflaidoma.

3 — Naujienom, Chicago, Ilk, —- Sai«-Monday, April 4-6.-IŠPL
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Garšva - pripažįsta, Katkus - iš

Kauno miesto bendras vaizdas

ko- 
pa- 
ne- 
jis

Kun. Pranas Garšva, įtakingiausias Draugo 
daktorius, kovo 21 dienos įžanginiame pripažįsta, 
Amerikos Lietuvių Taryba dar yra reikalinga, — tuo 
tarpu Vytautas Kutkus 48-tame aplinkraštyje tuo pa
čiu metu išsiuntinėtame Jungtinių Amerikos Valsty
bių Bendruomenės tarybos nariams ir tos pačios Ben
druomenės apygardų ir apylinkių pirmininkams liepia 
ALTą baigti griauti iš pagrindų.

Kutkus yrą. įsitikinęs, kad ALTaš yra visai nerei
kalingas, todėl ir Įsako visiems ištikimiems gauleite
riams bė jokio atidėliojimo visas ALTūi surinktas au
kas siųsti ne ALTui,: jjet pasiųsti Kutkaus nurodytų ad
resu Kutkui ištikiiriam žmogui.

Savo aplinkraščio pradžioje Kutkus pasidžiaugia 
“šviesiais spinduliais lietuvių padangėje,” nes jie nepa
sielgė, kaip buvusi ALTo vadovybės ilgametė narė, di
delė Krikščionų demokratų veikėja, ponia Paurazienė, 
bet padarė nuolaidas ir sutiko leisti Vasario 16-tos 
dienos proga rinkti aukas pagal aukotojo “laisvą apsi
sprendimo valią”. Amerikoje kiekvienas pilietis turi 
teisę aukoti savo aukas tam, kam jis apsisprendžia, 
bet Kutkus pirma Įtikinėjo,kad ALTas neleidžia aukoto
jui apsispręsti, o kai keliuose skyriuose ALTo vadovy
bė nesupranta pirmo melagingo Kutkaus tvirtinimo ir 
sutinka vasario mėnesį ALTui renkamų aukų metu “apsi
spręsti ir prie ALTo aukų leidžia pridėti ir Kutkui 
skiriamas aukas, tai Kutkus slaptame savo aplinkraš
tyje slaptai įsako ir ALTui surinktas ‘aukas siųsti jo 
pastirtam ir ištikimam svetimų aukų rinkėjui, bet 
ALTo aukų nesiųsti ALTui. Netikite? pati pasku
tinioji 48-to aplinkraščio dalis. Jis žodis žodin ši
taip sako:

“Prašome su čekiais grąžinti visus aukų la
pus, net ir tuos, kurie tušti, jeigu tokių būtų. Taip
gi visas aukas, kurias surinkote VLIKui ar ALTui, 
irgi siųskite aukščiau nurodytu adresu. 
Krašto valdyba atsiskaitys tiesioginiai 
įstaigomis.”

re- 
kad

JAV LB
tomisSU

J. VENSLOVA

AR LIETUVIAI YRA BALTAI?
(Tęsinys)

Apie latvių kalbą pačių latvių kalbinnkas 
prof. dr. B. Jegers (Draugas, 1970-V-16 d.) dės-
tė: “Visiems lingvistams gerai žinoma, kad lie
tuvių kalba yra seensnė už latvių kalbą”. Kalbi
ninkas dr. R. Trautman (Die Altpreussischen, 
1910, įžg.) nustatė: “Latvių kalba atrodo iš viso 
tik finų lūpoms išreikšta lietuvių kalba”. Tat ir 
jau minėtas anglų istorikas bei kalbininkas prof, 
dr. R. Latham (26-102) tcirtino: “The Lett lan
guage is in all respects Lituanic, except that it
has lost some of the Lithuanic inflexions”. Paga
liau įžymus kalbininkas prof. A. Schleicher (39- 
2) konstatavo: “Trečioji lietuvių kalbos šeimai 
priklauso latvių kalba”.

Charakteringa, kad taip vadinamų baltų 
kalbų išaiškinimui pagrindiniai naudojama lie
tuvių kalba, kaip ir paaiškino dr. L. Kilian- 
(Haffkuestenkultūr und Ursprung der Balten, 
191 p.): “Baltų kalbų esmės pažinimui mes var
tojame lietuvių kalbą, kuri lig šiol pirminius 
nuosav s bruožus išlaikiusi’*.

Bet ir politiniu bei valstybiniu atžvilgiu bal
tų vaidas yra chaotiškas. Prof. S. Tarvydas tei
gė: “Baltų vardas 'rgi nevykęs, mat, tuo vardu 
geografijoj kar. ris vadinamos visos Pabaltijos 
1 autos bei valstybės — lietuviai, latviai, estai.

tarnauto-
NeNma-
perlaidą

Dažnai tenka išgirsti minint♦ Nežiūrint to viso, mūsų ben 
Vilniaus vardą per W0PA len_! druomeninįnkai žemai lenkda 
kų radijo valandą, kurią veda;miesi meldžiasi ir pildo jų pa- 
turis įprastą lenkams naciona
linį nusiteikimą, politinis ko
mentatorius dr. Zygimant Si-‘ 
kora. Tai savo rūšies ruporas, 
kuris lenkų tautą kelia į pa
danges, kaip humaniškiausią, 
teisingiausią ir saviems meilės i„_ __ 
pilna, ypatingai savo kaimy-Į nate “pro lenkiška politika' 
nams. Gal ir taip, bet tenka jos vienu rankos mostu nepa- 
paminėti vieną iš 
tamsių šešėlių, kai lietuvių “įsipilietino“ 
rankomis įstatytoje Seinų ka- toliau“. Tai va, aiškiai 
tedroje neleidžia savo kalba 
melsti, paskiria! tam mažam 
dalykui nors vieną valandą.

