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IEGANO NEBIJO
SOVIETINIAI KARO NUSIKALTĖLIAI

Prof. dr. Ant. Musteikis at
siuntė ALTui kopiją 1945 metų 
rugpiūčio 8 d- Londone JAV, D. 
Britanijos, Prancūzijos ir Sovie
tų Sąjungos pasirašytos sutar
ties, kurioje aptariama, kas yra 
karo nusikaltėlis ir numatoma 
tų nusikaltėlių teisimo proce
dūra. Pagal to susitarimo nuo
status ryšku, kad karo nusikal
tėliais reikia laikyti ne vien Rib- 
bentropą ir kitus vadovaujan
čius nacius, bet taip pat ir Mo
lotova bei aukštuosius to meto 
Sovietų Sąjungos pareigūnus, 
kurie nusikalto taikai, kurie 
nusikalto deportacijomis, darbo 
vergų stovyklų įvedimu, kalinių 
žiauriu laikymu, privačios nuo
savybės grobimu, nežmoniškais 
veiksmais prieš' civilius; perse
kiojimais dėl politinių, religinių 
įsitikinimų.

Prof. Musteikis-'kelia mintį, 
kad jeigu JAV skyrė 2.3 mil. 
dolerių ir pasamdė 20 advoka
tų, kad ieškotų ir teistų karo 
nusikaltėlius.

DAUGIAU ŽINIŲ 
APIE MARSĄ

TORONTO, Kanada.— Moks
lininkai Harold Mazursky ke
lias valandas aiškino suvažiavu
siems geologams ir astrono
mams apie pačias naujausias 
mokslo žinias Visatoj. Dr. Ma
zursky yra Marso' specialistas- 
Jis papasakojo naujų dalykų 
apie Marsą, ko iki šio meto 
mokslininkai nežinojo.

Dr. Mazurskis, dirbantis su 
JAV Geologijos institutu, pra
nešė, kad jie yra gavę papildo
mų žinių apie Marsą. I Marsą 
prieš penkerius metus buvo pa
siųstas Vikingas, kuris turėjo 
siųsti žinias ištisus rnętus. Dak
taras Mazursky pranešė, kad tas 
Vikingas dar ir šiandien tebe- 
siunčią žinias iš Marso. Sakoma, 
kad nėra tokio' Marso kampelio, 
apie kurį Vikingas būtų neat
siuntęs mokslininkams svarbių 
žinių.

Nustatyta, kad Marsh pąvir-
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Užvakar Amerikos elektoriai oficialiai šioje salėje išrinko Ronald Reaganą JAV 
•prezidentu. Jis bus prisaikdintas, sausio 20 dieną. Tą pačią dieną bus prišalk-, 

dinti naujai išrinkti senatoriai ir Atstovų Rūmų nariai-

ATŠAUKĖ MULOS CIIOMEINI 
KALBA KRAŠTO GYVENTOJAMS

3 - - -i • ' Nustatyta, kad Marso* pavir-žyta.. refca ^plėsti akcųa. k:..i fius led„ „.„i,
.ir Sovietų Sąjungos karo misi- ■ ■ * - J
kalteliai būtų traukiami atsa
komybėn. : f .

PREZ. REAGANO LAIŠKAS
DR. K. ŠIDLAUSKUI

ne, bet prieš du milijonus metų 
Marso paviršius buvo dengtas 
vandeniu. Tas vanduo dar ir 
šiandien tebėra Marse, tiktai jis 
yra suledėjęs." Marse yra didėli 
suledėjįasių vandens įgnalai.

Naująjį ; prežidenTaft' Ronald j Tame^Mhdėiiyje galė^^bĄli 
Reagan Amerikos -Lietuvių Ta-; gyvybę.;:M^o;^ūurės -saštga^s 

. rybos vardu Jpasveikiūd’pirmi- yra deftgtąs sniėiiu'. j
ninkas dr. Rąžys Šidlauskas.
Prez- Reagan atsiuntė padėkos

NANCY REAGAN PAREIŠKIMAI
SUSILAUKĖ SPAUDOJE KRITIKOS
BŪSIMASIŠ ^REZTOENTAŠ>ARE!SKSpKAD? LAIK^'

RAŠČIŲ APRAŠYMAI NEATITINKA TIKROVEI

DAKTARAS RUGE VYKS 
Į BALTUOSIUS RŪMUS

klau-
Irano 
buvo

— Californijos vaisiams gali 
laišką, pažymėdamas, kad pa- pakenl^i'Havajų muselės, turis- 
lankūs sveikinimo žodžiai jam Į tų atvežtos. Ypatingai jų daug 
daug reiškia akivaizdoje prieš atsiradoClanaapskrityje.Cali- 

fomij a , užaugina vaisių už 12 
bilijonų dolerių. .

— Aktorė-D. Day,, išgyvenusi 
apie 5 metus' šu.ketyihtūoju vy
ru Barry Comden, skiriasi dėl 

| nuomonių skirtumo. .
i ....... • •
1

daug
akis stovinčių uždavinių.

Siusdamas savo sveikinimus, 
prez. Reagan pareiškė, kad j iŠ 
palaikys šiltą ryšio jausmą ir 
ateityje. * * *

KONGRESO BIBLIOTEKAI 
APIE LIETUVĄ

Kongreso biblioteka atsiuntė 
pranešimą ALTui, kad nori 
gauti kiek galima daugiau leidi
nių apie etnines grupes. Tie lei
diniai gali būti parašyti anglų t 
ar kuria kita kalba. Biblioteka Į 
sutinka ir pirkti tinkamus leidi
nius. Reikia pranešti: autorius, 
antraštė, leidėjo ir platintojo 
adresas, išleidimo metai, pusla
pių skaičius ir kaina.

Rašyti adresu: Exchange and 
. Gift Division, Etrnic Unit, Li

brary of Congress, Washington, 
D.C. 20540.

_ (ALTo. Inforinacija)

—Illinois gubernatorius James 
Thompson ir Čikagos merė Jane 
By me dalyvaus prez. Ronald 
Reagano inauguracijos bankete-

;WASHINGTONAS. — Wa- 
chington Post ir kai kurie kiti 
laikraščiai niekuomet nebuvo 
palankūs Ronald Reagariui rin- 
kįminėš'j^Ampanijos metu. Dą.

-s’ J.'. . » •

jie- mielai spausdina' abejo
tino tikrumo istorijas. Tų laik
raščių korespondentai mėgsta 
klausimais provokuoti būsimą 
prezidentienę Nancy Reagan ir, 
spausdindami tik dalį atsakymų,- 
sukuria nepageidaujamas istori
jas.
•: Prieš porą savaičių laikraščiai 
•Įdėjo būsimos prezidentienės pa
reiškimą, kad dabartinis prezi- 

.d.entas Carteris išsikeltų iš Bal
tųjų Rūmų, prieš inauguraciją 
ir leistų naujam prezidentui pa- j 
ruošti butą- Tikrumoje tas pa- j 
reiškimas išėjo iš kalbos, kad ji 
prezidentą numato išsikelti iš 
Baltųjų Rūmų prieš baigiant 
prezidentavimą ir leisti nauja-

jam prezidentui įsirengti savo 
gyvenamas patalpas prieš sau
sio 20 d.
Nieko nuostabaus nėra būsimos 

pirmosios leidęs pareiškime, 
kad ji laiko stalčiuje mažą gink
lą savo apsaugai, kai vyro nėra 
namuose. Tai tik dabartinio kri
minalo siautėjimo tragiškas ir 
atviras pavaizdavimas, tačiau 
laikraščiai šį dalyką išpučia ir 
nepalankiai vertina.

Būsimam prezidentui paskel
bus James S. Brady Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorium,' o jo 
asistente Kama-Small, Washing 
ton Post rašė,/kad Nancy Rea
gan sakė, jog ji “pakankamai ge 
rai atrodo”. Korespondento klau 
siama, kaip jai patinka Brady, 
atsakė, kad jis yra absoliučiai 
puikus ir ji yra tuo patenkinta.

Ronald Reagan pareiškė, kad 
šios istorijos yra sufabrikuotos. 
Nancy Reagan sakė, kad ji nie
ko panašaus nepareiškė.

IRANO VALDŽIA, PAPRAŠĖ PAAIŠKINIMŲ 
IR GARANTIJŲ KITOMS IRANIEČIŲ SUMOMS

TEHERANAS, Iranas.—Tvir
tinama, kad mula Čhomeini, ga
vęs paskutinį prez. Carterio pa
siūlymą suimties 52 amerikie
čiams išleisti į Ameriką,, priėjo 
išvados, kad suimtus amerikie
čius reikia išleisti ir priimti pa
siūlymą suimtiems 52 amerikie- 
lijono šacho išvežtų pinigų, tai 

į jis leido išleisti amerikiečius- 
•Jis pats, kalbėdamas didelęs 
Irano šventės pi'oga, paskelbė, 
kad jis leido išleisti amerikie
čius.

Tas Chomeinio pranešimas 
per radiją sujaudino visus vy
riausybės sluoksnius ir parla
mento sudarytą komisiją ame
rikiečių likimu bei kitais 

Išimais rūpintis. Tačiau 
Į premjeras ir parlamentas
nepatenkinti. Vadinami funda- 

CHICAGO, Ill.— Ronald Rea- mentalistai nutarė reikalauti 
gan jau yra sudaręs veik visą’^Ju paaiškinimų. Jie bijojo, 
savo kabinėtą. Penktadienį .Se
nato užsienio reikalų komitetas 
pradės klausinėti, naujos vyriau
sybės kandidatą Valstybės sek
retoriaus pareigoms. Kai kurie 
demokratai* Senate buvo pasiry
žę smarkiai pakamantinėti rėę-r 
nei olą A. Haig. Dabar aiškėja; Kpįhisiją važaivo pas Čhomeini 
kad, galimas daiktas, generolas Į jr prašė atidėti norėtą pasakyti 
l lig nebus taip jau-stipriai klaįi- j Laiba, • Čhomeini, matydamas 
sinėjamas, nes; jis liktai pildė . fundamentalistų susirūpinimą, 
savo viršininkd nurodymus. ;;. sutiko kalbos nesaky1i ir lauklj 

Spauda skelbia; kad į Baltuo- {paaiškinimų. Tuo tarpu Cbo- 
sius Rūmus atvyks; gydytojas Įniein? pabrėžė premjerui ir par- 
Daniel Ruge, neurologas, geras lamentui. kad Iranui labai rei- 
ponios Nancy Reagan pažįsta- kalingi doleriai. Prez. Carterio 
mas ir jos ] 
tųjų Rūmų gydytojų. Savo laiku 
jis-buvo Veteranų adjrpnistraci- 
jos gydytojas ir kurį laiką turė
jęs savo ofisą Chicagos apylin
kėje. Dr. D. Ruge yra 63 metų 
amžiaus.

ILLLNOJAUS ATOMINIŲ ., 
JĖGAINIŲ BĖDOS

Illinois valstijoje apie 50 nuo
šimčių elektros energijos gauna
ma iš ato'minių jėgainių. Laikas 
nuo laiko vis atsiranda įvairių 
sutrikimu, atominiu nuodu išsi
veržimų. Kalėdų rytą nedidelis 
kiekis atominių nuodų prasiyer- 
žė iš Edisono elektros bendro
vės Zion vietovėje esančios ateč 
minės jėgainės. Užnuodytas van
duo buvo išleistas iš tanko ne vi
sai išvalytas nuo atominių nuo
dų. Nuodų stiprumas tesudarė 
2 proc. Atominės Priežiūros Ko
misijos (NRC) leidžiamo kiekio.

Kitas panašus įvykis pasitai
kė Dresdeno, netoli Morris, III., 
atominėje jėgainėje. Pirmadienį 
nedidelis kiekis radioaktyvių ga
rų prasiskverbė. Esant dideliam

kad amerikiečiai dar kartą gali šalčiui, garai virto sniegu ir iš- 
juos apgauti? -•

Premjeras A A. Rajai įtiki
no vyriausybę ir parlamento 
komisiją, kad reikia dar kartą 
prašyti paaiškinimų ir gauti 
prezidento, Carterio garantijas.

krito prie jėgainės. Susidarė 
apie colį užnuodyto sniego- už
imančio apie 50 kvad. jardų. Jė
gainės žmonės tą sniegą sutvar
kė pagal gautas instrukcijas. 
Atominės priežiūros komisijos 
atstovas, patikrinęs, patvirtino-, 
kad tai nesudarė sveikatai pa
vojaus, bet tų įvykių pasikar
tojimas pradeda kelti neranfu- 
mą gyventojų tarne, žmonės no
ri, kad būtų atkreiptas didesnis 
dėmesys Į apsisaugomąsias prie
mones. c / .

> — Krikščionių Teologijos aka
demija Lenkijoje suteikė evan
gelistui Billy Graham teologijos 

• garbės daktaro laipsnį ir jį įtei- 
’ " kė Varšuvos baptistų bažnyčio
je- • r*

... - KĄLENDORĖLIS
‘ - 'Sausio ' 8: ■> Gintėj Vilintas, 
? Alekšofa, Nemira, Vclotas.

7:1 1437
;u.‘:i>©rascžaItaa,s3nigVsY

POLICIJA LYDĖJO TRIS 
MERGAITES Į MOKYKLĄ
ALEXANDRIA, La. — Fede

ralinis dislrikto teisėjas Nau
man Scott įsakė tris mergaites 
vežti autobusu 15 mylių į mo
kyklą, kurioje dauguma yra 
juodųjų mokinių. Už dviejų my
lių nuo jų namų yra Buckley 
mokykla, kurioje dauguma yrą 
baltųjų mokinių.

Louisianos valstijos teisėjas 
Richard Lee pasipriešino tam 
teisėjo Scott įsakymui ir įsakė 
valstijos policijai lydėti tas mer
gaites į Buckley mokyklą. Dar 
nurodė, kad jeigu kas ndrs ban
dytų tam priešintis, tai policija 
privalėtų jį areštuoti.

