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CLEVELAND, Ohio (AP). — 
Antradienį federalinis teisėjas 
Frank J. Battišti paskelbė spren
dimą bylos, kuri tęsėsi 5 savai
tes ir baigėsi kovo 11 dieną. Joje 
buvo kaltinamas . Ukrainoje gi
męs Amerikos pilietis John 
Demjanjuk- už kolaboravimą su 
naciais'būnant" žydų ’ stovyklos 
sargu. Teisėjas atėmė jo JAV pi
lietybę; kurią gavo" 1958 metais.. 
Jiš rėmėsi Sovietų Sąjungos pri
statytu asmens liudijimu, išduo- 

. tu" vokiečių 1942 m.; kad Dem
janjuk buvę sargas ’koncentra
cijos štovy-klbš Ivan the Terrible, 
esančios prie Trąwūįkf vietovės 
ir žinomos Treblinka vardu.. <

i 61 metų. auto mechanikas , J. 
Demjanjuk pareiškė teisme,-kad 
jis, gaudamas vizą ir Amerikos 
pilietybę, nemelavo. Jis buvo 
Sovietų armijds kareivis, 1942 
metais vokiečių pąiriitas į nelais- 
vę, kurioje buvo iki karo patai-; 
gos.‘ Tačiau- penki~Treblinkos 
buvę kaliniai iš 1951 metų foto
grafijos atpažino, kad Ivan Dem
janjuk yra tas pats ašmuo, "bu
vęs žiauriu: stovykĮŠš;.'sargu. Tuo 
tarpu neturima žinių; '^t'hnigra- 
crjos ir į'Nątūraliząciję'šTarnyba 
darys žygių jį deportuĮĄL.

Gynybos advokatas1 Spiros Go- 
nakžs pareiškė,. kąd 'ielsėjo Bat- 
tisti:. sprqĮdirna'Sj;^cS: apėJuioją; 
maš. Laike;^ifeirdifftd -būrys 
Amerikos-ukrainiečiu de'monsf- 
raveį pries teismo runiQs,; pro- 
testuodami dėl sbvietiškų doku
mentų panaudojimo teismuose. 
Zenonas; Kirislaty, komi teto prieš 
Sovietų.’ įrodymų -panaudojimą 
pirmininkas, pareiškė; kaĄ-.jiesa 
nepaaiškėjo. Teisme buvo pa
reikšta, kad' dokumentas yra 
specialiai padirbtas. • j

Bylą prieš Demjanjuk paruo
šė; ir kaltino Teisingumo depar
tamento’ specialių tyrinėjimų 
skyrius; JAV prokuroro padėjė
jas John Horrigan pareiškė, jog 
departamente dar yra 18 pana
šių bylų.

ARABŲ KARIAI PAGER
BĖ J. CARTERĮ

FORT BĘNNING, Ga.— Ara
bų valstybių kariai, baigę aukš
tesnius JxAV karo mokyklos kur
sus, pagerbė buvusį prezidentą 
Jimmy Carterį.

Amerikos aukšteesnę karo mo
kyklą baigė 29 arabų valstybių 
karininkai praeitą antradienį. 
Prezidentas .Carteris, sudarė są
lygas gabesniems arabų; valsty-. 
bių kariams susipažinti su pa? 
grindiniais. Amerikos karo' mo; 
kyklos. dėsniais, metodais ir 
ginklais. Mokyklą -baigusieji ka
rininkai paprašė leisti jiems pa-, 
gerbti Carterį..

Egipto pulkininkas T. Mousa 
visų vardu pasakė kalbą, padė
kojo buvusiam prezidentui ir 
įteikė- pažymėjimą su įrašytais 
visų vardais. .

BREŽNEVAS SUSIRŪPINO 
JAV APSIGINKLAVIMU

MASKVA, Rusija.— Leonidas 
B’reži^raĘ^^lbėdamas ^©kiečių

m.

Senatorius LeRoy W. Lemke pasiūlė įstatymo projektą, verčiantį mokyklinio amžiaus 
jaunimą susipažinti su vyresniuosius iškinkančiomis ligomis. Mokytoja Spisak supažin- 

"diho- su vyresnio amžiaus žmonėmis, prarandančiais regėjimą ir klausą. Iš kairės į deš. 
nuotraukoje mateme Cook aps, mokyklų vadovą George Edwards, senatorių Lenike, 

mokytoją Loreta Spisak ir senatorių Frank Savicką.

IRAKAS PATARIA ARABAMS

BEGINĄS NEĮTIKINO, KAD IZRAELIUI BŪTINAI 
^^uRĘlKĖJO BOMBARDUOTI BAGDADĄ

invaž^sjĄ<kJH^^jSukak^^^^VyBA.dDXi)VŠ. — Irako p rėži- nijai pravesti. Begino vadovai! - 
ga, pąsakęTŠg<š^^eH^ančfęk.aK;dąntas Sadam Hussein patarė jama'Likud partija turėjo vesti
bą. Brežiięyas kvie^Vak-.- Eu- arabais būtinai įsigydi atomo 
ropo'£ yą|s£ybę$. priši^agtL prie bombą?Jis nurodo, kad bet kuri 
Sovietų, paT^caląut-’ -1-- -- t.—t--
tuojau prasti pą^arim'tiį tarp 
Amerikos ę Soviėgį' Sąjungos.

Brežnevas', norėtų,’kad tie pa
sitarimai būtų. pradėti? tuojau, 
kai dar. nepradėta nauja apsb 
ginklavimo, bu figą.

— Pasakojama, ką_d'Prancū- 
zijos susisiekimb ministerija bus 
perleista komunistui valdyti, bet 
žinia dar nepatvirtinta.

— Nutrauktas ' nuo Rainier 
kalno nukritusių sportininkų ieš
kojimas. Audra ir šaltis neduo
da tam galimybių.

i v^Įštybė, turinti atomo bombą, 
gali bombarduo'ti ir išgriauti 
atomo energijai gaminti dirbtu
ves, tuo tarpu nė viena arabų 
valstybė negali atsilyginti tuo 
pačiu.

Prezidentas Husejinas patarė 
arabų vadams, imtis apsaugos 
priemonių. Arabų valstybės yra 
pakankamai turtingos ir jos ga
lėtų tas priemones įsigyti.

Išgriovė baigiamas statyti 
dirbtuves

kampaniją, bet jam- nereikėjo 
naudoti karo jėgų abejotinos, 
vertės avantiūrai. Izraelio drau
gus Beginąs pavertė priešais.

NAUJAS- VAISTAS
NUO LEUKEMIJOS

SIAMO DVYNUKĖS KRI- 
^JlUKOlEPAPETYJB^j

Springfieldo mieste, St John ^rekordinis pabranginimas, 
ligoninėje, yra. patalpintos dvi: valdinės bendrovės

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Pats Fr. Mitterrand nieko ne-? 
skelbė apie komunistus, bet dą- 
bar aiškėja, kad antradienį buvo 
vedami prancūzų socialistų pa
sitarimai su kpmunjstų partijos 
vadovybe.

Iš 491 prancūzų parlamento 
nario',, socialistai turi 286 atsto
vus. Jie turi daugiau, negu pusę, 
ir gali vieni sudaryti ministerių 
kabinetą, bet socialistų partijos 
vadovybė nori pravesti kelias 
ūkio reformas, kurių sėkmingam 
pravedimui reikalingos kelios 
tuo tarpu komunistų kontroliuo? 
jamos unijds.

Komunistai labai nori patekti 
į naują Prancūzijos vyriausybę} 
bet pasitarimų metu jiems buvo 
pasakyta, kad jie negaus nė Vie
nos krašto apsaugos, šiaurė; 
Atlanto Sąjungos ir užsienio 
reikalų ministerijos vietos. At
rodo, kacLsu šiomis sąlygomis

PABRANGS KANADOS 
PAŠTO PATARNAVIMAI

Kanados pašto reikalus tvar
kantis ministeris A. Ouellet pra
nešė, jog kanadiečius laukia ne
išvengiamas pašto paslaugų pa
branginimas, kai paštas šį rude- 

] nį taps valdine bendrove. Esą', 
i tas pabranginimas lies ne vieną 
ir ne du centus, bet gerokai 

Į daugiau. Juo norima sumažinti 
! metinę valdžios iždo paramą, 
J kuri jau siekia 8500’milijonų.

Paslaugų pabranginimo dydis 
į bus paskelbtas valdžios leidinyje 
“Canada Gazette”. Tada kana
diečiai turės du mėnesius laiko 
pareikšti savo reakciją laiškais 

• vyriausybei, tačiau tai nereiškia, 
kad ministerių kabinetas reaguos 
į visus protestus ir reikalavimus’. 
Tada tik dar kartą bus paskelb
tas jau oficialiai įsigaliojantis 
pašto paslaugų ■ pabrangfhimb 
sąrašas.-. Atrodau -planuojamaiįPrajlcūrijos komunistai sutiko-

NEPAJĖGIA IEŠKOTI 
SPORTININKŲ

CAMP MUIR, Wash. — Vie
nuolika jaunų sportininkų, mo
kančių laipioti kalnais, pirmadie
nio vėjo buvo nuversti nuo tako 
ir užversti storu sniego ir ledo 
klodu.'

Dvi dienas ir dvi naktis spe
cialistai bandė surasti nelaimėn 
patekusius spbrtminkps,' lipusius 
aukštyn-Rainier kalno pašlaitė
mis, bet nepavyko jų pėdsakų 
surasti.

— Teherano policija yra įsi
tikinusi, kad Bani Sadr dar tebe- 
slaptosi sostinėje.

Helmut Schmidt

KALENDORfiLIS

Birželio 25: Vilhelmas, Baniu- 
tė, Daba, Arvilas.

Saulė'teka 5:17, leidžiasi 8:30.
Oras šiltas,'debesuotas, Ii*,*

Kancleris Schmidt, susitaręs 
su Vokietijos policijos vadais 
ir prcfkuratūra, įsakė suimti 
visus jaunuolius, kurie pra
dėjo kelti nerimą ir vagi
liauti. Jie turės sėdėti kalė
jime, kol atsilygins už nuos

tolius ir atliks bausmę. -
' Į- * - » - - - ■*..... ........-_

Prancūzai buvo bebaigia sta
tyti Tigro upės pakrantėj įreng
tas atomo energijai gaminti 
dirbtuves. Jeigu prancūzai ir vėl 
bandys atnaujinti atomo energi
jos dirbtuvių statybą, tai nėra 
jokios garantijos, kad Beginąs 
dar kartą nepasiųstų Izraelio 
lakūnų į Iraką ar kurią kitą 
valstybę. Irako prezilentas ma
no, kad arabams įsigyti atomo 
bombą neturėtų būti jokių sun
kumų. Jis yra įsitikinęs, kad Be- 

) ginas būtų nesiuntęs lakūnų į 
Iraką, jeigu bet kuri arabų vals
tybė būtų turėjus atomo bombą.

NEREIKĖJO BOMBARDUOTI 
IRAKO DIRBTUVIŲ

TEL AVIVAS, Izraelis.— šio
mis dienomis M. Beginąs varto
jo visus argumentus įtikinti 
Ameriką ir kitas valstybes apie 
būtiną reikalą bombarduoti -Ira
ko’ atomo energijai gaminti sta
tomas dirbtuves.

Beginąs net neįtikino Izraelio 
gyventojų apie reikalą bombar
duoti 
meto 
raelį.
Peres
Beginą -Už naudojimą Izraelio 
karo galios- rinkimiru* kampa-

Argonne laboratorijų moksli
ninkai. bando naują .vaistą nuo 
leukemijos arba kraujo vėžio.' 
Tuo tarpu bandymai daromi su 
pelėmis ir gaunami geri rezulta
tai. Chemikas Malcolm MacCoss 
pareiškė, kad nenori duoti daug 
vilčių sergantiems leukemija, 
tačiau ligšioliniai rezultatai jį 
džiugina. Kartu su juo naują 
vaistą tyrinėja biochemikas 
Chung II Ho'ng iš Roswell Parko 
ligoninės, Buffalo, N.Y.

Naujasis vaistas, dabar vadi
namas Dipalmitin, pasieks rin
ką negreitai. Po bandymų su pe
lėmis bei kitais gyviais, bus kli
nikos bandymai su ligoniais. 
Vaistą gavusios pelės buvo gy
vos 36 dienas, o negavusios — 
tik 9 dienas. Bandymus finan
suoja JAV Vėžio Draugijas Illi
nois skyrius. ',

nes 
turi išsilsi 

kyti be valdžios- iždo paramos. 
a A. Ouellet tikisi, kad kąnadie- 

čiąį. perdaug neprotestuos, nes 
naųjojąjben drovė pagerins pašto 
paslaugas.: •- -•

Tokia išvada kanadiečius ver 
čia abejoti, nes bendrovėn per- 
eiifįr.ta pati karingoji paštinin 
kų.ūnija. Ta unija pakartotinai 
reikalaują,’-.kad pašto darbinin
kai nebūtų sekami televizijos 
kalderomis. Esą, tai reiškia ne
pasitikėjimą atliekamu larbu.

Praeitą-savaitę Toronte buvo 
suimtas jau 35 metus pašte dir- j

Be to, jiems buvo pasakyta, 
kad jie turi pasmerkti Sovietų 
karo jėgų įsiveržimą į Afganis
taną, bandymą įsiveržti į Lenki
ją ir Sovietų agentų pastangas 
kištis į kitų valstybių vidaus 
rc;’.raius. • * .

