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BREŽNEVAS SUVEŽĖ 100 TŪKSTAN
ČIŲ Į M. SUSLOVO' LAIDOTUVES 
UŽSIENIO ATSTOVAI NEKREIPIA DĖMESIO I SUS

LOVO UŽSISPYRIMĄ KOMCNISTINTI RUSIJĄ

•Michailas Suslovas, žiaurus 
rusų ir pavergtų tautų valdy
tojas, sausio’ 25 d. mirė nuo 

širdies smūgio, pragulėjęs ligo-
ninėje penkias dienas.?

MASKVA, Rusija. — Ketvir
tadieni ir penktadienio ;rytą 
Brežnevo vadovaujama vyriau
sybę šimtais autobfisų vežė žmo-’ 
nes į Darbininkų profesinių są
jungų didžiąją sale, kad galimai 
didesnis žmonių skaičius galėtų 
pamatyti mirusia Michailo Sus- 
lovo lavoną. ; v

Prie Suslovo , karsto garbės 
sargybą ėjo politinio’ biuro na
riai, policijos ir kariuomenės at
stovai ir didelė daugybė pa
prastų . žmonių. Valdžia veltui 
autobusais vežė žmones į Mask
vos centrą, paleisdavo Raudono
joj aikštėj, kad jie galėtų įžengti 
i salę ir pamatyti mirusį Suslovą.

Žiūri į blizgančius 
automobilius

Oficialiai darbininkai autobu
sais važiuoja į centra ir stovi 
valandas Raudonojoje aikštėje, 
kad galėtų pamatyti mirusį Sus
lova, bet iš tikrųjų jie žiūri i 
blizgančius užsieninius automo
bilius. Rusijos politinio biuro 
nariai Maskvoje važinėja Kadi- 
lakais, Mercedes-Benz ir kitais 
brangiais automobiliais.

Žibančiais automobiliais atva
žiuoja valdžios atstovai, kariuo
menės vadai, policijos viršinin
kai, koncentracijos stovyklų 
prižiūrėtojai, o viršininkų vaikai 
važinėja užsienyje gaminiais 
Porsche, Volvo ir kt.

Brežnevas įtikinėja, kad Sus
lovas buvo pats įtakingiausias 
komunistas. Suslovas padėjo 
teoretinius pagrindus dabartinei

KALENDORftLIS

Sausio 30c Aleksandras, Hia
cintą, Aivaris. Svarba, Manvilis, 
Viešgailė.

Sausio 31: Jonas Bosko, Skir
mantas, Brėkšta, Mindė, Alūnas.

Vasario 1: Ignotas, Gytis, Tu- 
legaidė, Skirgaudas, BrukšVė.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 5:03.
Ora$ debesuotas, gali snigti.

sistemai. Jaunimas nebetiki di
dele Suslovo išmintimi. Jis buvo 
žiaurus, o ne protingas.

Kremliuje nebus 
didelių pakaitų

Savaitės pradžioje Brežnevą- 
bijojo’, kad Suslovo mirtis gali 
padaryti didelių pakaitų Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos po
litiniame biure. Manvta, kad 
Brežnevas, netekęs Suslovo, ne
pajėgs politiniame biuro palai
kyti reikalingos lygsvarc’s. Bet 
visi įtakingesni politinio biuro 
nariai rado reikalo pareikš ii 
Brežnevui pilniausią pasitikėji
mą. Pradžioje Brežnevas kai 
kurių politinio biuro narių pa
reiškimais netikėjo, manė, kad 
jie melagingi, bet dabar jų pa
reiškimais pilniausiai pasitiki.

Manolha, kad Brežnevas pasi
naudos yogx:ir įves į politinį 
biurą, kelis - ramesnius narius. 
Galimas daiktas, kad didesnių 
pakaitų politiniame biure ir 
nebus. -

— Nutrūko automobilių dar
bininkų unijos ir General Mo 
tors bendrovės pasitarimai nau
jam darbo, kdntraktui. Nauji 
pasitarimai, prasidės tik rudenį.

— Automobilių darbininkų 
unijos nariai nepatenkinti uni
jos vadovybe, nepajėgiančia ras
ti bendrą kalbą ir įtraukti dau
giau bedarbių į darbą.

— Kolumbijos vyriausybė da
vė septyniems maištininkams 
nedidelį lėktuvėlį, kad iš Kolum
bijos išskristų į Kubą.

— Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba pradėjo svarstyti priemo
nes, kuriomis galėtų nubausti 
Izraelį už Golan aukštumų pasi
savinimą.

— Irako kariuomenės vado
vybė paneigė gandus, kad Ira
nas laimėjo’ mūšius kovos lauke.

— Ketvirtadienį Los Angeles 
mieste buvo nušautas turkų 
konsulas Kernai Arikan.

Prezidentas Rcaganas pade 
kOjo Italijos prezidentui tiž 
italų policijos ir kariuome
nės pastangas surasti gyvą 

generolą JaęKS Dozier.

Raudonosios armijos kariai Suslovo laidotuvių metu pra
žygiuoja pro Maskvos Raudonąją aikštę.

HAIG TIKISI SUSTIPRINTI
SANTYKIUS SU EGIPTU

KETVIRTADIENĮ IR PENKTADIENĮ TARĖSI SU VYRIAU
SYBĖS NARIAIS IR PAČIU PREZIDENTU

KAIRAS, Egiptas. — Sekreto
rius Al. Haig, dvi dienas pralei
dęs su Izraelio vyriausybės at
stovais, ketvirtadienį atskrido į 
Kairą ir pradėjo pasitarimus su 
Egipto premjeru, užsienio reika
lų ministsriu ir pačiu preziden
tu Ilosni Mubaraku.

Buvo pasklidęs gandas, kad 
Egiptas, negavęs reikalingos pa
ramos, iš Amcriko’s, rengiasi at
naujinti santykus su Sovetų Są
junga. Prezdcnlas Mubarakas 
vokiečių repo'rteriams pareiškė, 
kad būtų naudinga turėti nor
malius santykius su- Sovietų 
Sąjunga. Jis mano, kad būtų 
lengviau pasiekti taikos Arti
muose Rytuose, jeigu Egiptas 
atnaujintų santykius su rusais. 
Geri santykiai su rusais galėtų 
sušvelninti santykius su Sirija ir 
Alžirija.

Mubarakas rengiasi atskris*!
j Wash ingi aną

Sekretorius sietai dviem die
nom turėjo progos plačiau išsi
kalbėti su prez. Mubaraku. Jam 
papasakojo apie kelias nuolai
das. kurias jam pavyko' išside
rėti iš Izraelio. Jis norėtų gali
mai greičiartt baigti sutvarkyti 
Izraelio santykius su palestinie
čiais, esančiais dešiniajame Jor
dano upės krante ir Gazos sri
tyje. Sekretorius bando susitarti 
su prezidentu apie galutinę jo 
kelionę į Washington^. -Haig 

manei, kad pasikalbėjimas su 
prezidentu padėtų išspręsti kelis 
svarinus abiejų valstybių klau
sinius.

Saudi Arabijos radijas patarė 
sekretoriui patyrinėti ne tik 
Egipto, bet ir kitų valstybių pa
dėtį Artimuose Rytuose. .Saudi 
Arabija nori, kad sekretorius 
Haig pastudijuotų visų šių vals
tybių ateities klausimą.

PASIKORĖ SĄŽINĖS 
GRAUŽIAMA MOTERIS

TEQUESTA, Fla. — Prus po
rą dienų puikiuose namuose pa- 
sikdrė graži moteris, labai susi
rūpinusi dėl savo vyro sąžinės. 
Ponia Cynthia M. Weinberg ne
galėjo rasti ramybės dėl savo 
vyro Melvin Weinberg liudijimo 
federaliniam teismui.

Josios vyras teismui tvirtino, 
kad šeši Kongrese/ atstovai pa
ėmė didelius kyšius, siekiančius 
iki $50,000, už pažadą išrūpinti 
turtingiesiems arabams teisę ap
sigyventi Amerikoje ir gauti 
JAV pilietybę. Tie Kongreso at
stovai paėmė pinigus ir prarado 
teisę būti Kongreso atstovais, 
nes tą kyšių reikalą prižiūrėjo 
FBI agentai, kurie paskui apie 
lai liudijo teismui.

— CTA turi 1,100 autobusų, 
bet važiavimui tinka tik 787. Ki
ti sugedę ir neturi reikalingų 
dalių.

JAV TEIKS PARAMĄ 
SALVADORU1

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Rcaganas, pastudijavęs 
dabartinės Salvadoro vyriausy
bės planus ir jos darbus, tvirti
na, kad- vyriausybė susirūpino 

j vietos gyventojų pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis, lodė! JAV 
yra pasiryžusios duoti dabarti- 

{ nei Salvadoro vyriausybei dides
nę paramą.

Prez. Rcaganas. pastebėjo, 
kad šiomis dienomis Salvadoro 
priešai bombardavo aerodromus 

! ir padarė didelius nuostolius. 
Į Prezidentui aišku, kad Salva- 
i doro vyriausybė privalo gauti 
j didesnę paramą.

1 Prez. Rcaganas pasiuntė laiš- 
į ką Kongreso’ komitetui, kuria- 
. me prašo šilą klausimą tuojau 
patyrinėti' ir paruošti teigiamus 
pasiūlymus. Jki komitetas ilgiau 

į užtruks, nuostoliai gal-i būti la- 
! bai dideli.

TURTINGI ŪKININKAI 
IŠNAUDOJA KITATAUČIUS• ‘ T » ’ *

[• ■■'sicn^Mancisco; Gal. — 
į Valstybės gynėjas patraukė teis- 
į man; kelis turtingus Kalifornijos 
Į farmėriūs už tai, fed jie labai 
.jau žiauriai išnaudoja a įvyk u- 
- sius užsieniečius žemės ūkic ■» . • • 
! darbams.

j Prokuroras kaltino pąčius d! 
! džiausiąs- farmęrius dĮ<ieliū In 
i donęžijos darbininkų-. išnaudoji 
mu. Pei7iai.fkeJi;ū-kininkąi Įįsiga

i beno'..grupe -darbininkų iš'indo- 
1 nezijo$ laukąjį .dirtJtl ’Kai dar
bininkai atvažiavo, taf farme- 
riai iš jų atėmė J>ąsus,;kitns dd- 

į kumenlūs ir vėliau riėfeįdo iš 
ūkių išvažiuoti; :

Teisėjas pareikalavo . atvesti 
tuos Indonezijos" laukų ^darbiniu 
kus į teismą, kad'jie paliiHlytų 
ką farmeriai jiems daro. Teisė
jai paskyrė 0,000 užstatą, jei 
gu jie neatvyktų į teismą. Teisė 
jas yra pasiryžęs nubausti įsta 
tymų* besilaikančius turtingus 
Amerikos farmerius.

- Penktadienį už aukso unci
ja mokėjo $381.

į Sekretorius Haig. pasitaręs 
su Egipto kabineto nariais 
ir prez. Mtrl>araku, prašė 
juos stipriau susirišti su

JAV, negu su kitomis 
valstybėmis.

GENEROLAS BUVO LAIKOMAS DEVY
NIŲ AUKŠTŲ NAME, VIRŠ TURGAUS

— GERAI, GERAI, VISKAS BAIGTA! — POLICIJOS 
KARININKAS PAGLOSTĖ GENEROLĄ PER PETĮ

ROMA, Italija. — Europa ir 
Amerika nustebusios, kaip italu 
policija pajėgė taip vykusiai ii 
saugiai išlaisvinti Raudonosios 
brigados teroristų pagrobtą ii 
12 dienas išlaikytą “liaudies ka 
Įėjime” generolą Dozier.

Italų policija labai daug na
mu. ūkiu ir butu iškrėtė, kol nu
statė, kad pagrobtas Amerikon 
generolas dar gyvas, slepiama4 
Italijoje ir jam ruošiamas “liau 
dies teismas”.

Italijos policija jau trečiadie
nį tiksliai nustatė, kur buvo lai 
komas generolas Dozier. Ji būti; 
galėjusi tuojau įžengti į namą ir 
bandyti išlaisvinti pagrobtą ge 
nero’Ią, bet ji norėjo taip viską 
sutvarkyti, kad jis būtų išlais 
vintas gyvas. Paruošiamieji dar 
bai buvo aptariami visą vakar 
:r naktį.

Pirmiausia policija apsupo d 
vynių aukštų namą. Išaiškino 
kur ir kas gyvena ir ką darr 
Pirmame namo aukšle buvo d 
delis įvairiausių prekių, ypa 
maisto’, turgus. Persirengę pol: 
•ijos atstovai apžiūrėjo visą tu? 
^ų ir taip viską sutvarkė, k u 

’visa prekyba eitų normai' 
tvarka.

Pirmąjį aukštą buvo užėm 
Raudonosios brigados nariai. Ji 
arpe buvo dvi moterys, kuri/ 
'amino maistą ne lik pirm 
lukšto gyventojams, l>et ir gi 
nerolui J Dozier ir visiems j 
sargams.

Kad triukšmas būtų didesni- 
kq]i darbininkai pradėjo suk 
nėli vandentiekio vamzdžiu? 
juos atsukti ir prisukti. Tuo pa 
?iu metu prie turgaus atsirad 
sunkvežimis, pradėjęs krau! 
nuo dėžių užsilikusias vakarykš 
čias atmatas. Jeigu ir būtų kilę 
koks susišaudymas, tai sunkvež.' 
nis būtų revolverių tarškėjim. 
ižgdūšinęs. Apie 50 žmonių gre 
imuose namuos? užėmė pozici 

jas, kad Raudonosios brigade 
nariai neišbėgtų. Persirengę po 
icininkai rinko atmatas, nešiojo 
aiškus, atvežė reikalingas inais 
o atsargas.