Dar keisčiau, kai lenkai ir 
šiandien, nežiūrint į šių dienų 
lenkų tautos sunkumus, be-! 
veik unisonu gieda apie Vii-, 
niaus ir jo krašto priklauso-į

zą, kurio pasėkos jau
— malda, 
narna Suvalkai, Seinai ir ki
tos vietovės. Taip pat pasida-

• re tyla apie Vilniaus bažny- 
J čios prijungimą prie Lietuvos 

: Į Bažnytinės provincijos. Na, o 
toks džiuginantis paskyrimas. 
kardinolu. lietuvį dvasiškį, Ii-! 
ko klaustuko ženkle. Gi apie 
leidimą Suvalkų katedroje 
melstos lietuviškai, visai jau 
nekalbama.

vedimus, kitaip sakant, sten
giasi varyti pro lenkišką po
litiką. Tenka paminėti vieno 
žyniaus detroitiškio pasakytą 
viešą paslaptį, būtent: “Mieli 
čikagieėiai, ar jums patinka 
ar nepatinka kaip jūs vadi- ----  66

daugelio • naikinsite, nes jau ji Detroite 
ir bus tęsiama 

įstatytoje Seinų kaJ toliau“. Tai va, aiškiai pasa
kyta ir jokių komentarų ne
bereikia. Žodžiu, Detroite pa
sišauta sudaryti antroji Liub- 

, lino unija.
į Kaip ten bebūtų, lenkai ne- 
’ snaudžia ii’ pasėkoje to, ben- 
i druomenininkų politikieriai 
smagiai pradėjo šokti po!one-;

matosi 
unija, nebeužsime-1

Pirma Kutkus rašė neteisybę apie ALTo pareigū
nus, tvirtindamas, kad ALTas neleidžia aukotojams apsi
spręsti pagal “aukotojo laisvą apsisprendimą”, o dabar 
aukas renkantiems saviems pareigūnams tvirtina, kad 
atsiskaityti su VLIKu galės ne pinigus surinkę žmo
nės. bet Kutkaus vadovaujama Krašto valdyba. Svar
bu, kad VLIKui ir ALTui skirtos aukos nepatektų 
tieras, kuriems aukotojas norėjo, bet būtų pasiųstos 
Krsišto valdybai.

Iki praeitų metų Kutkus ir prieš jį buvusieji pirmi
ninkai tvirtino, kad jokio susitarimo tarp JAV LB ne 
buvo, bet kai Naujienos kelis kartus paskelbė prel. J. 
Balkūno, pirmojo JAV LB centro valdybos pirmininko 
paskelbtą susitarimą, tai apie buvusį susitarimą Kut
kus su savo bendradarbiais nekalba, bet tiesiog įsako 
VLIKui ir ALTui surinktas aukas persiųsti tiesiai 
Kutkaus parinktam žmogui. Svarbu, kad gautų ninigus, 
o ką su jais jis padarys, tai bus jo dalykas, bet ne lais
vas aukotojo apsisprendimas.

Detroitas, turėdamas progos anksčiau Kutkaus 
žmones pažinti, iš anksto nutarė nieko bendro su 
“laisvo aukotojo apsisprendimui” neturėti.Šitas tvirtini
mas yra melagingas. Kiekvienas žmogus gali duoti 
savo aukas, kam jis nori. Jis gali išrašyti čekį bet 
kiai organizacijai ir jį įteikti tiesiai į rankas arba 
siųsti pagal pageidaujamą nurodymą. Niekas jam 
gali uždrausti pasiųsti pinigus, kur ir kam 
nori.

Detrotiečiai šiame kulkiniame elgesyje neįžiūrėjo 
tokios didelės blogos valios. Jiems atrodė, kad iš ALTo 
pareigūnų kutkininkai nori padaryti pašto 
jus. Ji nori, kad ALTas jiems patarntautų. 
tė jokio reikalo. Jie patys gali išpirkti pašto 
ir savo auką pasiųsti pagal pageidavimą.

Chicagos Lietuvių Taryba, gerai pažindama nau
jus politikus, iš anksto pranešė, kad pašto perlaidų kut- 
kininkams ji neišrašinės. Kiekvienas pats gali pasiųsti 
auką kam tiktai jis panorės. Chicagos vienas aukotojas niurną Lenkijai, o taip pati 
norėjo išbandyti praeitų metų ALTo skyriaus pirmi- j reiškia didelį pasipiktinimą 
ninkės apdairumą ir paprašė $10.000 aukų pasiųsti pa-'dėl lietuvių veiklos bei jų gy- 
slaptingam žmogui. Chicagos ALTas to nepadarė. * vastingumo Jt ilniaus krašte. 
Vietoje pašto perlaidos, ji grąžino aukotojui čekį ir pa- j 
tarė pačiam pasiųsti pinigus kam nori.

Mums patarė būti labai atsargiems, nekelti pasku
tinėmis dienomis pasireiškusio solidarumo, reikalingo 

bendram lietuvių darbui. Mes džiaugėmės neaiškiu 
kum Garšvos pareiškimu ir nieko nesakėme, kai visa 
eilė nesi orientuojančių veikėjų asmeniškai sveikino už 
drąsų pareikštą ALTo reikalingumą. Akis primerkėm, 
kai sveikintojai ir toliau milijonieriams dar uko- 
jo, kad ir nedideles sumas. Šiandien uždirbti 8, 5 ir. 
net 2 doleriai yra pinigas. Milijoniniam krepšiui jie nie
ko nereiškia, bet svarbu, kad jie netektų į ALTo, VLI-, pažįsta, ji galėtų būti tik 
Ko ar kitus apytuščius iždus.

Visa tai būtų gerai ir būtų galima, dantis sukan
dus, laukti, bet kai dešinioji ranka rašė apie ALTo rei
kalingumą, juodoji ranka siuntinėjo slaptus aplinkraš
čius, liepiančius griebti visus ALTui suaukotus pini
gus, siųsti jiems. Apie vienus dalykus tylime, bet apie 
slaptas machinacijas ALTui sužlugdyti, pagrobiant iš 

jo visas aukas, tylėti negalima. Daug ką mums būtų 
sunku padaryti, bet bent pasakysime žmonėms, kas da
rosi. Įkas, tai negali būti jokios vilties apie susitarimą ir ben-

Kol iš Baltųjų Rūmų išprašyti frontininkai ir to- drą darbą. Reikia išaiškinti, kodėl jiems rūpi visomis 
lietuvių vardu landžios Į valstybės įstaigas, o kut- priemonėmis griauti ALTą ir VLIKą, tai tada suglau- 
mokys, kaip grobti Vasario mėnesį surinktas au- sim savo jėgas ir tęsime iki šio meto vestą kovą.