Teisėjas Lee sako, jog šis 
klausimas priklauso valstijos 
jurisdikcijai, nes liečia šeimos 
teisę-'

Antradienio rytą tos mergai
tės vėl buvo atlydėtos į Buckley 
mokyklą. '

MNB11

* Naujosios Zelandijos vandenų pakraščiuose skilęš <- 
ituEš diddis -aknAio, vadinamas KiiDiidiu.-i:- .a.

■ Antradienį į Hamburgą su- 
į pa-; važiavo apie -4,000 nacių 

ųgerbti miraij ,adm;. K. Doe

parinktas’būti Bal- j pasiūlyti pusšešto bilijono dole- 
įvdytoui. Savo laiku I rill ne tik palengvins padėtį, bet 

ir ■. padės laimėti kurą ’ prieš Ira
ką. Chomeini išdėstė jiems savo’ 
nuomonę apie amerikiečių lai
kymą, ir pridėjo apie reikalą 
greitai spręsti amerikiečių pa- 
1 aidimo klausimą.

Irano vyriausybė tuojau stne- 
dagavo ilgą lapą naujų paaiš

BYLOS DĖL LĖKTUVO 
KATASTROFOS

—. Teisėjas Francis Mahon 
nubaudė 43 metų Billie Stamps 
kalėti ,15 metų ir jo brolis Hill
man gavo 12 metų kalėjimo 
baudą už platinimą kokaino ir 
heroino narkotikų. Prokuroro 
padėjėjas Steven Puiszis prista
tė įrodymus, kad jie turėjo virš 
30 gramų kokaino ir todėl jte 
turi būti baudžiami ne mažiau 
kaip 6 metus kalėjimu.

CHICAGO. — 1979 m. gegu-1 tinimų ir prašė tuojau juos at 
žės 25 d. McDonnell Douglas 
korporacijos statytas DC-10 lėk
tuvas, operuojamas American 
Airlines bendrovės, nukrito Chi- 
cagos O’Hare aerodrome ir ne
laimėje žuvo visi 271 keleivis. ' reikės, tai 52 amerikiečius lai 

1 kvsime dešimt metu, l>et rne 
juos paklupdysirne.. • Jie turi 
mums atlyginti už padarytas 
skriaudas.

Premjerui labai nepatiko R 
Reagano palyginimas daharti 

. nės Irano valdz.io prie barbarų, 
i pagrobusių amerikiečius ir rei-

sakyti, tuo tarpu premjeras, 
vietoj mulos Choni . inio, pasakė 
tokias mintis per radiją:

Mas.Reagano nebijome, - 
pareiškė M. A. Rajai. -- Jeigu

— Irano prezidento Bani Sadr 
pusbrolis buvo atvežtas 
Yorką, kur apgydyta jo 
janti širdis- Jis stebisi 
kos ligoninių pažanga.

j New 
šlubuo- 
Ameri-

Tuojau teismuose atsirado šim
tai bylų.

Gegužės mėn. teismas padarė 
sprendimą, kad American Air
lines kompanija negali būti at
sakinga už taip vadinamus puni- 
tiv damages, tar yra — negali 
būti baudžiama už neatsargu- Į už suimtuosius atly-
nią, bet lėktuvo sta tytojas gali į ginimo. Vėliau Ronald Roaganas 
būti laikomas atsakingu. Dabar kitaip interpretavo palyginimą 

. n . Ji n ouMri rk i Iri /S ’   » _ . . .jpeliacijos teismas panaikino 
žemesnio teismo sprendimą ir 
nutarė, kad ir lėktuvo statyto
jas neatsakingas baudžiamiems 
nuostatams, tai yra — negali
ma iš jo ieškoti baudžiamųjų 
nuostolių.

Baudžiamaisiais nuostoliais 
siekiama bausti statytoją tais 
atvejais, kai jis nerūpestingai 
atliko darbą, kad ateityje būtų 
atsargesnis. ~

lieškinūi, taip vad. kompen
sacijos-nuostoliai gali būti teis- 

Doėnitz. mo kaliu ieikotni. s .

— New Yorke antradienį auk
so uncija kainavo $598.

reikalingi pinigai, negu 
amerikiečiai. Yra pa
manyti, kad djbartinė 
yra pasiruošusi suim- 

išleisii. Premjero prašo-

labiau 
suimti 
gi indo 
valdžia 
tuoSius
mi paaiškinimai jau pasiekė 
Washingtons. Prezidentas Car- 
teris juos studijuoja ir tudjaū 
praneš atsakymą. Tvirtinama, 
kad iraniečiai nori garantijų, 
kad pinigai juos pasieks.

Premjeras Rajai taip pat pa
reiškė, kad į šį klausimą Alžiro 
atstovai neturės kištis. Iranas 
gali susižinoti tiesiai su ameri
kiečiais,' jokie tarpininkai čia 
jiems nereikalingi.

Valstybės departamentas pl-

'‘barbarai”, bet tas nepadėjo. 
Iraną taip pat pasiekė Reagano 
pasitarimas su karišku savo 
patarėjo, kas reikėtų daryti su 
dabartine valdžią pagrobusia 
grupe, nesilaikančia sutarčių. 
“Duok dvi ' Savaites savo pilie
čiams išleisti, o jeigu to nepa
darytų, tai skelbk karą“, buvo 
kario patarimas.

Matyt, kad premjeras girdė- reiškė, kad prašomi paaiškini- 
jęs apie tariamą Reagano už- mai neliečia principinių klausi- 
kliuaimą ir kariškio atsakymą, mų problemų, todėl yra pagrin- 
Nežiūrint.fundamentalistų noro der manyti, kad pavyks susitarti 
“pąklupdyti. Ameriką”, įUinf * su dabartiniais Irano vtddovaia.



J. VEmCLOVA

Lietuvos valstybėįLpradžios
giams į 
gimantas) zy, 
guvą, Lovatą etc.' Vieno te 
žygio metu (į Naugardą) Al, 
mantas žuvo “naikindamas Smu 
lenską ir Naugardą su 7000 ka\ 
riuomenės”.:. Anot rusų' met
raščio. jo (Algimanto) sūnus bu
vo Ringaudas (dar rašomas Rim 
gaudu.) Dr. Šliūpas (Liet. taut.
II.t.. 84p.) rašė: “Lietuvą valdęs

(Tęsinys)

8) Ch. Piehel (28-37): Rusų 
kronikos nurodė, jog Rimgau
das laimėjo dideles pergales su 
jų i.iisu) armijomis”. 1

b) r’iuf. A. Benedictsen (4- 
128): “Su juo (Rimgaudu) pra
sideda Lietuvos didingumo era”.

10) Dr. G. Storost (36-10): 
“P imas istoriškai žinomas lie
tuviu valdytojas yra Rimgau-. M imantas buvo stau^amai- 
das. kinis pasižymėjo ir laimėjo] „
kare su rusais, daugelį pavienių 
lietuvių padermių sujungė po 
savo valdžia”.

11) Dr. A. Budreckis (Dirva. į 
1966-IV-4 d.): “Ringaudas suruo j 
šė didelį žygį į žemgalę ir tiek > 
nuteriojo ordino žemes, kad po j 
to niekas nedrįso užpulti jo vals į 
tybės iki jo mirties”.

12) Prof. dr. J. Oehmanski i
(24-39): “Rimgaudas mirė prieš; svetimiesiems atrodė galingi. 
1219 m., buvęs toks galingas, jog l _J ’ 1 1
jam visoj Lietuvoj nebuvo ly
gaus. Jo sūnūs: Dausprungas ir 
Mindaugas.”

13) Prof. H. Spaull (The Bal- i 
tie States. London. 29 p.): “< 
vardas buvo Rimgaudas, Didysis j lių Mindaugą. Prof, dr/ P. Rau-

Gi apie Notimerą kalba prof, 
dr. V. Sruogienė (Karys, 1962, į 

I nr.): "Karalius Notimeras Lie
tuvos valdovas XI amž. Notime
rą patvirtina ir kitos išsilikusios 
žinios, kad Lietuvos istorijos 
priešaušryj. dar senai prieš Min 
dangą. Lietuva buvo organizuo
ta. turėjo daug valdovų, kurie

kad buvo karaliais tituluojami”

Aplamai visa reziumuojant, 
į gaunasi bendroji išvada: iietu- 
! vių tauta ir Lietuvos valstybė 

Jcj jau seniai egzistavo prieš kara-

linaitis (Liet. Dienos, 1966 m. spa 
lių mėn. nr.) konstatavo: “Lie
tuvių tauta ir Lietuvps valsty- 

Prof. dr R. Latham (20- Į bė. kaip tautos egzistencijos iš- 
“Taciau- Mindaugas ne-] i’nva. atsirado ir formavosi prieš 
nei pirmas, nei paskutinis Kristaus laikus, o ne vien vėles- 
dinastiioj.

Lietuvcs kunigaikštis. Jis būvė
tas asmuo, kuris telkė Įvairias 
lietuviu k’ltis į vieną tautą".

14)
398):
buvo
savo
Gudija priklausė jam (Rimgau-j ka (38 16) nurodė

Ištiki uju, visa j niais laikais". Prof- dr. A. šapo- 
“The sources 

dui). Gardmas, Minskas ir Vii-j of the period of Mindaugas inti- 
n.us buvo io vilnai užvaldyti. į rrate that he was no means- the 
Mogilevo (Mohilno) didysis mū-! founder of the state. Rather he 

prieš rusus buvo laimėtas | was its consolidator.^ who had 
Rimgaudo, kkas mūšis Žemaiti- a number of predecesors’’. 
ic: (Samof*etia) jo buvo laimė- 

orW vokiečiu riterius”.
15) Prof, E. Powell. (29-193):

”To meet' this crisis there arose • 
o eveat leader of Grand Duke i 
Rimgaudas, who succeed in wel- j 
dinrr a < .
bes into a more or less homoge
neous nat’-on". '•3 * :

16) Prof. dr. J. Roucek (31- 
177): ‘'The Lithuanians were 
organized Tito a Grand Duchy t 
bv Rimgaudas and then into a 
kingdom bv Mindaugas who cro 
wned king of Lithuania by the .. 
Pope I "recent IV in 1253”.

Apie Rimgaudo tėvą dr. A. 
Budrerkis (D:, va. 1966-1V 4 d.) 
taip dėstė: “Piimasis žymus; 
auksm/ėiu \ alJovas buvo A]g;- 

?'ikriausiai jis sumušė 
Kiievo karvedį Iziaslavą Vasil-1 
kaiti ties Gorodepu 1162 m. Al-į 
Imantas anjnnnė nemaža sričių 
ta*'p 1160 ir 1170 m- Jo kunb 
g;rkšt'ia buvo pirmoji Lietuvos 

vadovau-
Dvsnos 

aukštupį, kuris atidarė kelią žy-
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LIETUVIŲ GYVENAMAS PLOTAS 
ŽALVARIO AMŽIUJE 

(1800-600 prieš Kristų) 
IffwMj riba* Įy—ria

Waul U ) JM3W -7-

vo buv. Tautų Sąjungos 1920. 
IX. 20 d. rezc4iuciją-ir- jos-pirm. 
Bourgeois 1920. X- 1T d. raštą, 
reikalaujantį pasitraukti jiems iš 
Vilniaus krašto. Jokios rezoliu- 
cjjos neišvarys Sov’etų iš Lietu
vos, tuo labiau iš Karaliaučiaus 
krašto, kaip Jungtinių Tautų net ’ 
pakartotos rezoliucijos neišvarė 
izraelitų iš Jordano ar S r’o: 
žemių, arba Sovietų iš Afganis
tano. Tarptautinio Teismą spren 
dimus gali ignoruoti ir toks Irs 
nas. Žodžiai neveikia. T k kši
buvo pagrasinta sank-i’ot ’ i 
dėl invazijos į Lenkiją. tai So-
vietai susilaikė, laukdami pato
gesnio momento.

• DR. JONAS BALYS

SAMPROTAVIMAI apie lietuvių 
APGYVENTAS VIETAS

tas net Klaipėdos kraštas, kai

Mes galime už=i - • ’ ' •
sportu, braižydami būsim2s ■ im

tuvas ribas pagal savo pa^ridi- 
vimus. Tai tik Akcijos, savb'i’š- 
kas žaidimas. Mykolas Biržtfka 
ir Zenonas Ivinskis anuo metu 

. parašė ilgus traktatus apie L;e- 
tuvos idealias sienas. Ju svajo
nes gyvenimo tikrovė seniai su
griovė. Yra ir ilgas memorand”- 
mas, kurį 1967 m. paruošė mū
sų pačių “Commission to Sturly 
the Ethnograpihic Boundaries of 
Eastern and Southern L 
nia” (žr. Rytu Lietuva 198(1, 

' psl. 603-620. Ten pat psl. 547- 
601 yra perspausdinti M. Bir
žiškos ir Z. Ivinskio trakta^-Y. 
Viskas teoretiškai žiūrint labai 
gražiai ir įspūdingai atrodo mxi- 
sų akims. Tik žinokime vie^ą 

~ dalyką: tokiems traktatams “ir 
memorandumams nebvvn +-t- 
kiamas joks dėmesys praekvio ir 
nebus teikiamas ateityje tu. ku
rie nustatė ar nustatinės L etū- 
vos valstybės ribas. Tuščia vil
tis ko nors iš to tikėtis-

Valstybės s-’enoms 
istorinė praeitisfį^etun jeV-os 
reikšmės: Žratid-^i nraH-’^i ■ fe . ■
nieko nereiškiu. įi’ėi •prM kn’-j 
pusantro tūkstančio mo-n bri
tiški galindai, buvo didelė tauta, 
gyveno plačiose žemė^ mrip -P- r-j 
vos .ir Okos upių, siekė netoli 
Maskvos, o vėl au slavišku kri
čių buvo nustumti į Vakarus,

. Man nežinomas J. Tijūnas ap- teritoriją ir ginklu gynė savo’ 
šaukė .mane -‘Naujienose” (198Ū. laisvę. Buvo Versalyje pažadė- 
XII. 19)/Tautiniu degeneratu”,:
nes aš siūlęs atsižadėti “Mažo* Lietuva susitvarkys, — o vistiek 
sios Lietuvos” anapus Nemuno, ' reikėjo“ jį ginklu paimti. Niekąs
kuri niekados jokiai Lietuvos ’ nieko dovanai neduoda. Sąjun- 
valstybei nepriklausė. J ginjnkai Klaipėdos kraštą atsky-

Reikia turėti bent kiek supra-1 rė ne dėl meilės Lietuvai ir ne 
timo apie šių laikų pasaulinius dėl mūsų dėtų pastangų, bet to-: 
įvykius. Pasaulyje įsigalėjo nauv dėl, kad norėjo visaip nubausti 
ja tarptautinių santykių forma, ir nusilpninti Vokietiją. Žinoki- 
Nebėra “taikos konferencijų”, me, kad jokia tarptautinnė orga- 
kaip buvo Vienos kongresas nu-, nizacija, teisės ir teisybės dėliai,' 
galėjus Napoleoną, arba Versa-, neįsteigs nepriklausomas valsty- ■ 

bės Vaškams, kurdams ar ma-’ 
kedoniečiams, jeigu jie patys jos finė padėtis’ir'pi^lit n;u L; ėį-

lio tvarkytojus prieš įvykusį _ bių 5,^ Europo:e ir daug kur 
' kitur nustatomos tik ginklu, bet 
ne-prie konferencijų stalo. Ne
priklausomybės kovu istorija tai 
aiškiai mums parodė.