Galutinai dar nesuskaičiuoti 
prancūzų parlamento rinkimų 
daviniai. Rinkiminė komisija jau 
turi davinius rinkimų, praeitą 
sekmadienį
Prancūzijoje. Bet 
daviniai rinkimu, 
lanto ir Pacifiko 
esančiose salose.
misija privalo turėti davinius 
ateinantį sekmadienį. Rinkimų 
daviniai gali kiek pakeisti par
tijų nariu skaičių parlamente,

naujagimės mergaitės su vienu 
krūtinės kaulu .ir suaugusia vi
durių danga. Jos yra kritiškpjė- 
padėtyje. Tėvai George ir Cįn'dy 
Clevinger gyveną Morrisoiivilte, 
Illinois. Šioje valštijctje laikę ii8 
mėnesių gimė trys poros Siamo, 
dvynukų. > f . .’.'; ;

Miami i miesto teisėjas . įsakė . 
operuoti mergaitę su deformuo
tu nugarkauliu ir paraližuoto- 
mis kojomis, kad prailginti jos 
gyvenimą^ Tėvai Albert ir.Jen
nifer Daniels, kurių duktė Elin 
gimė su kiauryme nugarkaulyje __ ___
birželio 13 d., sako’, kad ji ma- bantis laiškanešys D. Harrison ! 
žiau kentės be operac ijos. Tei- dėl vagystės. Viena religinė gru- 
sėjo sprendimas susilaukė kriti- pė nusiskundė, kad gerokai su

psi- mažėjo jai siunčiamos aukos, be( paekitimas bus ]abai maia3 
kad kai kurios dingsta be žinios. 
Pašto inspektoriai, tyrę šį reika
lą, Harrisoną užklupo atklijuo 
jantį tai grupei skirtus laiškus.

pravestų pačioje 
dar nežinomi 
pravestų At- 

vandenynuose 
Rinkimų kO-

kos, nes mergaitė yra ir 
eiliniai nesveika.

BEJĖGĖ BULGARIJA
SKUNDŽIA LENKIJĄ

PRAGA, Čekoslovakija.—Bul-! T. ,t, v • — Keliamas klausimas darVaršuvos .
- dvum mėnesiams pratęsti laik:
; dienos šviesai taupyti, žemė nuo 
pirmadienio pradėjo trauktis to
lyn nuo Saulės.

Iraką. Pastarasis iki šio 
nieko nepadarė prieš Iz 
Darbiečių vadas Simon 
labai aštriai kritikuoja

VOKIEČIAI SUĖMĖ 228 
MAIŠTININKUS

BONA, Vokietija. — Vokiečių 
policija praeitą antradienį sliėmė 
228 jaunuolius, pradėjusius 
maištauti įvairiuose Vokietijos 
miestuose. Jie pirmiausia išaiš
kina tuščius namus, o vėliau iš 
piešia duris ir juose apsigyvena. 
Nesvarbu, ar namo savininkas 
išvažiavo į svečius kelioms die
noms, ar jis išvežtas į ligoninę 
ir dėl kitų priežasčių turėjo pasi
traukti. Įsiveržimas j paliktus 
namus skaitomas neteisėtu el
gesiu.

Berlyne krikščionys demokra
tei, perėmę policijos vadovybę,

garijos vyriausybė, 
Pakto valstybių pilnateisė narė, 
antradienį apskundė Lenkijos 
vyriausybę, . esą '.ji nepajėgianti 
suvaldyti komunistų; partijos- 
priešų. Bulgarija pataria? kitoms 
Varšuvos Pakto valstybėms tuo
jau suvaldyti komunistų parti
jos priešus, kad liepos pradžioje 
šaukiamame koniunistų partijos 
suvažiavime vadovautų tikri ko
munistų partijos atstovai.

Kremlius imasi visų priemo
nių grąžinti Maskvai 'ištikimus 
Lenkijos komunistus partijos 
vadovybėm Sekretorius Kania, 
dirbdamas kartu su Solidarumo 
unija,-atsisakė klausyti Maskvos.

— Kalifornijoje, Napa slėnyje 
kilęs gaisras padarė 30 milijonų 
doleriu nuostolio.

— Prez. Reagan uždarė vals
tybės įstaigą Saulės energijai ty
rinėti ir atleido 370 tarnautoj ų. 
Jis tai padarė taupymo sumeti
mais. . *

suėmė" 203, Bavarijoje 23, 
Frafikfurte — 2. Suimtus .vyrus 
ir moteris atidavė teismui, baus, 
vers mokėti už padarytą butui 
žalą ir nuostolius.

Buv. prez. J., Cartčris pasakė 
labąi. gražią kalbą arabų ka
rininkams, baigusiems JAV 

aukštesnę karo mokyklą..

Prancūzijon atskrido vicepre
zidentas George B'ush. Jis ren
giasi pirmiausia pasitarti su 
prezidentu Mitterrandu, o vėliau 
ir su kitų partijų pareigūnais.

Mitterrandas pareiškė, kad 
jis nori įstoti į šiaurės Atlanto 
Sąjungą, kad bendromis jėgo
mis galėtų ginti Europą. Bet 
kaip Prancūzijos prezidentas 
aiškins komunistų įtraukimą į 
kabinetą ir norą kovoti prieš ru
sų projektuojamą Vakarų Euro
pos invaziją?
• Dalis Prancūzijos socialistų 
nepatenkinti Mitterrands nuta
rimu įtraukti į vyriausubę kelis 
komunistus. Jiems nesupranta
ma, kuriais sumetimais tai da
roma, kada visiems aišku, kad 
socialistai turi reikalingą daugu
ma vvriausvbei sūdan ti.
fee** fe

— Įtariamas negro žmogžu
dyste fotografas Wayne B. Wil
liams Atlantos mieste bus teisia
mas prisiekusiųjų teismo.

— Bunnistrė Jane Byrne sten
giasi, kad Čikagos miestas per
imtų autobusų judėjimą, kad 
transportas nesustotų.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo ?464.
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KU TESTAMEiVfU NEGALIMA 
UŽRAŠYTI

Kai kuriuos dalykus testatorius (asmuo, sudarąs testa- 
meilią; $a\u valuomą arba turimą turtą sudaromu lesta- 
uicmu Kitam akmeniui negari užrašyti, u jei ir užrašytų, tai 
uvji testamento dans negaliotų.

Šiuo atveju testatorius negali užrašyti šių dalykų:

1) .bendrai valdomos (joint owned property) dviejų as
menų nuosavybes, pvz., namų, su paiiKUouio teise. loKia nuo
savybe pagal vemiantį šiame krašte įstatymą, nežiūrint ko- 
Kių nurouymų testatorius padarytų testamente, jie negaliotų. * 
r dAiKUonis tampa vieinntenu savininku.

žj las pats yra ir su vadinamu "insurance policies”, nors 
testa tonus savo surašomame testamente nurodytų, kad jo nuo- 
sasyoe pagal testamentą mokėtina kuriam nois Kitam asme
niui. Jeigu jus norite pakeisti oeneįiciarą, jus prišalote pa
keisti vadinamą ‘ Insurance ’ polisę.

a) lestatonus taipogi negali pakušti vieno asmens kitu, 
turim vadinamus “C.b. savings bonus", kur paprastai nuio- 
dytas vienas asmuo, o jūs nuroiytumet surašomame testa
mente, kuo tie oonsai butų mokami Kitam asmeniui, loks pa
keitimas butų negaliojantis, lie bonsai privalėtų tekti tam

i Niagaros krioklys

daiUd&vIa£ gali nxuIEeti, kao 
pritrauktų norimus darbiniu* 

Į kus. Gali taip pat būti uždar 
biai žemesni, negu esami ar, 

I unijos nustatyti, kuriuos dar* 
bininkai priversti priimti, kad 
darbo gautų.

Benefits Period — atlygini
mų 12 mėnesių laikotarpiai, 
kurie baigiasi tų metų gruo* 
džio 31 (L x J
—Bug — spaudos pi-ainoneje 
unijos ženklo pavadinimas, 
dažnai vadinamas Union La
kei.

Cold _ storage Training — 
aukštesniems pareigūnams už
imti darbininkų - tarnautojų 
paruošimas, anksčiau, negu 
jie reikalingi toms pareigoms.

“Cold“ Strike— vartojamas 
terminas, kai unija turi kai 
kurių duomenų, kad darbda
vys nusistatęs atmesti jų rei
kalavimus. daro spaudimą i 
darbdavį, savo reikalavimus 

( spausdindama laikraščiuose, 
skelbimą per radiją ir pan. 
Unija taip pat gali piketuoti, 
darbdavį, išgarsindama ginčą, 
bet nesustabdo įmonės darbo ir 
nesiima bet kokių preventyvi
nių priemonių dėl įėjimo ar
ba išėjimo iš įmonės.

asmeniui, Kuris nurodytas bonsuose. Jeigu bonsuose nenuro
dytas asmuo, tuomet to turto vertė patenKa į tesratoriaus 
bendras pajamas.

4) Ragai Kompanijos Pensijos planą, vadinamas Pomir
tinis benemas (pašalpa) bus išmokėtas pagal susitarimą su

^Kompanijos bendrove, padarytą raštu, kuris paprastai suda
romas iš anksto, kai tokia sutartis sudaroma.

5) Daugelyje šio krašto valstijų negalima sutuoktinio 
(vyro arba žmonos) išskirti iš turimo turto paveldėjimo.. 
Jeigu jūs, pavyzdžiui, išskyrėte sutuoktinį (ne) iš paveldėjimo 
testamentu, vastijos įstatymas paprastai nustato, kad sutuok- ■ 
tinis(nė) paveldi turto minimalinę dalį, paprastai palikto 
turto J/3 (vieną trečdalį). Kitose šio' krašto valstijoje, vadi- . 
narnose Community Property States (Bendros Nuosavybės 
valstijose) , būtent: Arizona, California, Idaho, Louisiana, 
Nevada, New York, Texas, ir Washington — tai reikštų, kad 
likęs sutuoktims(nė) turėtų teisę gauti pusę palikto turto. 
Tuo atveju Jums gali padėti teisės žinovas (advokatas, teisi
ninkas), kuris paruoš testamento tekstą. Paprasto testamento 
paruošimas kainuoja $50, o komplikuotas testamentas gali 
siekti keleriopai daugiau.

Kokiaispahįejfds nuostolinga pačiam
- M testamentą

Teis. Pr. šulas

Žurnalistų rinkimai neteisėti
Lietuvių Žurnalistų ' S-gos 

Rinkimų Komisija išsiuntinėjo 
kandidatų sąrašus į Centro Vai 
dybą ir Kontrolės Komisiją.

Kadangi į Garbės Teismą jo
kio kandidatų sąrašo negauta. 
Rinkiminė Komisija pati padaro 
išvadą: “Šį reikalą, turbūt, spręs 
naujoji Centro Valdyba”.

Rinkiminė Komisija neturėjo 
teisės skelbti rinkimų, neturint 
visų pagal Lietuvių Žurnalistų 
S-gos įstatus nurodytų valdonui 
organų kandidatų sąrašo.

Tokie rinkimai yra neteisėti, 
nes prasilenkiama su L. ž. S-gos 
įstatais.

Kol nėra sudarytas kandidatų 
sąrašas į Garbės '['eismą, negali
ma buvo skelbti rinkimų.

Be to, keistai atrodo, kad yra 
sudary’ti du Centro Valdybos są
rašai. bet visiškai nepasirūpinta 
dėl Garbės Teismo kandidatų są

rašo.
Labai nemalonu, kad tenka 

padaryti rimtą perspėjimą Rin
kiminei Komisijai, kad jos pas
kelbti rinkimai yra neteisėti.

Be to, duotas rinkimo termi-- 
nas tik vieno mėnesio, yra trum
pas laikas rinkėjams ir yra “vis 
maior” — neįgyvendinamas. 
Kiek man žinoma yra žurnalis
tų gyvenančių Pietų Amerikoje. 
Vakarų Europoje ir net Austra
lijoj, todėl skelbti vieno mėnesio 
laikotarpi rinkimams yra Rinki
minės Komisijos neapgalvotas 
veiksmas.

Daryti išvadas, kurias padarė 
Rinkiminė Komisija, kad į Gar
bės Teisiną negauta jokio kan
didatų sąrašo, netinka, ir kad šį 
reikalą spręs naujoji Centro val
dyba, nepateisinama. Toks pa
reiškimas pagal I,, ž. S-gos įsta
tus yra neteisėtas ir neleistinas

L -v''' 1 įsS: ' ■ 3^
Pagal federalinį įstatymą, pa

vyzdžiui, -gūSįį žmona turi teię 
į vadinaęrHį ^Marital”., dę^ukci- 
jąį^kšfe sumąžmi.tį Įe^Žforiaus iš 
laidai jo s paijktam

Turimę ipa^yfc^i,;kad j^stato- 
riauš žmona gali būti tam nek
valifikuota, jei testamento su
darytojas nepanaudojo reikalin
gos terminologijos.