1 vastingumo' Vilniaus krašte. 
Jčia jau ne meilės rodymas, bet 
naudojamas prieš ,mažumą vo

I kiečių nacių metodas., kuri 
patys patyrę, nesivaržydami 
pritaikė ir tebetaiko lietu
viams.

Prieš kiek laiko dr. Zyg. Si
kora savo politiniame komen
tare kaltino rusus už lenkų 
žemiu atėmimą, tai vra Vii-

C U7

niaus ir Lvovo užėmimą. Ki- - Esant tokiai padėčiai, turė- 
taip sakant, kaip tokios LTS j tų atkeripti dėmesį ir susirū- 
Respublikos su Vilniumi nepri į pinti Vilniaus Krašto Lietuvių 

be1 s-ga ALTas, VLIKas ir kitos 
Vilniaus. Duodama suprasti, organizacijos, žinoma, jei nie- 

. kai lenkai išsikovos daugiau kas nereaguos ir tylės, tai len.
laisvės, tai pareikalaus nišų1 kiškas polonezas,
Vilnių ir Lvovą grąžinti len-1 lankią lietuvišką, dirvą, 
kams. Tai tokia, atrodo len-

ALTas, VLIKas ir kitos

liau 
kai

suomiai....” Prof. dr. V. Vardys (Lit. Inst 
1971 m. suv. darb., 272 p.) paryškino: “Baltijos 
valst ir baltų kaip tų valstybių gyventojų sąvo
ka yra labai nesenas, esmėj kildytinas tik II pa
saulinio karo metu.... šimtmečiais ir dešimtme
čiais Baltenland vokiečiams buvo kuršiai, Livo-
nija ir Estija, ne Lietuva. Balten deutsche buvo 
Latvijos ir Estijos, ne. Lietuvos vokietis”. Galop 
V. Žemaitis (61-170) priminė: “Taigi, autorius 
(prof. G. Vernadsky “Ancient Russia”, 1950 m. 
pridėtame žemėlapyj) IX amž. randa vien lietu-
viškas kiltis, kurias dabar svetimieji ir mūsų 
mokslininkai “baltais” pavertė“.

Bendrai visą reziumuojant, gaunasi bendro
ji išvada: lietuvius vadinti fiktyviniu, kabineti
niu vardu “baltais“ nėra jokio pagrindo.
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kianl uiūjus UŲotajkonis, jau| 
matosi darbo vaisiai. Štai Vii-j 
niaus Krašto Letuvų s-gos iš-j 
leistą etnografinių studijų Į 
‘‘Rylų Lietuva“ knygą, V.; 
Trumpa savo recenzijoje “Re- \ 
aionaliniai interesai“ (Drau- Į 

I eas, lysi, II. 7) be jokio skru- Į 
i puto totaliai nuvertino, kaip 
I yra nuvertinęs “Pietryčių pa- 
i haltijo etninė praeitis“ moks- 
' lipiai parašytą knygą.

Dar .gerai, kad ne viską su
malė į miltus* kas sulaikė re
cenzento priskaityti prie rini
tų etnografinių studijų profe
sorių rašiniai:J.Puzino, J. Och-' 
manskio, J. Gimbuto, M. Bir. ! 
žiškos ir Zen. Ivinskio. Visi j 
kiti, su maža išimtimi, esą pa
prasti laikraštiniai straipsniai 
turintieji propagandinį ats
palvį.

Visi žino? kd klaidų dau- i 
giau ar mažiau pasitaiko bet ' 
kokiame darbe, jų negalėjo iš 
vengti leidinys “Rytų Lietu- | 
va“.

Tad šiuo atveju recenzija | 
turėjo būti korektiškai, objek f 
tyvi be jokių šališkumų, nes | 
šališkumas įneša daug nesusi
pratimų ir tas nepatarnausja 
jokiam kūrybiniam darbui, 
šiuo atveju recenzentui, žino- 
ma? palengvinančiomis sąly
gomis, pilnai galima pakarto
ti tą patį,, ką jis savo recenzi
joje yra parašęs, būtent: “Dr. | 
A. Budreckis savo dabą atliko 
ne visiškai patenkinamai". 
Kitaip-sakant, darbą įvertino 
pažymiu trys su dviem minu
sais (3=). Kaip šūktelėta^ 
taip ir atsiliepta!

Tuįo pačiu tenka paminėti M 
kad V. Trumpą, pretenduoją- 
{ garbingų adeptų eiles, taip 
bent iš dalies atrodo, ra
do reikalo patiekti įdomią 
ateities viziją^ remdamasis pa 
rvžiško lenku žurnalo “Kul- * * 
turą“ pareiškimu padarytu 
“Akiračių“ korespondentui. 
Tarp kitko, ten pasakyta, kad 
net kraštutiniams nacionalis
tams Lenkijoje paėmus val
džią, net ir tada Lenkija dėl 
Vilniaus nekariautu. Tenka 
suabejoti, jei lenkų nacionali
stai nebūdami valdžioje nėrini 
sta dėl Vilniaus, o būdami jo
je nuo jo atsižądėtų.

V. Trumpa mano, kad Vil
niaus, kaip Lietuvos sostinės 
ir jo krašto reikalas galutinai 
išspręstas. Belieka tik kai ku
rios Mažosios Lietuvos proble
mas.žodžiu, nesirūpinkite Lie 
tuvos ateitimi ir miegokite, 
tuo pasirūpins kiti. Tai gražus 
maldingųjų politikierių mig
domasis lenkiškas narkozas. 
Bedėkime Vilniaus sargy
boje! J. Tijūnas

23) Prof. S. Kuznetsov “Mordva”, 1912.
' 24) A. Kučinskas “Kęstutis“, 1938.