(Bus daugiaul

lio kongresas nugalėjus Vokieti-i 
jos Wilhelmą, o Hitlerį sumušus

j į Rytprūsius (žr. “žmtK’.
nr, 1-1/12. psl. 242-247). DaLą-ti- 

i nė etninė gyventoju sv^ėtw tu- 
j ri reikšmės, bet nėra le^i^nti.
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atsirado tik Ubą* abejotinos ver- neissikovos ir nepastatys pašau- litariniu jėffu santvkis Vatov 
tęs Helsinkio baigminis aktas . • • - - *
Europos kraštų likimas buvoj faktą. Tada su jais skaitysis, 
sprendžiamai “trijų didžiųjų” 
Maskvoje, Jaltoje ir Potsdame, 
kur net Prancūzija su Lenkija 
nebuvo pakviestos dalyvauti' ir 
negalėjo tarti savo žodį, nekal
bant jau apie mažesnes kariavu
sias sąjungininkes, kaip Belgija, 
Olandija ar Norvegija. Maskvo
je, Jaltoje ir Potsdame buvo 
braižomos naujosios Europos že
mėlapis, visiškai neatsiklausiant 
tų tautų noro, kuriomis nugalė 
tojai prekiavo, kaip “derybų 
objektais”. Lietuvos atžvilgiu | 
tai buvo tragiška. Niekas nesi-* 
klausė mūsų balso. VLIKo 1945. 
VII. W d. memorandumas prez 
Trumanui prieš trijų didžiųjų 
susitikimą Potsdame nesusilaukė 
jokio dėmesio.

Geriausiai mums sekėsi Ver- 
f i -

salio taikos kongreso metu po

tės “Helsinkio baigminis aktas".

Pamirškime apie kokias nors 
“taikos konferencijas” ateityje, 
nes jų daugiau nebus. Pasiliko 
nebe keturi ar trys, bet tik du 
didieji: JAV ir Sov. S-ga. Jų 
dviejų susitarimas lems pasau- 
Tio tautų likimą. Mums ir vėl 
nieko kita neliks, kaip trintis 
“priemenėse” ir maldauti, kad 
kas nors mus užtartų, kalbėtų 
mūsų vardu, paminėtų nors ge
li žodžiu, kaip dabar įvyko Ma
drido konferencijoje. Tačiau be 
gražių frazių mes negalime ti
kėtis jokio praktiško paspaudimo 
mūsų naudai. Mes esame tik sim 
bolis, propagandinė priemonė 
lidžiųjų diskusijose. Atsiminki-

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them, 
the chance... use

A Sergeants
c 1979 of

A H Hob^sCo Vvtjinia 23ZX)

navtng ryreaxiast m bed is
great way to start a day. 

4nd now Sara Lee Individual 
Oaj&h wiO make your moili
ng even better.

When serving the family, 
•eat the entire package of 
Jaky, buttery Danish. But 
vheh it s breakfast in bed for 
>nc or two. remove the de- 
Rrėd Danish from the package 
and return the rest to the 
freezer.

They are delicious as is, 
but for a change you tinfifhv 
try these recipes turą the, 
Danish inM a trreak-
fwv Th^hee^. fywrt jmri Jir^d .\>ven S-lOjnin- * I tablespoon

w h* th*’ nm *To Danish preheated 350°F.b^n 9-V
B'Sthe-nxitxting, ' ion piatd»s <j>cinkit "aiftli about, “unaulec. Mikes 6

the garnish, 
Danish a la Fruit 

Frozen Sara Lee
Individual Apple OR 
Cheese OR Cinnamon 
Raisin Danish 
(7 S/4 oz.)

cup shredded Cheddar 
<*heeAe

orange,peeled, segments 
dut ifl half

bah ana, peeled, sliced 
and quartered

frerzen Indrvkki^l 
cartpn; place foiL^ 

’pan on hiking sheet id pre-

1/2

1

~ 1

1 tablespoon cheese; top with 
fruit. Makes 6 servings.

Cheesy- Eg<s on Dan»h 
F ro-zen Sara Lee

Individual Apple OR
Cinnamon Raisin OR 
Cheese Danish • 
(7 3/4 oz.) . 

hard cooked eggs, 
‘ sliced

1/2 cup shredded Cheddar 
cheese

4 Remove frozen Individual 
Danish from carton 
pan on 1 
(•Kjį slices________
išh. Sprinkle'^>ch about

6

2

from cvton; pįac>Joil 
baking WvarLWrauę*/ ' 
pS on lAdišUufltfeaM a

49) J. Venclova “Indoeuropie- 
č ų ‘protėvynė renoinnėj Lietu
voj". 1978 m.-

.50) Prof.' G. Vetnadsky “The 
Ancient Russia* .-1959 m.

51) G. Wells-“Pasaulio isiori- 
ja*. It. *

32) Prof. W. Wilson “The Sta 
10-13 m. į

53) J. Wronka “KurUnd und•f 7 -- 4XVIIU1IIU Ulių
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i protėviai”. Kaunas. .1937 m.

Pirmojo pasaulinio karo. Buvo*, 
tada vilsoniško idealizmo laikas. 
Nors Lietuva joje nebuvo ofi
cialiai atstovaujama, tačiau peri 
“užpakalines .duris” mums pavy
ko išdėstyti Clemenseau. Lloyd 
George, marš. Fochui ir kitiems 
didiesiems savo reikalą, atremti1 ( 
lenkų užmačias mus pasiglemžti 
Lietuvos reikalams atstovavo 
A. Voldemaras, padedamas Na-:! 
ruševiČiaus ir Milašiaus, čia, 
mums padėjo gerai susiorgani-! i 
zavę ir lėšų sutelkę Amerikos 
lietuviai 4žr. P- Klimas, Iš ma-j1 
no atsiminimu. Bostone 1979 m.. 
osl. 199-220: “Ta’kos kongreso 
nFemenėJėT Jei į Lietuvos rei
kalus ten buvo kreipiamas šioks J 
‘oks dėmesys, tai dėl to, kad 
Lietuva tuo metu “de facto” jau 
egzistavo, nors ji nebuvo “de 
’ure" didžiųjų pripažinta. Ji tu
pėjo savo vyriausybę ir kariua 
menę, faktfnai valdė tam tikrą

of Lithuania’’. 1920 in. 
v * (Pabaiga)

Lietuviai, Jūsų laukia Daytona 
Beach, Florida!

Rjverwood
RORT GROGE CITY, DAYTON A REXACH; F LA

Nnuja, Įjnižiai plajxuojBHja
Visais RUvflfiiais ideali viela lietuviams gyvrnh 

fld Attaato vandenyno tik 5 mylios, a ~

PLANUOJAMAS “LITHUANIAN VILLAGE”, 
{vairaus išplanavimo namai.

Aukšta MQių kokybė, kainos pritinamos. 
Užtikrintas investavimas.

Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio sukamoje, 
aplinkoje. Sprendimą dalykite dabar1

Informacijas teikia: AJX)LFAS ANDRULIS, ^ 
7 Tab Circle, Port Oranže, Fla. 320IK * it

Telefonas: (UOV) 76JXJ625 .

2 — Naujienos, Chicago 8. III. Įliuisd^ Janiuu^Į»yt *
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A. Į>. ŲAŲDUONS^

NABSULAUKI
Žiupsnelis žinių apie Salomėją Nėrį

gelbieket, nabdatūriesu! Parše 
vi muni par vėdurius. Bieket < 
ktara parvežti.

Diedie nie ont luovas nabį 
lieje nugulieti, mieties iš vy 
gala į ketą vairuodamas, re 
kuoms pėlvą susjiemis:

— Jiezau, tu ont kryžeus kė 
tieje, vuo aš mėrštu ont luov 

’ skausmunsi.

(Tęsinys)
— Stopi, ateik arčau, pasvei

kink svietį.
— Parsiprašau, aš turu pėr- 

mu ronkas nusiplauti. —Ėr 
įbiega į truobą.

. Vis tiktaa diedi Jurgis spieje 
Stapį apžvelgti savo smalsiu 
žvėlgsniu. Vidutėnę ūge, plau
kas puotomsee, figūra na iš 
plūonųjų, bat vjeidi bova kažkaš 
ypatinga. Tat anuos akės: tona- krauje lašaa on marškiniun ėr 
see mielenas,, dėdeles, prydeng
tas ilgaas blaksienaas, vuo vei
dą .spalva baltrąuduoni, aiški ėr 
švelni. Įsivelkusi į margą buo- 
vėlnėnį biliuskelį, geruokaa ap
tempta taap,- kad vėsas kūną 
aiškeę matyti.

Įbiegusi į truobą, nusipluovi 
ronkas, puotam par užpakalines 
dūręs nubiega'į svimioką, apsi
velka čerkasinį sijuoną ėr baltą 
bliuskelį. Pasitaaisi plaukus 
pryš veidrųodį ėr dar stėkla ka- 
ruolius užsikabėna. ont kakla. 
Tada iš klietis išėjusi, tysee par 
kymoką nužingsneya, kor vyras 
siedieje, ėr jau kyk dronseu iš- 
tysi rpnką diedee Jurgiun, kat
ras iš mandogoma atsistuoje ėr 
sveikindamuos ėlgeu anuos ron- 
ką palaiki sava saujuo.

Visi suotee prišiyalgi ėr viel 
nuvaje į jauję pry darba. Vuos 
tik pradiejus dėrbti staigu Pra- 
nis. pradinga, vuo puo valondė- 
kis ėr Pietris. Iš karta nieks anun 
napasisgeda: visi bova užsijie- 
min sava darbu- Gal už kuo- 
kius valonduos staigu pasigėrda 
šūvis, aiškee gėrdims kad ėr 
pruo mintuvun trokšmą. Bat 
nieks pardaug naatkreipti die- 
mese. Tik -už keliuolikas minu- 
tų atbiega Broni Juškieni klyk
dama:

— Jiezau Marija, Juonį, biek 
nurriuo — diedį paršuovi!

Juška tekins par lauką 
biega numuo, kor jau degi : 
buree. Dar iš tuola išgėrda i 
dis J’urge balsą pryšininkie:

— Vuo Jiezau, ratavuoket,

■ l i ’ I ., { - ! .
Pruo ronkas perstus varvieje

> šūvis pro šalį
. J ,

Protarpiais pasirodydavo vie
nas kitas pasisakymas apie Sa
lomėją Nėrį, kuri važiavo Mask
von parvežti “saulės”. .

Naujienose K- Baltnikonis, 
pasisavinęs jo prietėfįo nuomo
nę, rasė, kad Salomėją Nėrį pa
veikė pasukti radikalų link “ku
nigų go'-.šuinaę”. Po kurio laiko 
taip pat-Naujienose A. Syilonis 
taikliai atmetė nieku nepagrįs
tus kunigams metamus1 kaltini- 
nniSį !

įsikūrėme pielyčių fabrike Al
pėse, apie 90 kilometrų, nuo Vie
nos. Mokyklos vedėjo žmona pa
pasakojo, kad Salomėją Nėrį 
Dekanozovas pakvietė parašyti 
Stalino garbei kantatą. Ji pra
šėsi. paleidžiama į namus- Mat, 
ji buvo parašiusi kantatą prez. 
A. Smetonos garbei, jo 60-ųjų 
gimimo metinių proga. Atsive
žė ir perdirbo Stalino garbei. 
Suprantama, po to jos “karje
ra” kilo.

G

nu- 
žiu- 
die-

ont luovas. Parsigondusi Ba
rauskieni pablūdusiuoms akiems 
veizieje, visa nutėrpusi, nabži- 
nuodama nie už kuo banusitver. 
ti. Tuoks baisus sumišėms, suju- 
dėms pakėla. Puo kyk laika pa- 
siruodi ėr Pietris, išbalis, £>arsi- 
gondis. Diedi .anun pamats, su-j 
šoka:

— Tataa tu muni paršuovee, ’
kon aš tau bluoga padareu? j

Puo valondėkis ons ėr viel jie- 
mi šaukti, vaituoti: į

— Lieket, važiūket konega —’ 
nabištversu.

Pry daktara vėžėms jau bova 
išliekis, dabar pradieje kinkyti i 
jau į ontrą vežėmą konega par-1 _ ... ,
vežti. Tuom tarpu diedi pasišau ~
ki Juonį Joską er pasaki:

_ Juoni, ratavuok muni! Jei-Į p-r’» Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveikslu galeriją 
gu numvrsu še tau mona pinin-1 —™——— -
gaa: 700 duolerįų. PalaiduoketĮ ys. Įspraudi kunegun lOO^duo- 
ėr kryžių pastatyket.