Skubiam atvejui esant, testa
torius gali parašyti vadinamą, 
■‘Poligrafinį Testamentą”, vadi
nasi sayo ranka visą testatoriaus 
surašytą testamentą. Šios rūšies 
testamentai neprivalo būti palių- į 
dyti, bet jie dažniausiai teismuo
se atmetami, n e p atvirtinami 
(probate), šio^krašto daugumo
je valstijų vadinasi “Poligrafi- ■ 
niai Testamentai” atmenami, jie j 
negalioja. Jeigu jūs tokį ranka} 
parašytą testamentą turite, tai 
parodykite savo advokatui, tei
sės žinovui, te.sininkui, kuris už i 
mažą honorarą surašytų tinka-- 
mą testamentą, kurį teismas pa- į 
tvirtins-

• ATVEJAI. KAI REIKIA TU
RIMĄ TESTAMENTĄ

PAKEISTI:

STRAIPSNIAI APIE 
LIETUVOS AVIACIJĄ

“Small Air Forces Observer” 
Mažųjų Oro Pajėgų Stebėto

jas) — JAV-se leidžiamas avia» 
cinis žurnalas 1979 m. balandžio 
mėn. numeryje buvo patalpinęs 
E. Jasiūno straipsnį apie Nepr. 
Lietuvos turėtą malūnsparnį — 
autožyrą (ne helikopterį!). Lie
tuvos Aero Klubo Anglijoje pirk 
tas autožyras buvo->pats pirma
sis ir vienintelis' PafeaJtijo vals
tybėse. Straipsnyje paminėtas 
jo pilotas maj. J. Gardis (mi
ręs 1972 m. Australijoje) ir Lie
tuvos autožyro pademonstravi
mas suomiams, Helsinkyje 1938 
metais. Įdėtos keturios iliustra
cijos.

Paskutiniame Sm. Air F. Ob
server žurnale, 1981 m. balan
džio-mėn. numeryje, patalpintas 
kitas E. Jasiūno straipsnis apie

Bumping — darbininkų pa
keitimas, kai nauji darbinin
kai pakeičiami senesniais dartestatoriaus statusas (padėtis), 

antrą kartą testatorius susituo-j hininkais (su didesniu senio-

Busines Agent — atstovas, 
tarnaująs vietos unijos skyriui 
arba bendrai keliems unijos

kia, įvyksta seperacija, arba di-' 
vorsas; 3) Testatorius persike-] 
lia į kitą šio krašto valstiją; 4) 
Testatoriaus advokatas arba vyk

i

de-

dytojas (eksekutorius) persikel- sjįyrįamSj jo darbas yra atlikti 
lia į kitą valstiją; 5) Paveldėji-, darbą ir vesti derybas
mo įstatymai testatoriaus vals
tijoje pasikeičia; 6) Mirė liudi
ninkas, vykdytojas globėjas, ar
ba patikėtinis; 7) Pardavėte sa
vo namą, arba pirkote naują 
nuosavybę; 8) Kai jūsų benefi- 
ciaro statusas pasikeitė arba bet 
kuris jų mirė, vedė arba divor- 
savo! 9) Ar pasikeitė testatorie'Ks 
beneficiaro reikalavimai (ne
eds); 10) Ar testatorius nori pa
keisti beneficiarus; 11) Ar trus- 
to fondo sudarymas yra būti
nas; 12) Ar testatorius padarė 
bet kurias svarbias dovanas ar
ba paskolas.

Daugiau informacijų galite ras 
ti Tesi. Pr. Šulo paruoštame, 
teis. A Wellso patikrintame lei
dinyje — Kaip Sudaromi Testo- 
menlai. Gaunama “Naujienų” 
administraci j o j e.

Pr. Fabijus

TERMINŲ PAAIŠKINIMAI
niškų giminystės ryšių.

Blue-Sky Bargaining —
rybos kuriose derybininkai 
(negotiators) reikalauja tokių 
sutarties sąlygų ar uždarbių, 
kurie yra perdėti (unreason
able), ir nepriimtini.

Bogus Clause—reikalavimas 
paruoštos medžiagos spaustu
vės rinkykloje, kad darbinin
kai rinkdami laikraštį užten
kamai medžiagos turėtų.

Bonus—prie reguliaraus va
landinio uždarbio, priedo dar
bininkams mokėjimas.Tai ga
li būti Kalėdų ar metų pabai
gos bonai ar ekstra už naktinį 
viršlaikinį, nešvarų, sunkų 
darbą priedo mokėjimas.

Bootleg

1) Jei šeimoje atsiranda nau
jagimis, adoptuojamas vaikas, 
vienas vaikų susistuokia. atsi-| 
ranranda anūkas; 2) Pasikeičia}

veiksmas.
Todėl rinkimai yra neteisėti ir 

privalo būti skelbiami nauji 
rinkimai išrenkant visus tris val
domus organus pagal L. Z. S. j 
įstatus. Teis. Pr. š.

TXjtl-ED AE
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STALINO NUOPELNAI
DIEVUI

su darbdaviais. Taip pat vadi
namas “business delegate“ ar 
“business manager“.

Call-back Pay — papildo
mas atlyginimas darbininkui, 
kuris yra pašauktas atgal į 
darbą po savo reguliarų dar
bo valandų.

Can Pay — garantuotas at
lyginimas darbininkams, ku
rie : 
da tuo laiku darbo, 
vadinama “eporting pay“,} daujamų darbininkų), kurį 
“Show-up time“.

Casual Labor — asmuo, ku
ris dirba trumpą laiką, papra-Į 
štai pas įvairius darbdavius] 
kiekvieną kartą.

Caese and Desist Order —■ 
teismo ar vyriausybės išleistas 
įsakymas, nurddąs darbdaviui 
ar unijai baigti nesąžiningą 
(unmair) darbo praktiką.

1 Chain Picketing— kai dide

AVages — didesnis Junkers F. 13 lėktuvus N. Lietu
ateina į darbą ir neran Į negu esantis ar unijos nusaty- voje, kuris pailiustruotas taip 

Taip pati tas uždarbis (trūkstant pagei- pat keturiomis istoriniai įdomio-
mis nuotraukomis.

PIRKLYS IR PELĖS

Po mirties atėjo prie dan
gaus vartų Mussolini ir Hitleris, 
prašosi į dangų. Čia. žinoma, rei
kia nuopelnų. Mussolini iške
lia savo didžiausią • nuopelną, 
kad jis įkūręs Dievo Vietininko 
valstybę — Vatikaną ir jį globo
jęs.

Hitleris primena savo nuopel
nus, kad jis atkeršijęs už Kris
taus nukankinimą — išžudęs jo 
kankintojus žydus.

Netrukus ateina Stalinas »r
Į stačiai kreipiasi į Dievą:

— Viešpatie, Tu žinai, kadi 
nebuvau Tau geras, bet aš tunu 
vieną didelį nuopelną. Tu. būda
mas žemėje, mylėjai vargšus, o 
aš 200 
šais.

milijonų padariau varg-
Krizas Pleperis 77

ASILO PROTAS

Paprastai asilas yra laikomas 
neprotingu gyvuliu.

Tačiau iš tikrųjų asilas nėra 
paikas. Savo tėvynėje Azijoje ir 
Afrikoje asilas yra labai vertina. 
mą> dėl daugelio gerų ypatybių. 
Jis yni protingas, darbštus, kan 
t rus ir kuklus gyvulys

Senovės Rytuose asilas buvo 
ypač gerbiamas už drąsą ir | 
tvarumą kovose.

Vienam karuose narsumu | 
sižymėjusiam arabų kalifui 
vo suteiktas “Asilo* titulas.

pa-

pa- 
bu-

• Vienos meilės maža, ji turi 
na m reikšti darbais.

’ lis žmonių būrys vienas po ki
to eidami piketuoja, sudary
dami grandinę.

Chaptel — spaudos amato 
vienetas, susiderąs iš vienom 
įmonėje dirbančiųjų narių.

Check-off — tarp unijos ir 
kompanijos sutartis dėl atskai j 
tymo iš darbininkų unijos j 
naudai mokesčių (dues, fees) i 
ar priedų ir tų sumų unijai Į 
pervedimas,

Checkweighman — anglių’ 
pramonėje asmuo, kuris ma-

I tuoja, sveria ar kitais būdais 
1 apskaičiuoja kiekvieno anglia
kasio iškastas anglis; anglia
kasiams mokama pagal iška-i 
sta tonaža

Circular Picketing — pike- 
(avimo forma, pagal kurią pi- 
ketininkai sudaro, nenutrau
kiamą grandinę eidami aplink 
įmonę ar įstaigą.

Clean-up-Period — baigiant 
darbą darbininkams duoda
mas laikas pašalinti nešvaru
mus susidriusius darbo metu.

Closed Shop — įmonė, kuri 
samdo tik unijos darbininkus 
ir kurioje darbininkai privalo 
būti geri nariai, kaip darbo 
sąlyga.

Closed Union — ribota na
riais anija, kuri daugiau nau
jų narių nepriima, prateguo- 
dama darbo galimybes esan
tiems nariams. Registracijos 
gali būti dldeįl įstojimo mokes 
?iai arba reikalaujama šeimv- TJ ’ Tuesday, .June 23, 19X1

Kai namie ima vagiliauti
Ir vagio negali sugauti,
Tai nereik visus be atodairos nubausti, 
Jei tikro vagio negali visai nujausti.
Tu vagi tuom nepamokysi,
Tik dorus taraus išvaikysi
Ir mažą bėdą Į daug didesnę išmainysi.

$ * &

Pirklys sau sandėlius pastatė, 
Kuriuos jis maisto produktams numatė. 
O kad apsiginti nuo pelių, 
Jis Įsteigė policiją kačių.
Kas dėl saugumo maisto pirklys ramus, 
Nes kačių budėjimas yra saugus.
Viskas būt buvę sandėliuos tvarkoj, 
Jei vagies nebūtų atsiradę kačių šeimoj. 
Pas kates, kaip ir pas mus, nėra kalbos, 
Ne visi sargai gyvena vien tik iš algos 
(Kas to nežino?
Policijos veikla mus jau pamokino).
Čia vietoje to, kad vagį susekti ir išvaryti, 
O nekaltus neįtarjnėti ir netardyti, 
Pirklys Įsakė visas kates išplakti, 
Kad aptarti tokį žiaurų nutarimą, 
Katės sušaukė susirinkimą. /
Jos nutarė vienbalsiai nieko nepaisyti 
Ir Į visas puses sau išlakstyti.
Pirklys be sargybinių paliko;
Tą žinią pelės su džiaugsmu sutiko.
Vos katės iš sandėlių išnyko,
Tuoj pelės maisto produktus apniko. 1 ; 
Maistas tas-joms taip patiko,
Kad greit ten jo nei trupinio neliko.

(V. Petraitis, Pasakėčios. 217 psl., kaina
gaunamos Naujienose \

i ’
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JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS PABIROS
“Piratiškos romantikos” atgarsiai

Šitokie viešuose lietuvių pa
rengimuose ar susirinkimuose 
pasitaiką laikraščių bendradar
bių užsipuolimai, kaltinant'juos 
už vienokio ar kitokio klausimo 
ar reikalo paminėjimą bei jo pa- 
komentavimą spaudoje, rodo, 
kad mes dar nesame įsisąmoni
nę demokratinės spaudos dėsnių 
ir įpročiu. Tokie “disputai”, 
kurių reikalą ar kilmę vien po
kalbininkai težino, kad ir labai 
gausiai auditorijai girdint, yra 
nulinės svarbos, palydimi sar- 
kast-ka: “pasigėrė ir nebenuvo- 
kia savų pliurpalų”.

Būtų nesąmonė teigti, kad 
spaudos bendradarbiai visada 
yra teisingi, neklystantys savo 
rašiniuose “šventieji”. Jie, kaip 
ir laikraščių skaitytojai, savyje 
nešiojasi paklydimo ar netolen- 
tariškumo nuodėmingas pagun
das, už kurias verti atitinkamo 
atpildo arba atgailos. Tas, nuo
dėmingas pagundas, ne vieną 
kartą savo raštuose pademons
truoja ne tik mūsų kuklios peri
odikos bendradarbiai, bet ir mil
žiniškos gausos ir platumos 
Amerikos spaudos bendradar
biai, gaunantieji labai aukštą 
užmokestį už savo raštus.

Amerikoje, kaip demokratinia
me ir lai svam e kr aš t e, ‘ j okios 
Spaudos cenzūros nėra. Jos ne
pakęstų ne vien bendradarbiai, . 
bet ir periodinės spaudos leidė
jai. Jiems yra pripažinta teismi
nė privilegija patiems pagal jų 
sąžinės diktatą, kontroliuoti ir' 
cenzūruoti. Tačiau tokia, sąži
nės diktatu paremta cenzūra yrą 
dar kontroliuojama vyriausiojo 
ir galingiausiojo . demokratinės 
spaudos prievaizdo — milžiniš
kos masės-tos ^spaudos prenunĮe- 
ratorrU' ir jos” skaitytojųl< šitie - 
“cenzoriai” neturi savo' įstaigų. 
^aVoį ^ąštihįlr- ir V jų ' vn?šininkųr 
bei sekretorių. Jiems tokios įs
taigos visai nereikalingos: jie, 
skaitytojai, savo pavieniais laiš- > 
kais leidinių redaktoriams ir 
bendradarbiams atvirai pasako 
savo cenzūrineš pastabas, siūly
dami arba reikalaudami vieno
kių ar kitokių pataisų, laikraščio 
bendradarbių klaidas nurodyda
mi ir net reikalaudami, kad to
kie bendradarbiai paliautų savo 
išvedžiojimus rašę. Taip kalba 
demokratinio krašto spaudos 
“cenzorius” ir jo balso visada 
būna paisoma-

Lietuvos intelektualas, skai-j 
tantis ir vertinantis ne vien nuo 
savą periodiką, bet. ir amerikie- j 
tiškus leidinius, mato tuose « 
amerikietiškuose leidiniuose nuo Į

latinius, pastovius skaitytojų 
pasisakymus, jų laiškuose. K ek- 
vienas Amerikoje leidžiamas pe
riodinis leidinys, nežiūrint ko
kio pobūdžio ir kokiam reika- j 
lui skirtas: politiniam, visuome-j 
niniam, bet kokios srities moks- į 
liniam, medicinos, še’mynos rei
kalus svarstantis, ar proginiam- 
lengvo turinio pasiskaitymui 
skirtas ir daugybė kitokių pas
kirčių, dienraščių, savaitraščių 
ar mėnesinių žurnalų, kiekvie
nas turi nuolatinį skaitytojams 
pasisakyti skyrių. Tuose sky
riuose tų leidinių skaitytojai sa
vo laiškuose leidinio redakci-: 
joms atvirai pasisako savo nuo-* 
mones ir išreiškia kritines pas 1 
tabas, dažnu atveju labai nepa
lankias ir nemalonias leidinio 
redaktoriams ar to leidinio ben-] 
dradarbiams. Ką padarysi; “liau j 
dies balsas-Dievo balsas”. Ir jo* 
boja demokratinės spaudos lei- j 
dėjai bei bendradarbiai, susivok j 
darni, kuria kryptimi reikia žy
gi) roti. Skaitytojų pasisakymai, 
tiesa, labai sutrumpinti, bet pa
liekant juose pagrindines min
tis, visada atspausdinami.