25) Prof. dr. Kušner “Etničeskie territorii i 
etničeskie granici”, 1951.

26) Prof. dr. R. Latham “The Nationalities 
of Europe”, London, I t.

27) Prof. dr. R. Latham “The Ethnology of 
Europe”, London.

28) G. Linde “Die deutsche Politik in Litau- 
en”„ 1965

29) Prof. dr. J. Matusas “Vidurinių amžių 
istorija”, Augsburg, 1946.

30) Prof. dr. P. Miljukov “Očerki po istorii 
russkoj kultury”, 1964.

31) Dr. O. Norem “Timeless Lithuania”, 
Chicago, 1943.

32) Prof. dr. J. Otrębski, “Gramatyka języka 
Litewskiego”, 1958, I t.

33) Prof. dr. M. Pei, “The Story of Lan
guage”, 1966.

34) Prof. E. Powell, “Undiscovered Europe” 
1932.

35) Prof. dr. S. Potter, “Language in the 
Modern World”, 1960.

36) Prof. dr. W. Ripley, “The Races of Eu
rope”, 1937.

37) Prof. M. Roemer, “Litwa”, 1908.
(Bus daugiau)

’ 4 — Naujienoj. Cligo.. Pl. Sbi.-Mcnday, April 4-6, i$^t



1 
V

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. 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

T*L: 542-2727 arbc 542-272?

LAlDOTUVn DIREKTORll

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS <K CHIRURGAS 

Community klinika 
Medicina direktorius

1938 S. Mantoim R<L ii
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis U

9

a

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Jules Breton
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Ūkininkas

VĖSINAMA laidotuvių kopt y r IA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

SUSIRIiNKIMU
y

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas įvyks antradienį, 
balandžio 7 d., Vyčių salėje, 2455 W. 
47th Si. Pradžia 1 vai. popiet. Visi 
nariai ir norintieji būti nariais kvie
čiame atsilankyti. Bus daug svarbių 
pasitarimų ateities reikalais. Po susi
rinkimo — vaišės. A. Kalys

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

\ aromas seis utis
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Rezidencijos 448-5545

i

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

i

J

— Kun. Dom. Lengvinas iš 
Windsor, Ont., tapo Naujienų 
skaitytoju. Nuoširdi padėka pri
klauso mieliems visuomeninin
kams Antaninai ir Albinui Rep
šiams iš Bellwood, Ill., užsakiu
siems dienraštį vieneriems me
tams. Dėkui už nuolatinę para
mą, vertingą bendradarbiavimą 
ir už tokį-dovanos parinkimą. ■

— Visuomenės veikėja Rožė 
Didžgalvienė, a p gailestaudama 
Naujienų steigėjo Juozo Šmote
lio mirtį ir vykdydama jo idea
lus, paaukojo dienraščio para
mai $85. Dėkui.

— Juozas Lapinskas iš Brigh
ton Parko lankėsi Naujienose. 
Dėkui už vizitą, ankstyvą pre
numeratos pratęsimą ir už 10 
dolerių auką.

— Ponia Mary Leppa iš Gage 
Parko, sutikusi SLA susirinki
me Naujienų administratorę 
Kristiną Austin, pasveikino vi
sus naujieniečius su besiartinan
čių Velykų šventėmis ir ta pro
ga įteikė $10 auką. Dėkui.

•— Standard Taupymo Bendro
vės centrinėje įstaigoje, 4192 
Archer Avenue, taip pat sky
riuose — 2555 W. 47th S7t. ir 
5141 Archer Avė., išduodami

j 1981 m. automobilių lipinukai 
| (stickers). Vairuotojai turi at

nešti tam reikalui iš Valstijos 
sekretoriaus gautą atnaujinimo 
formą.

— Ingrida Bublienė iš Cleve- 
lando, LB Kultūros tarybos pir
mininkė, dalyvavo Lietuvių Fon- 

. do Pelno skirstymo komisijos 
posėdžiuose. Fondas paskyrė eilę 
premijų, kurios bus įteiktos ge
gužės mėn. Clevelande.

— Rasa Bobelytė praneša orą 
New Yorko WABC-AM radijo 
stotyje nuo 5:30 iki 9 vai. ryto.

— St. Petersburg, Fla., ALTo 
skyrius balandžio 20 d. (antrą 
Velykų dieną) rengia tradicinę 
išvyką į gamtą — margučių ri
denimą prie ežerėlio, Seminole 
parke (Park Blvd, ir 98 St. N.) 
9-ame paviljone. Kiaušinių ride
nimo pradžia 11 vai. Vėliau 
karšti pietūs. Laukiama atsilan
kau’t vaikučių ir svečių.

ALTo Valdyba
— (R) LB Brighton Parko 

Apylinkės visuotinis — metinis 
susirinkimas šaukiamas 1981 m. ‘ 
balandžio 5 d. (sekmadienį) 
2 vai. popiet Vyt. Didž. šaulių 
rinktinės namuose, 2417 West 
13rd St. Nariai ir prijaučiantieji 
maloniai kviečiami atsilankyti. 
?o susirinkimo — draugiškas 
pasikalbėjimas prie kavutės.

Apylinkės Valdyba
— Juozo Kapačinsko atsimi

nimai Spaudos Baruose, Chicą- 
ges Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl.,: kaina $7, gaunamas Nau
jienose; (Pr.)

— LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne
senstanti dovana vestuvių, su
kakčių ir kitomis progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
434-6155. į

m. Dar 724 ištremtųjų amžius 
nenustatytas. Trėmimai tesėsi 
ir vėlesniais metais, iki pasku 
tinių laikų. Iš viso ištremta 
kas dešimtas Lietuvos gyven
tojas — gal net per 350,000.