— Puotam pasišauki Vincą, 
pusbruole sūnų, ėr anam jda-

lerių ėr praši gražee palaiduoti. 
Gal užkukiuos valanduos diedi 
ėr pasimiri pry uždegtum žva-

vi 500 duol. Vuo Petriun nieką: kilį Bruonee balsu rauduojėnt, m • - -»-x. 1 • • V a 1 V * _ .
nepalėka. Tat ons kap aje, ėr 
nabijareje. . Nieks anuo ėr na- 
byškuoje.

. Tik Barauskieni vargsi nabgalie- 
je nie šnekieti, nie rauduoti. Iš 
baimis ėr skausmą suvisu nab-

Auštont parvežt daktarą, bat i ža^a.
šis rada Jurgį jau geruokaa nu-? Padynuojus aįvaževa puolici, 
sėlpusį. Mat bova paršauts par] ia> apklausinieje visus susirin-. 
gruobus: kulka par syną pareje ^a.S paršau-
ėr par diedis vėdurius, sužeisda- ;
ma žarnas. Ėr nuo tuo užsinuo- •
dije viduree, prasidieje gongre- .
na. Daktars dar davi skausmą j p?tre niekor nabova: pradinga 
raminončių vaistun ėr išvaževa. Į ^ap žuvis vondinie.
Saulee tekont diedi dar sulauki 1 • Visuoms laiduotuviems rūpi- 
ėr konega, atlėka išpažintį, kor’ ™<>s Ju°nįt.JufktėL^° 
gal keliuoleka metų nabova bo-

;ti. Yškuoje ėr Petre,. bat anuo 
niekor . nebsurąda,- -Apyškuoje 
klietį, tvartus, daržinį, jauję, bat

HA PROGA NAUJIKAIS SKAITYTOJAMS

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus J plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytoją 
peiksią!* prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

Bruoni Juškieni. Nulydieje, nu- 
gyduoje į Pavondenis kapus, 
aukštą kapą supyli. Puo tuo dar 
pytus iškieli, gemines pavaišina, 
ėr diedis Jųrge Barauske ti at- 
-minėms balėka. ?

I
* # * *

■ Visun įtarėms kreta ont Pet- 
re Barauske. Mat navyns girdie- 

Į je anun šakont, kad ons diedį 
nušausis, kad atkeršytis.

Puolicija araštava Pranį Bod- 
rių, tik Petre niekor nagalieje 
surasti. Bova pranešta visun ap
linkinių miestelių puolicijuoms, 
kad anuo yškuotų, įtartą žmuag- 
žudyste. Praaje savąiti, ėr ontra 
įpusiej, anuo bayškont, bat vis 
veltu.

Vuo’ Pietris nubiega už Kuo- 
lainių pas sava ištekiejusį sese
rį Vuonį ėr tėn ont šyną draži- 
nie slapsties savaitį. Vuo svainis 
ėr sesū pėlni baimis, slonkiuoje 
puo numus, nie darba nabgalie- 
je kuoke nusitverti. Tik žvalgies

1739 S, HALSTED ST 
CHICAGO, IL 60608

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardas___ _________ !_____________________
Adresas _______ . . ■ , ■______________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede ■ dol. 
Pavardė ir vardas _____________________
Adresas --------------- ■:-------------------------------

1 kuri#

Sponsoriaua pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudą h
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti ui pridedamus___ dol
Pavardė ir vardas „ -----------
Adresas ____ ___________________________—............... . ........—

• Platinimo vajaus proga, pralau siuntinėti Naujienas dvi m

raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė Ir vardas -- ■ ■
ėdraaaa ------------ ---------- - -U-l. , -y - -:-------------------— .

* * « , ' ■ ■■

Esame abudu iš Alvito para
pijos. Salomėja baigė Vilkaviš
kio gimnazijos .pirmąją laidą, 
o aš — antrąją. Abudu buvom 
ateitininkai. Gimnazijoje buvo 
gražus- poetų būrelis: Salomėja 
Bačinskaitė, P. Orintaitė, A. 
Vaičiulaitis, P. Karuža, K. Gri
gaitytė ir K; Matjošaitis- Vieną 
kartą atsitiktinai pateko man į 
rankas jaunų poetų, albumėlis. 
Prisimenu dar ir dabar A. Vąi- 

> čiulaičid ’ eilėraštį s “H i m n a s 
.Griežlei”. P. Karuža labai jau
dinosi, kad mėginau pakomen
tuoti_  - ’

Vieni ateitininkai- buvo labai

i
į
i

* * *
Bebūnant Palemone, teko pra

važiuoti pro S. Nėries sodybą. 
Ten sodely buvo vyro meninin
ko' pastatydintas didžiulis pa
minklas Stalinui. v - ... J ,

Salomėja mokytojavo vienoje 
Kauno gimnazijoje. Iš namų va
žiuodavo. Pasakojama, kad gim
nazistės vagone deklamuodavo 
Salomėjos patriotinius eilėraš
čius. Ji užsikniaubusi tik verk
davo.

* * *
^Sovietų valdymo metu buvo 
leidžiamas laikraštis “Dabartis’-’. 
Nesuprantama kokie motyvai 
vertė Salomėją parašyti straips
nį apie savo kilmę ir pasaulė
žiūrinę linkmę. Sunku tiksliai

aktyvūs, net rengė pavasarinin- viską prisiminti, bet būdinga, 
kams paskaitas.; Buvo visuome- kad ji pasisakiusi esanti tėvo 
nininkų 38 asmenų būrelis, ku- pažiūrų. Motina labai religinga, 
riam teko :pirmihinkauti. Valdy- vienas brolis net kunigas.
bą sudarė P- Orintaitė, A; Pa- * * *
vaikis ir rašantis. Reikia pripa-' Pripuolamai užsukau į tėviš-

pruo longus,-ar naatvažiū puoli-.
ei j a Petre yškuoti. Taap praaje
visa savaiti. Ėr vyną dyną svai- žinti, vienas iš aktyviausių buvo kę, nes su Viktoru (vėliau agro- 
nis anam pasaki:” ‘P. Karuža. Jis po kelis kartus ap- nomas) buvom net vienoje kla-

— Nuors tu ėr mona giminie, lankė su; paskaitomis pavasari- sėje. Radau apsk. viršininką St 
bat mas riagalem tavis daugeu ninku kuopas. Rajono pirm.. Goštautą besisvečiuojantį.
če laikyti. Vistyk onksčiau ar kun. 7
vieleu kaimynaa sužinuos, aps- Į biuletenį parengti ir spausdinti, 
kuns, tada mumis visus į ka- kuris buvo siuntinėjamas kuo- 
liejimą sukis- Aik kiton kavuo- ponis. (Prisipažinsiu, mano ne- 
ki, bat če tavis nabgalem laiky- turte gauti 30 litų mėn. buvo 
ti.

Tada Pietris apsiašaniojė, ap- 
kabėna seserį, svainį ėr pasaki:

— Kaap būs taap, ainu ėr pa-

Inkratą mane pakvietė; Kurį laiką teko mokėti pini
gus už bekonus Vilkaviškio ge
ležinkelio stotyje Kas antradie
nį “Maistas” supirkdavo per 
300 bekohų, šiek tiek galvijų. 
Tarpininkavo kooperatyvas Žie
das. Veterinaras K. Jašinskas, 
du- “Maisto’.’ atstovai ir aš atli
kome tas sudėtingas operacijas.

džiugu ir su malonumu dirbau.) 
Gimnazijoj apie 90% gimna

zistų priklausė ateitininkams? 
Gan. aktyvūs buvo skautai, ku-

sidūsu puolicijee, kad ėr nakalts. ne bemaž visi priklausė ir atei-Į Vieną dieną Salomėjos tėtis 
/ tininkams- . KOniuckovas > buvo atveža vagoną galvijų. Jis suasu.

Ėr taap vyną rytą prisistati J 
Užvėnče puolicijes raštinį. Kap 
mataa nu veži anun į Šeulius ėr 
pasyadėna į kąliejimą. Gynies

įsteigęs liberalų būrelį. Jam pri-
klausė Miščikas, J. Rinkevičius,
A. Kilikevičius, J. Kudirka, K. 
Pričfotkas ir dar pora. Jų akty-

nabags, kad našuovis į diedį, bat vumaa ^veik nebuvo jaučia
puolicija anuo jau nabklaųsi. 
Griesi; teismas ėr sunki bausmie, 
gal net sušaudyms už tuokį nii- 
sikaltėmą. -

Barauskieni vargsi, nieką na-

mas.

šiais pareigūnais nepanoro kal
bėti: tiesiog paskambino “Mais
to” vyriausiam direktoriui La- 
pėnui. Direktorius įsakė pri
imti. ■ '

: Dar vienas.ūkininkas susikir
to su žemės tvarkytoju p. Pon-- * z* * su žemės tvarkytoju p. Pon-

Dauguma, baigę gimnaziją, • goniu, tai tiesiog nuvažiavo pas 
įstojo į Vytauto Didžiojo univer- ; Žemės ūkio ministerį prel. M.

; sitetą ir studijų, metu įsijungė : Krupavičių. Apskrityje buvo ke- 
bl^kdZmlTubiegl ’p^’advui 1. ateitininkų korporacijas. Pri-, lėtas: tokių ambicingų ūkininkų; 
kata Grudzinske, gyvenonte. ^™enu> ka* tautinėse šventėse 
sava dvari natuoli PavondenU gaudavo per 400 studentų 
pagelbas prašyti, kad apsijinįtų ateitimnkų. Pirmose eilėse eida- 
ginti sūnų Pietrį. Tas suteka, tą ,vo kanumkar A- Vainaus- 
papraši 700 litų. Vuo iš kor ariu? kas:. ^ciųnas ir kiti, pasipuošę 

ipajimši? Ėr pradieje pamažu j yelŲ fayžiŲ kavalieriaus ordi- 
pardavinieti ūkie padargus, by- nais 
valius ■ ėr šeep taap suspaudi 
apie 500 litų. Tada Gfudzinskis 
nuvaževa į Šeulius Petre gelbie- 
ti.

kas, dalyvavęs kariuomenės su
kilime prieš A- Smetoną, buvo 
pašalintas ir gyveno tėviškėje. 
Onutė, baigusi žemės ūkio mo
kyklą, ištekėjo už Kizlausko. 
Kybeikiuosę turėjo puikų ūkį.

Frontui priartėjus, traukėmės 
| į Vokietiją. Pakeliui sustojome 

~ pas Kizlauskus. Buvo Vainaus
kai, Petraičiai, A. Pauliukonis, 
J. Sakas ir'mudu su broliu. Pas 
mane išgyveno tris savaites., 
Kizlauskai pakeleivius pavaiši
no. Dėkojome. Tai buvo pasku
tinis vąišinimasis tėvų žemėje!

Viktoras gyvena Marquette 
Parke, Bronius Kanadoje. Ma
mytė gyveno pas Onutę. Jau se
nokai mirusi. 

* * *
Vokiečių valdymo metais Bro

nius buvo Virbalio nuovados, 
viršininkas, burmistras; Vilka
viškio' notaras A. Naruševičius. 
Apskrities viršininku buvo ma
mytės brolis P. žemaitis, kuris 
dr. P. Jašinską įkišo į kalėjimą. 
Jeigu nebūtų suskubta iškelti į 
Mari j ampolės kalėjimą, būtų; 
buvęs sušaudytas. (Daktaro 
P. J. gelbėjimo odisėja buvo ap
rašyta Naujienose.)* * *

Prelatas M. Krupavičius;, be 
abejo, turėjo progos pasikalbėti 
su Salomėjos mamyte, nes abu
du gyveno Ciceroj. Savo straips
nyje bandė švelninti opiniją 
apie Salomėją. Pagaliau teteisia 
ją Gerasis Dievulis, o ne Baltru- 
kdnio draugas, kuris nukalbėjo 
nesąmones, kad kunigų gobšu
mas jos pasaulėžiūrą sufor
mavo. < .

.. Visi gerai prisimename, kad 
priklausė trečiafrontininkams, 
kurie buvo pasinešę į . klystke
lius... Salomėja, būdama pasi
metime, lengvai davėsi išmuša
ma iš pusiausvyros ir Stalipo 
garbei parašė kantatą ir dalį 
savo kūrybos skyrė mūšų tautos 
priešams;.

Gal suspausta sunkios ligos, 
gailėjosi savo gyvenimo klyst
kelių, bet to niekas nežino, Te
būna Dievulis jai gailestingas, 
nes ji sukovo'jo klaidingą- kovą.* * *

Vilkaviškio gimnazijos pasta
tas teberiogso. Langai užkalti 
lentomis. Yra.kažkoks užrašas, 
kad Salomėja Nėris baigusi šią 
gimnaziją. K. P.

vo buvę karininkai A- Vainaus-

Tėčiui mirus, tėviškę valdė 
agr. Viktoras. Bronius, karinin-

— Busimas prezidentas Ronald 
Reagan pietavo su senato ir 
kongreso atstovėmis. Pasikalbę 
jimu patenkinta net Shirlėy 
Chisholm, (D. N; Y.) ' '■:>

Bus daugiau)

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

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

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan-

♦ * *.
Suprantama, tam tikras nuo

šimtis gyvenimo klystkeliuose 
pasimetė. Iš Vilkaviškio gimna
zijos viena iš pirmųjų — Salo
mėja Nėris. Bolševikams oku
pavus Lietuvą, Salomėja titi- 
rambus giedojo Stalinui.

♦ ♦ ♦

Vokiečiams okupavus Lietu-

KI-SKAITYK IR DAR 
PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

PATS
TUS

V^’. ^a''au tarnybą Palemone, j tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis
■■■■■■■B su vietos mokyklos; bei užkulisiais. Stadija yra 151 pusi., kainuoja S2.

