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IRAKAS SUTINKA BAIGTI KARA SU IRANOVASARIO 16 MINĖJIMAI KOLONIJOSE
Visiems lietuviams kunigams valandėlėms Chicagoje- Juoste- 

į parapijas ALTas išsiuntė laiš-llėse įrašytos kalbos ALTo pir
kus, prašydamas, kad Vasario I niinin.ko dr. K. Šidlausko, Lojo- 
16 d. proga Lietuva būtų prisi
minta pamaldose ir kad būtų 
skatinami lietuviai dalyvauti 
minėjimuose. 

- į: - * „ •
...is, ALTO VALDYBOS f 

POSĖDIS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba sausio 30 d. 7:30 vai- 
vak. savo būstinėje Chicagoje 
šaukia posėdį, kuriame bus pa
tvirtinti naujų ALTo veiklos 
komisijų sąstatai bei aptarti kiti 
aktualus reikalai.

los universiteto profesoriaus dr. 
Agn. Dering ir aktorės D. Mar
kelytės.

(ALT Isfdrinacija)

jū- 
di-

JŪROJE DINGO 496 
KELEIVIAI

' JAKARTA, Indonezija. 
Sekmadienio vakarą Javos 
roję plaukiantį laivą ištiko
dėlė audra- Nelaimė padidėjo, 
kai audros metu laive dar kilo 
gaisras. Keleivius apėmė ' pani
ka, jie negalėjo pasilikti laive, 
buvo didelis pavojus audros 
metu šokti į jūrą, ,

Keleivinis laivas vežė 1,136 
žmones. Nelaimės vieton su
plaukė didokas Indonezijos lai
vų skaičius pavojun patekusiem 1 
gelbėti. Iki trečiadienio ryto pa- 
vyko išgelbėti 620 keleivių ir 
įgulos narių, bet-, kūr galėjo 
dingti likusieji—nieko, aiškaus 

i nėra. Trečiadienio Ąrią degusio 
I laivo jau nebuvo. Jis negalėjo 
j tolyn-nuplaukti, nes nebuvo kas 
I jį vairuotų. Jis, aišku, nuskendo.
Keleivinis laivas vadinosi Tam
pomas 2‘- Apskaičiuojama, kad j 

, į. 496 keleiviai nuskendo?su de- 
lą. Vasario «<<k W ashmgtone:K 4 
turės savo. metinį posėdį; į kurį - 
iš Chicagos vyks ALTO pirmi-j 
nihkas-clr. K.”§idIaūskaŠ| į- 

* ♦ '
TELEVIZIJA IR RADIJAS 

PRIMINS LIETUVĄ
Chicago's televizijos stotis nedžio kalbų rašytojas.

WMAQ (kanalas 5) ir radijo; ---------------
stotys W0PA bei WCEV, įpra-j — Senatorius Robert J. Dole 
šytos ALTo informacijų .vedėjo pasiūlė paruosti įstatymą, kuris 
kun. jb Prun3kio, pažadėjo Va-’amerikiečiams leistų traukti į 
sario 16-osios proga piriminti t teismą svetimų valstybių vy

riausybes už Amerikoj pilie
čiams padarytą žalą.

. PASKLIDO 80,000 LEIDI
NIO APIE LIETUVĄ

Knygelės “Lithuania”, kulią 
paruošė kun. Jt Prunskis ir įsi
leido Amerikos Lietuvių Tary
ba, buvd išleistos trys laidos, 
i.š viso 80,000 egzempliorių. Nu
matomą netrukus leisti ir kęt-

BENDRO PABALTIEČIŲ 
KOMITETO VEIKLOJE

Bendras pabaltiečių komite
tas, j kitrį įeina lietuvių,- latvių 
ir estų atstovai, plečia savo veik-

Jinai

BORNEO
CELEBES

W.IRIAN

INDONESIA TIMOR

Indonezijos laivas nuskendo lavos jūroje, netoli Celebes salos. Sekma
dieni jūroje siautė labai didelė audra, o vėliau kilo gaisras. Nelaimėje 

žuvo veik 500 žmonių, kai laivas nuskendo.
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NIEKAD NEATIDUOS 1975 METAISŠACHO PAGROBTŲ IRAKO ŽEMIŲ
KINIJA PARDAVĖ REIKALINGUS DEGALUS 

DVIEM ATOMO BOMBOM GAMINTI
LENKAI STREIKUOJA 
BE JOKIOS TVARKOS

| INDONESIA p

MALAYSIA PACIFIC OCEAN

Ja karia 
SS J AVA

PREZIDENTAS REAGANAS PAŽADĖJO GRIEŽTAI ELGTIS SU TERORISTAIS MAROKAS GAUST AME
RIKOS GINKLUS

j — žinovai tvirtina, kad prez.
j R. Reagano inauguracijos kal-
i ba, kurią jis pats paruošė, buvo; 

labai.gera. Ypatingai ją giria Ri-į 
chard Goodwin, prez. J. F. Ken-

BUVĘ ĮKAITAI SUJAUDINTI SUTIKIMU
> AMERIKOJE IR WASHING TONE

WASHINGTON, D. d. — An- vaduotojas L. Bruce Laingent. 
i tradienį 52 buvę įkaitai buvo Jo paskutiniai žodžiai daugeli su 
’priimti prezidentūroje. Iš West, jaudino iki ašarų: “Aš dėkoju 

jr vjenišai moteriai, kurią matė
me važiuodami iš Andrew oro 
bazės, stovinčiai aukštumoj be 
plakato, ranką laikančiai prie 
širdies’’.

Lietuvą amerikiečiams, 
. * *

ĮKAITAIS LAIKOMOS 
TAUTOS/

i

Dienraštis “Chicago Sun- 
Timės” sausio 23 d. įdėjo kun- 
J. Prunskio laišką, kuriame, ______________
pasirtžUu^ įkaitu iSlaisvini.' _ TrejMjeni auks0 undj0 
mu iš Irano, klausiama, kada gi . o< , iri 14 kainavo ->324.bus išlaisvintos Maskvos kolo-: 
nializmo laikomos įkaitais tau-j 
tos: Lietuva,
L’kraina.

' ---- Castro kareiviai
• pasilikti Angoloje, nes 
biau nukenčia nuo

įginkluotų partizanų.

nencYi 
vis la- 

vietinių

VASARIO 16 D. PROGRA- 
’ MOS PER RADIJĄ

Įvairių lietuviškųjų radijo va- j 
landėlių vedėjams paprašius, | 
ALTo paruošta ir į juosteles įra-Į 
syta Vasario 16 d. minėjimo Į 
programa lietuvių ir anglų kai- • 
borais išsiųsta į New York a,! 
Bostoną, St. Pettersburgą, Pitts- 
burghą, Brocktoną, Watchun- 
gą, N.J., Racine, HartfoYdą, 
Detroitą, Hot Springs, taipgi 
Įduota visoms lietuvių radijo

KALENDORĖLIS

Sausio 29: Pranciškus Salez., 
Žibutė, Girkantas.
-. Saulė teka’ 7^6, leidžiasi 5:02

Orą* laK&S; shigihėš. s* > * \

Valstyl>ės sekrtlorinS'Ilaig 
jsakė tuojau pristatyti Ma
roku! du žvalgybinius lėk

tuvus, o kitus keturis 
nitoHmoje’-fcteižyJe?:

' Point, N. Y., į Andrews aviacijos 
; bazę jie atvyko 4 kariškais lėk-1 
I tuvais^ o Iv autobusų buvo pa

puošti geltonais kaspinais ir už-l 
rašais” 52 R- Chartered”. Pake
liui į sostinę visose pakelėse 
tūkstančiai žmonių sveikino grį
žusius tėvynėn, mojuodami vė
liavomis, plakatais ir geltonais 
kaspinais, garsiai išreikšdami sa
vo džiaugsmą. Pensilvania Avė. 
buvo panaši į Liepos 4 paradą.