Amerikos Lietuvių Taryba 
skatina visose lietuvių koloni
jose ruošti didžiųjų trėmimų

Inc., New York, $16.95.
ALTo Informacija

AUSTRALIJOS PABALTTE-
SIŲ

Melbourne
Pahaltiečių 
ateinančius 
dovaus

TARYBA
veikia Australijos 
T a ry ba ? k u r i a i per 
dvej us metus va- 

lietuvis A. Pocius, 
~ Box 

12S North Melbourne, Victoria 
3051, Australia.

ALTo I n f o r m a ci j a

minėjimus, kiek galima tai ke Tarnybos adresas: P. O. 
liant amerikiečių spaudoje,! 
priimant rezoliucijas, kad vi-i 
siems ištremtiesiems būtų tuo
jau leista grįžti į tėvynę Lie-

Pasaulio Lietuviu Archy
vas netrukus išleis galimai pil 
nesnius išvežtųjų sąrašus, pa
ruoštus L. Kerulio. Iki didžių
jų trėmimų minėjimų stengia 
masi baigti išspausdinti kun. 
dr. J. Prunskio paruošą kny
ga “Lietuviai Sibire“ kur su_

DĖMESIO, LEMONTO 
GYVENTOJAI!

Antradienį, balandžio 7 
bus rinkimai. Balsuokite už Rasą 
Šcliūnaitę, Modestą Jakaiti ir 
visus Progressive Citizens Party 
kandidatus. Tik reikia spausti 
130 numerį. Dėl informacijos 

_________  __  ___tą dieną, kur balsuoti arba nu
rinkti buvusių tremtinių atsi- į vežti (bus busas po 10 vai. ryto),

d.,

minimai, laiškai ir nuotrau
kos.

Ypatingai panaudotina, kaip 
dovana amerikiečių politi
niams veikėjams, šiuo metu 
išleista anglų kalba prof. dr. 
Juozo Pajaujio knyga “Soviet 
Genocide in Lithuania“, kur 
pateikti atitinkami dokumen
tai, iliustracijos ir išsamus tek 
stas

Ši svarbi knyga išleista Tau 
tes Fondo ir p.Einilijos Pajau. ! 
jienės lėšomis. Knygą galima 
įsigyti šiuo adresu: ELTA In
formation Service, 1611 
neetieut Avė., N. W. 2 
sshington, D.C. 20009.

Kreipiantis i amerikiečių 
knygynus, prašyti knygos: 
’‘Soviet Genoese in Lithua
nia“ by Joseph Pajaujis-JA- 
VIS, Ph. D Manvland Books

skambinkite mūsų būstinei rin
kimų dieną tel. 257-9859. Busti- | 
nės adresas: .VFW Salė, 90 New 
Ave., Lemont, III.

Balsuokite už lietuvius. Bal
suokite už visus, kurie padėjo i 
mūsų lietuvius ant rinkiminio 
sąrašo. BALSUOKITE PRO-1 
GRESSIVE CITIZENS PARTY, 
PUNCH 130 TUESDAY, APRIL. 
7,1081 — 6:00 A.M. to 7:00 P,M.

Rinkimų komitetas

Con- 
Wa-

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

GAIDAS - DAIMID
ENIAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523'0440

MOVING
Apdraustas perkraustyma, 

iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
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 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

— Venecuelos Lietuviu Drau
gija rengia Motinos dienos atžy- 
m ėjimą š.m. gegužės mėn. 9 d., 
šeštadienį, šaulių salėje, 2417-21 
W. 43rd Sb. Trumpa programa. 
Veiks laimės šulinys, šokiams’ 
gros Edward Knol orkestras, 
šilta, šalia vakarienė su šampa
nu. Pardžia 7:30 vai. vakaro. 
Auka 12 dolerių.

JUOZO PAJAUJO KNYGA 1

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

✓

‘‘Lietuvos Aidai” Į 

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

— Liudas Balvočius. Balys 
Graužinis ir Antanas Razutis iš 
Los Amgeles pakviesti Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Rinkimų 
komisijon.

— Vytautas Liesunaifis, Lietu-! 
vos kariuomenės kūrėjas-sava- j 
noris, mirė kovo 28 d. Detroite, I 
sulaukęs 92 metų amžiaus. Liū-; 
dėti liko sūnus Vytautas, duktė j 
Regina ir kiti giminės.

— Dail. Vandos Aleknienės j jauni žmonės nuo 18 iki 30 
darbų paroda bus iki balandžio 7,778 suaugę nuo 30 iki 59 _ 
16 d. Thornton kolegijoje, 15800 1,681 vyresni nuo 60 iki 70 n 
So. State St., So. Holland. III. 247 seneliai vyresni kaip

šiemet sukanka 40 metų nuo 
didžiųijų trėmimų iš Lietuvos. 
1911 m. birželio II — 15 d. d. 
okupantai bolševikai, pagal 
Raudonojo Kryžiaus surink
tus duomenis, į Sibirą išvežė 
31,260 Lietuvos žmonių. Tarp 
išvežtųjų buvo 1,626 kūdikiai, 

i iki 4 m. amžiaus,, 2.165 vaikai 
• nuo 4 iki 10 m., 2,587 kelioli- 
I mečiai nuo 10 iki 18 m., 3,986-

m., •

7<

— Teismas uždarė skolų rin
kimo agentūrą Diversified Ac
count System, turinčią Įstaigą 
(>150 N. Central Avė., rinkusią 
skolas, bet savininkams nieko 
nemokėjusią.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

l

TĖVAS ER SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

<•

■■

t f

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ* LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

v,
T.*'
'A

1

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” o

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

žymaus Londono gydytojo 
laukiamajame, Hark ’ gatvėje, 
kabo iškaba:

HELEN MICEVICH

Laidotuvių dj rektorius: Dan Peikus. Tol. 176-2315.

Gyv. Chicagoj, Marquette Parko apylinkėje

Mirė 1981 m. balandžio 2 d., ketvirtadienį, 9:15 vai. ryto, 
sulaukusi 93 melų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Vilkaviškio 
aps., Alvito vis. Amerikoje išgyveno virš 70 melų.