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, IIL

« RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nuo

J Tel 476-2206 |

Uėjud U spaudo* ir galima gauti knygų nukopi

AMERIKOS IJHTUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių 
gas daryti (takos J kraito politiku. 102 psl. Kaina

Knygos bus Išsiųstos. Jei 61.56 čekis arba Money OrdeHa 
bus pasiųsta* tokiu *dre*u:

NAUJIENOJ
5731 S*. HaJMM St, Chlear*. H. M«E|

vadovybe. Likimas lėmė, kad 
atsidūrėme Austrijoje. Per 125

A* ■'

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects^- 
against stomach 
upset

Ecotrih
DUENTRIC COATED ASPIRIN

^arthritis

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

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

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galim^pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

[ Knyga yra didelio formatd, 265 puslapių, kainuoja 56.
• SATYRINES NOVELES, M. ZosČenko kūryba, J. Valaičio 

vertimas. 200 psL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.
Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St, Chicago, 

IL 60608. Užsakant paštu, pridėt! dolerį persiuntimo Išlaidom*.
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keisti nuomonėmis apie Sovietų pastangas keisti Madrido 
konferencijos darbotvarkę.

Amerikos delegacijos narys Zimmerman praeitų me
tų gruodžio 15 dieną turėjo progos susirinkusiems Hel-
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Amerika kelia Lietuvos laisvės klausimą
Visiems buvo malonu skaityti angliškoje spaudoje 

pranešimus apie Madrido konferencijon pasiųstų atstovų 
padarytus pagrindinius pareiškimus. Labai gražiai Eu
ropos taikos klausimais kalbėjo Amerikos delegacijos 
pirmininkai Griffin Bell ir Max Kampelman. Buvo ma
lonu skaityti teisininko bei Europos saugumo ir bendra
darbiavimo komisijos pirmininko, kongresmano Dante B. 
Fascell ir kt. pasisakymus. ..'•*?/

Visi organizuotai kėlė Europos taikos ^klausimus. So
vietų Sąjunga Įsiveržimu Į Afganistaną pradėjo TretĮjĮ 
pasaulini kai;ą, Madrido konferenciją norėjo paversti 
“taikos” . konferencija, bet amerikiečiai, kitų Europos 
valstybių padedami, bandė paruošti dirvą Europos tai
kos konferencijai. Rusai, pradėję karą, norėjo kalbėti 
apie pavojų taikai/ tuo- tarpu amerikiečiai padėjo visus 
Sovietų planus Į šalį ir ėmėsi svarstyti tuos klausimus, 
kurie gali paruošti Europos taiką.

Niekas Sovietų valdžios taip smarkiai neprispyrė 
prie sienos, kaip tai padarė Europos saugumo ir bendra
darbiavimo pirmininkas, Atstovų Rūmų narys D. Fascell. 
Jis aiškiai Įrodė, kad. Sovietų kariuomenė Įsiveržė Į šimt
mečius 1- sva: gyvenusią ir savo reikalus nepriklausomai 
tvarkiusią šalĮ — Afganistaną. Fascell nurodė, kodėl Įsi
veržimas Į Afganistaną yra Helsinkio konferencijos tai
kos dvas’os trempimas. Jeigu bent vienas Helsinkio ak
tus pasirašiusių valstybių atstovas organizavo Įsiveržimą 
Į Afganistaną, jis prarado pasitikėjimą visų kitų Helsin
kio aktus pasirašiusių valstybių atstovų. Helsinkio aktus 
pasirašiusios valstybės, jų tarpe ir Sovietų Sąjunga, pasi
žadėjo gerbti kaimynines valstybes, tuo tarpu Sovietų 
■Sąjunga savo ginkluotosiomis pajėgomis Įsiveržė Į Afga
nistaną. Afganistanas nepasirašė Helsiniko' aktų, bet 
Sovietų Sąjungos aukščiausios tarybos pirmininkas juos 
pasirašė. Jeigu jis Įsiveržė Į Afganistaną, tai jis gali Įsi
veržti Į bet kurią Helsinkio aktus pasirašiusią valstybę.

Be jau minėtų atstovų, Madrido konferencijoje labai
svarbias pastabas padarė Amerikos delegacijos pirminin
ko pavaduotojas Warren Zimmerman. Jis buvo Washing
tone vykusioje laikraštininkų konferencijoje, kurioje da
lyvavo ir Naujienų redaktorius. Abu turėjo progos pasi-

apie 8-ąjį Helsinkio principą taikai siekti. Jis kalbėjo
apie lygias žmonių teises ir apie teisę gyventojams apsi
spręsti pačiais pagrindiniais klausimais. Amerikos dele
gacijos pirmininkas Griffin Bell primiijė suvažiavusiems 
atstovams apie pagrindines žmogaus teises ir apie tautų 
apsisprendimą. Zimmermanas suvažiavusiems priminė 
apie Amerikos nutarimą pritarti tautu apsisprendimo 
pricnipams ir padėti visoms tautoms -spręsti pačius svar
biausius taikaus gyvenimo klausimus. Priminė, kad Eu
ropa privalo stabilizuotis, jeigu nori taikos. Visos tautos 
turi svarbių socialinių problemų, bet geriausia leisti joms 
pačioms tas problemas spręsti.

Zimmermanas priminė Madrido konferencijai apie 
Sovietų karo jėgų įsiveržimą Į Lietuvą. Be visos eilės 
kitų dalykų, Amerikos atstovas Madrido konferencijai 
paskaitė tokį pranešimą:

“Kaip jau yra žinoma... Socialistinių Sovietų 
Respublikų Sąjunga pasiuntė ultimatumą piano vy
riausybei, paremtą menkaverčiu ir visai nepateisi
namu pretekstu... O sekančią dieną Sovietų Rau
donoji Armija, apšaudžiusi mūsų valstybės pasienio 
sargus,-peržengė sieną ir okupavo visą mūsų vals
tybę. .. Iškamšinę vyriausybę mums’ primetė aukštas 
Sovietų pareigūnas, atsiųstas iš Maskvos, ir visa 
mūsų valstybės administracija buvo -pagrobta ir ati
duota aukšto Socialistinės Respublikos atsiųsto at
stovo žinion.”
Zimmerman .Madrido konferencijai pasakė, jog tai 

pavergtos Lietuvos diplomato 1940 metų“ birželio mėnesį 
pranešimas Amerikos vyriausybei. J-' ,

Toliau Zimmermanas nurodė, kad tiktai gyventojų 
apsisprendimas galės šitą klausimą išspręsti. Kol šitas 
klausimas nebus išspręstas, tai taikos nebus. Amerika ŠĮ 
klausimą sprendžia savaip. Ji Įleidžia visų tautybių per
sekiojamus žmones. Ji mano, kad šitokiu būdu padės pa
vergtiesiems.

Jungtinės Amerikos Valstybės rimtai nori taikos Eu
ropoje. Jos sudarė komisiją Europos saugumo ir bendra
darbiavimo klausimams spręsti. Nė viena valstybė’ nesi
ėmė šio klausimo taip rimtai svarstyti, kaip jį svarsto 
Amerika. Josios priemonės taikos ir bendradarbiavimo 
klausimams išspręsti yra paremtos pagrindinėmis žmo
gaus ir tautų teisėmis spręsti savo likimą.

Niekam ne paslaptis, kad Zimmermano pasakyti žo
džiai labai nepatiko Madrido konferencijoje .buvusiems 
Sovietų vyriausybės atstovams. Rusai net reikalavo, kad 
Madrido konferencijos ir komisijų posėdžiai būtų už už
darų durų. Bet Amerikos atstovai, kalbėję.Madrido kon
ferencijos posėdžiuose, nebuvo pasižadėję tylėti. Jie tu
rėjo pritarti pasiūlymui svarstyti viską už uždarų durų, 
bet jie, posėdžiui pasibaigus, jautėsi laisvi posėdyje pa
reikštas mintis papasakoti ir tiems, kas tiktai norėjo su
žinoti amerikiečių poziciją tais svarbiais taikos, laisvės 
ir žmonių gerovės reikalais.

Zimmermano kalbą Madrido konferencijoje Naujie
nų redaktoriui atsiuntė pats delegacijos pirmininkas Max 
Kampelman. Jis pridėjo ir savo kalbą, pasakytą Madrido
konferencijos nariams. Kai laikas leis, Amerikos atstovų 
kalbąs versime Į lietuvių kalbą ir spausdinsime, kad visi 
Amerikos lietuviai žinotų, kokią poziciją t^ėmė JAV at
stovai Madrido konferencijoje.

Ą.a. Povilas Puzinas , Skurdi bakūže (aliejus)

Jonas Kairys

NERVU DUJU KARO ŠMĖKLA
Žmonijai gresia visiškas sunaikinimas

(Tęsinys)

Negeresnė tarptautinė politi
ka, gal tiek pat trumparegė ir 
Vašingtono pareigūnų yra prak-

( rašoma .“The Plain Truth” žur- 
i n ale. Sakoma, kad dabar jau 
ginkluojasi kas tik gali.

“Jungt. Amerikos Valstybės

tikuojama, pareiškė Marshall D. 
Shūlnian, vyriausias y aisty bes 
Departamento ekspertas Sovie
tų, reikalams. Jų nesusipratimas 
laiku nepatvirtintą : strateginių 
ginklų igamybos apribavimo su-r 
.tarties (SALT II), davė preteks
tą didesniam apsiginklavimui.

GINKLAVIMOSI 
RUNGTYNĖS

“Per daug metu branduolinių 
ginklų gamyba buvo -paslaptis 
ir buvo tiktai didžiųjų valstybių

jąų turi net ftris milijonus sari- 
no ir VX artilerijos sviedinių; 
turi ir keletą tūkstančių sarino 
ir nervų dujų žemės minų. Jei 
sudėjus viską ir paskaičius sva
rais, tai gautųsi net 150,000 to
nų kiekis — ir tame kiekyje bū
tų trečdalis nervų duju genera
cijos”, rašo Jeff Calkins miner 
tame žurnale. Bet kiek turi So- 
vietai, tai dar nėra tikrų žinių, 
tąčiau vakarų. militariniai. žino
vai tiki, kad jie turi. daugiau
negu Amerika, kas galima maty
ti iš jų naudojimo Afganistano »■ * '■ ,.i j- ią ■invazijoje- - . * ■žinioje. JAV, Britanija, Prancū-

zija, Rusija ir Kinija buvo kaip ■ Kada Sovietų ginkluotos jėgos 
ir tas klubas, Ipirib žinioje bų.yo | į&įyęržė į Afganistaną, greit pas
tos žinios ir teehnolpgią tiems Įdido gandai, įąd.- Sovietai yar- 
ginklams gaminti. Bet ne dabar! toj o nuodingąsias dujas ne tik 
Pairus valstybių jėgų balansui, prieš partizanus, bet ir.prieš 
atpuolė ir pasiaiptięs reikalas, rąmiųs gyventojus. Vėliau tas
——. i « . » .-■1 ...L..-, '.i1 —.%

Juo daugiau lietuviai pažins Amerikos istoriją, ame
rikiečių poziciją tautų laisvės reikalu, tuo labiau vertins 
Amerikos atstovu poziciją Madrido konferencijoje. Tuo 
geriau naujai atvažiavusieji supras vyresnio amžiaus 
Amerikos lietuvius, norėjusius įtraukti amerikiečius 
Į kovą už pavergtos lietuvių tautos laisvę.

TAISOME VAKARYKŠČIAS KLAIDAS
Sausio 6 d. įžanginiame, vakarykščiame, trečioj eilu

tėj surinkta: “.. .kad panorėtum žinoti, ką žinai..turi 
būti: “Kad nenorėtum žinoti, ką žinai, tai labai retai 
pasitaiko”.

Septintoj eilutėj surinkta: “...anie jos nenori ži
noti?”, p turėjo būti: “Bet kaip tu ją taisysi, jeigu apie ją 
jie nenori žinoti?” .

28.-čioj eilutėj surinkta: “... kaip jie ieško žinias”, 
o rankraštyje buvo parašyta: “ieško žinių. .ir kt.

Atsiprašome skaitytojų. N. Red.

žinias patvirtino Valstybės De- 
partmentas, suteikdamas infor
macijas spaudos atstovams. Dar 
velesiės žinios, gautos iš'įvai
rių šaltiniu sako, kad Sovietai 

j vartojo nuodingąsias dujas ir 
Vietnamo karo metais; .taip pat 
Cambodijoje ir Laose.

Ypatingas Sovietų pasiruoši
mas nuodingųjų dujų kariui ma
tosi dar ir iš to naujo nepapras
to padaro — TMS-65 sunkveži
mio. kurio užduotis yra nuplau- 
ti-dezinfektuoti tankams, sunk- 
vežiniams, grįžusiems iš nuodin
gųjų dujų karo laukų. Tikrumo
je tas padaras yra didelė plau
namoji mašina. Sunkvežimio vi
duryje yra sukinamas stalas ir 
ant jo varyklis, o už stalo stovi 
didelis bakas su kemikalais. Lt- 
Gen. Chervovas, kalbėdamas su 
Vakarų spaudas atstovais yra 
pasakęs, kad tokius padarus 
kiekviena Sovietų armijos divi
zija jau turinti.

“GELTONASIS LIETUS”

Vietnamo karo eigoje Meo tau
telės, ieškodamos pagalbos, glau 
dėsi prję amerikiečių, bet už tai 
joms teko ir nukentęti. Laosui 
patekus Šiaurės Vietnamo ver
gi jon, ir valdžią paėmus diktato
riui Cathet Laosui, tuojau prasi
dėjo Meo tautos rezistencinių 
likučių nailrinimas. Laimingai 
pabėgusių žinios sako, kad viet
namiečiai, skrisdami virš Meo 
kaimų, kiekvienu atveju mėtė 
net keturių rūšių melsvos spal
vos dūmus paleidžiamas bom
bas. Žmonės, gavę tų dujų, svai
go ir nuo didelių galvos skaus
mų mirė.

Kitos žinios, gautos irgi iš 
laimingai Į laisvę patekusių pa
bėgėlių, tvirtiną,. &ąd 'bifvo mė- 
toma fcjtpkht bbihbų, kurios pa
leisdavo geltonos spalvos debe
sis- Žminės nuo jų tuojau pradė
davo kraujuoti (iš nosies), nesu
laikomai drebėti ir greit mirti. 
Dėl to tos dujos ir buvo pava
dintos “geltonuoju lietumi”.