Be paprastos policijos, sun 
kesniems darbams atlikti Hali 
jos vidaus r ikalų ministerijoj 
buvo pnlicisinkai smogikai, vadi- 
lami karabinieriais. JL turėjo 
šarvuotus drabužius, gerus šau- 
uvus, stiprius šalmus. Paruo 

šiamuosius darbus atlikdavo po
licijos daliniai, bet sunkųjį dar 
bą atlikdavo karabinieriai.

Lygiai 11:36 vai. į devynių 
aukšrų namų įžengė 10 šarvuc 
tų karabinierių, pasiruošusių už 
imti “liaudies teismo” butą ir 

visus tame bute buvusius 
Ramlsnosios brigados narius ir 
išlaisvinti generolą Dozier. i

Pirmąjį teroristą jie sutiko | 
buto užpakalyje ir laiptais in-si 
leidžiantį žemyn. Vienu smūgiu 
jis buvo parblokštas, kaip pra
neša Uli Scbwatzer, specialus 
Chicago Tribune koresponden
tas.

Sekantį smūgį karabinieriai 
kirto į duris buto, kuriame buvo

tė teroristą laikantį revolverį, 
priemenėje. Jis nepasijuto, kai 
stipri ranka suspaudė jo kaklą 
ir išmetė revolveri.

Kitame ka mba ry j e karabinie
riai pamatė tris Raudonosios 
brigados narius, griebiančius 
savo ginklus. Jiems praėjo no
ras šauti, kai pamalė į juos at
kištus stipresnius ginklus ir įsa
kymą nešauti. Jie tuojau gink
lus padėjo.

Trečiame kambaryje karabi
nieriai pamatė dar vieną Raudo
nosios brigados naią, atkišusį 
'inklą į užrištomis akimis sė
liu tį gen. Dozier. Buvo labai 
nerami sekundė. Teroristas ži
nojo, kad jis bus kulkomis per
gertas, jeigu paleis bent vieną 
šūvį. Jis ginklą nuleido. Visi 
lenki teroristai buvef nugink
luoti.

Į pusantros sekundės visi gink
lai buvo karabinierių rankose, o 
karininkas nuplėšė generolui Do- 
:ier skudurą nuo akių ir tarė 
tališkai: “Gerai, gerai! Viekas 
jau baigta!”

Generolas buvo apžėlęs plau
tais, basas, darbininko* drabu
žiais aprėdytas.

Visi Raudonosios brigadas na- 
iai buvo sulaikyti ir išvežti. Po- 
icijos centran išvežtas ir gene- 
•olas Dozier. Netrukus jis buvo 
švežtas į amerikieč’ų karišką 
igoninę, esančią Vincenza mies
telyje, netoli Veronos.

Niekad nejaučiau tokio s I- 
o ir reikšmingo paplaksnojimo 
oer petį, kaip italų policijos ka
rininko, — Amerikos ambasado
riui pasakė gen. Dozier.

Ligoninėje gen. Dozier gavo 
netikėtą žinią. Pats prez. Rca
ganas, patyręs apie jo išlaisvini
mą, pašaukė gen. Dozier, jį pa
sveikino ir pasidžiaugė, kad jis 
€aip gerai laikėsi ir kad dabar 
iau yra laisvas. Pasikalbėjimas 
u prezid.ntu labai šiltai nutei

kė išlaisvintą generolą.
(ien. Dozier pirnion eilėn no. 

rėjo pasikalbėti su savo’ žmona, 
bet jos namie nerado. Pasirodo, 
kad ji buvo išvažiavusi į Vokie
tiją, kur josios duktė Chcryl tar
nauja JAV aviacijoje.

Gen. Dozier netrukus buvo 
sujungtas su dukterimi Cheryl 
ir tuo larku pasikalbėjo su žmona 
ludith.

Prez. Rcaganas tuojau pa
kam bino Italijos prezdentui 
Sandro' Perlini, p?gyrė Italijos 
policijos ir gyventojų suderintas 
veiksmus, padėjusius išaiškinti 
teroristų veiksnius, JAV g ne- 
rolo slėpimo vietą ir pajėgumą 
jį surasti ir išlaisvinti gyvą. Pre
zidentas prašė padėkoti visiems, 
kurie padėjo šlaisvinti suimtąjį 
šiaurės Atlantos Sąjungos karį.

Policijos dalinys iškrėtė “liau
dies kalėjimą“, rado daug dūkll- 
mejitų ir adresų. Paduvos polici
ja tuojau suėmė visą <ilę Raudo- 
ndsios brigados l>cndradarbių. 
Policija rado daug telefonų, 
pagal juos susekė teroristų 
draugus ir nemažai kitos infor
macijos apie grobikus, kurie

laikomas gen. Dozier. Jie pania-Jpus patraukti teisman.



PRODUKTYVUS
Lietuvių spaudoje jau buvo 

’korespondencijų ir straipsnių 
apie lapkričio 6—8 d. d. Cleve- 
lande įvykusį Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto sei
mą. Tad netieksime aprašymų 
bet /.eisime keletą būdingų 
b vežu r* pateiksime vieną kitą 
pakabą ir komentarą.

Se’mo pasėdžiai vyko lietuvių 
namų salėse. Ne vienas 
narys ir svečia.* pastebėjo, kad 
darbas dirbame, planingai, tau 
sėjant k :ką bet nebūtinai i 
skubant Prieto prisidėjo VLI-! 
Ko valdybos 
tikybai supjanuota darbotvarkė j Išlais- 
bei kai kurių pranešimų išspaus ’ vinimo Komitetas,artėjant į ke- 
dinimas iš anksto dalyvių infor- j 
mavimui. Tai taupė laiką ir lei- } 
do jį naudoti paklausimams ir. 
visuomet reikalingoms diskusi- į 
joms be >kubėjimo įr nervini-į 
mosi.

Labai džiugus ir pagirtinas sei f 
mo narių pozityvumas. Su reto- į 
mis ir nežymiomis išimtimis visi j 
seimo nariai labai atsakingai jun- į 
gėsi į seimo darbus, pozityviai 1 
dalyvaudami diskusijose įr. 
sprendimuose. Tiesa, nebuvo tai \ 
naira VLIKui nuotaika, bet vis- j 
tiek sveikintiną, nes rodanti po- \ 
litinį brandumą ir asmeninį 1 pės ir šiandien didele kantrybe, 
džentelmeniškumą. Mūtų buvę j susivaldymu, savigarba ir pa- 
gera, kad tie negailestingi ir ne- ( garba kitaip galvojantiems dir- 
teibingi VLIKo kritikai būtų ga- į ba, tausodamos bendrų interesų 
įėję dalyvauti šiame seime ir įsi- i ir paisydamos tautos reikalų, 
tikinti Vyriausiojo Lietuvos. Iš-. Gal jau atėjo laikas tiems, kurie 
laisvinimo Komiteto vidinių san-; plaka, pergalvoti apie savo “nuo 
tykių, jo veiklos bei jo santykių! pelnu 
su kitomis institucijomis lygių į ganizacijų skriaudimą, 
ir kyalitetu. Į

Išskirtino dėmesio nusipelnp į 
ir priešseiminis — penktadienių j 
vakaro — Cleveland© visuomę- Į 
nes susitikim.as.su VLIKo pif- j 
minihku, jo valdyba ir VLIKp j, 
seimo nariais. 

■ į j

Girdėjome, . kad ' tai VLIKp [ 
pirmini didėja. Idėja puiki'irĮ

- reikją, laikyti
. vienos, pusės.-^i j broliais lietuviais naujieniečiais. 

lyg:pačio seimo prailginimas vip Į Draugo neskaitau nuo to lai- 
nu vakaru, iš antros nefof- ■; j^. į-aj išmintingasis rašvtojas 
rnalps, draugiškas pokalbio for-j M. Kleinaitis mane appšmeižė. p 
matas, neribojant nei laiko, nei l Draugo vyr. redaktorius net ke. 
teiiips, leido visiems pasikeisti į žodžiu nesutiko to šmeižto

• • -r-v .. . -ii v

atitaisyti.
Vieną dieną dr. Vileišis atga

beno keletą Nr.A’škinausi Drau
go neskaitai

— Nagi, paskaityk šitą keistą 
istoriją su šuneliu. Perskaityk f 
ir pagalvok, ar verta lietuviui 
išeiti prieš lietuvį su šitokiais 
perlais.

Išvažiavo- Aš skaičiau. Skai
čiau vieną, antrą, trečią kartą. 
Nemigau visą naktį. Dariau iš
vadas, sulyginimus su kitatau

sūsiti

nuomonėmis. Pagaliau buvo iš- < 
naudota reta proga vienos kolo- j 
nijbs lietuviams artimai ir inty
miai pabendrauti su VLIKo 
žmonėmis. Tai jau seniai kelia
ma’ir siūloma, bet, deja, nelabai 
entuziastiškai praktikuojama id.ė ( 
ja. Regionaliniai rytų — vidurio 
------vakarų lietuvių susitikimai 
su VLIKu būtų, žinoma, pats 
geriausias būdas Vyriausiam Lie 
tuv- Įslaisv. Kom. bendrauti su 
visuomene Bent minimalus su-

'Magic' Diet-
Simple Cut-Down-Not-Out

h there a “magic" quick
weight loss diet that really 
works? Doctors and nutri
tionists have yet to discover it. 
They advise losing weight 
gradually by reducing portion 
sizes, but hot by eliminating 
certain foods.

If a diet is going to work it 
must be tailored for the indi
vidual, taking into considera
tion such things as preferences, 
cultural background, amount 
of activity, and personal habits. 
After you have checked with a 
doctor, the first step on map
ping out a diet campaign is to 
examine and understand your 
own food habits. Since your 
diet represents a change of 
habit< Jbe tmaller or more 
gradual the change, the more 

j l successful the diet will be in the

j You can «tart the scale 
I downward by making small ad- 
I justoerrts in your eating habitą 

by eating less and saving 
eateries. Dieting dop not 
mean that you have to stop eat
ing die foods you enjoy.

If yoM prefer to eat five or sift 
total mfeals a day, your habit is 
encouraged by many antri* 
theism who agree that several 
rnnafl meals are more satisfying 
diaa three large ones.

Exercise is also an essential 
part of your weight loss pro
gram. A regular exercise regi- 
gtea wiM help you tone and firm 
your body as you lose weight 
and cau actually cut youf

tf you are unable ta abide A

I
M

t

VLIKO SEIMAS
sitikimas Clevelando vakaronės 
metu yra tiesiog būtinas.

Negalima tyląąiįs praeiti ir 
oro vietinį seimui rengti komite
tą ir jo darbą. Didele dalimi ačiū 
rengimo komitetui ir jo pirmi
ninkui L AS gen. sekretoriui Vy 
tautui Jokūbaičiui. Darbo atlik
ta daug, viskas sutvarkyta sklan 
džiai. visa palenkta produkty- 

seimo, viam ir laiko negaišinančiam 
darbui.

Seimą stebint ir šeiminėmis 
ir j nuotaikomis dalinantis su kitais. 
I-! nesunkiai prasikiša dvi 

gerai paruosta ir j svarbios išvados:
1. Vyriausias Lietuvos

labai

turiasdešimtuosius vęiklos me
tus, dirba energingai, atkakliai 
ir produktingai tą patį darbą 
kurj jis pradėjo 1943 m. paverg
toje Lietuvoje. Ir tai jis daro ne 
žiūrint tiesiog milžiniškų truk
dymų, kurie ateina iš vidinių 
priešininkų. ;au nekalbant apie 
išorinius priešus. Tai jis atliko 
anksciau.atlieka ir dabar nesusi- 
gundydamas ir nelįsdamas į sve 
timus daržus ne savo gėlių skin
ti ir ne savo ropių rauti.

2. Negailestingi per metų 
metus plakamos politinės gru

nekaltu žmonių ir or- 
G- c

jaunimo 
nupolitinimą ir svarbiausia — 
meškos patarnavimą dirban
tiems už Lietuvos išlaisvinimą.

kdi
.. (Iš L.Krikš.Dem. biuletenio)

DRAUGO REDAKTORIAI
NIEKINA NAUJIENAS

Štai,, kaip katalikiškai Draugo 
enuoliai atsiskaitė su -sesėmis-

SOME CHICAGO MOTOR CLUB “TIPS ON

Kazys Bagdonas

I

2

2,3
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card uith yoūr na’tne fmd ad
dress to “Guidelines" (
Box 4MJ, peparlmcnl MR, 
Chicago. IL 60677.

Tuna Slaw
7 oz. can uatcr packed 

tuna, drained, flaked 
cups shredded cabbage 

or lettuce
cup radish slices 
tablespoons cboppe 1 

gieen pepper
cup Kraft Mta’Caloiie 

thousand island 
dressing

bine ingredients: !ou 
Chill. 3 to 4 servings.

t
2 — Naujienos. Chicago, Hl - oat.-Mon., Jan. b | JŲSJ

can find fun, companionship 
and support in regularly 
scheduled group efforts such as 
dance and yoga classes, su im- 
ming, tennis and jogging. Ex
amine your daily habits. When 
possible, walk instead of ride. 
Get off the bus a few stops early 
and walk the rest of the way; 
Take the stairs instead of the 
elevator. If you are deskbound 
most of the day. examine sim
ple exercises you can do at your 
desk.

For more information, re
quest a single free copy of 
Guidelines To Good Health 
from KrafL Inc. Send a post-

F - '
1:

ROCHESTER, N.Y., LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE, šokusi 1957 m. birželio 30 dieną Pirmojoje Lietuvių Tau
tinių šokių šventėje, Chicagoje. Mokytojas buvo S. Ilgūnas.

žių spauda, sukilau pats prieš 
save....