Baltųjų Rūmų pietiniame so
delyje, tūkstantinėje minioje, 
būriavosi užsienio valstybių dip- 

Į lomatai, kongreso atstovai, aukš 
ti pareigūnai ir vidutiniai ame
rikiečiai, atvykę išreikšti meilę 
savo kraštui ir dėl jo nukentė
jusiems. Ten buvo 14 anksčiau 
paleistų iš Irano amerikiečių, 6 
pabėgę Kanados pasais, 8 žuvu
sių karių gelbėjimo misijoje šei
mos ir visa gelbėjimo misija.

Prez. Ronald Reaganas antra
dienį pavadino Padėkos Diena ginti jų teises ir, atrodo, jie ren- 
ir savo kalboje išreiškė didelį 
savo ir visų amerikiečių džiaugs
mą sveikindamas sugrįžusius.
Tarp, kita jis taip pareiškė: “Lai 
teroristams būna. žinoma, kai 
jie pažeidžia tarptautines teises, 
kad mūsų politika bus greita, ir 
efektinga. Mūsų kantrybei yra, 
ribos. Ateityje JAV pareigūnai 
bus palydėti į užsienius su ga
rantuota apsauga, kokią Ameri
ka gali suteikti”.
‘ Buvęs prezidentas Jimmy Car 
tens, išvykdamas su savo šeima 
atostogų, gyrė prezidento Ręa- 
gano kalbą ię pareiškė: “Aš ma
nau. kad gerai yra pareikšti sa
vo tautai, kad paėmimas įkaitų 
susilauks stiprios reakcijos <if 
mūsų tautos, šiuo atveju prezi
dento parėiŠkitnas buvo-geras”.

IZRAELIS NEJSILEIDŽTA 
JUODAODŽIU ŽYDŲ

WASHINGTON, D-C.— Ame
rikos juodaodžiai skundžiasi, 
kad dabartinė Izraelio’ vyriausy
bė nevienodai taiko savo įsta
tymus visiems Amerikos pilie- 
iam.s. Visa eilė juodaodžių 
Amerikos piliečių norėjo pa
tekti į Izraelį, bet dabartinė 
vyriausybė neduoda juoda- 
odžiams įvažiavimo vizos.

Įvažiavusius Amerikos juoda
odžius žydus Izraelio policija 
keliais atvejais suimdavo, pa
dėdavo j kalėjimą, išsiųsdavo 
iš didesnių miestų. Dabar juo
daodžiai susiorganizavo, susi
rado advokatus, kurie sutiko

giasi iškelti bylą Izraelio val-

nustatyti, kokiai tikybinei sek
tai jie priklausė. Izraelyje jie 
steigia savo sektas ir vengia 
dirbti su kitais, o Izraelio val
džia savo ruožtu jų vengia.

WASHINGTON, DC — Pre- 
zidentas Reaganas ranešė Kon
gresui, kad vyriausybė rengiasi 
parduoti Marokui būtinai reika
lingų ginklų. Maroko karaliais' 
Hassan II jau 20 metų gražiai 
sugyvena su JAV, bet jam la
bai sunku nusipirkti modernių 
ginklų. Prez. Reaganas pranešė 
komitetui, kad jis rengiasi par
duoti Marokui 108 M-60 tankus.

BAGDADAS, Irakas. — Vy
riausybė nesipina, kad Pekinas 
pardavė Irakui visą šimtą svarų 
degalų dviem atomo bombom 
pagaminti. Žinia antradienį bu
vo paskelbta Jungtinių Tautų 
sluoksniuose. Ji buvo neaiški. 
Teigiama, kad Irako preziden
tas Sadam Hussein laikraštinin- 

Ikams pasakė, jog atominiai de 
galai jau Irake, čia yra ir spe
cialistai, kurie dirba prie ateini- 

jnio reaktoriaus, kurio statyba 
paskubintai pradėtą pernai ne
toli Bagdado.

Prezidentas taip pat pareiš- 
ikes, kad Irakas niekad nesti 
duos Iranui tų sričių, kurias 
Irano šachas Rėza Pahlevi 1975 
metais, pasinaudodamas Irako 
kovomis su kurdais, atėmė iš 
Irako. Dabar Irako karo jėgos, 
atsiėmė iš Irano visas tas sritis 
įskaitant Abadaną ir jo rafine^. 
rijas maitinančias versmes.

Irano karo jėgos kelis kartus 
puolė Irako pozicijas, bet jiems 
nepavyko išmušti irakiečiu. 
Jeigu Irano valdžia sutrauktų 
daugiau karo jėgų ir bandytų 
peili kitas-.Irako sritis, tai Ira- 
kas^pąvįairtbs visas savo jėgas 
ne tik. gintis, bet ir pulti.

Irakiečiai negali suprasti, ko 
dėl Iranas, supykęs taip smar 
kiaŲ ant šacho už visą eile j< 
padarytų klaidų ir nusikaltimų 
labai

VARŠUVA, Lenkija.— Praei
tą šeštadienį . Lenkijoje buvo 
uždarytos visos dirbtuvės. Susi
darė įspūdis, kad Lenkijoje ne
buvo jokius tvarkos. Svarbiau
sias klausimas turėjo būti įve
dimas penkių darbo dienų sa
vaitės ir šiam reikalavimui tu
rėjo vadovauti Solidarumo uni
jos (L. Walesos vadovaujamos) 
atstovai, bet paskui paaiškėjo, 
kad ūkininkai ir visa eilė kitų 
darbininkų pradėjo kartu sta
tyti’ atskirus reikalavimus.

Vyriausybės atstovai buvo su
tikę tartis su Varšuvos apylin
kės atstovais viešai, televizijos 
ir radijo klausytojų akivaizdoje. 
Pirmadienį argumentavo radijo 
bangomis, bet antradienį vieto
mis.-vėl pradėjo streikuoti. Dar- 
hiri^^ai j ra reiškė, kad valdžios 
atstovai nesupranta streikuo
jančių reikalavimų, tuo tarpu 
vyriausybės atstovai kritikavo 
darbininkus, kurie nesilaiko sa
vo žodžio ir plečia streikus. \\ a- 
lesa nepatenkintas netvarkin
gais streikais, kurie gali suskal
dyti visą Solidarumo judėjimą. 
\VaIesa bijo, kad provokatoriai 
gali visai susilpninti naujai su
organizuotų darbininkų veiklą.

— Penkiolikos gydytojų ir chi
rurgų pastangos Nashville ligo
ninėje buvo bergždžios atskirti 
dvi suaugusias naujagimes — 
Siamo porą. Jų širdelės buvo 
nenormalios. Operacija truko 9^ 
valandas. »

— Biudžeto direkcija praneša, 
kad amerikiečiai praleis 1^276 
bilijonus valandų skaitydami 
įvairias valdžios formas, o jų už

Sekretorius A. Haig taip pat 
sutiko parduoti Marokui reika
lingų lėktuvų. Pasirodo, kad jau 
anksčiau Maroko- vyriausybė 
kreipėsi Į Ameriką, prašydama 
parduoti ginklų, bet prez- Car
terio administracija visą laiką 
pardavimą atidėliojo. Pakarto
tas prašymas guli nuo praeitų 
metų kovo mėnesio. Sekretorius 
Haig sutiko, kad tuojau būtų 
Marokui pristatomi du žvalgy
biniai OV-10 lėktuvai ir neuž
ilgo bus pristatyti dar keturi.

Marokas moka už pristato
mus ginklus. Per du dešimtme
čius Marokas pirkdavo Ameri
koje gamintą amuniciią. Maro
kiečiai turi bėdos su Sacharos 
plotais, kuriuose bando įsiga
lėti maištininkai.