Lėo Cherąs, kuriam teko va
dovauti Indonėsijos pabėgėlių 
komitetui, padaręs tyrinėjimus 
ir apklausinėjimus, pasakė, kad, 
nebuvę nei vieno tų pabėgėlių 
kuriam nebūtų tekę matyti tų 
įvairiaspalvių miltelių krintan
čių žemėn.

(Bus daugiau)

— Dviem jaunuoliams Chica- 
goje Naujų metų sutikimas bai
gėsi tragedija. Apie 4 vai- ryto 
Hector Peralta, 23 metų, ir An
tonio Macias, 24, įvažiavo ma
šiną į garažą, uždarė garažo du
ris ir liko pasikalbėti mašinoje, 
motorui einant. 11 vai. ryto ga
ražo savininkas rado abu jau
nuolius negyvus.

— Britų premjerė Thatcher 
I pakeis kelis ministerius.

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS CIURLIONIUS
: t *. . i

(Tęsinys)

O vėliau M. K. Čiurlionis nutapė nepaprastą 
Raigardo peizažą, kuriame didingoje harmonijoje 
sujungtas kiekvienas reiškinys su visuma, amži
nuoju gyvybės šaltiniu. Surasti gyvybinį ryšį tarp 
dalies ir visumos, išryškinti to junginio prasmę 
ir iškelti Į visoutinos sandermės viršūnes yra kiek
vieno meno kūrinio uždavinys. To siekė visa savo 
genialia individualybe M. K. Čiurlionis. Ir savo 
kūryboje pasiekė tų viršūnių.

Todėl koks nuostabus ne tik Raigardo slėnis, 
bet ir jo peizažas, nutapytas M. K. Čiurlionio 
ranka. Tai realybės ir meninio išgyvenimo sin
tezė.

< ♦ s

Traukia mudu Nemunas ir anoj pusėj Nemu
no — Vailionių sodyba, kur trys kleveliai žaliavo 
ir ne kartą svečiavosi M. K. Čiurlionis.

Nusileidžiame iš miško į lygumą, kur juos
tomis bėga Druskininkų kaimo laukai ir banguoja 
plaukiaaČių rugių rėžiai. Keleliu, pro siūbuojan
čius rugius, kaip ir seniau, kada Čiurlionis eida
vo i svečiu • pa& Vailionius, mes einame Mizarų 
k aim-/ link. :

Pri Ncmnr mažas pušynėlis, pro kurį mir- 
:i‘ ” • Juosta, o už jos leidžiasi ligi pat 

Nemuno Vailionių sodas. Dar ir dabar jis iš tolo 
atrodo kaip didelis, ūksmingas sodas. Toliau pro 
medžius juoduoja sodybos trobos, kurios dar su 
langais, bet atrodo vienišos ir apleistos.

Tai čia dar taip neseniai tylią pavakarę pasi
girsdavo atvykusių Į svečius Čiurlioniu balsas:

— Paduokit valtį! — ir šimtabalsis aidas tolį 
nuskambėdavo panemunės šlaitais.

Iš Vaiionių kiemo tuojau pasigirsdavo kalai
tės “Laukan” (taip ją praminė Čiurlioniu jauni
mas, nesuprasdamas, ką reiškia — laukan, kai 
varydavo iš trobos šunį, ir manydamas, kad tai 
šuns vardas) skardus lojimas, o paskui kas nors 
per sodą atskubėdavo paduoti valtį.

čiurlioniai kartais užgriūdavo pas Vailionius 
visu būriu. Krykšdami persikeldavo per Nemuną 
ir tekini pro ūksmingą sodą pasiekdavo seną na
mą, kur mielus svetelius pasitikdavo Vailionii| 
močiutė, labai gyva ir judri moterėlė, ir kiekvieną 
— jauną ar seną — pasveikindavo:

— Ar dzidelis užaugai ? — rūpestingai apžiū- 
rėadma ir nušvisdama visomis raukšlėmis, tarsi 
iš tikrųjų atrasdama, kad didelis užaugo per ne
matytą laiką.

Ak, ta močiutė sengalvėlė išsiaugino gražią 
šeimyną — 5 sūnus kaip ąžuolus, 2 dukteris kaip 
liepas. Tai kur čia akių nepražiūrėsi beauginda
ma? Tai ir šviesdavo senutės akys, su didele mei
le Į kiekvieną žiūrėdamos, — ar didelis jau už
augai?

Pas Vailionius būta tada gražaus jaunimo: 
Juozas — ūkininkas, Mikas — sodininkas, Karo
lis ir Antanas tarnavo kažkur Čenstakavo j, An
tanas po 1905 metų revoliucijos grįžo Į tėviškę ir 
slapstėsi, pats jauniausias — Liudas — Kroku
vos studentas, M. K. Čiurlionio bičiulis ir vėliau 
botanikos profesorius Kaune, ir dvi seserys, vy
resnioji — Ieva, šeimininkė, pati jauniausioji — 
gražuolė Petronėlė, Kuri netrukus į marčias išėjo.

Čiurlioniu jaunimo taip pat nemažas būrys 
buvo. Tai, susiėjus į krūvą, visai gražus būrelis 
būdavo. Kiekvienas čia atrasdavo ir savo artimą 
draugystę, ir prisirišimą, ir meilę, kuri slėpda
vosi jaunų akių spindėjime. Bet negi meilę pa
slėpsi? — Ji trykšta iš kiekvieno žvilgsnio kaip 
gyvas šaltinis. Tai susiėjus ir kildavo bendra pa
kili nuotaika ir linksmas ūžesys — kaip bičių avi
lyje ppies spiečių. Ak, juk čia ir susispiesdavo dvi 
artimos bičjųįįų šęįmog!

M. K. Čiurlionis iš savo brolių ir .seserų ir 
Vailionių jaunimo sudarė chorą ir dainuodavo lie
tuviškas dainas. Tai . čia pat ant Nemuno kranto 
Čiurlionis ir pažino, ir pamilo lietuvišką dainą. 
Tikros dainų šventės būdavo per pabaigtuves. Jas 
atlikdavo su visomis apeigomis ir papročiais. Plo
vėjai dainuodami grįždavo iš laukų su pabaigtu
vių vainiku. Tada prasidėdavo vaišės su daino
mis, žaidimais, šokiais ir visokiomis išdaigomis. 
M. K. Čiurlionis dažnai dalyvaudavo tose pabaig
tuvėse ir drauge su visais linksmindavosi.

Čia užgimė jo nuostabiosios variacijos pagal 
rugiapiūtės dainą “Bėkit, bareliai”, liaudies dai
nų harmonizacijos “Anoj pusėj Nemuno” ir kt. 
Tas dainas jis pats dainavo su piovėjais ir žavė
josi jų muzikalumu.

Daina buvo gyvas ryšys, kuris rišo jauni
mą. Su daina palydėdavo Vailioniai svečius per 
Nemuną, su daina atsiliepdavo čiurlioniai:

Anoj pusėj Nemuno...
O dabar ten tylu. Jaunimas iškriko, ir dainą 

nutilo. Prie Nemuno leidžiasi apleistas, sunykęs 
sodas. Ir sodyboje negirdėti nei garso. Nežinia, 
ar yra kas <į&r gyvas. Sodyboje esą likę tik du 
vieniši seniai, buvęs ūkininkas Juozas ir buvęs 
revoliucionierius Antanas. Du žili seniai slankoja 
po apleistą sodybą kaip vaidinuokliai. Bet ar ilga) 
ir jie vaidinsis savo tėviškėje?

Tylu ir nyku. Pakyla šiaurus vėjas, ir smąn 
kus lietus sudrumsčia Nemuno sroyę. Mes dar 
stovime po pušimi ir niūniuojame.

Anoj pusėj Nemuno 
trys kleveliai žaliavo...

Taip, tikrai žaliavo. Bet ar žaliuos dąr 'ka
da nors? ■

(Bus daugiau)
Ml—rJ 

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOJ '
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
"Ji* aurinico ludaU-tbt*, kuzi babraiškai vadinama Armasedan"

(Apreiškimo 16:16)

45. Tokiu būdu yra prirengiamas kelias “šventajam miestui”, 
kuriam tarpininkaujant “Avinėlis”, sykiu su savo sužiedotine, 
vaklys žemės tautas, šita naujoji valdžia bus tikroji Dievo ats 
stove ant žemės. Aiškindamas tuos dalykus Apreikštojas sako: 
“Aš girdėjau didelį balsą iš sosto tariant: štai Dievo padangtė 
su žmonėmis, ir jis gyvens su jais ir jie bus jo žmonės, ir pats 
Dievas bus su jais jų Dievas”. — Apreiškimo 21:3.

Kuomet, nuodėmei įėjus į pasaulį, Dievas nukreipė savo ma
lonę nuo žmonijos padermės, žmonės pradėjo mirti. Dovydas 
parašė, kad Dievo “malonume yra gyvenimas” (Psalmė 30:5). 
Tada, kai Dievas ir vėl gyvens su savd žmonėmis ir jo malonu
mas bus atkreiptas į juos Kristaus karalystei, “šventajam mies
tui** tarpininkaujant, vienas iš atsižymėjusių palaiminimų bus. 
panaikinimas mirties.

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WecKtecter Cw^amanity kiinikM 
Medldiwe direktorius

VALANDOS: 8—0 darbo dienom!* ir

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

\ . >907 W«M 103rd State!
Velandpe pagal gnaitirinw

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

J. KREGŽDE

BIRŽŲ KUNIGAIKŠTIJOS GIMNAZIJA

OPTOMRTRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

261* W. 71 St. TeL 737-51# 
Tikrina akii. Frttaiko akiniu 

“cmntect lava***
VaL agal auananmą. Uždaryta

Mūsų mirusieji
Gruodžio 28 dieną, sulaukusi 

85 metų amžiaus, mirė Jadvyga 
Tijūnaitienė, mokytojo St. Ti
jūnaičio našlė.

Gimė Seinų apsk. Mirė Wash
ington, D. C. Buvo daugelio or
ganizacijų narė.

Nuliūdę liko Saldukų šeima: 
duktė Birutė, žentas Ignas, anū
kės Birutė bei Laimutė ir kiti 
giminės. (Saldokas gimnazijos 

! direktorius.)

: - Kūnas buvo pašarvotas ’ D. A. 
Petkaus koplyčioje. Sausio 4 d. 
7:30 vai. įvyko atsisveikinimas. 

Apaatid - bxn- j Lietuvos Dukterų draumios var-
,Tl Sped>H pasaite fcOleaM.' • ‘

‘ Supports) ir L (
6- 4 fežtadiamai* >—] 

Jtfrd Chlcasa. UL 
T»IM.; PReapset Ė-5Ėte

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGZJA 
2656 WEST 63rd STREET 

valanaos; antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos teleL: 448-5545

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

5025 CENTRAL AVK
Qt. Petersburg, Fla. 33710 

'ei (813) 321-4200

- ....... -..............
rcRKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai.— Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
Priimam .Master Charge 

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

v >

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 WL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-430 
<ai. popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki D:30 vai ryto.

Vedėja — Aldona Daukvs 
feUL: HEmlock 4-2413

059 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

galutinai perėmusi švietimą į 
. savo rankas, siekė, kad mokyk- 
I los būtų rusiškos, o lietuvius, 
! atskyrus nuo lenkų, surusinti ir 
j supravoslavinti. 1832. VIL ru

sų valdžios įsakymu buvo užda
rytos visos Lietuvoje veikusios 
gimnazijos ir džioji dalis pradi
nių mokyklų, jų vietoje, žymiai 
sumažintu skaičiumi, steigiamos 
grynai rusiškos. Nuo 1834 m. vi
durinėse mokyklose visi mokslo 
dalykai jau buvo dėstomi rusų 
kalba.

Po 1831 m. sukilimo fundacijų 
forma jau buvo atgyvenusi sa
vo amžių. Pradinės mokyklos, 
kurios daugumoje buvo 2-jų 
skyrių, tapo parapijinėmis mo
kyklomis, kurias turėjo išlaikyti

TUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika t? Evans- valstiečiai ir miestiečiai.
Reformatų pradinė mokyklos 

iš pradžių nebuvo rusų įsakymų 
paliestos ir jos netrukdomai vei
kė ir toliau. Reformatų mokyk
lose, kurių mokytojai būdavo 
geriau pasiruošę, mokslo progra 
ma buvo žymiai vienodesnė, ma
žiau priklausanti nuo mokytojo. 
Jose kalbos buvo mokomos pa
sirinktinai- Buvo mokoma skai
tyti lietuviškai, lenkiškai, rusiš
kai, dažnai dar vokiškai ir retais 
atvejais prancūziškai ir lotyniš-

Laidotuvių Direktoriai

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

nigaikštiją nupirko grafas My
kolas. Tiškevičius. Caro valdžia 
Biržų . suvereninę kunigaikštiją 
panaikino, iš Biržų atėmė mag- 
deburgines teises ir buvusį gar
sų Biržų miestą nustūmė į pro
vincijos užkampį. XIX a. vidu- 
ly Biržų miestas dar nebuvo 
spėjęs atsistatyti ir turėjo krikš
čionių 740, žydų 1860 ir laisvų 
luomų 30, iš viso tik 2630 gyven- 

' tojų- Rusų valdžios įsteigtoji 
Vilniaus1 švietimo apygarda visų 
Lietuvoje veikiančių mokyklų 
priežiūrą pavedė '’mperatoriška- 
iam Vilniaus universitetui, ku
rio žinion -pateko ir reformatų 
mokyklos. Po jėzuitų ordino 
1773 m. uždarymo, įstrigtoji 
Edukacir.ė Komisija visose mo
kyklose, pradedant pradine ir 
baigiant .aukštąją mokykla Vil
niuje, Įvedė mokslo dalykams 

tą buvo prašoma lietuvio Bačins ‘į^Sl^'^Sdo vadOTėl 
l'uš. Oficialiai lenkų kalba Lie
tuvos mokyklose buvo įvesta 
1816 m. Vilniaus universitetas 
stengėsi, kad ne tik -vidurinėse, 
bet ir liaudžiai skirtose pradinė
se mokyklose būtų dėstoma len-

(Tęsinys)

Nuo XVIH a. pradžios vis la
biau Biržų k-tijoje įsigalint ka
talikybei, susilpnėjusi Biržų re
formatų mokykla buvo pavesta 
iškilusios Kėdainių reformatų 
akademinės gimnazijos priežiū
rai. Ingė Lukšaitė nurodo, kad

cerovičius savo laiške M. La- 
nievskiui — Voikui, reformatų 
kuratoriui, rašė, kad Biržų , mo
kykloje dirba 2 mokytojai, iš jų 
Lipnickis mokąs vaikus lietuvių 
kalbos, nors pats mokytojas pe
dagoginiam darbui esąs -nepasi
rengęs. .. 1743 m. Užnerto (Bir
žų) distrikto bažnytinė vyresny
bė priminė, kad Biržų mokyk
los rektorius Bitneris nemoka 
nei lietuviškai, nei vokiškai, to;

lenkiškai, rusiškai, vokiškai. Be 
to, buvo mokoma aritmetikos, 
geografijos, dailyraščio. Pasta
rieji dalykai buvo fakultatyvi
niai ir kaikurių mokydavosi po 
nedaug mokinių. Reformatų mo
kyklos, globojamos ir išlaiko
mos sinodo, turėdavo duoti kas
metines savo veiklos apyskaitas.