Žmona, atkentės usi Sibire 
tremties kančias, pasakoja nuo
tykį su vietiniais rusais, kad pir
maisiais tremties mėnesiais, jie 
mus pravardžiuodavo buržujais. 
Vykome pa» komendantą skųs
tis.- Ir nuo tos dienos mus niekas 
nepravardžiuodavo. Komendan
tas komunistas tai uždraudė. Ar
gi mūsų kai kurie vienuoliai yni 
blogesni net už komunistinį ko
mendantą, kad leidžia savo se
sę - brolį lietuvį pravardžiuoti 
šunimis?!! Leidžia nekaltus žmo
nės šmeižti... Sukylu pats prieš 
save. Niekaip negaliu suprasti: 
žmonės mokyti, pašaukti skelbti 
gėrio evangeliją. Pašaukti tar
nauti Dievui ir artymui, gali
taip žemai pulti.... Netelpa mano Mišios su pritaikintu pamokslu 
galvoje, negaliu daleisti, kad taip’ šv. Kazimiero parapijos bažny

čioje. Giedos parapijos choras ir 
solistai, vadov komp. Br. Bud
ri ūno.

3) 12:30 v. p. p. — iškilmin-

žemai žmonės pultų. Pasidziau-į 
kite visi lietuviai, kurie skai-!» 
tysi^.e gražbylystę, kurią parašė; 
Apolinaras Amaras.kurią įšprau- j 
dė į Draugo skiltis dr. K. A. Da- j 
gys ir kuria taip didžiuojasi kai * 
kurie Draugo vienuoliai. Štai ji, j 
skaitykite. Draugas, 1981 m. į 
lapkričio 7 d. ”r\e<\7a istorija su i 
šuneliu \

Draugo vienuoliai rado, kad,

/?1 t •

LOS ANGELES, CALIFORNIA
ALTas KREIPIASI Į LOS 
ANGELES LIETUVIUS

mo-j’ gas aktas John Marshall 
kyklos salėje.

Pagrindinis kalbėtojas— prof- 
dr. Kazys Eringis, neseniai iš 
okuputos Lietuvos pasitraukęs 
mokslininkas.Jį išgirsti bus įdo
mu ir naudinga, nes jam yra ge
rai žinomos gyvenimo sąlygos 
Lietuvoje, o taip pat ir okupan
tų pastangos mūsų tautą gali
mai greičiau surusinti, palaužti 
ją dvasiškai ir materiališkai api
plėšti.

Trumpą meninę dalį atliks: 
a) Jauna solistė Vita Polikai- 
tytė;

b) Jaunimo ansamblis “Spin
dulys", vadovaujamas mok. O- 
Razutienės ir D. Razutytės-Var
nienės.

c) Vyrų kvartetas: R. Dabšys, 
E Jarašūnas. A. Polikaitis ir 
Br. Seliukas. Solistei ir kvarte
tui akompanuoja Raimunda 
Apeikytė.

4) Po minėjimo — pietūs Tau
tiniuose Namuose. Kaina $10 <*is- 
meniui.Vietas reezrvuoti iš ank
sto iki vasario 10 d. pas:

Simą Kvečą telefonu 393-3367, 
Albiną Markevičių— 828-7525, 
Kazį Prišmantą — 665-2143,
Oną Razutienę — 661-0041.
Apgailestaudami turime pra

nešti, kad prie įėjimo bilietus 
galėsime parduoti tik iš anksto 
juos užsisakiusiems.

Nematome reikalo čia aiškinti 
mūsų kolonijos susipratusioms 
lietuviams apie šios mums bran
gios šventės reikšmę ar jos mi 
nėjimo reikalingumą. Visi juk 
gerai žinome, kaip nusiviltų mū
sų broliai Lietuvoje ir kaip 
džiūgautų okupantas, jei mes 
dėl kokių nors priežasčių Vasa
rio 16-tą nustotume minėję ar 
mūsų rengiami minėjimai ne
būtų gausiai lankomi. Todėl šie 
minėjimo rengėjai, bendrai veik 
darni, nuoširdžiai kviečia visus 
Los Angeles ir apylinkių lietu
vius kuo gausiausiai minėjime 
dalyvauti.

MIELI LIETUVIAI!

Šių metų Vasario 15-tos minė
jimas, kurį rengia ALTas, su
tartinai’su L. B-nės Vakarų apy 
garda ir vietos Tautos Fondo < 
(VLIKo) Komitetu, įvyks šių 
metų vasario mėn. 14 d., šia 
tvarka:

1) 10:15 v. r. — vėliavos pakė
limas Šv. Kazimiero . parapijos 
kieme

Organizacijos prašomos daly
vauti su savo vėliavomis. Pakė
limo ceremonijas praveda Juozo 
Daumanto Šaulių kuopa.

2) 10:30 v. r. — iškilmingos
t

rašytojas gana išmintingas ir su
manus. Mano gi asmeninė nuo
monė truputį skiriasi. 27 metus 
dirbęs mokytojo darbą, galiu 
abejoti, ar jis baigęs bent du me
tus pradžios mokyklos. Jei būtų 
baigęs, tai žinotų, kad moteriš
kas šuns vardas yra kalė.

— žiogiene dar ji toleruoja....
— Pasiuto šuva, — kalbėjo 

žmonės....
Čia kyla klausimas: šuva pa

siuto ar žmogus, kuris parašė, 
kaip skaitėte, tokią puikią savo 
proto istoriją.

Šitoks genialus darbas tikrai 
vertas premijų, kurias aš ir ski
riu: rašytojui 10„ redaktoriui 7 
su puse ir Draugo leidėjams už 
makulatūrą 5 dolerius. Dieve 
padėk jiems, kad jie daugiau ne
lotų šunies balsu ir tuo nedary
tų gėdos šunelių giminei.

P. S. Premijas išmokėsiu savo 
bakūžėje asmeniškai bet kuriuo 
laiku.

yiršum šalies, išvargintos kaitros,
Didysis Debesis praskrido, 

Nei vienu bet lašu nepagaivinęs jos. 
Didžiu lietum tačiau jis jūrą girdo 
Ir dosnumu savuoju girias Kalnui.

“Vienok kurių gerų naudų
Dosnumas tavo pelno? —

Jį Kalnas klausia, — 
Nejau i Šitai tau žiūrėti negraudu?

Ir jeigu drėgmę savo gausią 
Supiltum tu į trokštančius laukus sausus, 

Išgelbėtum nuo bado kraštą tu tikriausiai, 
0 jūroj, drauge, be tavęs .vandens gausu".

(J. A. Krylovas— Pasakėčios; vertė J. Valaitis)

Mūsų gausus atsilankymas ir 
ta proga sudėtos aukos tebūna 
konkretus atsakymas mūsų tė
vynės pavergėjams ir jų talki
ninkams.

P. S Kaip ir anksččiau, malo
niai prašome tą proga paskirti 
galimai didesnę auką ALTui, L. 
Bendruomenei ar Tautos Fon
dui (VLIKūi).

F. Masaitis
ALTo Los Angeles sk. pirm.

* R. Dabšys
L. B-nės Vakarų*ap#g. pirm.

Albinas Markevičius
Tautos Fondo (VLIKo)

Los Angeles k-to pirmininkas

UGNIAGESIUS

Vienas amerikiečiu gamtinin- 
šis nusprendė patirti kaip elg
sis skruzdės ištikus gaisrui jų 
skruzdėlyne. Jis uždegė žvakę 
ir stebėjo reakciją jo gyven
tojų.

Pasirodė, kad skruzdės turi 
nuosavą . ugniagesių komandą, 
kuri tu c tuojau ’griebėsi gesinti 
žvakę, naudojant specialę rūgš
tį, pagamintą jų pačių skilvyje. 
Per minutę laiko žvakė buvo už
gesinta f;

Toji akcija buvo pravesta taip 
sumaniai, kad nei viena skruz
dė nežuvo. Keletas tapo šiek 
tiek apdegintos. Jos tuč tuojau 
nugabentos į gilumą skruzdėly
no, kur greičiausiai joms suteik
ta pirmoji pagalba.

Stebėtojas

DON r CUT IN BETWEEN CARS 
THAT AQE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.

yOL/UU RUN INTO TROUBLE IF 
Ymere^S a sudden stop WHica

>\\l/

IF you PRIVE
SPEED <

KRIKŠČIONIAIS DEMO
KRATAMS

Praeitų metų eigoje, ekon. K. 
Mickevičiaus iniciatyva, buvo 
surinkta graži suma pinigų, tiks
lu nupirkti LKDS centro komi
tetui spausdinimo priemones, 
reikalingas biuletenio leidimui 
ir įvairių memorandumų pasau
lio krikėšioniiį demokratų par
tijoms, multipbkavimui. Centro 
komitetas, išstudijavęs įvairias 
galimybes, nutarė nepirkti mul- 
uplikavimo mašinos, nes jos kai
na yra per aukšta. Be to daugu
ma stos rūšies mašinų turi būti 
vartojamos beveik nuolatos, rei
kalinga dažnų suderinimų ir pa
taisymų. Vietoj to, Centro ko
mitetas įsigijo rašomąją maši
nėlę lietuvišku šriftu ir šis biu
letenis jau perrašytas nauja ma
šinėle.

Dėkingi visiem^ Cicero ir Či
kagos Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos skyrių na
riams, kurie gausiai aukojo šiam 
tikslui, šį pirmąjį 1982 metų biu
letenį dedikuojame p. Mickevi
čiui ir visiems aukotojams. Jū
sų aukos didele dalimi finansavo 
dažną biuletenio pasirodymą 
1981 metais ir labai palengvino 
Centro komiteto darbą.

(Iš L. Kr. Dem. biuL)

PAUKŠČIAI SAVO SRITY
MOKA PROTAUTI

Dažnai girdime pasakymą “jis 
turi vištos galvą!” Tai yra kaip 
ir pajuokimas žmogaus, kuris 
menkai protauja. To££. prilygi
nimas, vienok, užgauna vištelę, 
kuri visai įžfa taip kvaila, kaip 
manoma. ;

Paimkime iš jos viščiuką ir 
žiūrėkime kaip kvak
sėti, sukinėtis ^ pulti’. arį žmo
gaus, nors šiaip ji yra labai ra
mus sutvėrimas.

Arba tegul padangėje pasiro
do vanagas. Vištos tuoj pajunta 
pavojų, įspėja viena kitą ir kaip 
matant pranyksta.

Jos taip pat būna geri oro pra
našai. Jeigu nei iš šio, nei iš to, 
pradeda slinkti į namus iš laukų 
ar daržų, tai būk tikras, neuž
ilgo užklups audra.

Įsidėmėkite, kaip laukų ir miš
kų paukšteliai moka sulipdyti 
sau lizdelius ir juos paslėpti nuo 
pašalinių akių.

Iš lapelių, molio, samanų, žo
lelių jie pasistato namelius. Kiek 
rūpesčio jie įdeda išauklėjimui 
vaikučių, kaip juos mokina 
skraidyti ir apsirūpinti maistu! 
Kai kurie pasakys, jog tai ins
tinktas — įgimta ypatybė. Su
tinkame, bet ir instinkto pajudi
nimui reikia proto.

Taip, paukščiai protauja savo
tiškose gyvenimo apys lovose ir 
jie neblogai verčiasi.

e Sakoma, jog meškos Lietu
voj išnyko prieš porą šimtų me
tų. Bei už tai dabar Lietuva už
plūdo raudonos, dvikojės meš
kos, kurių žmonės daugiau bijo
si, negu anųjų...

susitikim.as.su


K. VAINOTAS

SUNKUMAI ĮGYVENDINTI SUTARTI C-
Sausio mėn. pirmomis dieno- Vakarų krante, kur yra Ryt.Jeru 

za!ė. Žinome, kad Izraelis griež
tai laikosi poetikos, kad visa Je
ruzalė yra nedaloma, sujungta 
ir yra amžina Izraelio valstybės 
sostinė. Juk Jeruzalėje gyvent] 
apie KMI.CXM) arabų n:gali daly
vauti autonc’mijos tarybų rinki
muose, nes jie yra tikrojo Iz
raelio piliečiai ir dalyvauja Iz
raelio valstybės rinkimuose. 
(Ne paslaptis, kad Jeruzalės 
arabai Izraelio rinkinius boiko
tuoja.) TucT tarpu Egiptas laiko
si pozicijos, kad Rytinė Jeruza
lė yra okupuota Vakarų kranto 
dalis. Sunku pasakyti (nesimatė 
pasisakymo spaudoje) ar sekre
toriui Haig pavyko sumažinti šią 
kliūtį, išlyginti nors nuomonių 
skirtumus.

Aiškiai žinoma ir dažnai pra- j 
suariama, kad Izrae!yje yri! 
Eug politikų, kurie nenori su

grąžinti Egiptui paskutinę Sina
jaus žemės dalį. Sako, kad Egi])- i 
tas, atgavęs visas karuose pra-| 
rastas savo žemes, gali atsisakėt j j 
Camp Davis pasirašytos sula”-! 
lies, gali nutraukti visas derv-I 
bas dėl palestiniečių autonomi
nių teisių. Jau pradėta Jeruza
lėje kalbėti, kad Beginąs planuo
ja paskelbti prieš 1982 m. balau- i 
džio 25 d., kad visos sodybos Va
karų krante ir Gazoje, visos Iz
raelio karinės ir civilinės bazės J 
Gazoje, kurios užima 
giau trečdalio žemių, 
mos į Izraelio teiseną 
ciją ir administraciją' 
raelio vyriausybė yra padariusi 
Golan aukštumose. Izraelis ne-

AR LIETUVAI TAS NAUDINGA?

mia Valstybės sekretoriaus Haig 
kelionė į 'Egiptą ir Izraelį buvo 
surišta su (lamp David taikos 
proceso pagreitinimu. Žinome, 
kad pagal sutartį Izraelis turi ik 
1982 m. balandžio mėn. 25 die j 
nūs pasitraukti iš paskutinės 
okupuoto Sinajaus dalies, kurią I 
turi perleisti Egiptui.