Alžiras, padėjęs išlaisvinti 
amerikiečius iš Irano, taip pat 
nori pirkti modernių Amerikos 
ginklų.

* • J ■ prėžidėnto 'IrtiTbą įmatrikir pildymui išleis virš 10 bilijonų’i.....— r—
dolerių. » * i toklės ;J>at.žodžiais atsakė misijdstHfo.'pa-

širdingai priima ša di 
šacho klaidą. Dabartine’ 
vyriausybė jau atsiėnv

tas sritis, kurias buvo pa 
sąchas.. Irako yyriau .

Irako 
visas 
sisavines f 
sybė niekad tų sričių neatiduos 
Irakas, būtų galėjęs toliau verž 
tis i Irano sritis, bet to nedarė 
Irakas dabar siūlo Irano vyriau 
sybei pasirašyti taiką 
bet ji turi atsisakyti 
pretenzijų i šacho 
sritis. Iranas turėtų 
Irakui padarytus

SEN. C. PERCY MAŽINA 
KOMITETO IŠLAIDAS 

^WASHINGTONO. D. C. —Se 
nato užsienio santykiu komiteto 
pirmininkas sen. Charles H. 
Percy sumažino komiteto išlai
das 10 procentų. 1980 m. komi 
teto biudžetas buvo 2,592.000, 
gi šiemet yra 2,333,000. Iš demo
kratų 42 štabo narių palikta tik 
15, o respublikonų štabo nariai 
padidėjo iš 10 iki 29. Vietinės ke
lionių išlaidos sumažintos 15%, 
?i užsienio kelionėms paliktos 
kios pat.

Kiti senato komitetai, prisilai- 
kylamt prez. R. Reagane ekono
minės politikos, žada sumažin-

su Iraku 
bot kokių 
užgrobtas 
sumokė!: 

nuostolius 
bet pirnmn eilėn Iranas'turėtu 
pasirašyti taiką su Iraku ir k i 
tas klausimus išlyginti.

Irako atstovai Taifoje kreipė 
si į suvažiavusius, prašydam 
įtikinti Iraną, kad bereikalinga’ 
neeikvotų energijos, bet ruiš 
tusi taikai- Tuo tarpu Irano vy 
riausyhė dar nekreipia dėmėsi: 
į Irako pasiūlymus.

Taika tarp Irano ir Irako pa
dėtų išspręsti Persijos įlankos 
ir didele dalimi Artimųjų Rytų 
laikos klausimą. Visos valstybės 
nenori Sovietų 
P.-rsifos įlanką, 
aišknj kad rusai handy 
i kitų kraštų’ valaus reikalus 
Tarpusavio musulmonų valsty 
bių laika užkirstų kelki rusams. 
Kovu metu rusai bandvs įsivelti 
j Irano viilaus reikalus, o dar 
daugiau jie bandys kištis į Ira
ko vidaus reikalus, nors irakie
čiai jau patyrė, ką jeiŠkia glau
desni ryšiai su Sbvietais. Jie 
nelaukė, kad sovitittnis-^lemzn- 
tas> įsistiprintų, kaip jie tai pa 
darė $, Vicente srityje. Rusai 
gali naftą pirkti Mezopotanujds 
įlankoje, bet jie neturi teisės 
primesti, savo valĮof, VMp

įsimaišymo į
Kiekvienam 

kišti?

PATARIA AMERIKIEČIAMS 
IRANAN NEVAŽIUOTI _

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidento Reagano administracija, 
ipsvarsėiusi santykius su da
bartine Irano vyriausybe, išsi
kalbėjusi su gųžusiais iš Irano 
pareigūnais, patarė Amerikos 
jiliečiams nevažiuoti į Iraną. 
Amerikoje yra didokas skai
čius iraniečių, jie čia laisvai 
gyvena ir dirba, bet amerikie
čiams nepatartina važiuoti į 
Iraną, nes dabar ten nėra rei
kalingo saugumo.

Be to, dabartinė Irano vy
riausybė neturi vieningos poli
tikos. Nors mula Chomeini su
liko su įkaitų išleidimu, kai ku
rie islamiško parlamento nariai 
tuo paleidimu nepatenkinti- 
Prezidento Bani-Sadr laikraštis 
labai aštriai kritikuoja premje
rą Rajai. Premjerui nėra ko 
girtis apie JAV paklupdymą. 
Amerika buvo įšaldžiusi 12 bi
lijonų dolerių, tuo tarpu iki 
antradienio JAV grąžino tiktai 
tris bilijonus, o įkaitų jau Ira
ne nebėra, sako laikraštis.

— Gynybos sekretorius Kas
par Weinberger pareiškė, kad 
buv. prez. Carterio administra
cija skyrė permažai pinigų gy
nybai.

dato Pu tų Jemene,* Abisinijoje 
ii* kitose komunistų bei kubie
čių valdomose srityse.

Snsirinknsk'ii -37 valstybių 
atstovai patvirtino nutarimą 
skelbti “šventąjį karą” Jeruza
lei išlaisvinti, jeigu Izraelio va
dovybė nesutiks geruoju Jeru
zalės suduoti Jordanui.



K PAŠILYS

JA V ir Iranas vėl be diplomatų
mo reikalus sutvarkytų su pre^. 
Carterio administracija. Pradė
jus eiti prezidento pareigas Ro
nald Reaganui, diplomatų palei
dimo reikalai gali prasidėti vėl 
iš naujo Kol nepradėjo eiti pre
zidento pareigų, Reaganas klau
sinėjamas spaudos sulaikytų dip 
lomatų paleidimo reikalu, savo 
nuomonės nesakė, pareikšdamas, 
kad reikalus tvarko prez. Car- 
*eris ir jis jam pritaria ir jo dar-

Irano mula Chomeini, sulau
žė- išniekinęs diplomatmio 
imuniteto papročius ir tradicijas 
civilizuotame pasaulyje, išlai
kę: -’’-ikytu’ Amerikos amba-

Taher^ne diplomatus, tar
nautoms ir v:eną kitą amerikie
tį virš 14 mėnesių — 444 dienas, 
spaudžiamas savo revoliucijos 
krašte sukelto chaoso, ekonomi
nės suirutės ilgiau neištvėrė — 
kapituliavo — suimtuosius pa-

Politiniuose ir diplomat!- bus remia. Pagaliau po ilgo Jau
niuose sluoksniuose komentuo
jama kas barbarą mulą Chomei- 
nį ir jo mulų štabą privertė pa
keisti užsispyrimą, grasinimą ir

• bauginimus, kad Amerikos dip
lomatai bus teisiami už šnipinė- 
rima ir nubausti pagal Islamo 
įstatymą. Kad taip mula būtų 
galėjęs padaryti, mažai kas ti
kėjo: nieka> sau mirties spren
dimo nerašo.