Paliko nuliūdę giminės: Barbara Darlys, Aldona Jovaish, 
Julė Linch&ter, Vanda Žabelio, Peter Shulis, Stasys Pctokas 
ir daugelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Velionė buvo žmona mirusio Adam Micevičiaus ir mo
tina miYusio Adam Micevich, Jr.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, esan
čioje 2533 W. 71 st St., Chicago, III.

Sekmadienį, nuo I vai. popiet iki 9 vai. vak. bus galima 
lankyli velionę, o pirmadienį 10:30 vaL ryto iš koplyčios 
bus lydima j Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Helen Miccvičicnės giminės,. draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Giminės.

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Aaociacijos

AMSULAN5O
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

I 
j 
i
% 
g 
l

P. J. RIDIKAS
*354 bo. HALoLEV STREET let I Areli 7-1911

I 
i

t

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 50th Avė, Cicero, IIL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUA.MCA AVF. Tel.: YArds 7-1138 -113»

i
A 
I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS "
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo- Hills TH 274-4411

i

k

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: Y Areli 7*3401

— Naujienos, Chicago, 111., Sat.-Mondav, April 1-6, 19X1



• MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

SUPER RATS?
If you got 'em, I'll get 'em!

Lowest rate guaranteed for all 
your bug & rat problems with 

guaranteed Results.
Call 24 hrs. 486-2596

Commercial & Rt sidential

A. & D. NELLI TRUCKING
Black Dirt; Stone & Sand 
& Garage Removal & Fill.

Low Prices.
Call After 509

Phone: 637-9134

ST. CASIMIR MEMORIALS, INC.
3S14 W. 111th Street 

233-6335
One Block East of Cemetery Gate 

Open Sundays.
William Nelson, Jr., President

FACTORY OUTLET
Table Floor Lamps — from S19.9?
Brass & Swag Lamps—from S 12.95

Dresser Lamps — from $ 12.95 
All close outs

3101 W. 63rd St., Chicago
434-3777

DR. GEO. P. VASEN
Optometrist

24 Hour Switchboard
Phone 323-3202

Mon., Tue. & Thursday 9—9, 
Fri. 9 to 5, Sat. 9 to 12.

203 Railroad Ave., Clarendon HJIs
TOMKUM I Tr-^rr--^ j ~/

AMAZING TV MOVI5 
PROJECTOR KIT

Projects your 7’’ to 25” TV picture 
to a full 5’ by 6’. Enjoy Theater
like movies while at home. Kits 
only $50. Perfect inflation f ghter.

Call: 288-0454 

*STOP THE VIDEO RENTAL run- Į 
a-round. Dcor to Door Video Ren- j 
tai will deliver & pick up, free of I 
charge, the latest in Video Tape I 
Movies for as little as SI.25 a day. I 
So, cut out the Video run-a-round I 
and shop by ’phone (312) 692-76C0 J

: r—i i ■ wT-yiagi-i - x ■- i. ■ iL. - . »■ Tra
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GOLDENWOOD STABLES
HORSES FOR HIRE
Hayrides. Boarding

349-9626 — 460-1529
On 131st St. 1 Block East 

of Bell Rd., Lemont
nn> ■ srrr-.rs’sscg

D. M. S. O.
Sold as a Solvent 

8 Oz. / $15.00
Call:

863-5606 or 656-3467

RENT IT AND SAVE
ROUTE 12 RENTAL

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

Wish Everyone a Happv Easter
CL 3-4404

Į***'TJL ^,. —

LOSE WEIGHT, STOP SMOKING, 
CONTROL STRESS

You need not go into a deep trance 
and lose control of yourself to ben-i 

efit from hypnotic therapy.
Lawrence McManus &. Associates 
for the practice of hypnosis offer 
you both trance and non-trance 
hypno-therapy that will allow you 
to make the changes in your life 

that you want to make.
For an appointment , call today

631-9248
■    ira ■ i iru.***
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Dealers Wanted 
for Flea Market 

Call 530-5374

PRIVATE POSTAL MAIL 
BOXES FOR RENT 

IN YOUR AREA. 
REGISTER NOV’ 

426-4315

DELTA WAY
MOVING/STORAGE CO. 

Packing, shipping & crating.
24 Hr. phone service.

Call 933-9317

GET INSTANT CASH
For GOLD

• Rings • Chains • Coins
• Bracelets • Watches • An
tique Jewelry • Diamonds

WE BUY DIAMONDS
FOR CASH’

Call Mr. Grab
795-7313

Nutrukus vandeniui, valgykla, 
nedirba. (Raštelis ant durų)

auto repair
Mašinų remontai

whn Scanevicius 523-1249
COLLISION EXPERTS

COMPLETE MOTOR - BODY - 
FENDER REPAIRING -

PAINTING
2637 West 17th Street

— —■ r—i ■ mnwmi ■. -> it.

EI) OLESKY
Auto Body And 

l ender Repairing 
43s-1141

Happy Easter
X — T-.—‘ • - —**>*■*.*-'■ -e*.-—- .-*"1 1—III ■ —

ATTENTION!!!
CARS WANTED

JERRY’S AUTO VALLEY 
257-6101 . 257-2486

J. C. AUTO ELECTRIC
Specializing in Car Care Service 
Everything Electrical. Starters, 

Alternators Replaced or Exchanged
14200 Indiana 843-0512

THE GARAGE DOOR STORE 
5741 S. Harlem

♦ Garage Doors
® Electric Openers 

Service - Parts - Springs 
Fencing - Gutters 

599-4131

'~ l_ _~ I -- -----------L J I I ■!! I ■— _| JLU__Li_L_

Phone 483-9772
EDDIE L. ALLEN'S 
SERVICE GARAGE

Complete Auto Repairs
Inside Parking Available

Felton Nelson
Lincoln Fields Mechanics

Complete Body Repair 
MEGEE BROS.