Camp Davis sutartis reikahu- Į 
ja autonomijos ir kilų Izraelio 
okupuotų žemių gyventojams. 
Toji taikos sutartis ir sukelia di
džiausius sunkumus, kuriuos 
sekretoriaus Haig vizitas ir ban
dė išspręsti, žinome, kad pats j 
Sinajaus vardo paminėjimas su I 
daro sunkumų. n dar yra ka-j 
rinių bazių, aerodromų, kuriuos ! 
Izraelis ardo ir nenori palikti. 
Jis išardytų aerodromų :r kitu 1 
karinių įrengimų išardytą 
džiagą išsiveža.

šalia nedidelių žydų kolonistų ■ 
viensėdijų, mažų sodybų, Sina
jaus šiaurėje buvo įsteigtas nau
jas Yamito miestukas, kurio gy
ventojai, nors ir gaudami nema
žas kompensacijas už savo palie
kamą turtą, nenori miesto pa
likti ir keltis kitur. Žinoma, kad 
Izraelyje yra •politinių grupių, 
kurios iš viso nelinkusios pasi
traukti iš okupuotų arabų že
mių ir iš Sinajaus. Kitose Sina
jaus vietovėse gyveną žydai ko
lonistai traukią į Yainitą ir ten 
užima paliktas tuščias patalpas, 
pastatus, prisiekdami, kad jie 
pasipriešins Izraelio kariuome
nei, kada ji pradės reikalauti, 
viską palikti ir keltis į valdžios 
nurodytas vietas. Gandai sklin
da, kad ir pati Izraelio valdžia 
nenori atiduoti Egiptui Yamito 
miesto’.

“Jerusalem Post" laikraštis 
1982 m. sausio 13 d. rašė, kad 
tarp-.-Egipto ir Izraelio .yra pasi
rašytas slaptas susitarimas, ku
ris numato atidėti ilgesniam lai
kui pasitraukimą iš Yamito 
liekant mieste ir apylinkėse 
mės ūkio mašinas, sandėlius, 
svarbesnius pastatus. Šio laiko 
“prailginimo” Izraelis prašė, įro
dinėdamas, kad nori išvengti 
kovų savo piliečių tarpe, tarp ten 
gyvenančių žmonių ir kariuome
nės. Izraelio politikai išvedžioja, 
kad Yamito miestui reikėtų pa
likti tam tikras autonomines tei
ses ir po Sinajaus sugrąžinimo 
Egiptui. Tokių autonominių tei 
siu pavyzdžiais nurodoma Tyre
lio ir Triesto atvejus. Panašiai 
Egipto Sinajuje galėtų likti žy
diškas Yamito miestas, Įsikūręs 
prie Viduržemio’ jūros.

- Viena iš gana sunkesnių kliu 
čių susitarti yra dėl palestini - 
čių autonominių teisių Gazoje ir

pa-

Magdalena StankūnienėVasaris (medžio raižinys)

A. MARMOS BYLA
Antanas Marma praeitų me

tų sausio 27 d. pakomentavo 
Užpraeitų metų lapkričio mėn. 
G. Krašte pasirodžiusį komen
tarą apie A. Urbonienės pa
reiškimus. ' Praeitų metų sau
sio 31 d. Urbonienė sakosi at- 

net dau-
“perima- i

sienio reikalų ministeriu Gro- 
myka, Valstybės sekretorius tuo
jau išskrido pasitarimams į 
Egiptą ir Izraelį.

Radijo tarnyba pranešė, kad 
kelionės ir pasitarimų tikslas ri-

skelbė, kad jis “pasisavina, per-jsamas 
ima ar aneksuoja” Golaną.

Nutarime buvo paskelbta lik
Izraelio juridinių, administraci-

Laip Iz

su palestiniečių autono
mijos teise. Naujasis Egipto pre- 

( zidentas Hosni Mubarakas, nors 
ir laikosi prez. Sadala politinės

nių, įsial\minių teisių praplėli- ? bet pradėjo rodyti ženk-
mas į Golano žemes. Plačiai j ]<a(] norj sugyventi ir Įsi
kalbama ir siūloma tą patį pa
daryti ir Gazoje, Judėjoje ir Sa- 
marijoje. Tikėkime, kad pasira
šytos Camp David sutarties 
reikšmė nebus bandoma pakeis
ti ir taikos padėlį pasukti blo 
gon pusėn.

Paskutinėmis žiniomis, Egipto 
prezidentas Mubarakas jau pa
rodė ženklus, kad jis nori bend
radarbiauti, turėti Egipte Sovie
tų ekspertus, kuriuos žuvęs nuo 
pasikėsintojo kulkos Egipto pre
zidentas Sadatas buvo išprašęs 
iš Egipto žemės.

Beveik vieno mėnesio laiko
tarpy Valstybės sekretoriaus A. 
Haig apsilankymas Egipte ir Iz
raelyje parodo reikalo svarbumą 
tuo pačiu klausiniu — palesti
niečių autonomijos teisės. Bai
gęs š.m. sausio mėn. 26 d. Žene
voje, Šveicarijoje, vienos dienos 
pasitarimus su Sovietų S-gos už-

kyti visas valstybes vienodai. 
Kadangi žydų spaudimu Rcaga- 
no administracija susilaiko par
duoti Egiptui modernių lėktuvų 
ir kilų ginklų, Egiptas juos pir
ko Prancūzijoje už 100 milijonų 
dolerių, gavo pačius moderniau
sius Prancūzijos pagamintus 200 
lėktuvų. Egipto delegacijos ap
silankymas Maskvoje irgi nėra 
tik “politinis pasivažinėjimas”, 
bei siekiama dėl ko nors tartis.

Tenka apgailestauti, kad ir 
Reagano administracija, nors ir 
pasikeitusi vienu kilu žodžiu su 
Izraeliu pikčiau, turi nuryti kar
tų kąsnį ir nusisukti nuo kilų 
toje neramumais banguojančioje 
erdvėje, tik Bogino spaudimu ir 
namuose išrinktosios tanios stip
riomis ‘‘reikalų ir nesusiprati
mų” išlyginimo kombinacijomis. 

Idomiai paradyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Jr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs Jdekyienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai f VoMeHų Ealbj. EabaJI 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapio. Kaina M

> KĄ LAUMES LtMfc, ralytojoe Petronėlės Orintaltėf atrf*
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik S3. u ’•

e JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuptai- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar butų jį galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

> SATYRINES NOVELES, 5L ZoaČenko kūryba, J. Vafeifle 
vertimas. 300 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina d

Knygos gaunamo* Naujienose, 173® So. HaJated 3t, Chfcaea,

3 — Naujienos, Chicago, Ill. — iit-Moto., Jin SO-F$b 1, 19«2

šaukusi tuos pareiškimus 
Drauge, bet dauguma visuo
meniniais reikalais besidomin
čių lietuvių to Urbonienės pa
reiškimo neskaitė, tai spaus
diname josios pareiškimą, štai 
jis:
Netolimoje praeityje žurnali

stas A. Marma “Naujienų” dien
raščio skiltyse pakartotinai ma
ne puolė už tariamą mano pasi
kalbėjimą su “Gimtojo Krašto” 
bendradarbe.

Štai 1982 m. sausio 16—18 die
nos “Naujienų” numeryje p.An- 
tanas Marma, rašinyje “Nenori 
atitaisyti paskelbto melo”, rem
damasis “Gimtojo Krašto” niek
šingais “faktais’’, mane vėl kal
tina- O dienraščio redakcija net 
vedamąjį paskelbia svetimų or
ganizacijų bei šio klausimo 
gvildenimui, o

Vienoje vietoje A. Marma ra
šo: “Jai buvo pasiūlyta padaryti 
spaudoje atšaukimą, bet ji atsi
sakė....’’

Atsakau, kad gana išsamus .ir 
nedviprasmiškai aiškus mano pa 
aiškinimas buvo išspausdintas 
“Drauge” 1981 m. sausio 31 d. 
numeryje.

Toliau A. Marma rašo: “....pa
siūlyta padaryti spaudoje atšau
kimą, bet ji atsisakė, kad nepa
kenktų likusiems Lietuvoj e.nors 
neatrodo, kad ji turi ten gimi
nių....”.

Marmai a t r o d o ir tuo jis re
mia savo kaltinamąjį šmeižtą. 
Tokia žema žurnalisto Marmos 
nuomonė apie kitą lietuvį-ę ro

lie- 
la-

do, kad jis mieliau tiki “Gimta
jam Kraštui”, leidžiamam išei
vijos lietuviams piudyti. “Gim
tasis Kraštas” savo tikslo nebū
tų atsiekęs, jei A. Marma, tikrų
jų faktų neištyręs, nebūtų “Gim 
tojo Krašto” niekšingos klastos 
išnešęs į spaudą. Tokie rašeivos 
yra ne tik pavojingi, bet ir išeivi
jos nelaimė!

Visus ligšiol man padarytus 
užgaulius, neteisingus ir skau
džius užmetimus bei kaltinimus, 
kategoriškai paneigiu ir atsa- 
sakaut ,

a) Į Lietuvą važiavau ne ko- 
organizacijos pa- 

kaip A.
bet

Sukūrus Lietuviu Bendruo- 
j menę, visų bendru susitarimu, 

visos aukos Lietuvos Nepriklau
somybės šventės proga skiria
mos Lietuvos vadavimo politi- 

I n-ams veiksmams—JAV Ameri
kos Lietuvių Tarybai, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Krašto vai 
dybos vis didesnis ir aštresne 
skverbimasis į šią sritį skaldo 
Amerikos lietuvių jėgas, o 
tuvybės išlaikymo sritis vis 
biau ir labiau apleidžiama.

JAV LB savinasi kitų atlieka
mus darbus, o jos pačios įnašai 
yra labai menki. Juk čia visos 
mokyklos, ansambliai, teatrai, 
chorai, opera, įvairūs simpoziu
mai veikia savystoviai, daugu
mas jų Įsikūrę prieš Bendruo
menės a'siradirną ir išlaikomi 
tėvų ir nariu aukomis ir pastan
gomis Lietuvių Bendruomenė 

į išeikvodavo pelitinėje 
:ur ji JAV yra nerei

kalinga, apleido savo tiesiogines 
pareigas, kuriomis ji buvo įkpr- 
ta.

Amerikos Lietuvių Taryba 
yra davusi VLIKui apie 400,000 
dol.. nuo Vyriausiojo -Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto persikėli 
mo iš pavergtos Lietuvos Į . va
karų pasaulį. Ir dabar ALT re
mia VLIKą savo'metiniais įna
šais į Tautos Fondą.

Pradžioj, pirmus du dešimt
mečius po įkūrimo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, darnus ir 
pasigėrėtinas sugyvenimas vyko 
tarp mūsų institucijų. Tik pra
ėjusio dešimtmečio metu, atė
jus naujiems, menkiau kvalifi
kuotiems žmonėms į PLB ir 
JAV LB valdybas — atsirado 
apetitas atsistoti VLIKo ir AL- 
To vietose.Juk atrodo tiek daug 
reikšmingiau nusifotografuoti 
su prezidento žmona, negu rū
pintis lietuvybės išlaikymą ir pla 
nuoti kartu su tėvais kaip at
vesti lietuviukus į lituanistines 
mokyklas ir sudominti juos lie
tuvišku paveldėjimu.

Eilė lietuviškų kolonijų, kaip 
Cicero, Hot Springs, Brighton 
Parke, Marquette Parke ir t- t., 
jau žmonės atkalbinėjami nuo 
dalyvavimo Amerikos Lietuvių 

kios “Vilnies 
pigintu patarnavimu, 
Marma žmonėms skelbia, 
per American Travel Service 
bureau, esantį 9727 S. Western 
Ave-, Chicago.

b) “Gimtajam Kraštui” nie
kad jokių pasikalbėjimo neda
viau! Kas įvyko aiškiai jau bu
vo paaiškinta “Drauge”. Va
žiuojant iš Druskininkų į Vilnių, 
prie manęs autobuse prisėdusi 
Matulevičiūtė, kuri atrodė ir el- * gėsi, kaip nuoširdi lietuvaitė, Į 
mane kalbino. Tą dieną atsiski- j 
riant, ji jokio įtarimo manyje
nebuvo sukėlusi. Tik po poros nras bus “Naujienų” ir A- Mar- 
dienų, mums jau atsisveikinant, jnOs priimtas su rimtu dėmesiu, 
kelionei atgal į JAV, ji vėl atsi-, jeį ne, taj pabrėžiu, kad A. 
rado ir pasisakė esanti “Gimtojo j Marmai nebus leista švaistytis 
Krašto” atstovė. Jos reportažasspėliojimais, insinuacijomis ir ■ 1 'T , .yra iš pagrindų suklastotas.

Turiu iškelti faktą, kad aš nė 
pirmoji, kuri buvo tokiu būdu 
apgauta. Tokių buvo jau visa ei
lė, kurių tarpe šaulys, a. a. kun. 
dr. A. Juška.

Tikiu, kad šis mano pareiški-

melagingais kaltinimais.
Su pagarba, 

Vanda Urbonienė NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERA TORA,’ lietuviui ^literatūros^ * meno -ir mdtafa 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, Vj Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio.Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir <V< 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis h 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir X Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprau
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saugai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už J2. |

Tarybos ruošiamuose VasariQ 
16 d. minėjimuose. Tuo būdu' 
perskeliamos vietinės lietuvių', 
kolonijos į dvi dalis. Paraleliai4 
yra ruošiami LB minėjimai. Du; 
kartu iš eilės einama pas miestų 
ir bažnyčios pareigūnių ir tokiu 
būdu šis kenksmingas darbas iš
nešamas už lietuviškos visuo
menės ribų.
Ar šitokia taktika nepatarnauja 
ma pavergt. Lietuvos reikalams, 
sprendimą paliekame biuletenio 
skaitytojams, Lietuvos pogrin
džiui ir istorijai.

(Iš L. Kr. Dem. biul.)