Tarptautinę padėtį analizuo
jantieji ekspertai teigia, kad da
linė Amerikos diplomatu palei 
dimo priežastis yra Irano-Irako 
nrasidėjusieji karo veiksmai. 
Dėl Ira^o revoliucinės netvar
kos išs^ ko valstybės iždas, ne
turi svetimos valiums, nėra už

: kimo. įvairiausių spėliojimų, 
pranešimu apie susitarimus, iš 
pirmadienio į antradienį prez. 
Carterio visos nakties praleidi
mo, dirbant Baltuose rūmuose, 
ir praslinkus 30 minučių po prez. 
Ronald Reagano priesaikos, eiti 
JAV prezidento pareigas, 1981 
m. sausio mėn. 20 d. 12 vai. 31 mi 
nutė pirmasis lėktuvas su diplo
matais pakilo iš Irano sostinės, 
Teherano, areodromo, kurį pase
kė antrasis lėktuvas 12 vai. 44 

« minutės. Po pusantros valandos 
skridimo Alžirijos du 727 kelei- 
vineiai lėktuvai pasiekė Turki
jos oro erdvę ir tada prez. Rea- 
ganas oficialiai pranešė, kad 
Amerikos kaliniai pasiekė laiš

ką pirkti karui vest’ reikalingų j ve ir skrenda namo:

Teisiu miestas fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybės metais

pareiškė, kad greitu laiku prasi- V L. BAKCNĄS

Irgi gerai pažinojau šiuos klaipė-

ginklu, karinė- medžiagos. Gau- i 
narnos iš alvvos b’lijoninės pa-j 

drastiškai sumažėjo. Dau- į 
reb’s pomnavimo alvvos šaltiniu , 
subombarduoti. sudeginti, nevei-' 
kia. Valstybės užsieniuose esą-! 
mos atsargos, sulaikius dinloma- ’ 
t u s. Amerikos buvo užšaldytos ir 
Tomis pasinaudoti nebuvo gali- .r 

" ma.

JAV IR IRANO SANTYKIŲ 
PROBLEMATIKA

' kuria dau
O'*č’? stipriausia, tai • 
prezidentu Ronaldu.paIječiąmį, į

Reagano kurio pareiškimas’ ir alyvos trahportavimč1 keliai bū- 
npvadin’ma- rnulns Chomeinio i tii paliečiami. Gi karas Irano it

1 r 1

dės komisijos narių ir įtakingų 
politikų apklausinėjimas dėl 
Amerikos ir Irano, ateities san
tykių sureguliavimo. Š. m. sau
sio mėn. 17 d. Maskvos diktatū
ros organas “Pravda” piktai puo 
lė Amerikos derybas dėl įkaitų 
paleidimo, pavadino, kad yra 
“negarbingas žaidimas”, kuris ttr 
ri “užmaskuotus plapus” prieš 
Iraną pradėti karo veįksmus. 
Tuojau Vaisi, sekr. Muski išsilę-Ų 
viere Maskvos ambasadorių Dob 
ryniną ir nurodė — Maskvos1 
ambasadoriui Dobryninųi, kad 
tokie propogandos ir melo veiksi 
mai reikėtų sustabdyti, nes gali j 
ilgesniam laikui 
kenkti JAV-So v. S-gos sanįV’ 
kiams ir neigiamai paveikti amė 

atžvily

Klaipėda ir Mažoji Lietuva

Kaip tik buvo pranešta, kad su 
Iranu pasiektas susitarimas pa
leisti Amerikos sulaikytus dip- rikiečių opiniją sovietų 
lomatus ir JAV ambasados tar- ^n i u. Valst- departamento parei- 
nautojus. vienas CBS televizijos gūnai tvirtina, kad sovietą? 
komentatorius prabilo apie san
tykių sutvarkymo su Iranu rei
kalingumą : 
rikos interesai gyvybiniai būtų 

jei Persijoj Y įĮankos j

simanė pakenkti deryboms su

Ląbai, sakyčiau, ^auksinis” 
mūsų tautos įr valstybės istori
nis įvykis, 1&23 m. sausio 15 d. 
Klaipėdos sukilimo laimėjimas, 
Jūp pat to krašto prijungimas 

Lietuvos (po 700 metų vo
kiečių dominavimo, tame mies
te ir krašte) — išeivijoje, mini
mas rečiau ir pat yliau — negu 
tai buvo daroma keliais ar kelio
lika metų- anksčiau — tokia pat 

skaudžiai pa- sukakties proga. Laikas ir oku
pantas ėda mūsų istorinių įvy
kių autentiškumą, dėltę, kol 
galime, turime tokių istorinių 
įvykių svarumu ir autentiškumu, 
skverbtis į dar tebegyvą lietu
višką sąmęnę- -

nutraukti svetimųjų priespaudos 
grandis ir pradėti naują gyveni
mo gadynę bendroje tautinėje 
valstybėje. Prūsų Lietuvos tauti 
nės tarybos akto tekstas buvo 
trumpas ir įtikinantis:
“Atsiėvelgiant į tai, kad viskas 

kas, yra, turi teisę gyventi ir Į 
tai, kad mes Lietuviai čionai

žosios Lietuvos (sausio 15-tosios 
proga) istorinį momentą čia iš
eivijoje iškėlė į pačią aukščiau-1 Prūsų Lietuvoj gyvenantieji su- 
šią viršūnę tąutpinių-valstybi- Į darome šito krašto gyventojų 
nrų (buvusių)-minėjimų, nes be 1 dauguomenę, reikalaujame mes, 
jo (Regio), vargiai, kai kur, ta 
proga (Klaipėdos atvadavimas) 
būtų buvęs prisiminta. Kai kur 
buvo daug daugiau kur galėjo 
būti- Dėlto esu labai patenkin- * 
tas, kad rnūsų. Los Angeles ra-1
dijo valandėlės programoje (sau į gas už įvykdinimą minėtojo šie- 
šio 17 (į), Klaipėda "buvo išsa-l kio pašvęsti”. Tilžėje, lapkričio 

' 30 d., 1918 m-

Šį aktą. Prūsų Lietuvos tauti
nės tarybos vardu pasirašo: J- 
Vanagaitis, Viktoras Gailius, 
^Martynas Jankus, Nikelis De-

remdamiesi ant Vilsono tautų 
paties apsisprendimo teisės, pri
glaudimą Mažosios Lietuvos 
prie Didžiosios Lietuvos. Visi sa
vo parašu šitą pareiškimą pri-

I imantieji pasižada visas savo jė-

nąiaį ir istoriniai paminėta — 
mano programoje — su čikagie- 
čię Algio REGIO įvaidiniu žo
džių ir iš- anksto man prašyta

kad j .4^* 'STII^LIC^RAUS (senos
Stikliorių Mikas Banaiti^yA?, Sma-ds StiklioriųIranu, nes su.sitniim|§^>;^taitų kiek bus galima, tą gyyąjąį mų-“ PRL’SyįjLjE:

Paminėjo, kad Ame paleidimas vėl gali atidaryti du- šų laikų, istoriją galętunie .pef’- fgipiihėę^aiikūomo). kalba, kurią jakys^ Kristupas** Paura*^ Mike-
ris normaliems Irano Amerikos duoti sekančioms mūsų kartoms čia MN&ujienų’
santykiams. Prie Irano valdovo 
šacho Pahlevi tokie santykiai ir 
buvo. Irano gerai paruošta ir 

ginklais apginkluota '

— pačių aUtochtonųv kiek jų dar. 
galima išeivijoje rasti, gyvu žo
džiu. . i-

skaitytojams
perduodu ištisai — netaisytą ir. ..

io pavaldiniu “kriminalistais, j Irako ir Persijos įlankos vande- modernia 
nu laisvą susisiekimą gali palies- kariuomenė ir buvo pirmųjų Ii-.

. ti. Buvo paminėtas ir Reagano niiu Persijos įlankos vandens 
namas diplomatų derybas pas^u 1 administracijos Valst. sekreto-! kelių pažedimo sargas ir numąį,.

“barbarais. “kidnaneriais”. suda
ręs Irane rimtesni rūpesti vilki-

binti ir su Cari.eriu derėtis in- \ 
tensyvidu. K^da prez. Orteris! 
sausio pradžio’e pareiškė, kad 
susitarimas Amerikos diploma
tus pale sti laisvėn turi būti baip 
tas iki sausio 16 d.. Irane muloms

rių apklausinėjime e ir pasaky
mas, kad Persijos vandenų ke
lias yra nepaprastai Amerikai 
svarbus- Už jį reikėtų kovoti, 

ir vyriausybei davė signalą at - ’ Jei Amerikai nepavyktų susitar-
kreipti dėmesį į paleidimo vii-j :i su savo są tmgininkais ginti 
kinima. . ! Persijos įlankos vandens kelių

laisve, tai ir vienai Amerikai 
reikėtų ginti kelių laisvę, -š. m.