O kaip tokiais atvejais elgiasi 
lietuviški periodiniai leidiniai? J 
Jeigu skaitytojo, tarkime”,, cen
zoriaus” laiškas palankus leidi-1 
nio krypčiai, jis tuojau atspaus 
dinamas - paskelbiamas. Bet,. 
gink Dieve, jeigu nepatinkamas 
ir dar su kritinėmis pastabomis; 
išlaikomas neribotą laiką redak-j 
vijoje iki tol, kai laiško rašyto-, j 
jas, netekęs kantrybės, to laiško j 
nuorašą nusiunčia kitam laikrašj 
čiui su prierašu:“... toks laik_| 
rastis mano laiško neatspausdi-.j 
no, todėl prašau jį paskelbti Jū
sų laikraštyje”. - Ir jis/būna':ats
pausdinamas priešingos kryp
ties leidinyje. Kartais laiško ra
šytojas gauna sugrąžintą įp laiš
ką su prierašu: “Grąžinu, nes 
nenoriu jį spausdinti” ir pnš. 
Tokiais ir panašiais atvejais pra
sižengiama laisvos, demokrati
niais principais besivadovaujan-j 
čios spaudos dėsniams.

šia tiesa tardamas, nerodau 
pirštu nė į vieną mūsų periodi
nį leidinį, kadangi toks papro
tys mūsų spaudoje yra beveik 
visuotinis. Ir dėl to griaudu, 
nes nesame pasimokęjš Ameri
kos laisvos spaudos praktikos/

J. Jalinskas

— Turkų radijas pakartotinai 
pranešė, kad Bani Sadr, apsiren
gęs kariu, perėjo sieną ir iške
liavo į Vakarus.

l

Si

t. Šileikis
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Atdara šiokiadieniais nuo

DAR NEATSAKYTAS JAV LIETUVIU 
BENDRUOMENEI RAŠYTAS LAIŠKAS
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Centro valdybai buvo pasiųstas 
šis laiškas, šių metų kovo 15 d. 
jis buvo skaitytas Toronte vy
kusiame VLIKo suvažiavime. 
Laiškas JAV LB-nei pasiųstas 
šių metų sausio 19 dieną, bet 
iki šios dienos LB-nės vadovy
bė dar neatsakė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VALDYBAI

Gerbiami bajorai,
Australijos lietuvių laikrašty

je skaičiau, kad Amerikos ’ Lie-į 
tuvių Bendruomenės Valdybą 
paskelbė atsišaukimą melstis už 
Lenkijos laisvę.

Kiek žinau iš Lietuvos isto
rijos, senosios Lietuvos plikba
joriai niekada nesimeldė už Lie
tuvą ar jos laisvę. Visada mel
dėsi už Lenkiją. Tik vargšai bau 
džiauninkai, lenkdami tijūnų 
sukapotą nugarą, rodė Visaga
liui tautos kančias.

Gal sekančiam atsišaukime 
pasišausite melstis už Pilsudskį, 
Želigovskį, lietuvių ėdiką Jalb-: 
žychovskį ir buv. Vilniaus vai-- 
vadą kraugerį 'Bočianskį, kurių 

sėbras. Jėzuitų vadovaujamose dėka lietuvių tauta neteko Tree- 
kolegijose, universitetuose i? kul dalio etnografinių žemių ir ?d’au- 

sekant

Riverview Parkas (aliejus)

Jėzuitai finansuoja komunistų 
apginklavimą Salvadore

(Versta iš Kanadoje leidžiamo antikomunistinio mėnraščio 
“Speak-Up”, 1981 m. Nr. 5)

Mėnraštis “Speak-Up”, pa- kontinente jiems tvarko jėzuitų 
garsėjęs šaukiančios propagan
dos pranešimais, bet nesuge
bantis savo tvirtinimų pagristi 
nesugraunamais faktais, ne vįę. 
ną kartą yra atspėjęs’ apie lie
tuvių jėzuitų suktus užsimoji
mus, Praeitais metais pats po
piežius Jonas Paulius II įsakė

kunigai.
Buvęs FPL finansų vadovas 

taip pat išvardijo jėzuitų vado
vaujamo Centrinės Amerikos 

■ universiteto (UCA)' aukštuosius 
pareigūnus, kurie yra surišti su 
komunistiniais sukilėliais. Jo žo
džiais, UCA spausdinimo maši-

mes (Replica) nebuvome klai
dingi: vienos katalikų bažny
čios sektorius, įskaitant aukš
tuosius pareigūnus, pritaria eks 
pansionistiniams t a r ptautinio 
komunizmo planams.- Lotynų 
Amerikoje jėzuitų • ordinas yra 
komunistinių perversmininkų

tūrinėse institucijose, . _ 
-vyr. ordino generolo; Pėtro ’ Ar- 
rupe nurodymais, marksistinės- 
leninistinės tezės turi išsireiški
mo laisvę, ir jėzuitų ordino rolė

dienį stovi tuščia).
Kodėl neskelbiate maldų 

pogrindžio
uz 

spaudos darbuoto
jus, persekiojamus ir kankina
mus?

Kas sau padeda, tam ir Dievas 
ątskuba į pagalbą. Lenkams ne
gresia joks išnaikinimas, bet lie
tuviams jis grūmoja baisiu pirš
tu. Lenkų laisvė Lietuvai lais
vės neatneš, bet labai bijau, kad 
gali įvykti priešingai.

Taigi dar šiandien lietuviškai 
kalbantieji bajorai, kurių daų- 

' gelio vaikai jau nemoka lietu
viškai nei bū nei bę (pas lenkus 
priešingai), jei esate tokie pa
maldūs, melskitės už savus lie
tuviškus reikalus, nes už juos 
amžiais joks lenkas nesimels, o 
tik tada melskitės už lenkus, 
kad Rusijai griuvus, lenkai jūs 
pačių nepratytų, nes šiandieni
nėj padėty: senimas kvailėja; 
jaunimas nutautėja, tauta rusi
nama ir lenkinama, o tremties 
bajorai nesąmonėmis vazojasii

Senąją Lietuvą pražudė sulen 
kėjusi bajųrija, dabartyje gru- 

? moję jų palikuonys —r r^yti 
pramokusios tautinės menkys
tos pasimetusios nūdienos ver- 
petuose.?- ;, .j -. i.

jėzuitams nekefikti^ bažnyčiai; '-Mos riįfeūšdįiižy^są -propagandos 
bet jie komunią,t^ffi&Ypajįeda medžiagą' Įiį. sBaveršyviniųs pa-> 
palaužti tikinčii^dįj^^^ktžni- mflętųs. .

Lietuvių tarp^pl^IaĮ plati
nami atsišaukimgr^nglif iri 
tuvių kalba apie; jėzuitų ryšius' 
su Lietuvos okupantu. .Spaus
diname vieno gero tautiečio 
vertimą to stiaipsnio,: kūriš’ 
eina iš rankų į rankas. N. Red.
Jau yra nustatyta, kad. religi

nis jėzuitų ordinag?ždfc^^Haį ’re
nis jėzuitų ordinas 
organizacijas Lotynų Ameriko
je.

Buvęs komunistinės organiza
cijos Salvodore, pavadintos Liau 
dies Išvadavimo jėgų (FPL), 
logistikos ir finansų vadovas Ju- 
Han Otero pareiškė, kad Kuba, 
Nikaragua ir Jėzuitų ordinas 
yra tiesioginiai įvelti į Salvado
ro sukilėlių aprūpinimą ’gink
lais.

Savo pareiškime, padarytame 
birž. 21 d. (1980?) Otero pridė
jo, kad komunistiniai Salvado’ro 
sukilėliai savo ginklus perka 
tarptautinėje juodojoje rinkoje, 
o bankines operacijas visame

’F’Ęb Kpiumbijbs kunigo. Camilo 
Tprrės j irėžignayim.0. iš pareigų. 

. bųVo Nnsą:--eilė ’atvejų, kai kuni
gai •'®0flti.-'religinių; prga&iža- 
cig ų nariai^ieŠaf' išdavŠ^feis- 
taųs kataliką -bažnyčią ir tau
tas, kuriose jie eina savo parei
gas, pasekdami- Torres -pavyz- 

k d^iu,: Jią'jš. sakyklos skelbią kla
sių kč>vą: irį'JpadrąsinaA^ihl^uotą- 
sukilimą? "Jie globoja komunis
tines organizacijas ir jų sąjū
džių veiksmus, suteikdami, baž
nyčiose ir religiniuose pastatuo 
se sukilėliams ir teroristams prie 
globstį, įsteigdami ■ “bendruome
nės bazes” ir indoktrinuodarrii 
tų bendruomenių narius apie 
marksizmą-leninizmą, ir paruoš 
darni juos’po to sekančiam įve
dimui į sukilėlių gretas.

Nežiūrint- daugybės patiektų 
įrodymų, dėl viešosios opinijos 
skepticizmo, visa tai buvo kele
tą metų ignoruojama, ir mes 
(Replica) buvome apšaukti, kaip 
“perdeda aliarmistai”.

Laikas ir įvykiai įrodė, kad

giaU trečdalio - tautos. •
Kodėl neskelbiate., maldų už 

kritusius ties širvintaisr Giedrai
čiais, nes tik tų aukų dėka ga
lite vaizduoti šventeivas-besi
meldžiančias už priešus. * ■

. Kodėl nesimeldžiate už parti- : 
Žanus, kurių kaulai trūnyja ba
lose, miškuose ir laukuose? >; u

Kodėl nesimeldžiate, už din
gusius Sibiro tundrose, už visa 
gyvenimą kenčiančius koncent
racijos stovyklose Lietuvos'kan
kinius? Kodėl neskelbiate mal
dų už barbariškai persekiojamus 
Gudijai priskirtus lietuvius ir 
jiems niekuo nepadedate? Kodėl 
nereikalaujate per popiežių ir 
Lenkijos primą, kad Seinų lie.

_ tuviai gautų bent 50 min. pasi-- 
išaiškintųj melsti lietuviškai Seinų kate-

Amerikrr;Tma^slstinės revoliu- j 
: ei jos procesė^ą gana reikšminę Į 
ga^' 
į Jėzuitų ĮsijUBĮgimas į mark- 
išistiiiėš; revo^^jos procesą ne
bus sustabdytoj tiesiogiai krei; 

..plautis į ordino; vyresniuosius, 
.prašanti'juos įsiterpti ir panau
doti .priemones prieš tuos narius, • 
kurie' remia komunistinių reži
mų įsigalėjimą, nes yra įrodyta, 
kad ordino’ vyr. generolas Ar- 
rupę, kaip ir;kiti vyresnieji, pri
taria 'pasaulinės komunistinį 
revoliucijoj planams.

Priežastys, kurios
šią jėzuitų ordino užimtą pozici-1 droję? ;(kuri tiek laiko sekma- 
ją komunizmo atžvilgiu, nėra* 
šio (Replica) straipsnio rėmuo-j 
se, nors bendrai paaiškinant mę£ 
sakome, kad ši laikysena yi^. 
jau perdešimtmečius vykstan
čios bažnyčios priešų infiltraci
jos į ordiną išdava. Jie nuosek
liai kreipė Jėzaus Draugijos vai
rą tol, kol šis pradėjo sekti pa-j 
gal komunizmo planus, kaip tai I 
buvo atidengta keleto buv. jė- j 
zuitų, pasitraukusių iš ordino,!

vienas negatyvaus darbo, dir
bamo jėzuitų ordino-šiame kon
tinente, pavyzdys.

Red. prierašas: šis straipsnis 
buvo “Speak;.up” mėnraščio iš
verstas iš Meksikoj e ispanų kal
ba leidžiamo laikraščio “Repli- 

.1 a”. . ” .-H24 ■ . ■ . ..

kad netaptų sėbrais.
Salvadoro, atvejis, yra tik dtr

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

Pr. Zumeris

MONTGOMERY JAUNYSTĖ

Vienoje Londono mokyklų yra 
eksponatas 1915 metų-tos mo
kyklos, vienos klasės, dienynas, 
kuriame yra vieno mokytojo įra
šas apie^septyniolikmetį mokinį:

“Atsilikęs išsivystyme. Tingus, 
neteikiąs jokių ateities'vilčių”.