KOREKTŪROS PATAISYMAS

Š. m. sausio mėn. 29 d. Nauji e- 
nų antrame puslapyje, spausdi
nant A. Budrecko eilėraštį 
“Spauda—tautos galybė”, antroj 
je pastraipoje padaryta netiks
lumų. Pastraipa perspausdinama 
taip, kaip turėjo būti:
Nėra spaudos, nėra gyvybės, 
Nėra gyvybės be vandens. 
Gyvybė miršta be deguonies, ’ 
Tauta išnyksta be spaudos-. •

Korektorius

AUKSAS MEDŽIŲ LAPUOSE 
IR SPYGLIUOSE

Geochemijos mokslininkai • su
rado, kad spygliai ir lapai kai 
kuriuose, pušų jr drebulių me
džiuose Clear Čreek apskrityje, 
Colorado, turi šiek tiek aukso 
savyje. Manoma, jog kai kuriu 
medžių šaknys pasiekė uolą, tu
rinčią aukso, ir mažutės dalelės 
jo pateko i lapus ir spyglius.

. Aurelija Lingytė-, "3Ielrpše Par-- 
ko šokėjų mokytoja,^ su įąyp.- 
grupe šoko 195/’metu birželio. 
30 dieną Krmojoje vLieijlyftjj 

Tautiniu šoklų šventėje;. J <

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St., Chicago, BL 60629 * TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENS

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71«t St, Chicago, UL 

a rerxsriNGAi išpildomi receptai • rannie mat sai- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
f vaL ryto fld 10 vai vakar*, 

iakmadienlali nuo 9 vai ryto fld 8:30 vaL vai.
EX KUHLMAN, BA, Reglrtraotai nktlilnkij

TeL 476-2206

• SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. ~ 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-27S7

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
; 50 metų studijavęs, kaip

’ Iš PRAEITIES ŪKANŲ
71 ' 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. Paktas $2/

l NAUJIENOS
i , 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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Lietuvos pogrindžio reikšmė išeivijai
Lietuvos pogrindžio spauda prasidėjo su LKB Kro

nikos pasirodymu 1972 m. ir pasiekė, pagal Vlado Ša
kalio tvirtinimą, 15 savilaidos leidinių 1980 m. Ne visi 
leidiniai yra aukšto lygio, ne visi pasiekia Vakarus, bet 
iš visų išsiskiria svarbiausi savilaidos leidiniai, kaip LKB 
Kronika, Aušra ir Perspektyvos, kiekvienas atstovauja 
skirtingai ideologinei srovei.

Naujienos neturi tiesioginio ryšio su pogrindžio 
spauda, kuri pirmiausia perspausdinama katalikiškoje 
išeivijos spaudoj, iš kurios nepatogu dar kartą perspaus
dinti iškeltus faktus ar pažiūras i susidarančią tikrovę 
čkūpfe'ėįjros sąlygose. . ’ . \ \. .

Pasiekianti savilaidos spauda suvaidino ir toliau 
vaidiną Uįdėl|, rblpmūriskos išeivijos gyvenime, nes 
užmezgė tikrąjĮ ryšį tarp kovojančios tautos ir išeivijos. 
Pogrindžio spaiida atskleidžia tikrovišką padėti, sutei
kia begalės faktų,, "kurie visumoje padeda išblaškyti su
sidarančias ktaidiiitaš škfhprataš išeivijoje apie dabar
tinį stovį tėvynėje. ; ,

Draugė šū tikrovės. atidengimu pogrindžio spauda 
veda atkaklią kdv| pries okupantus ir tarybinius ideo
logus, kiiriė šištėniiiį^ai klaidina savo tautą ir ypačiai 
išeiviją, kad šustabdžiiis bet kokią pagalbą iš laisvojo 
pasaulio ir ūžihilužtfs pačią išsilaisvinimo viltį.

Išeivijoje išaugo nailja karta, išėjusi mokslus Va
karų universitetuose, bet atitrūkusi nuo vykstančios 
tikrovės pačioje tėvynėje, ėmė visai Skirtingomis kate
gorijomis samprotauti apie Lietuvos dabartį ir jos atei
tį. Iš jų tarpo iškilo ideologinės srovės, kurios atmetė 
politinių veiksnių vedamą kovą už Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą, kaip nerealų siekį dabarties sąlygo
se ir nukreipė savo dėmesį į kultūrinių ryšių palaikymą 
su kraštu. Pagal jų įsitikinimą, mūsų vėikšniai negali 
iškovoti Lietuvai laisvės, nes savo politiką grindžia ne
išvengiamu karu tr.rp Rytų ir Vakarų. Atominiame 
amžiuje pasaulinis karas vestų prie abiejų kariaujančių 
pusių sunaikinimo, dėl to atominis karas turi būti ven
giamas visomis galimomis priemonėmis.

Naujos kartos ideologai neatsisako nuo nepriklau

somybės atstatymo it bent ’dalinių laišvitį iškovojimo, 
bet visą tai nukėlia į tolimesnę ateitį, kadi pačioje so
vietinėje ’sistemoje ims kilti vidujinė suirute ar kils re
voliuciniai sąjūdžiai. Dabartinėmis sąlygomis reikėtų 
pasitenkinti viėn kultūrinių ryšių palaikymu, kūrių dė
ka bus galima išlaikyti pačią lietuvybę kaip būtiną są
lygą lietuvių, tautos ateičiai.

Toliau, pagal minėtų ideologų samprotavimus, vieš
pataujant Lietuvoje totalitarinei sistemai, su milžiniš
ku partijos, sluftuhb ir kariuomenės apatatū, iš viso nė- 
įmanoma jokia pogrindžio politinė veikla, nes būtų, ar
ba greitu laiku išaiškinta ir sunaikinta, arba infiltruo
ta okupantų agentų ir vėiktų jų paskirčiai. Pagal šią 
logiką, šiose sąlygose pblitinė veikla yra iie tik nėgali- 
ma, bet iŠ višb ii* kėdkšnimga; he's pražudo pačiaš gy- 
vybingiaūšias tautos jėgas. .

Einant tuo pačiu galvojimii, sunaikinus Lietuvoje 
visų lietuviškų partijų ar šrovių aktyvą, be to, štfgrid- 
vus iki pdt pamatų visą buvusią sbčiąl-ūkinę sištėmą, 
likvidavus pasiturinčius sluoksnius ar ištisas klases, ne
įmanoma dtkūrti buvūsitį partijų ar Idėjinių srovių po
grindyje. Atšidūrę išeivijoje partijų ar srovių likučiai, 
yra pasmerkti merdėjimui ir sunykimui.

Išeidami iš savo samprotavimų, kad ateities Lietu
va bus valdoma naujųjų kartų, perėjusių per tarybines 
mokyklas, ir turės gyventi paveldėtoje socialistinėje san
tvarkoje, minimi ideologai paskelbė doktriną, pagal ku
rią visi lietuviai yra broliai ir jie neves kovos prieš jų 
komunistinius Įsitikinimus. Esą, reikia priimti įvykusį 
istorinį faktą ir prisiderinti prie įvykusių pakitimu, o 
ne stengtis sugrąžinti atgyvenusią politinę ir social-eko- 
hominę santvarką. Dėl šių paskelbtų naujų samprotavi
mų išeivijoje vyko ir vyksta gana aštri idėjinė ir politi
nė kova. Bet ką į tai pasako Lietuvos pogrindžio spauda?

Visų pirma, pogrindžio spauda vien savo plačiu ir, 
ilgalaikiu pasirodymų sugriovė teiginį, kad totalitaris-' 
tinėje sistemoje yra negalima politinė ir idėjinė kova 
prieš okupaciją ir jos primestą komunistinę santvarką. 
Priešingai, buvo įrodyta, kad norint išsilaikyti nuo ga
lutinio tautos sunaikinimo, reikalinga vėsti atkaklią ko
vą ir ją per išeiviją išnešti Į laisvąjį pasaulį. Netiki į jo
kias komunistinės sistemos evoliucijas, nes. šias apgau
lingas iliuzijas yra įsikalę mūsų laikų kinkadrėbiai, pa
taikūnai, jau nekalbant apie aiškius koloborantus ar in
filtruotus Maskvos agentus.

Pogrindžio spaudoje yra pasirėiškusios visos pa
grindinės idėjinės srovės, kurios prasidėjo su tautiniu 
atbgimimu ir pelitiniai išėjo į viešumą po 1905 mėtų re
voliucijos. Tuo būdu buvo sugriautas išeivijoje ■ sukur
tas mitas, kad Lietuvoje, .sugriovus iki pat pamatų 'šfe- 
nojo gyvenimo struktūrą ir drauge.su šaknimis išrovus 
visą politini ir idėjinį aktyvą, negalima buvo tikėtis jų 
veiklos atnaujinimo. Pasirodo, kad idėjos nemiršta kaip 
žmonės, jų negalima nugalėti net žiauriausio teroro 
priemonėmis, bėt tik pranašesnėmis idėjomis, ko komu
nizmas neįstengė pasiekti. Tuo pačiu atgaivintos, išeivi
joje senos partijos ar ideologiniai sąjūdžiai pateisino sa
vo egzistenciją. ; __ .......

Pogrindyje, bė šėnų ideologinių srovių, gimsta nau
jos, vadinkmoš disidentinėmis, prie kurių priklauso pir- 
mon eilėn Perspektyvos, kuriose bolševizmas, demaskuo
jamas dar šu didesniu įžvalgumu, nes nesiremia konser-. 
vatyvia ar romantine pažiūra į Lietuvos praeitį.

Naujos kartos ideologai, peržvelgę oficialias oku
puotos Lietuvos statistikas, buvo pagauti įvykusio di
delio progreso gamyboje ir statyboje, kuris gal būt da-

Tarybinių Socialistinių Respublikų S-gą^- 
TSRS - “demokratiškiausia” šalis pasauly

n°^\'kirpa Laisvai pasirinkti 
peoialybę. Šitckia propaganda 

perdaug persunkia demagogija 
r melu. Tiesa, yra nedidelė da- 

}is spec-piliečiu (aukšti valdžios 
*r parti’os pareigūnai, stambūs 
oec.ialistai), kurių vaikai net ne 

žiūrint jų sūgebėjimu bei pasi
ruošimo gali įstoti mokyklon 
mokvt;s tęru kur jie nori. Tačiau 
oagrindinei jaunimo daliai spe
cialybės pagal pašaukimą pasi- 
pnkimas užkirstas. Pavyzdžiui, į 
Kauno medicinos institutą ir po
litechnikos instituto . 'kai kurias 
specialybes be pažinčių ir kyšių 
istot labai sunku-. Kartais, nori
ma sudalyti vaizdą, kad vietos 
valdžia “stengiasi" kyšiu davė
jus bei priėmėjus išaiškinti ir 
nubausti. Deją, ši “kova’* per
daug dirbtiną,, nes ir prokurorai, 
ir teisėjai'savo vaikus įtaiso stu- 
dįųptijąįpgi/kombinacijų dėka.

tik Eloni pec’atygai. Negalima 
nekreipti j atsiįikifšius dėmesio, 
nes; rašydami jlerfiš patenkina
mus pažymius mokytojas tuo 
naciu paskatina ir kitus nesi
mokyti. Mokytojui pasilieka la
viruoti tarp socialistinių įsipa- 
'eiffojimu ir pedagogo sąžinės, 
"odei mokinių nežinojimą ten- 

a dažniausiai vertinti patenki- 
narnaty (bet kokių žinių įsisavi
nimą skaninti gerais ir labai ge
rais paeyfniais. Už tai netenka 
stebėtis, kad dauguma, nebaigę 
'"okyklą, nesugeba parašyti be 

klaidų pareiškimo arba trumpo 
laiško, nekalbant apie jų mate
matikos, chemijos ar kitų daly
kų žinias.

Daug liaupsinama, kad prieš 
’ arybinį -jaunuolį atvertos visų 
aukštųjų mokyklų durys — pa-

linai pateisina įvykdytus smurtus prieš reakcingus 
sluoksnuis, gynusius atgyventą santvarką. Tokią pažiū
rą pogrindžio spauda sumala i niiltūs, ypačiai. įšidėmė- 
tihaš Perspektyvose tilpęs B. Stasiukaičio ■ straipsnis, 
perspausdinamas Naujienose, kuriame papunkčiui de
maskuojami tariami komunizmo laimejihiaf. Lietuva 
yra paversta kolonijalihe okupuota valstybe, kurioje sta
tomi fabrikai, jėgainės ir keliai tarnauja, ne .Lietuvos 
darbo žmonių gėrovei, bet Sovietų imperializmo intere
sams, ;ishaudbjant iki kraštutinumo vietos resursus ir 
pigią darbo jėgą. ,

Pogrindžio spauda visai nekalba apie kažkokius 
kultūrinius mainus, mes komūnižihąš meną pakinkė sa
vo tikslaibs ir jie negali suprasti, kaip Vakaruose baigę 
mokslus intelektualai šios paprastos tiesos nepagauna. 
Okupantai propogandiniais sumetimais praleidžia vie
ną kitą knygą ar žurnalą, surengia išeivio menininko 
parodą, bėt visa tai daro su tikslu uždengti vykdomą 
krašte tautinį ir kultūrinį genocidą.
ti vykdomą krašte tautinį ir kultūrinį genocidą.

Tokia prasme pogrindžio spauda atlieka dideli už
darinį ne vien savo krašte, bet ir .išeivijoje, nes išsklai
do susidarančias klaidingas teorijas ar ideologijas ir 
tuo pačiu nukreipia išeivijos jėgas reikiama kryptimi.

V. K.

tad jfe nėra suinteresuoti dejnas- 
kūbti pačių kombinacijų meto
dus bei jų jniciaiorįus.