Prez R. Reagan štabo virsi-! 
ninkas ir darbu koordinacijos ; 
direktorius Edwm Meese pareiš-, sausio 20 d. paleidus Amerikos ! 
kė, kad Iranas daug geriau pa- ■ diplomatus 
darytų, jei Amerikos sulaikytų 
diplomatų, ambasados tarnauto- sen. Charles Percy ir sen. Allen 
jų ir Amerikos piliečių paleidi.
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rą Gailių — paskutinį Klaipėdos 
krašto Gubernatorių, kurio ži
nioje teko dirbti Gubernatūro’c, 
patriarchą Martyną Jankų, Kris 

j tupą Paurą, Fricą Zubąitį, Enzį 
| Jagonastą (vokiečių sušaudy

tas su visa šeima Vilniuje 1941 
Į m.), Jurgį Lėbartą, Jurgį Amą- 
šių, dn Valterį Didžį ir Jurgį 
Margį.

Apgailestauju, kad puikią Al
gio Regio kalbą negalėjau per- 
radiją perduoti visą ištisai dėl 
laiko stokos, bet tai bus padary
ta kita proga, o, beto, tą kalbą 
neužilgo atsiųsiu “Naujienoms”, 

I nes A. Regis, būdamas labai pa
tyręs ir praktiškas tokiuose rei
kaluose — savo kalbą man at
siuntė įrašęs į magnetofono juos 
telę su priedu — visos kalbos 
tekstu. Sakau jam didelį ačiū.

DR. J. A. STIKLIORIAUS 
KALBA

Sausio mėnesio 15 dierj.a suda
ro gerą progą prisiminti kad tą 
dieną, 1923 metais, Mažosios Lie
tuvos dalis, būtent Klaipėdos 
kraštas, susijungia su Didžiąja 
Lietuva į vieną laisvą Lietuvos 
Respubliką. Aš sakau “dalis”, 
nes į Mažosios Letuvos sąvoką 
įeina, šalia Klaipėdos krašto, dar 
ir ta teritorija, kuri iki 1945 m/ 
buvo Vokietijos Reicho Rytprū
sių provincijos šiaurinė dalis; 
jos svarbiausieji miestai — Kara 
liaučius, Tilžė, Gumbinė, Įsru
tis. 1945 m. ją užgrobę, sovietai 
ją pavadino Kaliningradskaja 
oblast.

(Bus daugiau)

'■'MEET THE CHALLENGE!
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lis Lymantas, D. Kalniškys, F. 
įZūbaitis, Kristupas Kiupelis, Ja
gomastas, Jurgis Lėbartas, Jur
gis Amašius, Z. Deivikas, Jonas 
Užpurvis, Jurgis Gronavas, Mi
kelis Mačiulis, E. Bendikas, M. 
Reidys, V. Didžys, J. Juška, M. 
Klečkus ir Jurgis Margys”.

Tiek Algis Regis lietuviškoje 
Los Angeles radijo valandėlės 
programoje, sausio 17 d. minint 
Klaipėdos atvadavimą.

Džiaugiuosi, kad iš tų žymių 
Tilžės akto signatarų asmenis-

netnimpintą. ‘ ";-
Prieš tą dr. J. Stiklioriaus kai 

bą, .vadinį mano programoje 
žodi tarė čikagtškis, Mažosios 
Lietuvos politikoje aktyvistas 
Algis REGIS, trumpai .apibūdin- 

: damas' Prūsų Lietuvos tautinės 
tarybos 1918 metų aktą tokiais 

. žodžiais:

“švenčiant Klaipėdos Krašto 
atvadavimo sukaktį, dera žvilg
terti į gilesnę praeitį ir suprasti, j 
kąd .šis Įvykis nebuvo kažkokia 
nelaukta staigmena bet išdava 

. visos Prūsų Lietuvos senųjų gy
ventom neišsemiamo ryžto susi
jungti. į vieną bendrą laisvą Lie
tuvos valstybę, šis apsisprendi
mas buvo, oficialiai dįklaruotas 
Tilžėje, 1918-tais metais, lapkri
čio 30. dieną, -dar trejetą metų 
prieš Klaipėdos Krašto sukili
mą.

Tilžėje paskelbtas Mažosios 
L’etuvos tautinės tarybos aktas 
mažlietųviams buvo tolygus Va
sario 16-tosios nepriklausomybės 
paskelbimui Vilniuje. Atėjo lai
kas, kad abi tautos dalys, žiaurių 
istorinių aplinkybių išskirtos 
šimtmečiams, pagaliau ryžosi

Per daug metų, nuo 1952 m. 
bendradarbiaudamas Los Ange
les lietuviškos rradijo valandėlės 
programų paruošmę. ir pėrdavi- 

* sų. kąį. kurių 
sujaukta revoliucijos padėtį pertrauka), visada sten

giausi Klaipėdos krašto atvada
vimą išeivijos publikai perduoti 
autochtonų žodžiu, nors nevisa- 
da tai pavykdavo.' Juos “pava-- 
duodavau” aš pats, kai to rei-. 
kėdavo, nes tų autochtonų išei-: 
vijoje yra labai nedaug, o be tę 
— jų dar tebesančių mūsų eilė
se nevisi ir ne visada noriai pa
kelia savo balsą Mažosios Lie
tuvon reikalu, prieš vokiečius, 
išviso. Reikia tada juos ^pava
duoti” tokiems “mažlietuyiams”, 

• kaip pavz., aš pats, besivadinąs 
. “naturalizuotu” klaipėdiškiu ar

ba kaip labai didelių nuopelnų 
turįs Mažosios Lietuvos klausi
mais ir sprendimais (išeivijos 
lietuviškame Mažosios Letuvos 
istorijos aptarime (Algis Regis 
(Čikagoje), kuris (teatleis man 
čikagiškiai klaipėdiškiai — au
tochtonai) šiemet ypačiai Ma

riaus gen. Alexander Haig sena- tyla kumštis. Panašiai įganomą.
to užsienio reikalų komisijos ha-. padaryti ir skubiai ateičiai ir Ira> me habar 

no 
ir kariuomenės pajėgumą atsta
tyti palaipsniui. To reikalauja 
Vakaru laisvės interesai, indus- 
trilizuotų* valstybių energijos ir

I technologijos išlaikymas: Persi-, 
valstybių juodojo 

už auk- 
kurioms

Tranui, JAV Senato 
užsienio veikalų komirijos pirm.

D’xon. abu iš Illinois valstijos.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

ios Įlankos 
aukso vertybė darosi ir 
są brangesnė, o kaip 
valstybėms išsilaikymas.

PATS SKAITYK IR DAR 
TVS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI •'NAUJIENOS”
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Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGIS AMERIKOS LIETUVIAI!
Xasario lt> proga mes, lietuviai, jungiamės 

iš naujo sutartinai remti Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą ir visais būdais siekti, kad lie
tuvių tauta gyventų amžinai.

šios didžiosios lietuvių Šventes proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius Jz\V Lietu
vių Bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vasario IK sukaktis paminėti ko Įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir 
piinginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuos i organizuotus Lietuvių Bendruo
menės vienetus ir i jau po Bendruomenės šūkiu 
susibūrusius Amerikos lietuvius, prašydamas, kur 
ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės sukakčių minėjimo ruošimo vi 
sose lietuviu kolonijose.

Laikau savo pareiga įHiminti JAV LB LOKo 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuvos lais
vinimo reikalams ir kad tie pinigai turi būti 
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vyk
domajam Komitetui Chicagojc arba Tarybos 
•kvriams vietose.

Beicuodamas JAV LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą vilti, kad. budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai
kymo reikalui.