542 E. 75th St., Chicago, HI. 60619
■ Str t tt k. - ~agrja^nsr-?a r i X

TRAVEL — TRANSPORTATION
Kelionės ■ £f '

RĖDYK TRAVEL INC.
“Complete Travel Service’’ 

Individual - Group - Charters 
CHI-WAW-CHI

Mowimy Fo Polsku
4392 W. 55th St. 5S5-2734

CAP'N CARL CHARTERS
Enjoy exciting fishing & Chicago’s 
famous skyline on 36’ yacht. W’eek 

day twilight fishing or pleasure 
cruises can be arranged also.

BURNHAM HARBOR, CHGO.
595-1680 or 766-5431

FISH — LAKE MICHIGAN 
On The All Modem 32 Ft. 

SALMON MASTER II 
All Tackle & Equipment 

Downtown Launch Parking Avail. 
For Details: 675-5576

BILL'S CHARTER SERVICE
From Bumham Harbor - Chicago 

The 32-Ft. Fishing Boat 
JUDY IN DISGUISE 

Ail Equipment Supplied 
CALL CAPTAIN BILL 
225-6325 or 922-1176

SALMON SEEKER CHARTERS J 
The Fish Are Snapping! 

LETS GO GET ’EM!
Prepare yourself for a successful
& enjoyable day. All fishing equip

ment furnished.
Good Luck & Good Fishing!
Capzt. Eddie 735-4035

LAKE MICHIGAN 
CHARTER

GEMINI II leaves from Marina 
City Marina. 26’ twin engine, 

4 people maximum.
Call Bill — 266-7460

TIKRAS LAIKAS

Mažoje geležinkelio stotelėje 
traukiniui sustojus, vienintelis 
traukinyje važiavęs keleivis 
klausia konduktoriaus: “Kiek il
gai čia pastovėsite, ar aš suspė
čiau nubėgti Į alinę alaus atsi
gerti?”

“Tai neįmanoma pasakyti!’’ 
atsakė konduktorius.

“Argi negalite pasakyti tiks
laus laiko?’’

“Tiksliausias laikas būtų, jei
gu aš su tamsta eičiau kartu”, 
atsakė šis.

PROTECT YOURSELF
'amily or business. Lease or buy. 
lirect Police hookup. Free security 
•urvey & estimates Discounts avaif- 
ible for U. of C. faculty, tsudents.

Call 361-5080
INSIGHT INDUSTRIES

CONSTRUCTION & REMODELING
— Statyba ir remontai —

B^ICK WORK & BRICK REPAIR 
FIREPLACES, GLASS BLOCK 

WINDOWS, STONEWORK, 
TUCKPOINTING.
Free Estimates.

. No job too small.
423-6567

Tm-09T — joj Jjsy 
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LAKE SHORE DRAINAGE
Catch — Basins 

Cleaned. Rodded & Repaired
Bathtubs & Sinks
Call 889-8873 ■

1012 N. Dearborn

MARBINO CEMENT
DRIVE .WAYS

BSMT. FLOORS, PATIOS, 
RES. WORK 

628-8044

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai

FOR THE BEST
IN PROFESSIONAL TAX AND 

ACCOUNTING SERVICE
Lou Battiato-Burke & Co.
Certified Public Accountants

236-5972 628-0286

INCOME TAX PREPARATION
Retired Government accountant. 

Reasonable rates.
Phone JIM GOODWIN

534-5277
Senior Citizen Discount

INCOME TAX SERVICE 
Y’our Home or Our Office 

3019 W. 63rd Street 
CHAS HARRIS 

434-2000

VICTOR ACCOUNTING 
SERVICE

19522 Governors Hwy.
Flossmoor, III.
9 AM — 4 PM ' 

Senior Citizen Discount 
799-6362, Days ~ 79914013, Eves.

INCOME TAX SERVICE 
Done in the Convenience 

of Your Home 
Senior Citizen Discount 

586-6504

Susirinkimas eina toliau.
(Pirmininkaujantis — salei)

MEETTHE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN

PAUL & SONS
DECORATING

• Interior • Exterior • Garags
• Porches ® Wall Papering

• Stuccoing
Paint Spraying oi Large Areas

FREE ESTIMATE
Call 791-1417

After 5 — 842-6237

ALL TYPES, FLOOR & 
WALL TILE, SHEET VINYL 

COUNTER TOPS 
INSURED

Bill Parrish — 98S-826S

THE STRIP JOINT
.1 it’s wood, it’s worth saving!
Professional hand stripping 

and refinishing.
Phone 481-6419

« Soffit * Fascia • Seamless 
Gutters ® Aluminum Siding .

CRIS-KARE ENTERPRISES
Financing Available

7220 W. 90th Pl. 598-8300

THE DECORATORS
A Custom Service Offering 

Floor Refinishing - Wall Repairs 
Painting and Decorating. 
For Help or Information 

Call RICK. 530-5682

BURGLAR ALARM
Under S45. Portable,, installs in 

seconds on any door? house 
or car. 100% guarantee.

771-2915
D.N.A. ENTERPRISES

j m i ■ * fcw i u i, hi ■ ai ■ » i it

ALL-RIGHT SIDING CO.
Quality Material. Licensed and In
sured. Aluminum: Siding, Soffit, 
Trim, Gutters, Fascia, Roofing. 

(Guaranteed Work)
Call 530-7205

• COMPLETE REFRIGERATION
• AIR COND. SERVICE

’ (CENTRAL & WINDOW) 
Fast, Dependable, Low Cost 
Sales - Service - Installation

Call 764-3206
SHAAN REFRIGERATIQN

B.B. & B. SECURITY
LOCKSMITH & COMMERCIAL 

ALARM SYSTEMS
819 S. Oak Park Ave., Oak Park

■ 383-5656

NEAT & TRIM LAWN MAINTE- [ 
NANCE. Residential & Commercial
Mowing, Fertilizing, Weed Con
trol, Hedge Trimming, Thatch 

& Leaf Removal.
NO JOB TOO SMALL

Call For Free Estimate 
925-8532

REFINISHING, 
STAINING & VARNISHING, 

STRIPING
OLD FURNITURE REPAIR

735-0194

M. R. LANDSCAPING
Finest landscaping...

At the Lowest prices.
Sod. Rockgardens, Shrubs.