Knygos . skiltyje, “pavardė, ir 
vardas”: Robert Montgomery.

Tas mokinys buvo garsusis 
anglų generolas Montgomery, 
antrojo pasaulinio karo metu 
sunaikinęs “Dykumo's lapę” — 
garsųjį vokiečių maršalą Roem- 
mel.

: -M ‘ • f

! PUNKTUALUMAS
Prieš dešimtį, metų nunešiau 

pas Kostą pataisyti porą savo 
batų. Po keleto dienu teko išsi
kelti į kitą vietą ir savo batus 
pamiršau. iPo dešimties metų 
grįžę^ąj senąją /vietą, netikėtai 
radau. Kosto, išduotą kortelę ir 
nunešęs?jarrt parodžiau?

Kostas’ ‘ ilgėliau kortelę pa
studijavęs pareiškė: “Rytoj bus 
gatavi”. ;■ ? ? ' į

Ir tikrai buvo. ” ' . ? A. P.

; LITERATŪRA, 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 ii 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rukšlelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik $3.

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa* 
gy venimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius,"remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje, duodama 
vitctvardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

• KĄ LAUMES LEMA, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri- 
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 n« 
Jurgio Jalinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 12.

Knygo« gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
IL B0608. Užsakant paštu, pridėti dolerj pRrtfsntimo lC*Mnm<.
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Pinigus reikia CŲit paito Mans'

Orderiu tartu su a±aakyc»u.

Užbaigė sėkmingą misiją Kinijoje, nors turėjęs nemaža 
sunkumų, iškilus Taivano klausimui. Viena ir antroji 
sutarimo pusė principiniai pripažino, kad Sovietų Sąjun
ga su savo satelitais ir klientais sudaro didžiausią grės
mę pasaulio taikai, kuri turi būti apvaldyta bendromis 
jėgomis. Kaip akivaizdžiai matome šiame susitarime, 
antisovieteinė ir antikomunistinė, tiek pati sąvoka, tiek 
susidaranti politika, diametraliai išsiskiria.

Panašią situaciją matome Rytų Europoje ir kiek ma
žiau likusiame pasaulyje. Jugoslavija buvo pirmoji ko
munistinė valstybė, kuri pasipriešino Stalino diktatui ir 
iškovojo sau nepriklausomos valstybės statusą. Be didelės 
Vakarų demokratijos pagalbos: ginklais, pinigais ir mo
dernia technologija, jugoslavai vargu būtų atlaikę So 
vietų spaudimą tikslu sunaikinti pasireiškusią hereziją 
komunistiniame sąjūdyje. Tačiau tokia vakariečių poli
tika buvo ir liko nepatenkinti Jugoslavijos egziliniai 
veiksniai, kurie, be to, yra suskilę Į serbų, kroatų ir kitų 
tautybių nacionalinius komitetus. Tokią Vakariečių po
litiką laiko nuolaidžiavimu komunizmui ir stveriasi net 
teroro priemonių savo protestui pareikšti ir tikslui pa- gi 
siekti.

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrai fekmadlenini, 
erto 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet Šeštadieniai* — iki 12 vbL

Aiškinant susidarančią padėtį
Rašant straipsnius besiformuojančios pasaulinės po

litikos klausimais, susidaro tam tikri nesusipratimai, 
taikant skirtingą prasmę tai pačiai terminologijai. Pas 
mums nusistovėjo samprata, kad antisovietinis ir anti
komunistinis nusistatymas reiškia tą pačią sąvoką, tik 
pasakyta skirtingais terminais.

Taip buvo prieškariniais laikais, kada veikė Komin- 
ternas griežtoje Maskvos kontrolėje. .Anuomet mažiau
sias nukrypimas nuo taip vadinamos Stalino linijos buvo 
naikinamas partijos valymais ir masiniais trėmimais į 
Sibirą. Jei tikėti lietuviškai pogrindžio versijai, tai ke
turių žymiųjų komunistų sušaudymas gruodžio 17> dieną 
perversmui pateisinti’ buvo Įvykdytas ne be Stalino pri
tarimo, nes Lietuvos-.komunistų partijoje pasireiškęs ne
paklusnumas Maskvai.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, subyrėjo 
Kcminternas, kurį po karo mėginta atstatyti Kominfor- 
mo pavidale, bet be sėkmės. Komunistinis monolitas ėmė 
skilti Į skirtingus ir nepriklausomus nuo Maskvos sąjū
džius, kurie sugriovė komunistinio sąjūdžio vienalytumą 
ir sukėlė vidujinius prieštaravimus, j,

Šiandieną Kinijos komunistų partija laikoma di
džiausiu Sovietų imperializmo priešu, su kuria preziden
tas Richard Nixon 1972 metais pasirašė ir paskelbė taip 
vadinamą Šanchajaus komunikatą, pagal kuri Pekino 
komunistų valdžia tapo JAV pripažinta teisėta visos Ki
nijos, Įskaitant Taivaną, vyriausybė. Tai buvęs milžiniš
kas posūkis pasaulinėje politikoje, nes sugriovęs pasau- 
inio komunizmo vienalytumą kovoje už likusio pasaulio 
užvaldymą ir sustiprinęs vidujines kovas pačiame komu
nizmo sąjūdyje.

Savo keliu Šanchajaus komunikatas sukėlė visame 
pasaulyje, ypač konservatyvių sluoksniuose, didžiausią 
audrą, privertusią R. Nixoną ir Kongresą kiek modifi
kuoti patį sutarimą. Prisimename su kokiu Įniršiu mūsų 
lietuviškoji išeivijos spauda puolė R. Nixona, ir ypačiai 
jo artimą patarėją Henry A. KissingerĮ, už tautinės Ki
nijos išdavimą komunizmo tironijai.

Rašant šias eilutes, Valstybės sekretorius A. Haig

TAMULYNAS

LIETUVIAI SAVO GIMTOSIOS
Mirus Titui, Jugoslavijoje su&idarė kritiška padėtis, 

kurią norėtų, išnaudoti Sovietai ir egziliniai veiksniai, 
bet vakariečiai ir toliau yra nusistatę išlaikyti dabartinę 
Jugoslaviją, nes jos pradėta tautinio komunizmo ir de-| 
mokratėjimo idėja persimetė i likusią Rytų Europą, kur! 
sukėlė visą eilę sukilimų ir pasipriešinimo sąjūdžių, ypač 
ryškiai dabar pasireiškusių Lenkijoje.

Taip susidarė sąvokų ir galvojimų prieštaravimai, buv0 įvesta tarptautinės kalbo. į Kuršaitis stengėsi ne 
nes šiame komunistinio monolito skilime ypatingą rolę tyro-s mokslam 
vaidina ne egziliniai veiksniai ar išlikę krašte rezisten- tauta, nuolat besigindama nuo[nykstančios tautos kultūrinius- 

dvasinius atsiekimus surašyti, 
kad bent šis tas liktų ateinan
čioms kartoms. Ir tikrai jis atli
ko labai svarbų darbą — tai tri
jų tomų Kuršaičio žodynas ap
saugojo nuo išnykimo daugelį 
Rylų Prūsijos lietuvių žodžių.

O ką gi ir bekalbėti apie Kur- 
saulinėn kalbotyrom To -priežas- šaičio gramatiką, kuri ir šian- 

I tis — lietuvių kalba nebuvo ty- dien nenustojo reikšmės dėl gau- 
Irinėta: neturėjome išleistų tos sios ir svarbios lituanistinės mc- 
srities knygų, nors ir žinojo pa- džiagus. Jeigu svetimtaučiai kal- 
saulio kalbininkai lietuvių kai- ‘ bininkai, kurie tyrinėjo lietuvių

Lietuvių kalbos rzikšmę indo- Kada Fridrichas Kuršaitis pra- 
europiečių kalbų mokslo pažini- dėjo rūpintis lietuvių kalba — 

į mui iškėlė svetimtaučiai kalbi- lietuvių tauta atrodė gyvenanti 
i ninkai ir jų dėka lietuvių kalba paskutines išnykimo dienas. Fr. 

lietuvių 
Mat, lietuvių ‘ tautą žadinti, bet ryžosi tos

’------------ ---------- . --------- — ------r --------- - - ------- , ----- -------- ------
ciniai sąjūdžiai, bet iškilusios naujos istorinės jėgos pa-! nedraugiškų kaimynų nešamos 
čioje komunistinėje sistemoje, kurios Įgavo disidentinių j vergijos, neturėjo išmokslintų 
sąjūdžių varda. Šito istorinio proceso nepagauna mūsų • kuri® tų g*leję ™pin’ 
egziliniai veiksmai, todėl jie neatskiria antikomumsti- Todėl kalba? nors ir bu. 
nės politikos nuo antisovietinės ir nesusigaudo Vakarų ‘vo viena pagrindinių kalbų 
demokratijų pasaulinėje politikoje. Tariamos vakariečių indoeuropiečių kalbų pažinimui, 
nuolaidos komunistiniems kraštams, suteikiant lengvo- bet gana ilgai nebuvo įvesta pa
ntis sąlygomis kreditus, parduodant naują technologiją, 
ar politiniais ir diplomatiniais ėjimais, siekia paspar
tinti pavergtų tautų laisvėjimą iš vidaus.

Šiame procese visi egziliniai veiksniai ir politinė 
emigracija, pasisakydami už antikomunistinę politiką, 
tikrumoje pasisako už buvusį diktatūrinių santvarkų at
statymą, kas neįmanoma pasiekti dėl įvykusių revoliu
cinių pakitimų komunistiniuose kraštuose ir dėl Vakarų 
demokratijų vedamos demokratėjimo ar laisvėjimo poli
tikos.

Atėjus prie valdžios respublikonų-administracijai, 
su jos konservatyviu nusistatymu žmogaus teisių ir lais- Į
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grėsmę bus remiami visi antikomunistiniai sąjūdžiai įr Į kalbos tyrinėtojus, 
dešiniųjų diktatūros. Tokiu atveju egziliniai veiksniai) 
būtų atgavę savo prestižą, nes vėl sugrįžtų šaltojo karo i 
periodas. Bet, kaip matome, po pirmųjų bandymų ir ne
sėkmių, Reagano administracijai tenka sugrįžti prie iš-j baigs Lenkijos Įvykiai. Jei Maskva galutinai apsispręstų 
bandytos pasaulinės politikos, kuriai pagrindus nutiesė J okupuoti Lenkiją ir kraujuje paskandinti lenkų tautos 
ankstyvesnės, tiek demokratų, tiek respublikonų, admi- demokratėjimą ir laisvėjimą, tai Vakaruose kiltų griežta 
nistracijos. Teks atsiremti Į komunistinę'Kiniją bei Į Ry- reakcija ir galimai atsinaujintų šaltasis karas. Tokiu at- 
tų Europos atskylančias nuo Maskvos pavaldumo komu- veju egziliniai veiksniai atgautų savo politinę jėgą ir 
nistines valstybes, kurios iš vidaus griauna sovietinį vaidintų pirminę rolę Lietuvos laisvės kovoje. Priešingu 
imperializmą.

Šis istorinis kryptingumas turės lemiamos reikšmės sias pozicijas iškils Amerikos lietuvių demokratinės jė- 
Lietuvos laisvinimo politikai savajame krašte ir laisva-} gos, kurios nuo pat pradžios siekė demokratinės Lietuvos 
jame pasaulyje, nors dar neaišku, kuria kryptimi užsi-• atstatymo. V. K.

bos reikšmę kalbų mokslo paži
nimui, bet neturėjo iš ko jos 
mokytis. Dalis jų mokėsi lietu
vių kalbos klausydami kaip lie
tuviai kaimiečiai kalba, artimai 
bendravo’ su jais, žymiai page-{ (Šleicheris) galėjo šiek tiek jas 
rėjo reikalai, kada lietuvių kai- geriau suprasti. Juk lietuvių kal
bą pradėjo tyrinėti lietuviai. Čia bos priegaidės gali tinkamai 

jis jų ir paminėsiu pačius svar-, skirti tik tas, kurio gimtoji kai- 
vių atžvilgiu, buvo tikėtasi, kad kovoje1' prieš sovietinę j blausius lietuvius savo gimtosios ba yra lietuvių ir kuris turi rei-

Fridrichas Kuršaitis 
(1806-IV — 1884)

kalbą ir negalėjo atskirti lietu
vių kalbos priegaidžių: tvirte
galės ir tvirtapradės, tai tik pa
sinaudoję Kuršaičio lietuvių kal
bos priegaidžių tyrinėjimais'.

kiamą išsilavinimą šioje srityje.
Tarp kitko, prisiminkim, kas 

yra priegaidė? Tardami žodį, 
viena skiemenį (garsą) išlaria-

atveju, egziliniai veiksniai bus nustumti i šąli ir Į pirmą-

me skirtingai iš kitų — jis gau
na kirtį. Taigi to kirčiuoto žo
džio skiemens ištarimo gaida 
(tonas) yra priegaidė; kitaip sa
kant, priegaidė yra tam tikra žo
džio garsų gaida — žc’džių garsų 
tarimo būdas.

Pagrindinės yra trys priegai
dės: tvirtapradė (stumtinė) — 
kirčiuotas žodžio skiemuo pra
džioj tariamas tvirtu balsu ir 
pamažu eina žemyn (krinta — 
krintančioj i priegaidė).

Tvirtagalė priegailė — prade
dama silpnesniu balsu ir vis ky
la — stiprėja.