Prel. J. BALKUNAS,
JAV T.ietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizaciniu 

n k a s. •Komiteto Pirmini

Karys,1953 Vasario men.
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Pasenęs liūtas
Galingas liūtas, baisa žvėrių, 
Senas, paliegęs, nustojo jau jėgų. 
Neturi dantyse stiprumo, 
Dingo jo nagų aštruipas, 
Kurie Įvarydavo jo priešams baimę. 
Visai išnyko jojo laimė. 
Ji patį kojos vos atlaiko, 
Žvėrys jaifn piktą žodį nuolat taiko, 
Visi jie skaudžiai jį įžeidžia 
Ir jo jausmus dažpąi pažeidžia, 
Kai primena jam senas skriaudas. 
Tai arklys spiria į blauzdas, 
Tai jautis jduria į sprandą, 
Tai vilks į koją jam įkanda.
Dantis sukandęs jis viską turi iškentėti 
Ir nepajėgia net garsiai sustenėti. 
Pamatęs asilą, kurs rengiasi jį spirti 
Ir iTnkasi skaudesnę vietą, 
Kur nukreipti savo kojų kirtį. 
Liūtas sustaugė:. ‘‘Dievai mielaąirdingi! 
Kad tokios gėdos netektų man patirti, 
Geriau atsiųskit tuojau man mirtį. 
Jei ir skaudžią mirti tektų man turėti, 
Vis tik geriau negu iš asilo pažerpinimą kentėti”, i

^Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 psl., 
kaina $3. gaunama Naujienose. 20. HIM

OFF
MIX ’n MATCH 
14KT GOLD 

Heckchains 
an€^ E*race<els

Earrings, Charms, 
Religious Medals 

at 30% SAVINGS

GOLD
New or Used or 

Old Broken Jewelry 
Watches, Bracelets

Pins, Rings,
Class Rings, Dental Gold... Any Karat

Turn If InU CASH:
Di< Out Your Old Treasures 

Put The Money In The Bank & Draw ’nt»«e$t

WE PAY THE t’.’GHEST PRICES!:
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY
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5 (Tęsinys)

Pamaldoms pasibaigus, tuo
jau vėl rinkosi seimo atstovai į 
Toronto Lietuvių namus tęsti 
neišbaigtos darbotvarkės, 
dzio mėn. 11 d. VLIKo 
užbaigiamame posėdyje 
ninkavo inž. E. Bartkus, 
posėdyje buvo’ diskusijos
imta paruoštos rezoliucijos, ku
rių buvo 9-

Mandatų komisijos pirminin
kas V. Jokūbaitis seimo atsto
vams išdalino pilnai priimtų ir 
su kai kuriomis pataisomis re
zoliucijų sąrašą. Septynios rezo
liucijos buvo priimtos kaip su
redaguotos, tik viena iš jų su 
maža pataisa. Dvi rezoliucijos 
buvo ilgokai diskutuojamos. 
Viena iš jų būva Fronto bičiu
lių, rezoliucija, kuria buvo siū
loma-seimo atstovams išrinkti 
neutralią komisiją VLIKui tar
tis su PLB dėl santykių tarp jų 
abiej ų pagerinimo.

T. Blinstrubas, gavęs balsą, 
paaiškino, kad VLIKas yra de
mokratiškai išrinktas ir VLIKo 
valdyba pati parinks asmenis į 
tokią ko’misiją. Susi darius 
dviem skirtingom nuomonėm, 
prezidiumas pavedė balsavimo) kalingi.

Jonai T Laivai pajūryje

džio mėn. 13-14 d.d-, taip pat 
Kanadoje, Toronto .mieste, įvy-{ 
kusiu VLIKo seimu, tai pama- * 
tysime didelį skirtumą.

1973 m. VLIKo soime kai ku
rie VLIKo nariai daug nepasi
tenkinimo skleidė prieš ALTą. Į 
Tik J. Skorubskui gena įtiki- Į 
nančiai pareiškus: "Jei ne AL- * 
To’ veikėjai ir jų įdėtas skubus ( 
darbas, nei tu, nei mes visi ne- 
būtumėm patekę į Šiuos Jais vės • 
kraštus, o būtumėm buvę grą- ' 
žinti Sovietams ir išsiųsti į Si
biro vergų stovyklas, tiesiai į 
mirties nagus”, tuoj pat ALTo 
užgaudinėjiniai ir šmeižtai nu
rimo.

1980 m. gruodžio 1344 die
nomis niekas ALTo nešmeižė, 
nes VLIKas ir ALTas šiuo me
tu dirba sutartinai, už ką iš vi
suomenės susilaukė daug sim
patijų. Ypač tą vienybę įvertino 
kanadiečiai ne tik žodžiais ir 
rankų plojimais, bet ir gausio
mis VLIKui aukomis.

Kanados lietuviai

PARSIDAVĖLIAI (DEGENERATAI)

MASKVA SU VARŠUVA LEIS 
LIETUVOS METRIKA

būdu -išpręsti šią rezoliuciją. 
Už frontininkų pasiūlymą bal
savo 5 nariai, o už T- Blinstru- 
bo pasiūlymą — 19. Tokiu bū-- 
du -šiam reikalui sutvarkyti bu
vo pavesta VLIKo valdybai. 
Del, antrosios rezoliucijos, kur 
buvo liečiama Lenkijos įvykiai, 
rezoliucijų kc’inisijos pirminin
kas inž. J. Jurkūnas pranešė, 
kad komisijos mintys perduotos 
VLIKo valdybai, nes ta rezoliu
cija yra sudėtinga (žinoma, ir 
turi politinio poūdžio — J. Š.) 
ir patarė, kad. nebūtų čia dis
kutuojamos. Susidarius nuomo
nių skifTumui; tiifvo prieita prie 
balsavimo, kur daugumos buvo Z O
pasisakyta už inž. J- Jurkūno 
pasiūlymą.

Jei palyginsime VLIKo seimą, 
jvykusį 1973 metų gruodžio 
1-2 dienomis Kanadoje, Toron
to mieste, su šiuo 1980 m. gruo-

suklaidinti Lietuvės okupanto 
agentų propagandos, kad VLI- 
kas ir ALTas jau atgyveno sa
vo diėnas ir nėra daugiau rei- 1 

Mums reikia šalintis 
nuo tokias mintis skelbiančios 
spaudos ir pereiti prie tokios { 
spaudos, kuri griežtai pasisako į 
prieš Lietuvos okupantą ir jo = 
tarnus, kuri remia VLIKo ir 
ALTo darbus kovoje už Lietu
vos laisvę.

Kadangi VLIKo seimas vyko

Mūsų spaudoje rašoma apiej čia tektų pirmiausia paminėti j 
degeneratus bei išgamas, išsigi-j Vaišvilką. kuris po Treniotos 
mėlius ir visokius svetimiesiems. mirties su rusų Valuinės kuni-1 

į parsidavėlius. Kadangi jie labai j gaikščių pagalba užgrobė Lietu-Į 
dar nėra į daug prisidėjo prie lietuvių tau-! vos valdžią, o po to su Vokiečių j

tos ir Lietuvos žlugdymo, tai j 
tenka apie juos plačiau pakalbė
ti bei pavyzdžiais pailiustruoti.

Mūsų nelaimei-jų netrūko pas 
lietuvius nuo senų laikų. Jie1 
talkininkavo priešams užgrobti 
lietuvių žemes. Jie atvesdavo 
priešus net prie lietuvių sutvir
tinimų ir atidarydavo jiems var
tus ir padėdavo lietuvius žudy
ti.

tai 
jau.

i

Tat lietuviai juos bausdavo. 
Ad. Mickevičiaus istorinėj apy
sakoj kalbama apie Naugarduko 
kunigaikštytę Živilę, kuri nužu
džiusi net savo mylimą, kai jis 
susidėjo su tėvynės priešais. Pa
gal 1588 m.'Lietuvos Statutą 
krašto išdavimas buvo laikomas 
vienu iš didžiausių nusikaltimų 
ir baudžiamas .mirtimi ir turtų 
atėmimu.-

labai darnioje nuotaikoje, 
sekančią dieną jis baigėsi 
12 vai. dienos metu.