(Bus .daugiau)

SUIMTAS ŽUDIKAS, ĮTARTAS 
KAIP YORKSHIRE RIPPER

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

du atsisveikinimą pravedė pirm, 
p. Kilienė. J. Tijūnaitienė iš pro
fesijos buvo geologė. Buvo įsi
jungusi į daugelį kultūrinių ir 
tautinių organizacijų. Lenkų 
buvo, berods, tris kartus areš-

■ luotą ir ištremta iš Seinų.
i Vyras liko okup. Lietuvoje. 
Sūnus po Sibiro kančių mirė 
okupuotoje Lietuvoje. Jadvyga 
su šeima emigravo. Jos kultūri- 

. nė ir tautinė veikla aprašyta 
: Liet. Enciklopedijoje.

Buvo pareikšta šeimai užuo
jauta. Būdinga, kad velionė bu
vo įvilkta į tautinius rūbus.

J. Mackonis pavedė K. Povi
laičiui atsisveikinti šaulių są
jungos vardu ir pareikšti užuo
jautą likusiai šeimai.

Koplyčioje maldas sukalbėjo 
kun. A. Markus.

Sausio 5 d- koplyčioje maldas, 
sukalbėjo klebonas A. Zaka
rauskas. Taipogi gedulingas šv.. 
Mišias atlaikė klebo'nas A. Zaka
rauskas ir pasakė prasmingą 
pamokslą. Jis ir palydėjo į šv. 
Kazimiero Lietuvių kapines. 
Pamaldos buvo kalbėtos koply
čioje, nes buvo labai šalta. Po 
pamaldų palydėjome į kapines. 
D. Petkus ant karsto užbėrė iš 
Tėvynės atvežtos žemės.

Pamaldų metu grojo muzikas 
A. Kalvaitis ir solo giedojo A. 
Brazis.

Po laidotuvių šeima pakvietė 
pietų j Gold Coast restoraną. 
Prie stalo maldas sukalbėjo

ir vokiečių vaikų į Btaedo yie- — 
+^4 nroemro 1-uafllxnn Karine V
kio, Kėdainių mokyklos rekto
riaus pavaduotojo. P.O 2-jų me
tų — 1745 m. -vėl primygtinai 
buvo prašoma skirti i mokyklą 
rektoriumi gerai mokantį lietu
viškai Ceraskį, o antra, -1754 m. 
atšaukti kum Izbickį iš Biržų 
mokyklos, nes jis nemokąs lie
tuviškai. Be to, -1756 m. Užnerio 
distriktas pageidavo lietuviškų 
knygų: “Užnerio distriktui labai 
reikalingos lietuviškos knygos, 
būtent: Bibli. lietuviški giesmy
nai, katekizmai ir kitos mokyk
lai skirtos, o kadangi jų yrą le
maičių distrikte, todėl labai pra-. 
šome, kad ir šiam distriktui jų 
skirtų’’ Įt. p., psl. -45). j

Dėl kontrreformacijos puoli- i 
mo DLK nebegalėjo išsilaikyti 
reformatų spaustuvės, — jos bu- ( 
vo sunaikintos. DLK reformatų 
knygas spausdinti buvo uždraus 
ta. xvn a pabaigoj buvo spaus- j 
dinamos Karaliaučiuje.

Po trečiojo 1795 m..Lietuvos; 
— Lenkijos respublikos padali
jimo, etnografinė Lietuva pate
ko po Rusijos jungu. 1811 m. iš. 
paskutinio Nesvyžiaus — Olikos 
šakos kng. Domininko Radvilos 
(1786-1813), lenkų kariuomenės; 
pulkininko, nugyventą Biržų ku-1

LONDON..— Penktadienį bu
vo areštuotas Peter Sutcliffe, 
tariamas nužudymu 20 metų 

studentės Jacqueline Hill lap
kričio 17 dieną. Manoma, kad 
imd 1975 metų jis yra nužudęs 
13 moterų. Po.kiekviėpo nužu
dymo jis siųsdavo policijai 
i magnetofoninę juostelę įrašy
tus pranešimus, lygindamas sa
ve su Jack Ripper, kuris 1888 
metais nužudė 6 moteris ir ne
buvo -sugautas.

1605-07 SO. HERMITAGE A VENYTE
Tek 927-1741 —1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523'0140

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SLA 260 kuopos narių metinis susi- 
sekmadieni. 1981 m.

Manio lF<i, ,3 Vii. pofrtet, 2549 W. 
71st St., Chicago. Kviečiame kuopos 
nanus ir. susidomėjusius Susivienųi- 
ino b’eikJfi.'irtĮlankytl. Valdyta

Kaip lenkų tautinio judėjimo 
atstovai dėjo visas pastangas, 
kad Lietuvoje visos mokyklos 
būtu lenkiškos su tikslu lietuvių 
tautą sulenkinti, taip ir rusų ca
ro valdžia, po 1831 m. sukilimo,

— Mark David Chapman, Įta
riamas John Lennon žmogžu
dyste, antradienį pareiškė Man
hattan teisme, kad jis jo nenu
žudė.

NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

A f Ar^GALBRIEfS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOM*

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Lietuvos Duktevu draugijas pir
mininkė p. Kielienė.

Pasivaišinę, padėkojome šci-i 
mos nariams ir skirstėmės, pa-{ 
laidoję didelę asmenybę. Tębū- j 
na jai lengva ši svetinga žemelė!

K. Paulius

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 5Gtfc Avenue

Tel.: 652-5245

NBTA Certification To Aid Consumers 
In Selecting A Trial Lawyer

By Theodor* I. Kotkoff 
President

Aeeodetion of Trial Lawyen 
of America

Ib recent years profound 
changes have taken place in 
the legal profession which 
amphasize the need for the 
national certification of trial 
qjecialista.

A major impetus for the 
changes was the 1977 United 
States Supreme Court decision 
in Bates A O’Steen v. the 
State Bar of Arizona* where 
the Court held that under 
the First Amendment bar 
•Mociations could not prevent 
lawyers from advertising the 
cost of routine services.

While legal advertising 
day certainly informs the pub
lic of available legal services, 

it does not 
at thispoint 
give con
sumers re
liable infor
mation re
garding an 
attorney’i 
experience 
in specific 
areas. To
day’s trial 
be able to

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyt!

, T.LKoskott 
lawyer should 
travel te another state to 
try a case armed with a 
national trial specialist cer
tification .which has validity 
!n any state.

. However, the advent of 
lawyer ao ^rtiring reflect* a 
grovVihg e wareness -of the 
profession's duty to provide

greater public access to legal 
services.

Following a recommenda
tion of a conference spon
sored by the Roscoe Pound- 
American Trial Lawyers Foun
dation, the Association of 
Trial. Lawyers of America 
(ATLA), formed the National 
Board of Trial Advocacy 
(NBTA) in 1977 to adopt 
standards for the national 
certification of trial lawyers 
in civil and criminal trial 
advocacy.

Now cosponsored by tbs 
American Board of Trial 
Advocates, the International 
^Society of Banisters, and ths 
National Association of Crim 
inal Defense Lawyers, the 
NBTA has developed a na
tional certification program 
devoted to identii^ing and 
recognizing legal tfpecialisU, 
which will aid consumers In 
selecting a trial lawyer.

It Js unrealistic .to expect 
one lawyer to be competent 
in every field of the law. 
In this area of professional 
advertising, nationally rec
ognized objective measures 
of quality are increasing 
important to both <he special
ist and to consumers of legal 
services.

Legal specialization, with 
meaningful certification by 
the NBTA, will provide the 
consumer with a reliable 
measurement of lawyer com
petence, and will, in general, 
improve the level of trial 
advocacy in this country,

Chicagoe 
Lietuvių 

uūdotuvių 

Direktorių

AM8ULAN5O 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
.1307 So. UTUAMUA AVĖ. TeL: lAxo» 7*3401

BUTKUS - VASAIT1S
i Ave^ Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
*34« So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-1x38 -1133

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, UL 974-4414

«54 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, BL Thursday, January 8, 1A81
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MŪSŲ SPAUDOJE
DĖL BRZEZINSKIO IŠPUOLIO DM ų’u Rūmų koridoriais, kai- 

T . ! bėk) su kelintos eilės asistante-Draugo 294 nr. Laišku sKyrc-: ; . 4 _. . x 4 __ * I ne ;, taip pat porą kartu mate Z.ivje Vvtautas Kasmunas, drau- ’ _ . ‘ , . . . .* CrzrzmsKf ir su juo kalbėjo.
Tik r e Alto ar VT.IKo pare:gū- 
nai. Matėsi ir kalbėjosi Lietu
siu Bendruomenės pareigūnai

Al Imantas Gečys, Algiman- 
Romas Česoni, 

Aušra Zerr ir panašaus menta- 
liteto asmenys. Jie mielai rėkia-' 
n lojali, kad atstovauja visus 
lietuvius. Ap‘e jų galvos kietu
mą ir politinį supratinmą mums 
nereikia nė Brzezinskio nuomo- :

V B. Kviklio logika I

giškai polemizuodamas su Vla
du Ramojum, tarp kita taip ra
šo:

t
š.m. sausio 2 d. b.kv. (Bro

niaus Kviklio) Drauge paskelb
tame straipsnyje ‘’Reikia ryžto 
veikloje”, tarp kitko rašoma,

“Kaip ir dauguma tėvynainių, 
pasijutau įskaudintas Zbigniewo 
Brzezinskio, kai jis. būdamas 
aukštas valdžios pareigūnas, pre 
zidento Carterio vienas iš svar
biųjų patarėjų, lietuvius lyg 

♦ “avigalviais’’ pavadino, viešai pa- 
1 sakydamas amerikiečių kores- 
pdondentei, esą: “Lietuvių gal
vos kietos, bet jos yra tuščios”. 
Pasakydamas tuos žodžius žur
nalistei, jis žinojo, kad jie pa
nieks viešumą, gre čiausiai to ir Į 
laukdamas. Tikėk, kolega VIa-j 
dai, virė man kraujas, perskai- j 
čius aukšto valdžios pareigūno 
mūsų adresu pasakytus ižeidžian 
čius žodžius. Juoba, kad tai pa
sakė lenkas, su kuriuo norime 
turėti gerus kaimyninius santy-! 
kius, ir dar tik po to, kai jam ’ 
lietuviai įteikė dovaną.”

Kasgi iš lietuvių vaikščiojo

Gureckas,

i

!31

Pabaigoje, tarsi Brzezinskio 
pateisinimui, įdėtas .toks teigi-

Hunai, Ž»m4 — P«rd»vlmu| 
REAL ESTATE FOR SALS

Namai, — Pardavimui 
RLAL ESTATS FOR SALS

ste-

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xR ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK1JIMAIS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: *

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Tek VIrgfnii 7*7745

kad Amerika dėl laikomų Irane 
įkaitų blogai padariusi. Reikėję 
Irano diplomatus ir Irano pilie
čius taip pat sulaikyti, o vėliau 
įkaitais pasikeisti.

Tojau tuo reikalu taip rašo: 
"Tiesiog juokinga darosi
bin t, kaip Amerikos vadai nesi
ėmė ir nesiima reikiamų ‘"tvir
tesnių” priemonių įkaitų išva
davimui. Ką gi daro Amerikos 
vadai? Patarė skambinti var
pais, melstis už įkaitus, iškelti 
gedulo vėliavas, išstatyti kalinių * 
paveikslus ir pan. Tokios rūšie* • 
priemones galėtų patarti įvai- \ 
rių religijų dvasininkai. Bet yra 
ir prošvaisčių. Labai gerai pa- ! 
darė ta pati JAV Lietuvių Bend- Į 
ruomenės vadovybė, paskelbda- ‘ 
ma atsišaukimą melstis už Len- ' 
kijos laisvę.” j

Juk nei Kutkus, nei Kamantas .=
tai kodėl > LIETUVEKAS RESTORANAS su 

logika9 namu ir įrengimais Marquette Parko
,, . , . .v , rajone. Labai geras biznis, lengvos,
Kaip teko is daugumos girdėti, pirkimo sąlygos.

, ® 2^ BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir’ 

šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton’ 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai Dar-Į

‘22J2 W. Cermak Road Chicago, Ill

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
“Džiugu didžiuotis Baltųjų mjs Marquette Parko, Jur- 

Rūmų lankymu ir skaičiuoti šim
tai susirinkusius su Carteriene
arbatėlės išgerti, bet dar džiau- Amsterdam, N. Y.

— Dėkui J. Rudzinskui iš V- 
nion Pier, Mich., už $10 auką, 
atsiųstą kartu su prenumerata.