Trumpinė priegaidė — trum
pai tariame kirčiuotą skiemenį, 
ši priegaidė yra lyg ir vidurys 
tarp tvirtapradės ir tvirtagalės 
priegaidės.

■ Fr. Kuršaitis išgarsėjo kaip 
mokslininkas lietuvių kabos 
priegaidžių tyrinėjimais: jis pri
mas moksliškai išdėstė, kad lie
tuvių kalbos ilgieji balsiai ir dvi
balsiai yra tariami dvejopomis 
priegaidėmis: tvirtaprade ar 
tvirtagalė priegaide.

Kaip minėjau, Fr. Kuršaitis 
nebuvo baigęs specialaus kalbo
tyros mokslo, bet labai daug pa
sitarnavo šiam mokslui. Jis, bai
gęs Elbingo gimnaziją, įstojo į 
Karaliaučiaus universiteto teo
logijos fakultetą, čia jį globojo 
Rėza ir Kuršaitis talkino Rėzai 
dirbti lituanistikas seminare. Po 
Rėzos mirties Kuršaitis buvo 
paskirtas to lietuviško semina
ro vadovu. 1811 m. Kuršaitis 
baigė kunigų seminariją. Kaip 
kunigas buvo garsus pamoksli
ninkas. 1865 m. jis buvo paskir
tas Karaliaučiaus universiteto 
profesorium. Be to, Kuršaitis 
redagavo trisdešimt vienerius 
metus Rylų Prūsijos laikraštį 
“Keleivį, iš Karaliaučiaus bro
liams lietuviams žinias parne- 
šantį”.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS v

(Tęsinys}

Bendrų reikalų buvo daug, juoba kad ir 
varpininkuose ne vienas aiškiai socialistams sim
patizavo. Buvo būdinga, kad po elesdiečių susi
rinkimo ir tame pačiame dr. A. Domaševičiaus 
bute vyko vėliau varpininkų suvažiavimas, kuria
me dalyvavo ir socialistai.

Visai panašus varpininkų suvažiavimas Įvyko 
ir 1898 metais Vilniuje Domaševičiaus bute, apie 
kuri dr. K. Grinius jau nepebasakoja. Jame varpi
ninkų dalyvavo dr. J. Bagdonas, D. Malinovskis, 
vet. gydytojas Nonevičius, Povilas Matulionis, 
Maskvos universiteto studentai Jurgis Alekna ir 
Brunza, studentas technologas Vladas Sirutavi 
čius, atstovavęs Peterburgo organizaciją “Rate
lis” ir dr. A. Domaševičius. Suvažiavimas svarstė 
“Ūkininko” reikalus ir nutarė paskelbti du atsi
šaukimus, o tai vėliau ir buvo padaryta. Ir ši kar
tą po varpininkų suvažiavimo vyko socialdemo
kratų pasitarimas, kuriame dalyvavo ir minėtieji 
SLUOcirtai.

Tokie grudūs santykiai tarp skirtingų sro
vių inteligentų, nažymėti bendradarbiavimu spau
doje ir jos platinimu, buvo galimi tik sąjūdžio 
pradžioje,

i lami pikto priešo ir kai kova su juo buvo bendras 
[uždavinys. Už tai elesdiečiams nemažai kliuvo 
priekaištų vėlesniais metais iš V. Kapsuko ir Z. 
Angariečio, kai tuodu virto bolševikais. Padėjo 
tai, kad socialdemokratai ir varpininkai tebuvo 
pradėję darbą liaudyje ir dar nebuvo spėję susi
durti dėl priešingų socialinių interesų atstovavi
mo realioje gyvenimo kovoje. Santykiai pradėjo 
kisti maždaug nuo 1901 metų, nuo to laiko, kai 
po skaudžių LSDP 1899 metų areštų elesdiečių 
tarpe į socialistų sąjūdį Įsijungė jaunesnioji so
cialdemokratų karta, pradėdama dirbti ir lietu
viškame kaime. Einant vis platesniu baru i visuo
menę, keliai skyrėsi.

“VARPO” POLITINE MINTIS
. Jeigu dažnas tuometinių varpininkų būtų bu-’ 

vęs paklaustas, kaip jis vertina politinę Rusijos, 
kartu ir Lietuvos padėtį, kiekvienas jų, gal tik ap
sidairęs, būtų visai nuoširdžiai atsakęs, kad jis 
nieko kito caro valdžiai negeidžia, kaip kad ji 
prasmegtų ko greičiausiai. Ir kai buvo tikri, kad 
tai numatomu laiku neįvyks, ėjo į kompromisą: 
tereikalavo iš valdžios, kad ji būtų “teisinga” ir 
kiek žmoniškesnė. Nusistatymą prieš monarchinį 
Rusijos režimą aukštąjį mokslą baigusieji lietu
viai inteligentai buvo įsisąmoninę jau Rusijos 
universitetuose. Tą nusistatymą kiekvieną dieną 
tvirtino caro valdžios politika Lietuvoje ir ypač

kai abudu sąjūdžiai buvo piktai puo- I lietuvių atveju

Bet kalbėti apie “Varpo” konstruktyvias po
litines pažiūras ir, iš jų išeinant, apie “Varpo” 
politinius siekimus, kaip programą Lietuvai, ne
tenka — “Varpas” jų beveik neturėjo iki praėju
sio šimtmečio pabaigos. Visa “Varpo” polemika 
su reakciniais rusų laikraščiais, jo caro valdžios 
potvarkių Lietuvai kritika ir jo pageidavimai lie
tuviams yra defenzyvaus pobūdžio — gynimasis 
nuo tautai mirtim grėsusios priespaudos. Ir tie 
gynimosi būdų klausimai, kuriems “Varpas” sky
rė tiek daug vietos, būdavo svarstomi laikrašty 
per ištisus metus. Vieninteliame ir “Varpui” 
svarbiausiame reikale — lietuviškos spaudos klau
simu — jis yra pozityvus: ne tik skundžiasi bei 
rodinėja, bet ir reikalauja, kad spauda būtų mums 
grąžinta. Suprantama, kad tame reikalavime bu
vo ir politinis momentas.

“Mūsų padėjimas yra toli bjauresnis už padėji
mą žydų ir totorių, — sako “Varpas” pirmutinio 
savo numerio vedamajame — nes tiems neužgin
ta laikyti savo kalbą, išduoti laikraščius, turėti 
mokslavietes”; ir daugiau dėl politinės padėties 
nieko nepasako. Naujus 1890 metus “Varpas” su
tinka pesimistiškai: “Nieko ramaus ir gero nesi
mato del mūsų, o girdėti tiktai, kaip ant pekliško 
prakalo dirbamos del lietuvių žabangos. . . del 
išnaikinimo lietuvišlkos kalbos ir lietuvių gen- 
tės.’. Nuo tų žabangų apsisaugoti tesiūlo pri
spaustųjų vienybę ir ypač savųjų tarpe, kad būtų 
galima sėkmingai gintis.

Tų pačių metų laikraščio 6-ojo numerio ve
damajame, nupeikiant Įvairių Rusijos tautų tar- 
pusavius nesutarimus, be ko kito, sakoma: “Nuo 
valdžių mes reikalaujame tiktai, idant mums už 
mūsų aukas paskirtų išlygas gyvenimo, dalei- 
džiančias mums išlaikyti savo tautišką indivi
dualizmą.” O 1891 metų “Varpo” Nr. 4 vedama
jame, besiginčijant dėl rusų laikraščių iškelto 
šūkio “Rusija rusams”, dar aiškiau pasisakoma: 
“Nieks nemislija apie seperatizmą. arba apie ar
dymą valstybės, jei po apdanga tos valstybės ma
to sau naudą: bet kurgi pririš prie savęs viešpa
tystę, skriaudžianti tyčia vienus tautiškus gai
valus ir tikėjimus dėl fanatiškos naudos kitų gai
valų tikėjimų?” Ir pataria dėl mums daromų 
skriaudų netylėti.

j 1893 metams Įpusėjus, “Varpas” <»-tam nu
meryje duoda lietuvių sąjūdžio dešimties metų 
apžvalgą. Nedaug padaryta ir vizgi padaryta, 

tiek Amerikoj, tiek ir pačioj Lietuvoj. Tai ža
dina straipsnio autoriui Pauliui geresnių laikų 
viltį ir duoda progos pasvajoti. Paulius duoda 
sau klausimą: kas gali būti po dešimties metų?

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS“
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gustevo sųįE. rryęstę, LitHuani- 
joje Proprijoje; M- Toeppeno 
domiame žemėlapy1® ten gy
venvietė rašoma Kolnika (Kūle- 
ne) ’š Kal-n-ik-a, -as, kurią Son- 
derkarte žml. rašo vok. Kolni- 
za, taigi slav. Kolnica (VokŠtž.), 
o vistiek baltų Kal-n šaknies ir 
ik priesagoj dar plg. Kalnik gv. 
1582 metais D. Naugardo srity
je (M. Bukšs, Latgaliu volūdas 
un tautas izplateibas problemas, 
75 p.), Kai n-k-as, galėtų būti 
itg. — lat Kal-n-ik-s. is; 2. Kal- 
n-kišk ė 1. lenk, Kalinkiszki,

'’st. (A Salio vard. 26 p0> 
net ir su lietuviškąja išk- -prie- 
-'’"a. pietvakariau Braslavo — 
Breslaujos aps. miesto, o dėl in- 
k ž- aurisč’au prvyslini Coll- 
:r»-ken. Ko!l-en-k-cn — Kal-in- 
k-iai vietovardį. — Žinios pra" 

vėre ir visos (!) Mažosios Lie- 
t’-'-os Prūses bei visos Jotvos- 
Jotvingių žemės lyrinė'ojams is- 
tor škai — etnografiškai, o tam 
vietvard'nių pavyzdžių yra ir 
daugiau ten plnč:ai.

(Iš Kario)

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais j^tą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
1 r aujienas galės gauti; 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų i 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana“, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

•v o1 n. V. DARG1S 
5YOxtoja> 19 CHIRURGAS 

*>**-***^ Community klinika 
Mediči n ©< direktorių*

AISTRINKIME
PRAEITIS ATEIČIAI

KULM0-KALN0 SRITIS
PETRAS BŪTĖNAS
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VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

7AI*ĄNT>OS’ S——.P darbo d'^nom^ 
tai antra ŠAitadieni R—N 

Tel t 549-2727 U9-27V

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7Is+ St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko a kirviu 
ir “contact lenses”.

Chicago^ Lietuviu Suvalkiečiy Drau
gios p .smetin s narių susirinkimas 
įvyks penktadieni, birželio 26 d., 6 vai- 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
labai daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. Strungys

Suvalkiečių piknikas įvyks sekma
dienį, biržeLo 28 d., Vyčių salėje, 
2455 W. 4 i th St. Pradžia 12 vai. die
nos. Bus gardžių valgių ir gėrimų, šo- 

i Kiams gros geras orkestras, bus do- 
Į vanų paskirstymas. Visi kviečiami 
! atsilankyti.

Jau vien šito veno toponimi- 
-io D'1v"7r’ž:o užtektu tvirtint', 
kad renaris Kulmo miesto var
as taip pa;, yra Kalnas. Be; 

tam e'a—a r daugiau analogi
nė^ b~ bukosios paramos. Tarp 
-nu mie-to ir mies'elio Vokiečiu

Mažeika S? Evans

Juan 
stuk- 
susi-

— Ispanijos karalius 
j Carlos šeštadienio vakorą 
) telėjo į stiklines duris ir 
j žeidė kairiąją ranką. Ligoninėje 
! palaikė iki pirmadienio, kol iš- ’ 
1 ėmė stiklus ir ranką apraišiojo.

Dr. LEONAS SEIB UTIS’ 
INKSTŲ, t-ŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Razidencijo* teleL: 448-5545

q Velyk aplink mylią, negu 1 
tiesiog į skylę. .

KNOW YOUR HEART

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.' 

St. Petersburg, Flą. 33710 
TeL (813) 321-4209

s
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Mtu šaknis Kol-m iš Kaln-, 
u^ė ir ten Kalnas 1, Kal-in as, 
k~k Jez. Kol-n-o. ežeras (A.

vardyno 26 p.) iš Kal-n-as: 
:š Kal;no — Kalno ežero į vaka
raus teka Kalina — Kaina — Mė- 
'os f^aino ežero pietvakariu ker 
lės įtako) žemupio dešinys —

štabo žemėlapiai turi dvi netoli, rytinis Įtakas, į pic us nuo Au- 
vien° nuo ki^os ^vvenvietes, ma 
tyt. dvaras, taigi šita'p irgi se- 

KoH.enken ir koeln (kur 
abiem vitevardžiams nėra ne- 
baltiškojo m pašaknio, o tėra' 
baltiškasis pošaknis n5 kaip Col- į 
n-o vietovardyje, arba yra prie
saga -in-, lenkiškame — vokiš
kame parašyme išversta į -en-, 
o M. Toeppeno istorinis žemė
lapis visdėlto tiksliai rašo: Col- 
linken; šito kalbinio polinkio 
neturėtu užmiršti visi Prūsus ir 
Mažosios Lietuvos vietovardynoj. 
tyrinėtojai, ir čia vyrauja bal

LAIŠKAS NAUJIENŲ REDAKCIJAI
Kario redakcijai iki šiol neįdė-; nesikišo, ir tokiu, tęsdamas Lie-., 

jus mano, kaip Kario bendra-! tuvos karių tradicijas, buvo išli- 
.darbio, skaitytojo ir rėmėjo pa-< kęs iki š’ol išeivijoje. Kaip vi- ■ 
šisakymą dėl Jurgio' Gedimine- j si gerai žinome, paskutiniaisiais 
ho straipsnio, prašau jį paskelb- metais išeivijos lietuvių veikla 

ir vienybė labai daug nukenčia:; 
dėl skirtingų mūsų visuomenės 

c “bendradarbiavimo su-H 
kraštu” atžvilgiu ir dėl politi-Į

Laidotuvių Direktoriai

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

Ii Naujienose. E. J.
Mane labai nemaloniai nuste

bino sukaktuviniame Kario nu- pažiūrų 
meryje (1980 m. Nr. 8) atspaus-. 
dintas slapuko Jurgio Gedimi_ 
■nėno straipsnio ‘‘Skirtingos nuo
monės” tęsinys. Kadangi po mi-

EUDEIKIS
'tiškoji -in- priesaga), taip pat straipsniu nėra redakcijos 
į netoli Vyslos ir taip pat augstes vprierašo. tai iše tu. kad redakci- 
■nėse vietose: pirmasis iš kaime- ja pritarja straipsnyje pareikš. 
; no baltu Kal-m- (Coll-m-k-en, minfmc, __ . . . T_ . . . toms autoriaus mintims.
kolUn-k-en) -Kalima,, o jer snj j G straipmii daugelyje vie.