Jokiai egzaminų komisijai nė
ra įmanoma Objektyviai atrinkti 
kandidatus studijoms. “Ką mes 
galime padaryti., jei j 27 vietas 
buvo 1J.7 pareiškimų, iš jų 23 
turėjo būti patenkinti, nepriklau 
somai nuo egzaminų eigos, nes 
buvo aukštu valdžios atstovų 
ir jų giminių vaikai,.— prisipa
žino vienas KTI komisijos pir
mininkas. Greičiausiai keturios 
likusios vietos atiteko abitu
rientams, kurių tėvai sugebėjo 
“dalykiškai” prieiti prie komisi
jos. O to “dalykiškumo” kaina 
priklauso nuo. konkurso apim
ties ir gali siekti net keletą tūk
stančiu rublių. Tokia suma są- 
ž minga i evvenančiam tarybi-, 
niam piliečiui neikandoma. Iš
eina. kad norint pasinaudoti ne
mokamomis studijomis, tenka 
net labai brangiai sumokėti.

Tokio lygio neapmokamas gy
dymas gyventojų tarpe kelia pa
grįstą pasipiktinimą,, tačiau mi
nėti trūkumai praktiškai yra ne
pašalinamų nes juos, sukūrė pa
ti sistema. _ Tarybinių darbuoto
jų maži atlyginimai verčia juos 
ieškoti papildomo uždarbio. Ta
čiau ne visos specialybės sutei
kia sąlygas kombinuoti. Medi
cinos darbuotojai tuo atžvilgiu 
yra. patogiausioje padėtyje—ne
reikia klastoti dokumentų ar 
vogti iš gamybos produkciją, o 
papildomas pajamas,, žinoma, 
pagal sugebėjimų? sukombinuo
ja ^dovanų pavidalu.

Tiesa, šalia medikų spekulian
tų, amatininkų pasitaiko ir to
kių, kurie. mediciną pasirinko 
vedami humaniškumo bei pasi
šventimo., Deja,, t^ių. gydytojų 
nedaug,. Mat,' abiturientų atran
kinis konkursas parankesnis ver 
tęlgpmSįA .spekuliantams, negu 
sąžiningiems .jaunuoliams, sva- 
jojantiems tapti idealiais gydyto 
'ais; Sąžiningų gydytojų padė
tis yra nepavydėtina tiek mate
rialiniu, tiek ir moraliniu požiū
riu. Paprastai jiems paliekamas 
didžiausias “nenaudingų” pacįen 
tų krūvis. Tokijį-gudrybių dar
bu nebūna patenkinta adminis
tracijų įr iyetos valdžia, nes jie.

neskirstydąmi pacientų į “pa
prastus” ir '‘kilnius”, ignoruoja 
priviligijuotą tarybinės, visuo
menės dalį, kas nesiderina su 
“beklasės” visuomenės etika-

“TSRS piliečiai turi teisę į 
mokslą.

(Bus daugiau)

— Generolas James Dozįer 
buvo pagrobtas Veronoj 1981 m. 
gruodžio 17 d. vakarą, o .paleis
tas 1982 m. sausio mėn. 28 dieną 
priešpiet.

PJteKlfB jav taupymo RON’it

J, Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Šioje vietoje aš tik tiek galiu pasakyti, kad 

tas vyras, kurs atkreipė mano dėmesį į “drums
tų verpetų” knygą ir ją man paskolino perskai
tyti, yra Railos 'draugas, gal ir bičiulis, iš &nų 
laikų, kai abu dirbo tautininkų “Fazangoš” 
bendrovės spaudos leidykloje Kaune. Juk niekas 
kitas taip neskuba Railos knygas pirkti bei pir
mąsias receffizijaš parašyti, kaip jo artimi 
dratigūL , . rėtta

Taigi, kai mano rašte nenuVodytos pavardes 
tų žmonių, su kuriais kalbėjau, kurie žinių davė, 
tas pagal Railą yra “tepimas”.. Tačilu ir;RaiĮa sa
vo rastuose nevisada parfiiųi jo^p^kalbihinkų pa
vardes. Pavyzdys yra jo Akiračūose pasipasako
jimas, kaip Čikagoje svečiavęsis su frontininkų 
vadais ir vadienėm, o tos pasakiusios “skaitattcioš 
net mano skilties puslapius, laukiančios daugiau 
kol kas daigi visai nepastebėjusios, Had būčiau 
vien tik destruktyvus pamišėlis bei niaskūdtas 
okupantu talkininkas“. ,

Tai kaip suprasti, kodėl Raila rašo apįe pa- 
ikąlbejlr.r bet pa ai džių nemini su kuo kalBė- 
o, kurios ’'rentininkų vadienės jam “meilės” žo

deliu* kalbėjo? "aip, tai jau ne tepimas, bet Rai- 
ia iusilirkšminir. ui pats sau, lyg patvbrib prie

laidas, pilvą pasikaso. _ . 0 . , ....
“Užmiršęs”, ką jis ankščau rasėj kaip riešai 

prakalbose nemažai išeivių kvišlingais išvadinti, 
dabar piktinasi, kai paminėjau, jčg įiatš ftaila da
bar puošiasi veikla, dėl kurios kitus kri’šlingais va 
dino. Prirašo puslapius beaiškindamas, kas lįūvo 
Kvislingas (Quisling), bet neužsimeną^ Kodėl Mar
gučio bendradarbio K. Stropaus raštą vadina 
kvislingiška kalba ? Strbpa'us straipsnis buVB 
diaftie ž’Amalo puslapyje, lyg vedamasis, dėl ku
rio Railos drėbti kvislingiški lašai tiško IrJ*ėdak- 
toriui, d&bar jau mirusiam, Algimantui Mackui. 
Gaila Ėailos “šaukštų po pietų” — prieš Margii- 
čiūi mėšdamas kvislingiškumą, jau tada turėjo 
įsšįąiškmti, kas tas kvislingas, o ne bastūno kny-

< v
goje-u1962 m. gegužės 26 d. Raila losangeliečiams 
Tiutiniūbse namdbše įkaitė apie kbftittfnštų 
škyei’įn'ifiąsi į laisv^jd-^^01^^ V i sp^ūdą. 
kiele čfįjo prirankiotą, kaip li kai kūrfbšė Aki
mirkose kad rašė: krilfibgų, Ublą^Vantii, behdi'a- 
dūi'biautbjų, ryšipink'ų, apaktišių lib’eHlų, perdi- 
delių žlibių, jonelių durnelių. Ar tik dėl tb, kad 
jis pats, kaip dabar kitiems prikiša, nepaisė fak
tų tikslumų ir nesaistė jo jokia atsakdntybė?

V. DAUNORO KONCERTAS IR*
* ■' DAUNORININKAI

Tikrai ir dabar Raila nepaiso faktų tikslumo 
ir rašo nejausdamas jokios atsakomybės. Aiškiai 
jo 1963 m. Dirvoje rašyta, jog “tuščia ir net pai 
k’a svaičioti apie kokį nors draugišką, žmonišką 

ar lietuvišką koegzistavimą su Kremliaus režimo 
išpenėtais šorietitiiąfš Snrenininkais”, gi bastūno 
knygoje jis -jau dergia įfeife, kurie pasisakė prieš 
Kremliaus ^išpenėto šdiištb koncertą.
, BiiSsofhoja jis, kad ‘Memogogijos ir niek
šybės. didvyriai” suvulgariha, išdraiko ir sūnai- 
kifta įseirijds, vaidmenį lietuvių tautos išlaisvi
nimo byloje. Tėip, niekas kitas nėra taip vulga
riai ral^, kaip Railk kovodamas su Vienybės, 
Metmenų ir Aidų redaktoriais, kad jie pridėjo 
siūlyti tokį santykiavimą su pavergtos Lįėtuvos 
žmonėmis, kurs pavadintas vėliau ir Railai pa
tinkamu “veidu į Lietuvą” vardu.

1970 metais, Los Angeles mieste buvo Vac
lovo Ūaunoh) koncertas, apie kurį Naujienose bu- 
vd riėmžžAi ta tema raštų ir diskusijų. Pvz., J. . 
Tininis, buvęs Letuvių Dienų vienas iš redakto
rių, aiŠkinlosi, kad koncerto rengėjų komitete’fni- 
vįs We fiuo LietliVių Dieftų' Eifltas Griniuj Aka- 
demihto 3kiuti| sąjūdžio L. A. skyriaus pirrni- 
htnkaš, afeiliepč, jog Škaūtų sąjūdis komitete 
ntebūril dtštbVhujafhdŠ, gi paškiri nariai turį lais
vi saVd hlinibnėi reikšti.

Man tada nerūpėjo, nei kas tą koncertą ben
gia, nei rūpej'o svarstyti klausimą eit ar neit, iš 
anksto žinojau, jog Daunoro koncerto vakarą aš 
sū Thazarrietėmis anūkėmis dainuosiu apie zuikį 

‘pūikį it phlakoniis riužengsim į miego karalys
tę. Naujienose buvusius rašinius, paskelbtus ry
šium su Daunoro koncertu, dabar peržvelgiau. 
Kai kurie parašyti Railos stilių ir jo žodyną se

kant, kai jis kitus išvadindavo tautinės draus
mės airiytojais, r e z i 's t e n c 1 j o s ^ugdytojais, 
drumzlino miesto požeminių vamzdžių laistyto
jais ir kt.

Taip, Daunoras, kai Lietuvą Sovietų S-ga 
okupavo, tebebuvo vaikas. Tačiaut ano meto vai
kai,:suaugę tyrai ir profesionalai atsiunčiami 
ar koncertuoti; ar mbkšle pasitobulinti. Vtehi
vienaip laikosi, kiti net ir agitatoriais pasireiš
kia, plvyždyš yra ouvęs Naujienose aprašytas, 
kaip iš Vifi&Efe žttyk^š mokslų dfedemijos pir
mininkas, mateniatikaš StaBlbviŠtiš švietė ne- 
pirklausomos Lietuvos nehiačitfciūs išėivih^, esą, 
kas ten per Lietuvos nepriklausomybė buvo, ne
mokėjo nė ūknblių pasigaminti, etc.

Pernai pažįstamas sakėsi pagelbėlėš iš VII- 
Aiaūs č!ą tiidHtė Wdlthth atšft|štl#i T&ftvnfi Iš 
viešbučio persikraustyti į privatų kambarį. Stu- 
dijozas Amerikon atvykęs gerokai prieš Afga
nistano okupaciją. Leistą laiką išbuvęs iškelia
vęs atgal į ViYnių. Užėjęs atsisveikinti ir pado- 
vahbjęš tris knygl's Sovietų $-gns leidyklų iš
leistas, visos anglų kalba.

(Bus baugiau) < ~ \

pats skaityk ir kitus papAg^nk

SKAITYTI UrENRASTl "NAUJIENOS" -
1 - Naujiems. Cbgo, m., sat. fel, M. Y,

drauge.su


ot įJa‘ nie sakyti, kad suradime Dievo duotojo paž'dėj mc 
iHi Kj ūu garą — 1 Mozės Knygoje duotojo pažadėjimo, kad 
“žalčio” galva bus sutrinta, ir Apreiškime duotąjį regėjimą, kad 
tas pat “žaltys” bus surištas ir paskui sunaikintas. Tačiau čia 
nesustokime, bet verčia dar nuodugniau ištirkime šventąjį Raštą, 
tikėdamies, kad surasime kai kūnas smulkmenas, parodančias 
kaip pražūtingasis šėtono darbas Edene bus sunaikintas, ir žmo
nijos padermė sugrąžinta į pražuvusį rojų.

Dievo pažadėjimas Abraomui

Palikdami tat apvylusius Edeno vaizdus, ženkime prie Abrao- . 
mo laikų — daugiau kaip du tūkstančiai metų vėliau. Nuo to laiko 
jau nebereikia tiek daug dalykų priimti tikėjimu.

# j
Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 

knygų, padedančių suprasti Šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S.» Mozart St., Chicago, IL 60632

T«L: MI-271? MX-271

IEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West i03rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2616 W. 71st St. Tei. 737-5149 

Tiirma akis. Pritaiko akiniu* 

Ir “contact lenses”.

DR. PAUL V. biKbi.' 
•YDYTOJAS IA CHIRURGĄ.

We^Mctw Cwnmunxr, siutu 
-unv.l.rlUfc
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/ALANUOS; 3—d darbo dienynui *

SUSIRINKIMŲ

Nukankintas Mindaugas Tamonis
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 

kiuoo susirinkimas neįvyks vasario 
Z ureną, i'ra atiaeias iki li>82 m- ko
vo 2 atėnes. A. Kalys

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas neivyKs vasar.o 5 dieną. Yra ati
dėtas iki š.m. kovo 5 d. A. Kalys

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo narių susirinkimas vasario 4 d., 
ketvirtadieni, dėl blogo oro neįvyks. 
Ap.e sekanti susirinkimą bus praneš
ta vėliau. E. Strungys

FIZINIS DARBAS GALI 
MUS SUSTIPRINTI

I Dr. William M. Fowler, Jr., 
. Kalifornijos Schc’ol of Medicine 
: profesorius, rašydamas “Medical 
Tribune”, primena, jog lengves
nis fizinis darbas ir pasimankš- 

Dr. ULONAS SElKljTib apsisaugoti nuo
INKSTŲ, r-USLES

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2556 W£ST 63rd STRžil

Viiaadas; uur&G. 1—4 popie.

Ofxso teierouai; 776-2**0,

j tam tikrų širdies ligų, skaus
mo strėnose, nervų įtempimo, 
nutukimo, astmos. Anot jo, “pri
valome įsidėmėti faktą, jog fizi
nė veikla yra net būtina nor
maliam ir sveikam gyvenimui, 
ypač., šiame, mechaniškos visuo
menės laikotarpyje”.