— Aldona ir Kazys Jasinskai, 
Calumet City, III., savo sveikini
mus ir gerus linkėjimus atlydėjo 
$10 aukai. Dėkui.

—. Jonas Glemza, Conven- 
Į train 33, 7260 Calw Hirsau, W. 
.Germany, būdamas Lietuvoje 

pa- • aukštose pareigose, rūpinosi vi- 
j sų lietuvių gerove. Tremtyje jis

gsmingi.au būtų jei būtume iš
girdę, kad ką nors laimėjom ! 
laisvės reikalais. Dabargi lyg at
sidėkodamas Brzezinskis tuš
čiagalviais “avigalviais” išvadi
no”.

K. Petrokaitis

Chicagos vyčių serdorų susirinkimas
Sausio 3 dieną 2:30 vai. Vyčiu 

salėje buvo susirinkimas aptar
ti einamu reikalu. Pirmininkas 
V. Brazas pradėjo susirinkimą 
malda į šv.-Kazimierą. Patiekė 
dienotvarkę. Priimta.

K.P. dovanojo kryželi iš 1939- 
1945 metu kovu laiko. Anųlu 
kariuomenės kapelionas, grįžda
mas į namus, stovyklos klebo
nui perdavė liturginius rūbus ir 
kryželį, kuris buvo altoriuje lai
kant šv. Mišias. Klebonas ki*y- 
želį perdavė K.P. Pastarasis pa
prašė J.P. parengti naudoti su
sirinkimuose. Mažutis pjedesta
las, valstybinė ir tautinė vėlia
vėlės bei žvakutei dekoruotas 
pastovėlis. Žvakutę įžiebė Vyčių 
garbės narė Ad. Gabalienė. Pa- 
darvtas įrašas ir krvželio buvusi 
paskirtis.

Seniorai 
muose.

Patiekta 
Pelno buvo
komisijai, talkininkams ir daly
viams.

naudos

Kūčių 
$302.25.

susirinki-

apyskaita.
Dėkojome

gis Mejeris iš Melrose Parko, ir 
ponia Aleksandra Gerutis iš

Pasitarta ir artimiausiais 
rengimais. Euvp ir keletas 
siūlymų-

Vasario <8 d. aps. Vyčių ban-į Įsteigė savišalpos draugiją ir ją 
kete Martiniqde restorane Se- globoja. Dėkui už švenčių svei- 
niorai išpirko vieną stalą ir su- kinimus ir linkėjimus-

pa-

mokėjo $200.
Kovo 1 d. dalyvausime Cice

ro Vyčių rengiamose pamaldo
se šv. Kazimiero garbei.

Susini ūkimą baigėme malda.
Ponia Brazas pavaišino kavute į
r pyragėliais. K. Paulius

— Rez. Juozas Kaributas, Los 
Angeles, CaL, gruodžio 18 d. iš
vyko Australijon. Aplankys Nau 
jąją Zelandiją, Fidži ir kitas 
Pacifiko salas.

— Los Angeles Lietuvos Duk
terų balius bus sausio 24 d., 7:3 
vai. vak. šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Baliaus programa 
trumpa, bet Įdomi. Šokiams gros 
geros orkestras. Stalus užsisaky-

I ti iš anksto pas A. Audronienę 
! 243-6850. Kaip ir visada dukte
rys ruošia tikrai gardžius lietu

viškus valgius. Be to, moterys, 
norinčios tapti šios organizaci
jos narėmis ir prisidėti prie tik
rai kilnaus darbo, kviečiamos 
Įsirašyti Į Lietuvos Dukterų 
draugiją. Šiuo reikalu kreiptis į

!

— Ponia Marta Unik is Ook
Lawn, III., kiekviena proga pa
remia Naujienų leidimą. Dėkui. 
už ankstybą prenumeratos pra- ■ 
tęsimą ir už $10 auką. j

— Dėkui skaitytojams, parė- 
musiems Naujienų leidimą. Po 
$5 atsiuntė: ponia Rožė Mače-1 p> S.lsakienę 243-0424--

--------------- -------------------------f

INSTANT
GOLD

Earrings; Charms, 
Religious Medals

Mix ’n
1 GOLD

Heskchains
and Bracelets

’ X. New OT Used Of j
Old Broken Jewelry j

y// Watches, Bracelets, | 'g
C< Pins, Rings, ?į-o—

Class Rings, Dental Gold... Any Karat

Turn įtinto CASE!
Dig Out Your Old Treasures —

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES 1
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

1

— Los.Angeles Lietuviu-Fondo 
Komitetas sausio 31 dieną, šeš
tadienį, 7:30'Vai. vak. Šv. Kazi
miero salėje rengia šaunų ba
lių. Programoje dalyvauja ky
lančios mūsų padangių žvaigž
dės solistės Vita Polikaitytė ir 
Daina Gudauskaitė. Visus links-

mins R. Polikaičio vadovauja
mas “Vakarų Vėjai” orkestras. 
Šeimininkės ruošia skanią va
karienę. Aukoją Lietuvių Fon
dui $100,00 gauna du bilietu vel
tui ir jie išskirtinai bus pagerbti 
baliuje. , ]

Nauja Piliečiu 
klubo valdyba

Melrose Parko Lietuvių Ame
rikos Piliečių klubo visuotinia
me metiniame susirinkime, įvy
kusiame 1980 m. gruodžio mėn. i 
14 dieną Eagles salėje (Hali), 
117 N- Broadway, Ill., buvo iš
rinkta nauja 1981 metams klu
bo valdyba: pirmininku — Otto 
Mejeris, pirmuoju vicepirminin- • 
ku — Jonas Černius, antruoju!

. vicepinn. — Adolfas Garba-1 I 
liauskas, sekreto'riumi — Kazys 
Tautkus, iždininku — Kazys 
Valis, finansų sekr- —- Jonas 
Utara, ir tvarkdariu (maršalka) 
— Pijus Pažerūnas.

Šiais metais mirė du klubo 
nariai — iždininkas Juozas Ur- 
belis ir klubo narys Antanas j 
Lingis. ;

i
Melrose Parko lietuvių kolo- į 

nijoje Vasario 16-osios minėji
mas Įvyks vasario men. 14 d. 
7:30 vai. Veteranų salėje, 
16-tos ir Hirsch gatvių kampas, 
Melrose Park, Ill. Minėjimą 
rengia bendras organizacijų su
darytas komitetas, kuriam va
dovauja Otto Mejeris ir sekre
toriauja Regina Barauskaitė.

Vasario 16-c’sios šventės mi-į 
nėjinio pagrindiniu kalbėtoju 
numatyta Laima Garbonskienė, 
o maldai - invokacijai sukalbėti 
bus pakviestas kunigas.

Melrose Parko ir apylinkių 
lietuviai kviečiami minėjime 
gausiai dalyvauti. K. Vyga

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

J 2803 West ė»t* St, Cklcnge, EL I052S • Tai. WA 
f Didellx pasirinkimai gero* rOAJ.ea įvairių prekių.

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1531 W. IHk SL, Chkaufo, HL <06Z>, — TeL WA 3-2737

TURIME DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ
Dėmesio — nuo 10 iki 50% nuolaidos!

Importuoto kristalo išdirbiniy, aukso ir gintaro papuošalu. Lladro — 
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožiniu. Importuoto 

pewter ir dar daugiau gražiu dovanų įvairioms progoms.
Taip pat ir paveikslų.

Maloniai jums patarnaus DALĖ ir ROMAS DAUKŠAI, sav.

AVALON GALERIJOS
"The Ultimate in Collecting and Gilt Giving”

4243 ARCHER Ave. (tarp Sacramento ir Whipple), 
Chicago, Illinois

Atdara pirmad. ir ketvirt nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro;
antrad., trečiad., penktad. ir šeštad: nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Sekmadienį — nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

Tel. 247-6969

i

irgi nėra dvasininkai, 
jie gerai padarė? Kur

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

j ir Bendruomenės vadų {įrašy
mas ar liepimas melstis — be- Maplewood. Labai tinka giminingoms, 
reikalingas

j reikalu
1 kiai ar
zacija.

Taigi
kai Amerikos vadovybė

j melstis blogai, o kai Bendruo
menės vadovybės ragina mels- !

turėjo 
grynai

išsišokimas.
rūpintis
religinė

pagal Kviklio

Šiuo' 
dvasiš- 
organi- t duoti. Neaukšta kaina.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

logika:K* V
ragina

ŠIMAITIS REALTY

į tais ’— tada gerai!
‘ Stasys Juškėnas

ATVIRAS LAIŠKAS 
NAUJIENOMS

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

j Pensijos ir kompensacijos iš Vokie* 
Visiško tobulumo niekas ne-1 tijos ir iš kitu kraštu, pilietybės popie- 

uasiekia. Taip ir perijodinė spau !riai- iširtu valstybes formų Pil^y- 
da. Naujienas skaitau nuo 1949 valdžios ir savivaldybes įstaigose bei 

Pasitaiko beskaitant ir konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir oedarbių pašalpas bei kitus 

: panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
. Padeda neturtin-

J giems gauti iš WELFARE ir kitų istai- 
i gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 

kad • gydymo, nemokamo maisto korte
lės ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvied-
ir asmenų paieškojimai. Be tn. išrū-

metų.
susiraukti, ir papriekaištauti. Bet 
pasidžiaugiu, kai randu beskel-; kitas sąskaitas 
biant atvirą tiesos žodi.

Kartkartėmis įsitinau,
Naujienų nėskaitantieji nesusi- ______ _________
vokia BEŠALIŠKAI mūsų tau- mus i Amerika Sudaromi testamentai 

. T . , . , . ir asmenų paieškojimai. Be to. įsiu
timuose ir Lietuvai laisves šie- ■ pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
kime reikaluose. Keletas perijo-1 tis asmeniškai arba laiškais.
dinės spaudos leidinių net visai 
nededa žinių iš Lietuvos laisvi
nimo veiksnių veiklos. Priešin- 
gai-spauzdina pan iekinančias 
priekabes, tiesą iškreipiančius i 
pasisakymus- Ir veik nespauzdi- j 
na klaidinančių žinių ar tvirti j 
nimų patikslininimo ar atitaisy- j 
mo. Todėl dažnai prireikia kreip i 
tis su atitaisymais — išsiaiškini- , 
mais į Naujienas. Va, čia ir yra i 
Naujienų 
nes bent 
tiesa.

Dažnai 
kant ir stipresnių 
panaudoti. Tačiau 
tokie pasisakymai 
panieką, žeminančią spaudos ly-; 
gĮ. Nors ir apibūdinimai, kaip TOWN OF LAKE apylinkėje išnuo- 
reorgai, barzdukiniai, kutkiniai jojamas 6 kambarių butas antrame Lcuiga!, u. aukšte, pečiaus šilima.
ir panašus išsireiškimai, nėra Skambinti YA 7-9229
aukštos kultūros požymiai. Tie-j "
sa įrodytina tik KIEKVIENAM į gĄfp SUDAROMI

’ ” TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO
i paruošta, — teisėjo Alphonse 

,t WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’

A. ČEPUI.IS NOTARY PUBLIC
Income Tax Service

3261 SOUTH HALSTED
(Antras aukštas, įėjimas

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. 225-8275

'.’.WJS’.SSV.V.’AV.’.WZeW.V

STREET *i
iš fronto)
60603

* JOHN GIBAITIS
pagrindinė reikšmė, 

tuo būdu išryškinama

prireikia tiesos beieš-

Advokatų įstaiga 
6217 S. Kedzie Avė. 

(312) 776-8700

svarbu, kad • . - . _
’ .1 RENTING IN GENERALneisvirstu ] | K.- • — Nuomos —

benurodant JO paklaidas, na, ir j 
savęs neslapstant. Kas negali 
pasirodyti kas esąs, turbūt ne
sąs tikras ir savo teigimais!

Pasitikėdamas Naujienoms lin . 
kiu dar sėkmingesnių, tiesą be
ginančių 1981 metų ir ta išleista knyga su legališkonris
prie prenumeratos pridedu $59 
— auką.

Su tikru nuoširdumu.
Petras Šilas

formomis.
Knyga su formomis gauna, 

ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsled St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

' GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGJS CONSTRUCTION 
7152 So. K»dzie Avenu* 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
L1AVIMAS < .

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai lt brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 W»st S<Hh Street 
T«I. P.EnublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60G32. Tel. YA 7-5930

SL ž I M K U 3

MoUry Public 
INCOME TAX SERVICE 

4x59 S. Maplewood. Tel. 254-7453 
Taip pat daromi vertimai, glminly į
Iškvietimai, pildomi pilietybes pri- 

lyrruri ir kitokį blankai.

H0ME0WNERSP0L1CY
F. Zapoli*, Agent 
32OSJ4 W. 95th St 
E "•rg. P»rk, III. 
40542,.. 424-1454

PASKELBTAS BLOGIAUSIAI
APSIRENGUSIŲ SĄRAŠAS
LOS ANGELES — Madų kū

rėjas Blackwel paskelbė blogiau
siai apsirengusių moterų sąrašą. 
Blogiausiai apsirengusia laikoma, 
15 metų aktorė Brooke Shields, j 
Antroje vietoje yra aktorė Eli- ( 
zabeth Taylor. Visas jas laiko 
nekreipiančiomis dėmesio į sa
vo išvaizdą. Tolimesniame sąra-l 
se yra Suzanne Somers, Bo De-, 
rek, Charlene Tilton, Olandijos-, 
karalienė Beatričė, princesė Gra 
ce, Mafy Osmond, Susan Anton J 
Nancy Lopez. ’ i

Ta proga Blackwell pareiškė,1 
kad Nancy Reagan yra tarp ge-. 
riausiai mokančių puoštis mote- ■«! H || ■ iii „O ® w

___  8 — Naujienos, Chicago, 8, DL Thursday, January 8, 1981

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą, 
felefonuoti 778-8000

ir

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus
7111 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell A ve.

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 8 vaL ryta 
iki 6 vai vak. šeštadieni nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal suritarim*.

TgL 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, Bl. 6062>

gsmingi.au