' J x ~
: yra Kai in-----Kal-n-, kaip rodo
į ir Koel n-irgi iš *Kal-n. “Kal- 
‘ nas”, ir žr. toliau <42” Tam vis- 
: kam vietovardinių analogijų ir 
. daužau yra vakariečiu baltų ir 
net rytiečių baltų žemėje. Žino
ma. kitas skaitytojas galėtų įtar-

’ ti kamieną Kal-in-. kam šaknis 
’ Kai- turi ne pošaknį n: Kal-n-, 
bet visą prisagą -m-. Todėl, kad

. išnvktu koks įtarimas, pirmiau
sia plg Kėl-n-ės 1, o trm. kėl-in- 
ės 1; ršk. šul-inys 3 b, o trm. 
šul n-ys 3, ir kt., gi toliau: L 
Kalina. 3b. Kal-in-a. lenk. Kol- 
niezanka, Kbn-ič-an-k-a, kur

prierašo, tai išė tų. kad redakci’ 
ja pritaria straipsnyje pareikš-

k priedą, tai * Kal-in-k-iai, kur I tų prasjlenkia su teisybe ir su 
spaudos etika, juodina mūsų 
centrines organizacijas, kaip tai 
ALTą, VLIKą ir BALFą, ir kai 
kuriuos mūsų veikėjus bei lai
kraščius. Jau pakanka to, kad 
sovietinė spauda puola mūsų 
patriotines organizacijas, nepra- 
dėkime jiems talkininkauti ir 

’ mes pah’s. Norėtųsi tikėti, kad 
straipsnis buvo įdėtas tik per

nių nuomonių poliarizacijos. Iš
eivijos lietuvių .spauda, įsivelda- 
ma į tokią polemiką, beveik vi
sada nukenčia: nustoja dalies 
savo egzistencijos pagrindo — 
skaitytojų ir bendradarbių.

***?'* < ■*. L 9 •

mą išlaikė, v^engė gin
čų. vietoj jų duodama daug įdo
mios medžiagos netik iš karinės, 
bet ir iš Įvairių kitų sričių. To
kiu būdamas, Karys tapo pasigė
rėjimo vertu visų mūsų išeivi* 
ios lietuvių žurnalu. Linkėtina 
Kariui tokiu pasilikti ir toliau.

E. Jasiūnas

— Prancūzijos komunistų va- • • ■ i das Mareliais tarėsi su socialis-
OVA r' — -

redakcijos neapsižiūrėjimą. Sla- tų partijos veikėju Lionei Jaspin
pūkas Ged minėnas, pavardė
mis paliesdamas daugelį mūsų 
veikėjų, privalėjo turėti jei ne 
karinės, tai bent pilietinės drą
sos po straipsniu pasirašyti savo 
tikrą pavardę.

Karys Nepr. Lietuvoje buvo 
nepartinis žurnalas, į politiką

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ia4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Td. 9274741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

apie sąlygas, kuriose kotnunis- j 
tai galėtų bendradarbiauti su; 
socialistais. Parlamente komu
nistai turi 44 balsus, p sočia 
listai — 283.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

PERKRAUSTYMAI

8

TeL Y Arda 7'1? 11

HELP MOUR HEART. FUND

HELP YOUR HEART

AMSULANSO 
FATAHNAV1MAI

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKšTkS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063 • Ir pelėdai savo vaikai gra
žesni už kitus. L

SOPHIE BARČUS TELESFORAS BRAZIS

i\V.

žm^na, sūnus, duktė, anūkai, procmdkni, giminės.

Lz:d:Kuvų direktorius Donald A. IMkns. T ei. 4?6-2345 ■m
Tuesday, June 23, 1981 Thursday, June 25, 1981

*

PATS SKAITYK IR DAP KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
MĖNRAŠTI “NAUJIENOS”

Apdraustas perkraustymaa 
iš įvairi p atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

*!59 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778 5374

Kasdien nu® pirmadienio iki penk 
tadienm B:30 vai. vakaro 

Visos laidos Iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla^ 1230 vai. pp. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDžIONYTĖ

Programom vedėja

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 §:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
TeleL: HEmloek 4-2413

MUtė* automobiliams pastatyti

Gyv. Marquette Parko apylinkėje, Chicagoje.

S Mirė 1981 m. birželio 22 d., 5:40 vai. popiet, sulaukęs
■ 95 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps., JoniŠ
■ kelio parapijoje.

9 Amerikoje išgyveno 72 metus.

įg Paliko nuliūdę: žmona Josephine, pagrl pirmą vyra Šo
ri dat, s’nūs Algerd, marti Aldona, duktė Oiga Sthulfer, 8 anū 
[jSkai/IO proanūki], brolio vaikai dr. Peter Brazis, jo žmona 
ra Ceil, ir Arnold Brazis, jo žmona Albina; podukros — Virginia 
3Bell, jes vyras John, ir Piuth Speakman, jos vyras David ir 
Pakili

TELESFORUI BRAZIUI 
mirus,

jo žmonai Josephine, sūnui Algcrdui, marčiai Aldonai, 
dukrai Olga Šcliulfer bei artimiesiems reiškia nuoširdžią 
užuojautą

Chlc*roa

Laidotuvių

Direktorių

Ž3M So. MaLbTED STREET

BUTKUS - V AS AHIS
1446 So, 5oth Ave, Cicero, DL Tel: OLympic 2-1003

UXMINISTRACIJA

PETRAS BIELIŪNAS
»34S So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAIvetU 3-3S7J

GEORGE F. RUDiMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArdi 7*1138-1139

gimnė* b.i draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionis buvo uošvis įnirusio Waller Schuller.

Priklausė SLA 2C0 kuopai.

Kūnas |>ašaivotas Petkaus MarųucUe koplyči«j.' 
71 si Street, Chicago, III.

Penktadienį, birželio 2f» d., 9:30 vai. ryto l>us lyunnaf 
iš koplyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyrią, o pc- 
gedidingų pamaldų bus laidojamas Sv. Kazimieru Lietuvių 
kapinėse.

Visi a a. Tekšleno Brazio giminės, dranga, Ir pažįstami 
nuoširdžiai kvieč’emi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį palarnaviiną ir atsisveikinimą.

V4NCE FUNERAL HOME 
I South 50th Avenue 
Cičera TLU 60650 

Tel.: 652-5245 Č.

TIUJU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JKAN VANCE lt GEORGE SORIN I

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. PbJo* ffilk, UL 974-4411 j

PHILLIPS - LABANAUSKAS |
V107 So. LHTANTCA AVB. TeL: TArt. 7 S4D1



Marquette Parko Liet. Namu Savininkų 
draugijos susirinkimas

Buvd ir daugiau amerikiečių 
namu savininkų, kurie prmyg- 
I n.ii prašė balso ir kalbėjo 
šios nemalonios situacijos 
s'alė klausimus aldermanui

mininkas J. Bacevičius pradėjo 
susirinkimą ir pasveikino ga i
šiai susirinkusius <1 Jyvius. Per
skaitė dienotvarkę. Priimta L1 
pataisų.

Sekė trėmimų minėjimas. Pa 
kvietė dr. B. Palioką, kuris per 
skaitė puikiai parengia paskaitą. 
Ketino duoti Naujienoms ištikai 
atspausdinti, tai neminėsiu.

Protokolas neskaitytas. Atidė
tas vėlesniam laikui.

Tylos minute pagerbtas miręs 
uolus narys Juozas Jonikas, 
šeimai išreikšta užuojauta.

Priimti 5 nauji nariai. Jiems 
atsistojus, plojome.

Atėjo 15-ojo distrikto alder 
manas Fr. Brady. J. Bacevičius 
ji sveikino ir kvietė prie prezi 
(iiuni|?^^^jfcWatiar Vjjasitiko’' 
katutėhiis. Pakviesta ir jo duktė. 

; r
Neitai neduoda mūsų koloni

jai raįnybės. Buvo daug susikir
timų. ^Pastaruoju laiku apie 300 
mokyklos vaikų kėlė triukšmą, 
ypač kai jie būdavo paleidžiami 
iš mokyklos. Krautuvės dėl j uY 
užsidaro anksčiau.

Aut rytojaus, birželio 20 
Jjjvo organizuojamas piketavi- 
mas Reul Estate įstaigos, kuri 
tarpininkavo š’a namo pardavi
me Mousing Authority o'rganiza-
c; jai. Jau buvo, berods, keturi j 
didžiuliai piketaviinai. Vieną • 
kartą vaikai išmušė ofiso langą. • 
Pakvietė policiją.

d.,

■ — Lietuvių Tauragės klubo , 
pusmetinis narių susirinkimas > 
įvyks birželio 28 d. 2 vai. popiet j 
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd ‘ 
Street. Nariai prašomi dalyvauti. į 
Po susirinkimo bus vaišės. V-ba I

CICERO
Birželio 19 d. įvykusiame R.

■Xs;

Prie; Western ir 71 g-vės nupli
kę najną, bažnyčią ten įsikūrė. 
Prieš porą savaičių iš meksikie
čio' nupirko 7329 So. Rockwell 
gatvėje trijų butų namą. Par
duotas. per Spaiser. Oakland 
Real Estate. Nupirko organ iza 
cija (Housing Authority?), kuri 
apgyvendins 50% vietinių, o kiti 
bus atgabenti benamiai.

Tuo* klausimu pasisakė J. Ba
cevičius, A. Patackas. Po jų bu 
vo pakviestas padaryti praneši
mą šiuo opiu, klausimu alder- 
manas Fr. Brady. Pasirodo, jis 
gerai informuotas. Suėjęs į.kon
taktą...su aps. seimelio’ nariu p. 
Savicku ir kitais pareigūnais. 
Prisieis, galbūt, iri teismą kreip
tis dėl įstatymo interpretacijos.

Prie prezidiumo stalo buvo 
pakviestas ir II. Capalillo, pas; 
žymėjęs kiek anksčiau kovoje 
su triukšmadariais, kai gyveno 
kiek toliau Į rytus nuo Western 
gatvės. Jis kalbėjo net kelis kar
tus ir bandė aiškinti, kaip iš ne
malonios situacijos išsisukti.

Iš Krivūlės klubo veiklos
Metinis Krivūlės susirinkimas veiklos ir klubo stc'vio praneši- 

Susirinkimo metu bemaž visą jau buvo Klubisčio aprašytas mų. Diskusijos turi būti dar 
Naujienose 1980 m. lapk. 25 d., Į prieš rinkimus į valdybą, nes po 

I gi S. Stasiūnas 1930 m. gruo- rinkimų, diskusijos lieka bever- 
<lž:o 31 d. rado reikalo aiškintis, tės. Tada Stasiūnas,

niką ir laukia kuo baigsis šis la- kai šaukštai jau popiet. Jis, vic-Įsavo draugu II. Suvaizdžiu ir 
bai nemalonus reikalas. j toj atsiprašyti už savo padary-1 dar kitu, rėkė nekeisti. Tada ir 
rEtrmihnik^^\i^tbjams da-’ tas klaidas ir išsišokimus, kalti-j buvo išbalsuota ir sukeista. O 
rė 'prįe^aištągįa(j?naj|ias buvo ’ na Abraitį, kad jis lapkr. 25 d. j kas čia tokio? Bet tas, pasirodo, 
išstatytas paTda^niurį prieš 6 Naujienose patalpino išgalvotas j baisi negarbė. Klubietis 

ir neteisingas žinias iš Krivūlės---------------------
metinio susirinkimo. Tuo tarpu
Stasiūnas, žemindamas klubo ir Į 11 ~ ~ ~ "" *^10

narių vardą, nesiskaito su balsų || T R U & ? £ I I 
dauguma, naudoja garbingą klu-j _______ __ __ _ __
bo vardą ir viską daro kaip jam Į 
patinka ir per smurtą vis lenda 
į valdybą, turėdamas savų as- 

, meniškų tikslų.
Dabar jis pradėjo plautis ran

kas ir nešvarų vandenį pilti ant 
Abraičio galvos, o pats’ bando 
pasirodyti švarus ir teisus. Aš 
noriu žvilgterėti į lapkričio 25 d.

laiką šiuo klausimu diskusijos 
vyko anglų kalba.