Tamonis Mindaugas (g. 1940 
m. rugpiūčio 28 d., Vilniuje), 
inžinierius — chemikas — tech
nologas, technikos mokslų kan
didatas (1968 m.), 1962 mfbaigęs 
Kauno Politechnikos Insiftutą, 
iki 1963 m. dirbo Daugelių (Šiau- t 
lių raj.) statybinių medžiagų 
kombinato inžinierium; 1966 —j 
1969 m. Statybos ir Architektū
ros linstituto mokslinis bendra
darbis; nuo 1969

ne-

trė-

ties.
Prie visiškai arba dainai 

atitaisytų klaidų priskiriu:
1. Masinį nekaltų piliečių 

mimą,
2. Pabaltijo valstybių įsijun

gimą į buvusios Rusijos imperi
jos sudėtyje esančią federaci-

jųs.......
....leidus įkurti socialdemokra

tų. krikščionių demokratų ir kt.,
m. -Paminklų partijas su atitinkamais spaudos 

konservavimo linstituto labora- organais, įgyvendinus tikrai dė
to rijos katedros vedėjas... mckratiškus rinkimus, leidžiam

— Ištraukos apie Tamonį pa- čius sumažinti Įtaką tos parti-

; įį Z A 4

Prostatos, inkstų'ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 3371U 

TeL (813) 321-4200

g Jungtinės Amerikos Vals
tybės karo reikalams paskolos 
lakštus pirmą sykį buvo išleidu
sios 1812 m. kovo 14 dieną.

imtos iš Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronikų nr. 10, 12, 17, 
18, 20, 21. Turbūt Mindaugas pa
darė didelį įspūdį pavergtos Lie 
tu vos patri jotams, nes šešiose 
LKB gronikose buvo minimas 
jo vardas. Jaunas, turįs gerą tar
nybą — išėjo į atvirą kovą su 
pavergėjais ir paaukojo savo gy
vybe už Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybę. Atsisakęs res
tauruoti Lietuvos pavergėjo Ta 
rybinės armijos paminklo, Ta
monis davė šias priežastis: —

...Nepripažįstu dabartinio Lie
tuvos statuso, ....nepasmerkus ir 
pilnai neįsisąmonijus praeities 
klaidų, neįmanoma kurti atei-

os„ kuri nusikalto liaudies in
teresams....

laidotuves jis iHehtas tik pas 
kutiniu momentu, kai apie jį te
lefonu buvo pasiteirautais vie
nos vakar ų ambasados.

Po trijų mėnesių priverstino 
gydymo, Tamonis grįžo palauž
ta sveikata. Jam buvo atimta ga 
l.niybė dalyvauti imituto kūry
binėje'veikloje.

1975 m. lapkričio 5 d. M. Ta. 
ir.onis buvo rastas geležinkelio 
įuože Vilnius — Pavilnys žuvęs 
po tarukinio ratais.

Nekrologuose Mindaugui Ta- 
moniui rašoma:

Kiekviena karta privalo turė
ti savo didvyrių, kitaip jinai bus 
bevertė, istorijos balansas... Tuš
čias ir beprasmis tos kartos gy
venimas, Jeigu jai užteko to, ką 
davė kitu jeigu ji tenkinosi vien 
duona ir blizgesiu.

Nebėra mūsų Mindaugo. Dau- 
au nebelinguos tarp Vilniaus 

mūsų aukšta ir laiba jo stovyla. 
Jis buvo mums tuo matu, kuriuo 
matuojame kasdieninę savo bū
ti; buvo sąžine, traukusia mus 
iš kasdienybės liūno. Vienas pir
mųjų iš mūsų kartos, nusikratęs 
technokratiško kvaitulio — tos 
kartos, augintos po karo be Die
vo. Be Dievo, kurį jis taip pat 
vienas iš pirmųjų surado — ne 
tą knyginę intelektulią Aukš
čiausią Būtybę, bet gyvą ir šiltą 
krikščionių Dievą ir su beato
dairiška neofito narsa nešė mums 
savo poeziją ir savo gyvenimu. 
Ir kaip toks tada suradęs, jo žo
džiais “Tiesą, Gėrį ir Grožį” — 
metė iššūkį sistemai, kurioje 
matė tiesioginį blogio įsikūniji
mą-..

O, jūs brangūs tautiečiai, ku
rie iš užjūrio aplankote mus? 
Juk vienas jūsų šią vasarą jį iš
davė. kitas išsižadėjo, o trečias 
sudegino. Omes? O mes paliko
me jį ir bėgome, nes jau lydėjo 
mirties šešėlis... ir tada Viešpats 
pasigailėjo ir pašaukė jį pas sa
ve.

r i .................. ........................ ..—■rin

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

EUDEIKlb
GAIDAS-DAIMID .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA į

' 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742 5

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE H
Telefonas 523-0440 ’

i MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS I

HfcRKRAUSTYMAl

MOVING
Apdrausta* parkraustymaa 

iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-599*

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūsų studijos 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Dauku* 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

r-—.....
“Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 
Proęr.mcs v»di(«

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

U WTIS stoties, 1110 AM banga.

264-6 W. 71st Street
Chicago, Illinois 6062$ 

Tekt 778-5374

Leidimai — Pilna apdraus* 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargt 
ir VISA Korteles.

k. SEKINĄS, lak 925-806^

(PACEVIčIuTe)

• ••• •

Š Jau suėjo ketveri metai, kai negailestinga mir- 
atis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą mamytę ir žmo- 
® na, kurios netekome 1978 metų vasario mėn. 1 dieną.1 Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse, ChicagOje.9 Emma šeštokas (Pacevičiūtė) gimė Lietuvoje, 
^Alsėdžių miestelyje.
m Palikai Tu mus visus didelame liūdesyje, nes 
HTu mus visus at jautei, visiems padėjai mūsų var- 
Hguose šiame žiauriame pasaulyje.H Kcl mūsų širdys sustos plakusios, mes Tavęs, 
gmylima Mamyte ir žmona, nepamiršime.
B Nuliūdę lieka: DUKRA, VYRAS, GIMINES 
R ir DRAUGAI

iiimiii!

R. VILIAUS '

VAKARU VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St., Chicago, IL 60608

■iŠ! imwr
hit iiHihktui

||H«į
11119

Greitai Mindaugas gavo iškvie 
timą prisistatyti į karinį komi
sariatą “eiliniam medicininiam” 
patikrinimui. Vienas gydytojas, 
patikrinęs rankų ir kojų reflek
sus, nukreipė M. Tamonį į Psi
choneurologinį dispenserį Vii-. 
n;uje, Vasaros gatvėje. Mediči-’ 
nos sesuo M. Tamoniui paaiškh- 
no, kad jai įsakyta atvykėlį ne
išleisti.... . -

Kai Tamonis bandė atsisakyt i 
priimti vaistus, jam pareiškė, 
kad būsiąs perkeltas į pirmą į 
skyrių, kur vaistai suleidžiami 
prievarta, šio “gydymo” pase- 
*koje sutriko Tamonio medžia
ginė apykaita — greitu laiku * 
priaugo apie 17 kg. svorio, pra
dėjo kankinti nemiga,visiškai ne , listas drebėdavo’ apsuptas mi- 
gaii skaityti. nios susidomėjusių praeivių, o

Birželio mėn. 29 d. nuo infork- dabar praeivis dreba, apsuptas 
to mirė M- Tamonio motina. Į 1 automobilių.

Atsiveikiname su- Tavimi, su
vokdami, kad nuo šiol mes Tavo 
ženkle ir kad buvo skirta mums 
būti šalia vieno iš sūnų milžinų, 
kuriuos laikas nuo laiko išaugi
na L’etuvos žemė.

(Iš L. Kr. Dera, biul.)

O Kaip viskas nuostabiai pa
sikeičia! 1900 metais automobi-

nios susidomėjusių praeivių, o

Mano mylimam vyrui, maj.
BRONIUI AMBRAZIEJUI 

mirus,
(Mirė 1981 m. gruodžio 21 d. ir palaidotas Chicagoje, 

sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse, 1981-XII-23 d.) 
VISIEMS PADĖ.IUSIEMS VELIONI PALAIDOTI

RELŠKIU NUOŠIRDŽIĄ PADĖKĄ
Dėkoju parciškusiems užuojautą žodžiu ir raštu: L&VS

[Ramovė Chicagos skyriui, LŠST Vytauto Didžiojo rinktinei, 
^Reorganizacinės l^B-nės Brighton Parko apylinkei, LDK 
■Birutės draugijos centriniam Qhicagds skyriui, dr. Sil. Kripui 
B.r šeiniai bri visiems kitiems.
g Už gė^es, atsiųstas į koplyčią: dr. Al. Pautieniui, Gr. 
■Juodeikienei. Z. A. Juškevičiams, O. ir Ar. Vaišniams, Su- 
■mantams.

Atsisveikinusiems veiionį koplyčioje; kap. A. Juškevičiui 
3— LK v S lUmovė Chicagos skyriaus vardu, J. Mackoniui — 
g Bytauto Didžiojo rinktinės vardu, J. Tamuliui — Klaipėdos 
■atvadavimo dalyvių vardu, V. Pociui — Reorganizacinės 
aiJLnes Brighton Parko apylinkės vardu.

Dėkoju ramovėnams ir šauliams, nešimiems sargybą prie 
kan. V. Zakarauskui ir kun. Vytautui Mikolaičiui už 
patarnavimą koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse;

Al. Braziui už giedojimą bažnyčioje. Dėkoju Liet, 
fondui ir mišių aukotojams.

H Gili padėka priklauso karstanešianis — ramovėnams A. 
įjj Juškevičiui, AL Repšiui ir mieliems šauliams-šaulėms, gyvų 
Hgėiių žiedais apibėrusioms velidnio karstą.
ĮĮB Dėkui ramovėnui Ed. Vengianskui, suorganizavusiam ir 
^pravedusiam iškilmingą atsisveikinimą koplyčioje.
m širdingai dėkoju už prietelišką nuoširdų patarnavimą 
Hvelionio laidojimo reikalu Jūratei ir Ed. Jašiūnams, Z. Juške- 
jSvičienei, Reg. Jui. Matiniams, A. Repšienei.

I>a<iėka priklauso ir laidotuvių direktoriui I). Petkui ir jo 
IjSpadėjėjui už laidojimo reikalų sutvarkymą ir už tvarkingą 
M PaLbd°jBną. •

karsto; 
[religinį 
solistui 

I Tautos

Liūdinti žmona —
ANELĖ ŠIPAILYTĖ AMBRAZIEJIl

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

į | 'trys moderniškos koplyčios
i I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— ii Ui ~Tfcr»i uTirtu "h—irFii ritfjrtTiUftTii

VANCE FUNERAL HOME
j 1424 South 50th Avenue

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TREJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai: 

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

(Aikštės automobiliams pastatyti 

r........ m it

STEPONAS C. LAUK IK SUNŪS

^424 b y Ui dTKMJari 'ClZAi
SUUTHVYES1 HIGH VY AI, ruiue Hib>, (ii, f?4“44A»

I P. J. RIDIKAS
j So. HAUiTED STREET feL IAtūj /-m,

;--------------------------------- --------------------------------------------------- .

BUTKUS - VASAITIS !
1446 So. 50th Avė, Cicero, HL TeL: OLympic

I PETRAS BIELIŪNAS
į *348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfxyetU 1-3571 !

j  Į 

j GEORGE F. RUDMLNAS »
1 3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tei-: YArd> 7-1138-1131 j

Naujienos, Chicago, III. — Sal.-Mon., Jan :«I-Feh. 1. 1982



Iš PAVERGTOS LIETUVOS
MIRĖ AGR. PROF. J. PET

RAITIS
1981 m. gruodžio 26 d., eida

mas 84 metus, ok. Lietuvoje mi
rė agronomus prof Juozas Pet
raitis, iki 1980 m. dirbęs Žemės 
ūkio akademijoje.

Gimęs 1897 m.sausio 24 d. Dva 
rininkų km., Radviliškio raj., J. 
Petraitis 1926 m. baigė žemės 
ūkio akademiją- Iki 1941 m. dir
bo Plungėje ir Gruzdžiuose, o 
vėliau profesoriavo žemės ūkio 
akademijoje. Jis buvo žymiau
sias Lietuvos galvijų žinovas.

Prof. J. Petraitis parašė ke
letą knygų ir apie 500 mokslinių 
bei populiarių straipsnių.

NELAIMĖS PER GIRTA-
: VIMĄ

Per suruoštą “blaivumo kon
trolę”, kuri tęsėsi 10 dienų, Lie 

‘ tuvoje* sulaikytas 871 neblaivus 
vairuotojas.

Per tris gruodžio savaites eis
mo nelaimių metu 26 žmonės 
žuvo ir 138 buvo sužeisti. Po au
tomobilio ratais pateko gana 
daug ir pėsčiųjų, kai kurie bū
dami neblaivūs.

fabrikų atliekas, — susirūpino 
Niujorko valstijos fabrikan
tai, prispausti gamtos apsaugos 
įs4aty!nų.

Valstijos universiteto moksli
ninkai patarė sulipdyti jas į 30 
kg. sveriančius blokus, ir sume
tus į vandenyną, sukurti dirbti
nius rifus, kad juose imtų veis-j 
tis žuvys, pramoninės žūklės 
verslininkų ir žvejų mėgėjų 
džiaugsmui.

Kai 18 tūks. blokų, iš viso apie 
540 tonų svorio atleikų. buvo su j 
versta į vandenyną, po kelių j 
dienų nusileidę tenai narai rado ’ 
dirbtinus rifus jau apgyventus
— tarpp blokų >r aplink juos 
zujo kelių rūšių žuvys. Neilgai į 
trukus rifus pradėjo aptraukti t 
kalkinis apnašas iš tūkstančių 
mažyčių gyvūnėlių, kurie prisi-j 
tvirtino čionai gyventi ir mirti,!
— rašoma žurnale “Science Di-|
gest”. Į

(Iš Eur. Liet.)