VLIKo pirmininkas dr.
Bobelis, uždarydamas VLIKo į
seimą, pasakė trumpą, bet pat-j 
riotinę ir reikšmingą kaUią. Jis > 
tą seimą taip užbaigė; "VLIKas 
yra pasiruošęs su visomis orga-. 
nizacijomis dirbti ir kartu nešti j 
Lietuvos laisvinimo vėliavą”. .
Šie jo žodžiai kiekvienam lietu- plataus laisvo pasaulio kraštus, 
viui, lietuvei turi pasilikti šir
dyje, o jie patys privalo prisidėti 
savo auka,- kad ta VLIKo lais
vės vėliava galėtų žygiuoti po

Lietuvos laisvinimo vėliava

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susina 
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!

} reikalaudama pilnos Lietuvai 
; laisvės.

' Paskutiniai dr. K. Bobelio žo
džiai taip nuskambėjo: "Negali 
būti toleruojamas nei vienas, 
kuris

I Lietuvos laisvinimo kovoje”.
| Baigus VLIKų seimą, buvo 
sugiedotas Tanios himnas.

.Juozas šarapnickas, 
VLIKo seimo atstovas

ordinu padarė taiką ir tuo pa
čiu latvių ir prūsų sukilėliams 
nutraukė pagalbą, leisdamas vo
kiečiams įsitvirtinti Lietuvos pa- 
iūry lietuviškų kilčių žemėse. 
Vaišvilkas išžudė su rusais dau
gybę lietuvių ir pagaliau pats 
šuvo nuo rusų rankos- Valuinės 
kronika rašo, jog Vaišvilkas dėl 
daugybės išžudytų žmonių, są
žinės graužiamas. Įstojo i stačia
tikių vienuolyną, pavesdamas 
Lietuvą valdyti rusui Švamui.

Lietuvos valdovas Algirdas, 
norėdamas geriau įtikti savo 
žmonoms rusėms, savo valstybi
nį dvarą padarė rusišku ir rusų 
kalbą Lietuvos valstybine kal
ba, tuomi pradėdamas lietuvių 
surusinimą. Pagal istoriką prof. 
Ig. Jonyną, Algirdas turėjo net 

j kelias progas Dauguvos kraštą 
Į išvaduoti iš vokiečių jungo ir 

prijungti prie Lietuvos, bet dėl 
savo paikumo atsisakė tai įvyk
dyti. •

Išsigimėlis Jogaila, Algirdo ir 
rusės sūnus, susidėjo su anuo 
laiku didžiausiu Lietuvos priešu 
— Vokiečių ordinu, su vokiečių

žius Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos. Tose knygos įrašyti 
kanceliarijos išduoti dokumen
tai: įvairūs teisiniai aktai, įsa
kai, sutartys, teismų procesai,, 
valstybių sienų rubežių aprašyk 
mai ir kit.

Lietuvos Metrikos pradžia ki
lo Trakuose ir Vilniuje. Laike 
švedų užpuldinėjimų, Lietuvos 

l Metrika buvo perkelta į Varšu-, 
v4, g1 P° trečiojo Lenkijos pa-? 
dalinimo, paimta Petrapilin (Pe-J 
tersburgą). Šiuo metų randasi 
Maskvoje, Senovės Rusų Aktų 
Archyve. Minimam atatinka
mam rinkiniui Lenkijoj yra 
"Karūnos Metrika”.

Pasiračytoj Varšuvoj prieš po
rą metų bedradarbiavimo sutar- 
tyj, liečiančioj Lietuvos Metri
kos leidimą, numatytas drauge 

lietuvių išgama, nys, apimantis XV-XVIII am- darbo planas 1981-1985 metams. 
Minimame laikotarpyje numak 
tomą valstybėse išleisti po porą 
tomų knygų, .mikrofilmom pa
sikeitimas, dirbančių metrikos 
nagrinėjime? sritye kasmetiniais 
istorikų kontaktais.^ s \ < . /.p-

Sovietuose pirmiausia bus 'iš
leistas pilnas išsaugotų knygų 
inventorius , ir, taip pat, -doku
mentų tomas iš pirmųjų, XVI 
šimtmečio metų. Lenkijoje rš-

DZIENNIK ZWIĄZKOWY š. 
m. sausio mėn. 23r24 d. Nr. 16 
praneša, kad pagal susitarimą 
prieš porą metų atvyko, paga
liau, Varšuvon sovietų istorikų 
delegacija, kuri aptaria su len
kų istorikais Lietuvos Metrikos 
leidimo darbą. Suvietų delega
cijai vadovauja akademikas WIa- 
dzimierz Poszuto gi jos sudėty 
dar dr. Anna Horoszkiewicz ir 
dr. Margarita Byczkowa. Sovie
tų istorikai turi suderinti su len
kų istorikais bendradarbiavimo 
planus ateinantiems metams, pa
sirašyti sutartį tarp Lenkijos 
Istorijos Instituto, iš vienos pu
sės, ir SSSR Istorijos Mokslų 

j Akademijos iš kitos pusės, kas
• gaila su lenkais L etuvą apkrikši liečia bendrą leidimo akciją, 
ti jo, tuo sute;kdami lenkams gar i Lietuvos Metrika yra apie 700 

1 bę. i
Didžiausias 

avantiūristas dvarininkas J. Pil-{ 
sudskis, siekdamas garbės ir vai- Į * nP 
džios nuėjo bernauti lenkams, j 
Jis .su savo sėbrais ir lenkų le-j 
gionistais užgrobė Lietuvos sos-! 
tinę Vilnių su arti.pusės lietuviui 
etniniu žemiu ir sutrukdė Maža- | 
jai Lietuvai prisijungti prie Di
džiosios Lietuvos. Po to su len
ku kraštutiniais šovinistais žiau
riai persekiojo Vilniaus krašto 
lietuvius drauge su lietuvių ėdi 
ku arkivyskupu R. Jalbzykows- 
ki. Gi Vilniaus vaivada lenkas 
šovininstas Bocianski grūmojo 
lietuviams: "Arba jūs turite pa
sidaryti lenkais, arba aš jus su
naikinsiu”.

tomų knygų dokumentų rinki-

i neįstengė savo pavardžių atlie- 
Į tuvinti. Ankščiau prieš jį (prie 

prof. Dovyaičio) religija ir tau
tybė buvo traktuojamos pagal 
Kristaus evangeliją: atiduoki kas 
Dievo — Dievui, kas ciesoriaus 
(tautos) — tautai (valstybei). 
S. Šalkauskas, sekdamas sulen
kėjusių lietuvių bajorų tradici
ją, stengėsi, kad lietuvių jauni
mas (ateitininkai) mažiau rū- leisti numatoma porą tomų, ap- 
pinitūsi ir domėtųsi savo tautos , imančių ,dokumentus. iš XVII 
reikalais (žr.: Jonyla “Lenkų šimtmečio pirmos pusės, 
įtakos šešėly”. 1974), pirm visko 
statytų religiją katalikybę). Jo 
akli pasekėjai, vien už tai kad 
jis buvęs religingas (uolus ka- 

Žemaitis išsigimėlis prof. G-j talikas),-. jį skelbia ^didžiausių 
Gerullis, siekdamas garbės ir i lietuvių tautos filosofu, reika- 
norėdamas įtikti savo žmonai ] lingu pakelti į atltoriaus garbę, 
vokiečių baronesai, klastojo lie-Į Nors jis savo disertacijoje, lenkų 
tuvių tautos istoriją, padaryda-} šovinistų įtaigotas, skelbė, kadi 
mas Mažosios Lietuvos lietuvius 1 lietuviai iš senovės nuosavos kul 

tūros neturėję ir ją siūlė sukur7 
’ ti iš lenkų vokiečių ir rusų pra

dų. ‘ ; ;
Ir štai neseniai iššoka, kaip. 