10% Discount before May 15th
MIKE — 434-5540 (9 to 9)

CARPENTRY 
PAINTING _ REMODELING 

TILE and CERAMIC 
Free Est. and Design. 

973-1171
General Home Improvement

COMPLETE HOME REPAIRS 
REMODELING 

Kitchen and Bath. 
Plumbing & Electric?!. 

Rcofing, Painting & Siding. 
Jerry’s Heme Care Serv. Inc. 

968-5898

CARPENTRY SERVICE
Remodeling, repair, new 

const. Free e-Lmates.
Call JOHN SUTTON

599-8195

CEMENT WORK
PAT1OS-DRIVEWAYS-GARAGES 

Floor Sreps - Walks Replacements 
598-4488

Rich Buss Wishes All 
a Happy Easier

H. J. A. BARTOSIK 
General Contractor

Alum-Siding, Soffit, Fascia.
Ail Alum. Work - Gutters.
Tuck Pointing - Carpentry

Room Additions 777-9834 |
Mowimy Popolsku 334-0187 3

Professional Carpet Cleaning;
A Upholstery Cleaning 

ESTIMATES FREE 
24 HR. SERVICE 

745-7757
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BURNS PLUMBING
Sales & Service

Remodeling New & Old
Electric Power Rodding

Free Est. 50 Yrs. Experience
Licensed-Bonded-Insured

423-4791 J
BMMgSggngK—»■ IS—ŽM—

SA 1-5598
RELIABLE PLUMBING CO.

Plumbing Heating
2232 E. 75th Street 

Frank Mokry 
BA 1-5965-66

UT

V&J SEWERAGE
Rod Main Line, Sink Line and 

Clean Catch Basin S32.00
Free Estimate—Lie. & Bonded

Call 243-7263

■•■a1'i,1 r .osa—jl 

RAINBOW DECORATING ? 
! 

INTERIOR & EXTERIOR 
WALLPAPER

349-2775 
■ll** -■■■■! n ■ iiiii i. — i -

* BRUNO’S-
• Tuckpointing • Caulking

• Concrete Restaurations
• Waterproofing 

FREE ESTIMATES
799-0097 J
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LINOLEUM
Enjoy No-Wax Vinyl Floors’ GAF: | 
Armstrong; Solarian; Congoleum. I 
Visit Our New Display Room or j 
We’ll Show Samples in Your Home. 
All Work Guaranteed. Free Estim.
Immediate Installation Available, j 

A-ABLE Flooring Installation
2826 W. 55th St. 776-2969 .:

AA-1 PAINTING
Interior & Exterior. Reasonable :
Rates. Quality Work & Materials. į

Fiee Estimates. |
Ritchie 964-8126

STASYS ŠAKINIS :
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. |
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107 1

FOR ALL YOUR
PAINTING NEEDS

AT REASONABLE PRICES 
Call MICK: 279-1196 

Quality work. Exc. references.
Free estimates.

STEVE SIANO
Blacktop Paving & Seal Coating 

Residential & Commercial
Free Estimates

532-5409

e Nemokėdamas gyven’i, d i 
rai gerą — duodi kitiems už 
dirbti.

Ž»m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Kamel, — Pentevlewt 
t £6AL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR . ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
S NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARiATAS • VERTIMAI.

yiSŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
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 BUTU MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklvpas. Brighton Parke. 
$69,000. ‘

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

We'll help you make the nght move.

PIRKTI AR PARDUOTI, 
j nuomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Clūcagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti i mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namu pasirinkimui

BUDRAITIS REALTY CO 
6600 5. Pulaski Road 

TeL 767-0600

PUIKUS VIENO MIEGAMOJO CON-. 
DOMINIUM BUTAS. Netoli Ford City- 
Shopping Centro. 10-tame aukšte. 
Malonus vaizdas, maudynė. Prašo 
S35.000. Nebrangus užlaikymas.
skambinti 239-3034, angliškai.

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

FOR SALE — WISCONSIN DELLS 
AREA. 31 unit motel, bar & restau
rant just off 1-90/94. Good income, 
location & terms. Call Jo for detads. 
Other investment property available.

CENTURY 21 — (608) 254-2414

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

CIC ER OJE i š n u o m o j amas 3 \ 5 
kamb. butas vienam žmogui. 
Nuoma $120. Skamb. 652-3978.

35-TOS ir EMEItXLD apylinkėj 
išnuomojamas 6 kambariu bu
tas, su baldais ar be baldų.

Tol. LA 3-13S7

FLEA MARKET
SPACE AVAILABLE

DATES APRIL 4, 5, 11, 12 
8:30 A.M. — 4:00 P.M.

WALTER LUTHER H.S.
9 & Chicago Melrose Park 

For Info. Call 237-9639 
Sonus

Bring this ad for a Free Admission 
with 1 Paid 50c. Admission

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6217 S. Kedzie Ave. 
(312 ) 776-8700

Į 6 — Naujienos, Chicago, Ill

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 
į • Alumin, langai, durys, medžio 
' apmušimai. * Staliaus darbai, ce- 
I mente laiptai, p or č i ai, stogai 

ir visa kita
FETINGIS CONSTRUCTION 

7152 So. Kedzie Avenue 
Tel. 776-8505

Laikrodžiai Ir brangenybė 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West Str^ 
TiL REpubllc 7-1941

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenua, 

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

M. JIM KU I

Motery Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tai. 254-74S1 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iskviatimfil, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS fOUCY
F, ZapcHi, Agent 
520di/2 W. 95th St 
Ev«rg. Pirk, 111, 
60642, - 42* *654

ion •*.*«

V- J

----------- —------------- --- 1
ADVOKATŲ DRAUGIJA

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

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryte 
Iki 6 vai. rak. šeštadieni nuo 

P vai. ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5161
2649 We»t 63rd Street

Chicago, m. 60621

Sat.-Monday, April 4-6, 19^