OK. LIETUVOJE DAUG
SNIEGO

Metrologijos biuro pranešimu, 
šiemet ok. Lietuvoje labai daug 
$riiego, 2—3 kartus daugiau, ne- 

: gu normaliai būna sausio pra
džioje. Oro temperatūra labai 

^vyruoja, bet didelių šalčių dar 
nebuvo.

_ ŽUVYS TARP ATLIE

KU r dėti anglimi kūrenamų

ENERGY 
WISE

to once a day, after the 
waning meal, and cut 
excessive use of water

tart be * *qm Lmk(

905, St. Petersburg Beach, Fla. i 
33706 arba tel. (XI3) 367-4213. j 

Vasario 7-tą bus Chicagos 
vyčių ruošiamas “Lietuvos Atsi
minimų” banketas Martinique] 
salėje, 2500 West 91th Plac?..I Jame bus pagerbtas Vanagaitis 1 
ir ‘‘Margutis”. Susipažinimas ’ 
prasidės 4:30 vai. popiet, pietūs 
5:30 vai. Kaina asmeniui 20 dol. 
Daugiau informacijų galima

; gauti paskambinus FR 6 (‘>4X9.

Prieš stichijąJONAS TRIČYS

DRABUŽIAIS PARODOMAS 
IŠKILUMAS IR PADĖTIS

rife

Socialinis iškilumas, išimtina 
padėtis, beveik visida žmonių 
yra rodoma drabužiuose, apsiren 
gimė , puošmenoje.

Moterys rengiasi rečiausius 
kailius, didelės vertės brangeny
bes, prabangingas medžiagas.

Vyrai savo išore kitais būdais 
parodo skirtumą.

Ši psichologinė ir socialinė ne
lygybės pavaizdavimo priemonė 
pastebima ir pas laukinius 
žmones bei senuose istorijos am- 

i žiuose.

MjhmL — Pirdevlmvl „ Kamai, Žemi — PartUvirac 
tSAL ESTATE FOR SALI } REAL ESTATE FOR SALI

__ _ -T_r-L—_--- - ------------— *

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cerinak Road Chicago, UI. Tek 847-77

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

j riaus išlaidoms padengti: Pra- 
] nas Butvinas, iš Bridgeporto,

— Sekantieji skaitytojai lan- • Chicagoje — $10; MaryKučins- 
kėsi Naujienose. Dėkui už vizi-;kas> iš Stoughton, Mass. — $10; 
tą, prenumeratos pratęsimą ir! Antanas Virkutis, iš Cicero, III. 
po $5 paramos Naujienoms: j _ ęiO; Jonas Girdžiūnas, iš 
Pranas Ramonaitis, iš Brighton! Union Pier, Mich. — $f0; po $5 
Parko, Kazys Rožanskas iš Mar-1 aukojo: Antanas Bendoraitis, iš 
quette Parko ir Vytautas Pake- Marquette Parko') Bronė Kaselis, 
turis iš Brighton Parko.

— Helen Šidlauskas, iš Mar
quette Parko, Chicagoje, pratęsė 
prenumeratą vieneriems metams 
ir pridėjo $30 Naujienų para- ; 
mai. Nuoširdi padėka.

— Jonas Indriūnas, iš
quette Parko', pratęsdamas pre
numeratą metams, atsiuntė $10 i skaitytoja, mirė š.m. sausio’25 d. 
Naujienoms paremti. Per p. Ind- j Užjaučiame josios sūnų Adolfą, 
riūną gavome $10 auką iš Liet, j SJ’venanlį Chicago, I1L 
Paštininkų Sąjungos. Dėkojame.

— Albertas Kehlertas.
cine, Wisconsin, lankėsi Naujie
nose. Dėkui už aplankymą, nau
dingus pokalbius, prenumeratos 
pratęsimą ir $10 Naujienoms pa
remti.

1

Medžiotojas, nušovęs ypatingą 
žvėrį, papuošdavo save retu kai
liu ir žvėries dantų apykaklę pa- 

į kabindavo ant kaklo.
Laikui bėgant, socialų ir rie-

$10; J. Plienaitis, iš Brighton , 
Parko, .Chicago]e — $5; Dcmi- j 
celė Bubelis, iš Rockford, Ill. — 
$5; Bruno Michelevičius, iš Sa
rasota, Fla. — $5; Edward Kap- į džiaginj išskirtumą ypatingai pa 
tein, iš Brighton Parko - $5; Į mėg° rodyti moterys, brangiai 
P. Dambrauskas, iš Hct Springs, j kailiais, deimantais ir kitOKio- 
Ark. — $5; S. Adamcnis, iš Lcsjmis puošmenomis, parodydamos
Angeles, Cal. — $5; Martha Ma
siulis, iš Evergreen Park, Ill. — 
$5; Rose Mačernis, iš Marquette 
Parko — $5; po $2 — A. Bal-

. nj 
$4. Antanas Audronis, iš Glendale, į

, California. Dėkui visiems.

savo pirmenybę-
iš Chicago, Ill., St. Raštikis, iš
Los Angeles, Calif., ir Jonas Raz-

j m ūkas, iš 18-tos gatvės apylin
kės; Vladas Vaitiekūnas, iš St.' chunas, iš Chesterton, Ind. 
Petersburg Beach, Fla., 
Nuoširdi padėka visiems.

Mar-’ — Anna Sipavich, iš Los An
geles, Calif., ilgametė Naujienų

— A. Kuras, iš Marquette Par
ko, rašo: “Gerb. Naujienų Re
daktoriai ir Leidėjai! širdingai 
linkiu Jums ištvermės kovoje su 
Įvairiaspalviais bendradarbiai!to
jais su okupantu ir melagiais - 
šmeižėjais. Iš šių 70 dolerių, me
tinei prenumeratai bus $45, o li
kusieji — Naujienų paramai.” 
Nuoširdi padėka už nuolatinę 
paramą.

— Sekantieji Naujienų skai
tytojai atsiuntė aukų kalendo-

- Apol. Varnelis, iš Do\va- 
iš Ra-lšiac> Mich., pratęsė prenumera

tą metams ir pridėjo $20 Nau
jienoms paremti. Dėkojame.

— Dėkui Stasiui Skorupskui, 
iš W. Blo’omfield, Mich., už anks
tyvą prenumeratos pratęsimą ir 
už $10 auką kalendoriui.

— Bronius Sedleckzas, iš Chi
cago, III., lankėsi Naujienos. Dė
kui už vizitą, prenumeratos pra
tęsimą ir $10 Naujienoms pa
remti.

— Sekastieji Naujienų skaity
tojai, pratęsdami prenumeratą, 
pridėjo aukas kalendoriui: P. 
Pagojus, iš Detroit, Mieli., —

KAIP DUOSNUS ŽMOGUS 
PAPUOLĖ BĖDON

l

Kanado'j gimęs Muskepon gy
ventojas norėjo atiduoti visas 

j savo gyvenimo santaupas — 30 j
- Eugenijaus Kriaučeliūno1 tdkst dcleri^ ~-Amerikos vai-, 

vardo jaunimo premijai paskirti Į džiai, kaiP ,Padėk? ^ž. tai’
* inQ1 4. • i ■- .. j jam leido čia surasti laime. Pon-*uz 1981 metus jury komisiją su- J 1

daro’: kun. A. Saulaitis, S.J. — 
PLB atstovas, 
tuolis — Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos pirmininkas, Vir-!
gus Volertas — Amerikos lietu-Į 
viii jaunimo sąjungos pirminiu-j 
kas, ir Vida Jonušienė bei Jolitai 
Kriaučeliūnaitė — Kriaučeliūnu; 
šeimos atstovės: Jury komisijoj 
posėdis įvyks š.m. vasario mėn. 
6 diena.

cija pranešė, kad sekantį mėn^auiams, o.a. — , . . . , . ir- a, i v si Probate teisme buvo’ įsakyta:, Gintaras Auks- . _ v. • „ ~ ij ištirti šio 57 metų amžiaus žmo
gaus proto stovį.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

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

American Travel Service Bureau
>727 S. Western Ave., Chicago, Hl- G0543

Telef. 312 238-E787
» XemoknaM -pttinixriiM* nžaknnt lėktuvu, traukiniu. JmHti kelio- 

Blq vieibu&u tr autonJobiUu nuomarimo rezervariia?; Parduoda-
kelionių draudimui; Organizuojame keliones j Lietuva ir kitus fc'gjtur 

SuoĄroae iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikdame into** 
mscij&i visais kelionių reikalaU.
_ » Taupykite riedami Chartered lėktuvais tik reoervuon rietaa 
lt moto — prlei 45 - 60 dienu.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimu^

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

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

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Guasen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai- Tik _
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

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

18.00

83.00

42.00

17W 8e, HALSTED ST, CHICAGO, IL

Skambinti YA 7-9107

A. ir A. Masioniai — 
Kęstutis Opanavieius 
— 20 dol.; po 10 dol, 
Z. Linkevičiai (Oak-

Surado pasiteisinimą
Kunigas, eidamas per mieste

lį, pastebėjo žmogelį, geriantį 
“skaidriąją” iš bonkos.

— Kam tu geri degtinę, mano 
sūnau ? Argi nežinai, kad ji yra j 
didelis mūsų priešas?

— Gali būti, bet juk Kristus 
aiškino, jog reikia mylėti priešą 
kaip patį save.

--- A. A. Leono Opanavičiaus 
atminimui pagerbti aukojo Tau
tos Fondui: U. Opanavičienė —- 
200 dol.;
25 dol.;
(Alberta)
— P. ir
ville); M. ir L. Garbačiauskai, 
A. ir T. Sekoniai, P. Kirstukas, 
ir kiti po mažiau. . Iš viso suau
koja 340 dol.
Wasaga Beach, Ont. Canada

Tautos Fondo Įgaliotinis. Jal 
(Pr.)

GERAS GYDYTOJAS
te-— Ar tavo žmona vis dar 

bėra nervinga ir isterikė?
— Kur tau! Gydytojas tą vis

ką greitai pašalino.
— T) kokiu būdu?
— Labai paprastai. Pasakė

;og tok;os atakos yra senat
vės ženklai

— Skubiai ieškoma nuolatinėj — Raudonosios brigados na- 
virėja (vieną karta per savaite) ! dauguma džiaugiasi, kad Pa
st. Petersburgo Lietuvių klubui, duvoj nenušautas generolas Do- 
Prie klubo yra gražus butas (su zier- Jei būt,i buv^s nušautas, 
baldais) apsigyvenimui Dėl in-j J’ems grėsusi mirties
formaciiu kreintis na? klnUn bausmė.formacijų kreiptis pas klubo 
pirmininką A. Armalį šiuo ad
resu: 7100 Sunset Wav, Aut. w y x — šiaurės Chicagos knygo'ms 

spausdinti bendrovė davė Illinois 
prokuratūrai 400,000 dol. kovai 
prieš vaikų prievartavimą.

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

3 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

į Su 815,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefone nu
merį'automatiniame aparate.

i

Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

saomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
DĖMESIO!

/"■ ——■ ■ .mnr
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

D Ė M E S ! O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTO, 
Tiktai^ $120 pusmečiui automob 
Liability apdraudimas pensini 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4445 So. ASHLAND AVL 
Tel. 523-8775

Dengiame ir taisome visu
šių stogus. Už darbą gai 
tuojamę^ir esaifnė apdrau

ARVYDAš^ciaA
' 6557 S^ Tahnėm Ąvenųi 

? Chicago, lt 60629 į
434-9655 dr737^17

i Laikrodžiai ir brangenybs
Psurdavimai ir Tafcymsg

2646 West S*th Street 
TeL REpublIc 7-1941

Th ■ -----

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Av»n 

į Chiciso, III. 60631. T«l. Y A 7-5S

iii imi ....
M. š I M K U S
■ , Notary Public.

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-74,
Taip pat daromi vertimai, ginui 
iškvietimai, pildomi pilietybės pi 

šymai ir. kitokie blankai.

F. Zspolifi, Afenf
W. Wth St 

Fvflrj. P»rių UI. 
40642, . 42<-S654

Stale Farm-He yg Caswfty

yn aeniauria. oidtausG Ir turtingiausi lietuviu trstemalinė ar- 
tmisaetįa. lietuviam* ižtikhnai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — «tUekx kultūrinių darbui, gelbėti tr kitiem*, kurie tu« 
Girtus (tirta-

8LA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILDONUS doleri*

SLA — apdrauffia pigiausiom*? kalnomia. SLA neiefko pelno, na- 
rumr patarnauja tik aarižalpos pagrindu.

Kiekvienai lietuvis Ir lietuviu nH
Sukvienijime apsidrausti iki $10.000.

®LA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančia® 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

«La — vaiku* apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudoa rūmą temoka tik $3.00 metama

5LA — kuopq vyra vUo«e lietuviu kolonijoje. Kreipkite 
| savo apylinkės SLA kuopn veikius jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA isZrašytL

Gallta kreipti* tr tiesiai | SLA Ontrc

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

T<

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daui 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomū 
formomis.-

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines Open or no charge. 

Free estimates.
735-6361

' —8—11 1"1

i . Adventas
: GINTARAS CEPSNAS

Dirbo valandos: nuo 9 vaL
, iki 6 taL vak. šežtadienj one

9 vaL ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal suaitariinx

TO. 776-5162 arba 7U-51I
U4S West 63rd Street

ChloMrt, m- 10621
. ....... ................... .

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Av^. Chicago, IL 60629,

— Minnesotos universiteto gy- 
dytdjai išaiškino, kad kraujuje 
esantis liemoglobinas užmuša į 
kraują įsibrovusias bakterijas. 
Hemoglobinas pradeda bakterijų 
naikinimo darbą tuojau, vos 
bakterijoms įsibrovus į kraują.

Į JOHN GIBAIUS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
I (312) 776-8700

— Vietoj išėjusio pensijon ad
mirolu II. Rickover, parinktas 
toms pačioms pareigoms admi
rolas K. R. McGee.

6 Naujienos, Chicago, Ill 3O-F0, 1 Į4