Gyventojai metasi beveik i pa-

mėnesius. Ir vaR^Ą aifo'rmuo- 
ta po dviejų savaičių įJo parda
vimo. Dabar maža vilties beliko 
sulaužyti pardaviiho aktą. Namų 
savininkai turi būli buqresni.

Spauda pranešė, kad būsią už
daryta nemažai mokyklų. J. Ba
cevičius ragino daryti žygių Mc
Kay mokyklą uždaryti,, kuri su
kelia daug erzelio ir nerimo ra
mių gyventojų tarpe?' Supranta
ma, visi pritarė. $

* * #
Po šio susirinkimo bus atosto-

ges. Banketas rengiamas spalio Krivūlės klubo susirinkimo ap-
17 d. Išrinkta, komisiją banke
tui rengti ir kita •komisija ban
keto taniams kolektuoii.

* * 4=

rašymą be klastos.
1) Stasiūnas, rašydamas apie 

dalyvių skaičių, iškrypsta iš tie
sos kelio, skelbdamas, kad teda- 

A. Barakauskas . važinėjo lyvavo tik 26 nariai, gi registra- 
Pasidalino-j kelionės cijos lape pasirašė 31. Tai dabar 

Stasiūnas nesusigaudo, kas ir
po Airiją 
įspūdžiais.

Susirinkimas buvo gausus —J anĮ į0 ]ap0 pasirašė. Tas la- 
bemaž pilna salė. Baigėsi 10:15 J 
vai. vakaro.

Buvo keli lokalinės spaudos 31 geį klubo narių, turinčių 
korespondentai. ; Į balsavimo’ teisę, buvo 26, o su

Bėdos ne tik prie pat vartų,1 manim, tai jau buvo 27. O kiti 
bet jau geroką šuoli per vartus keturi pasirašė kaip svečiai. Čia 
įžengusios. Budėkime! įgalima išaiškinti iš kur atsiran-

; K. Paulius da lie 31.

. pas ėjo per rankas ir visi daly-
I viai pasirašė, tai iš viso ir buvo

— Izraelis atmetė Jungtinių 
Tautų nutarimų pasmerkti Iz
raeli už Irako reaktoriaus bom- 
bardavima.

INSTANT

MIX ’n HATCH 5

Neckchains | 
nd Bracelets į 

Earrings, CharmsJ 
Religious Medais | 

g? 30% SAVINGS

2) Stasiūnas rašox jog teisybė 
? yra tokia, kad susirinkilną skel- 
! bė radijo stotys ir Draugas. Aš 
j per susirinkimą kėliau klausimą 
i kodėl bijomasi skelbti per Nau
jienas, S. Bartkus ir B.B.? Sta- 
! siūnas rašo, kad virš minėtais 
jis nesinaudojo, nes jais prara
dęs pasitikėjimą. Jeigu taip, tą 
pati aš galiu pasakyti apie Sta
siūno pranešimą — aš juo ne
tikiu.

O kad buvo išsiųsta 80 pakvie
timų, tai čia nėra problemos, nes 
vis tiek bus nurašytą iš kaso’s.

Stasiūnas irgi rašo, kad ne taip 
buvo ir su dienotvarkės punktu 
sukeitimu. Jokio balsavimo, gir- 
di, nebuvo. O pasiūlius, pirmL 
ninkaujautis ir pakeitė. Kai buvo 
perskaityta Stasiūno parašyta 
dienotvarkė ir pirmininkaujantis 
paklausė ar susirinkimas ją pri- 

! ima, Abraitis, gavęs balsą, pa
prašė pirmininkaujantį Reivytį, 
kad klausimai ir sumanymai 
(diskusijos) sektu tuojau po

Mamat — Perdavimui . Namai, Žemė — Pardavime* 
BEAL ESTATE FOR SALS | REAL ESTATS FOR SALI

— Lietuviu Karių Veteranu 
S-gos Ramovėnu Chicagos sky
riaus narių susirinkimas įvyks 
š.m. birželio 28 d., sekmadienį, 
12 vai. Jaunimo Centro patal
pose. Kviečiami visi ramo'vėnai 
dalyvauti.

r
— Inž. Antanas Rudis, kuris 

kaip Amerikos pramonininkų at- ! 
stovas lankėsi Kinijoje ir, viešė-! 
damas tris savaites, turėjo pro
gos pasikalbėti su valdžios at-. suomenės

LB-nės apylinkės valdybos po- i 
sėdyje nutarta iš apylinkes ka-! 
sos $503 persiųsti Centro Vai-, 
dybai.

šiais metais parengimų numa
tyta: rugsėjo 20 d. 12 vai. Tau
tos šventės minėjimas parapijos 
salėje; meninėje dalyje jauna 
solistė Eglė Rūkšlelytė, paskaita 
A. Tamulyno; spalio 11d. rude
ninė gegužinė Lietuvos Vyčių ša

kaliu siu Įėję; .metinis balius lapkričio 
24 d. Cicero Šv. Antano' parapi
jos salėje; meninėje programos 
dalyje solistė Pr. Bičkienė.

1982 m. parengimų kalendo
riuje numatyta: kovo mėn. 21 d. 
12 vai. visuotinis metinis narių 
susirinkimas; balandžio 18 d. 
12 vai. jaunimo kultūrinė popie-i 
tė; rugsėjo č 
minėjimas; spalio 10 d. rudeni- 
nis piknikas; gruodžio' 31 d. Nau
jųjų Metų sutikimo-balius.

Visi parengimai Ciceroje, šv. 
Antano parapijos salėje, 1500 So. 
49th Court; tik piknikai Vyčių 
salėje ir sodelyje, 2455 West 
47th Street. S. Paulauskas

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

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

r f;

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

JISJŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 1

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

5 d. Tautos šventės 1 MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo- 
r in• i j - mi vienetai. Didelis garažas. Mar-

quette Parko centre. $75,000.
4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 

50 pėdų sklypas. Brighton Parke. 
$69,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

Insurance, Income Tax

PRISIDftKIME PRIE KOVOS Į 
UŽ TAUTŲ LAISVĘ

Pavergtų Tautų Komiteto dar
bams vykdyti yra reikalinga vi- 

; parama. Tuo tikslu 
stovais, darbininkais bei ūkinin-’ yra atspausdinti ant vokų kli-j 
kais, ši penktadienį 8 vai. vak.' juojami ženklai, 32 viename la-Į ® 2 butų mūrinis namas, naujas 
Jaunimo centro vakaronėje pa- pe« Jie vaizduoja padalinta pa-j5^0^3^ porčiai. Modernūs ra- 
darvs pranešima, savo įspūdžius šaulį, ir išvardina komunistinių j diatoiiai, gazo šildymas. _Mar- 
pailiustruodamas s k a i drėmis. 
Bus iškeltas klausimas,; ar gali
ma mūsų sportininkų išvyka į 
Kiniją. V. K.

— Cicero jūrų šaulių kuopos 
piknikas įvyks birželio 28 dieną 
Grinių sodyboje, prie Leinonto 
ir 143 kelio’. Prie įvažiavimo bus 
Lietuvos vėliavėlės.

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

Pirkite senoviškai

diktatūrų kolonizuotus kraštus j Tue^te Parke. Sena kaina $52,000 
ir okupuotas valstybes. Ženklai} " ■ <
panaudojami rašant laiškus Lie-r e 4 butų mūrinis, apie $9,000

. tuvos reikalu JAV ir kitur. nuomos. Atskiri gazo šildymai.
j Norintieji prisidėti prie komi- 2 sklypai. 2 garažai.

— Viktorija Remeikytė ir Sta-; 
sys Paulauskai, prieš mėnesį su-i 
situokę, Ciceroje nusipirko na-' 
mus. 1

Brighton Parke. §57,700.
i —;——
• Statybai gražus sklypas

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)* 
737-7200 arba 737-8534

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

11 ' 1 ■■

! D Ė M E S 1 O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui aufomebilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ, 
Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
?pmušimai< « Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

šių stogus. Ųz dėirbą garan
tuojame itesame apdrausti.

ARVYDAS KIEtA
6557 S.TahnanAveųue <*.- 

Chicago, IL 60629 J. %
434-9655 ar 737-171Z

%-

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymai 
2646 West 69th Strzel 
Tai. RĘpublIc 7-1941

teto veiklos išplėtimo ir stipri
nimo, prašomi ženklus įsigyti ir 
aukas siųsti Captive Nations 
Committee, 4146 N. Elston Ave., Marquette Parke. 
Chicago, II. 60618. čekius rašy
ti Captive Nations Committee 
vardu. Aukos dydis nenustaty
tas- Nors ir kukli auka, su dė
kingumu priimama.

— (R) LB Brighton Parkoy šiais meta>s pavergtų tautų
apvlinkės gegužinė — piknikas ' Pr°testo demonstracija įvyks 
jvvks 1981 m. liepos 5 d., sek- '^P05 18’ ^štadienį, Richard J. 
madienį, 12 vai. po pietų -Vyčių -DaIe^ Plaza (Randolph and De- 
sodelyje ir j 
Street, Chicago, Illinois. Veiks 
virtuvė, baras ir daug įvairių 
laimėjimų. ___ |__  o _ ____
Kivėno orkestras. Valdyba na- •. 
rius ir* prijaučiančius maloniai 
kviečia linksmai praleisti sekma
dienio popietę.

Apylinkės Valdyba

— Ona Pulkaunikienč, Bever
ly Shores veikli visuomenininke, •Z 7
sudarė komitetą, kuris ruošia. 
Lietuvos Dukterų seniūnijos ge-1 
gužinę liepos 5 d. Stankūnų res
torano sodelyje, Pines, prie 12-to’ šo neparduoti naftos, 
kelio.

salėje, 2455 W;'47th arborn)> Chicago, Illinois.
" —- • — - , ’ Demonstracijos tikslas — pa-

- - • I reikšti laisvajam pasauliui ir 
."šokiams "gros'Petro Paver§eJui- Jog pavergtų tautų 

u klausimas yra pagrindinis reika-. 
las, norint sumažinti įtampą ir 
sugrąžinti taiką tautų ir valsty
bių tarpe.

Nuo dalyvių skaičiaus pri
klauso demonstracijų pasiseki
mas. Todėl visi dalyvaukime ir 
kitus paraginkime. .. V. M.

į — Irakas kviečia arabus nu
traukti santykius su JAV ir pre

Tokias
priemones pasiūlė Irako parla- į 

* mento’ pirmininkas.

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalyke!

*

Prašom palikti savo telefono nu
meri automatiniame aparate.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur

SEWER AND 
PLUMBING 

Q
ANY RODDING AND 

DRAINING — S30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

CASH 
■“GOLD

doleriu

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

K i I M X U 3
Public

INCOME TAX SERVICI
4159 S. M? pi o c d. T«I. 254-7451 
Taip pat tiarom] vertimai, giminių » 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- į 

iymai Ir kitokį blankai.
FREE CONSULTATIONS
SUBOTA CHIRO
PRACTIC OFFICE 
Some Signals of Pinched

Nerves:
• Headaches an Pain
• Lower Back Pain-Hip Pain
• Shoulder Pain and

Diff. Breathing.
• Whiplash.
Hours By Appointment

539-6844
3848 W. Irving Park Road

We Honor All Insurance Programs

HOMEOWNERS POUCt
F. Zapolls. Agent ~ 
3208 Vi W- 95th St ' 
Everg. Park, 111. 
40642, - 424-8654 VHOME REMODELING

Drywall Taping, Finishing & Paint
ing - Heating - Air Conditioning 
Plumbing - Roofing - Aluminum 
Siding - Cement Work - Carpentry 

Porches - Fireplaces 
ART FISHER CONSTRUCTION

374-5312 Chgo. & Suburbs 
If no ans. — 374-5355

State Farm Fwe and Casually Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

SUSIVIENULMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra ■euiausiM, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu tratemalinė ar* 

giniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuce 
darbus dirba.

SLA — išmokėic daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SiJk neieško 
nanig patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugo gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudo® sumą temoka tik $3.00 metama.

vyra visoje lietuviu kolonijoje. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
pagelbės i SLA įsirašyti.

pelno,

New or Used or
* Old Broken Jewelry 

/ Watches, Bracelets, 
Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat

Turn įtinto CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

VE PAY THE HIGHEST PRICES I
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

•yLA— vilkus 
11,000

SLA — knoprj 
j i^avo 
mietai

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25.!
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

GiHte kreipti* ir tie*'*! i SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. K.
TM. 011} M3 -1X11

RICHARD & ASSOCIATES
Additions - Kitchens 

Rec. rooms - Skylights 
Bam and sheds - Siding 

Garages - Decks 
Also int/ext paint & staining. 

VISA & M.C. ACCEPTED 
864-6070 Fix Est 636-7099

G Extra strength 
relieves problem itching.

It’s called BiCOZENE* and 
it has 20% more anesthetic 
than Lanacane? BiCOZENE’t 
extra strength anesthetic safely 
cools all kinds of problem itching 
virtually on contact. And 
BiCOZENE’s antibacterial action 
speeds healing of itchy genital or 
anal areas.

Look for BiCOZENE Creme in 
thr purple box at your pharmacy 
Or ask for "By-Co-Zeen7

Extra strength. Use only as 
directed. > BiCOZENE

Tuesday, June 23, 1981

Advokatą*
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 8 vai. vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryt© iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TJL 77G-5162 arba 770-5181 
2649 We»t 63rd Street 

Chicago, ID. 80629
— I ■ HO" ■ I ............

Thursday, June 25, 1981