Pilypas iš kanapių, vienas “pa
sakų žinovas”, kuris turi drąsos 
viešai, net iš VLIKo tribūnoj, 
skelbti lietuviams —: nebūti im
perialistais, atsisakyti visokių 

* pretenzijų į .Mažają Lietuvą su.

1

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu f kaitytųjų 
reikliais prašomi pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST
CHICAGO, IL 60608

e Iš anksto be raginimą pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL
Pavardė ir vardai________________________________________ _
Adresai _ ________________________________________________

• Užsakau Naujienai kaip dovaną savo kurie 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol.
Pavardė Ir vardai ------------------------------- -----------------------------
Adresai ...................................................................... .......  —

SponiOriaua pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudą b
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti ui pridedamus----- dol.
Pavardė ir vardai---------------------------------- -------------------------
Adresas .-----—------ — ----------

« Platinimo vajaus proga. praAau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites ?u*lp«iinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardo -
Adrsssjt - ■

dirba pries VLIKo ryžtą į pagalba užgrobė Lietuvos val- 
džią, nužudė žymiausią lietu- 
vių tautos didvyrį Kęstutį, ku
ris visą gyvenimą kovojo su kry 
žiuočių ir Livonijos ordinais ir 
Lenkijos karaliumi Kazimieru, 
norinčiais užgrobti Lietuvą, o 
kartu su lenkų karių įgulomis 
Jogaila išžudė geriausius lietu
vius ir atidavė Žemaičius Kry- 
žuočių ordinui.

Kaip nesenai spaudoj buvo ra
šyta, kad Jogaila buvo susitaręs 
su lenkais lietuvius sulenkinti 
ir tuo pačiu lietuvių tautą likvi
duoti. Šiam tikslui atsiekti, jis 
pavedė Lietuvos religinius rei
kalus tvarkyti Lenkijos vysku
pams, o Lietuvos švietimą-lenkų 
universitetui Krokuvoj. Tačiau 
nežiūrint to, mūsų bajorai (Liu
blino unijotai) garbavoja Jogai
lą ir visur reklamuoja, kad Jo-

MEET THE CHALLENGE!

' <- - c

SERVE WITH PRIDE-IN 
THE NATIONAL GUARD

kolonistais iš Didžiosios Lietu
vos, suprūsindamas sūduvius ir 
t. t. Jis pasidarė uoliu talkinin
ku didžiojo Lietuvos priešo Hit
lerio, kuris su' Stalinu likvidavo 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybę. G. Gerulis į šią vokiečių 
nacių propagandą Įtraukė ir 
mūiškius: K. Būgą, A. Salį, J. 
Jakštą ir kitus.

Prie Seinų — Suvalkų krašto | Karaliaučium ir Suvalkų trikam- 
suleinkinimo daug prisidėjo A. 
Baranauskas, kuris, tapęs Seinų 
vyskupu rašėsi. Baranowski. 
Šiek tiek prie lenkinimo prisidė
jo ir vysk. A. Karosas (žiūr.: 
Liet. Enc.)

Ir kada po Pirmojo pasauli
nio karo buvo atkurta Lietuvos 
valstybės nepriklausomybė ir 
stengtasi daugiau lietuvių tautą 
gaivinti bei stiprinti, tai vėliau 
lenkomanas bajoras St. Šal. 
kauskis, su motina nuo mažens 
kalbėjęs vien lenkiškai ir mel
dęsis iš lenkiškos maldaknygės, 
keno tai proteguojamas tapo iš
rinktas 1927 m. patriotinės lie
tuvių jaunimo organizacijos atei 
tininkų vadu. Keletą metų ankš
čiau, eidamas jau 35 metus, dėl 
nemokėjimo pakankamai lietu
viškai, atsisakęs Berlyno lietu
viams studentams nuo paskai
tos. Būdamas ateitininkų vadu,

piu — palikti tai lenkams, girdi 
tik jie, o ne mes — sugebėsime 
juos apgyvendinti ir išlaikyti. 
Tikras menkavertiškumo ir sa
vęs suniekinimo komplektas!

Svetimiems parsidavėliai griau 
na VLIKa, ALTa ir BALFa.

T. Steponis

Sąryšy j su Maskvos-Varšuvos 
Lietuvos Metrikos, leidėjų sutar
timi, kyla aibė klausimų: Kodėl 
okupuotos Lietuvos, gi okupan
tų tarsena — Tarybų Lietuvos 
respublikos, istorikai nedalyvau
ja” tame Lietuvos: Metrikos. lei
dime? Ką turi bendrą; dabartinė 

i Varšuva (Liaudies Lenkijos res
publika) su XV-VIII' šimtmečių 
Lietuvos . Metrika? Ar ištiki
miems Maskvai okupuotos Lie
tuvos komunistams visiškai ne
berūpi nepaprastos reikšmės is
torinės Lietuvos Metrika?'Atro- 
rodo, kad ištikimieji Maskvai 
komunistai bei lietuviai istorikai 
nenusipelnė malonės pačiupinėti 
senosios isetorinės Lietuvos do
kumentus, bet didelę malonę 

’ nusipelnę lenkai, kųęie mažiau
siai turi teisės Lietuvos’ doku
mentus liesti ir iš jų kokias nors 
naudingas sau -isyąadas daryti. 
Pagal Sovietų su lenkais suda
rytas sutartis, metrikos studijos 
turės būti abiejų valstybių tyri
nėtojų glaudžiai’suderintos. Va-

(Nekelta Į penktą puslapį)

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros/ meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, 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 ŠVENTCS LAUKUOSE, poetės, rašytoj’os Ir tau* 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

I šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duermenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

| • JAY DRUGS VAISTINE f
§ 2759 W. 71 st St^ Chicago, UI §
= « RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- H 

DUMYNA1 • KOSMETIKOS REIKMENYS =

S Atdara šiokiadieniais nuo §
g I vaL ryto iki 10 vai vakaro. §

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai vat 1
= D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

| TeL 476-2206 j
SlSBBIIIIIIIIIIIB^^

jis kaltino studentus lietuvišku 
šovinizmu, kai tikrumoje to šo
vinizmo nebuvo, net lietuviai

ENERGY 
WISE m

Change ths 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
casting gesolln*.

Deni b* s Bom Lcssri

)

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

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

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

v JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja S6.

s SATYRINftS NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičiu 
vertimas. 200 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį penduntfmo ISaidoms.
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Spencer Oliver dėstė pagrindinius 
principus

Antrąjį Pasaulinį karą laimėjusi Amerika tuojau įsi
tikino, kad Sovietų Sąjungos valdovai taikos Europoje 
nebenori. Jie įvairiai aiškino tą nenorą, bet pagrindinis 
dalykas buvo noras prisijungti užgrobtas Rytų Europos 
žemes ir noras išnaudoti pavergtas tautas.

Jungos pagrinde buvo policinė jėga, pa- 
jėri7 ’ u d prievartą visai rusų tautai, rusų vals
tybe ;ve-uiei sistemai. Komunistai būtų nepa
jėgė primesti savo .sistemos Rusijai, jeigu nebūtų turėję 
soecialios policijos, o vėliau ištisos sovietinės armijos, 
tapusios didžiausiu sovietinės sistemos ramsčiu. Sovietų 
Rusi joje?’galėjo būti badas, šaltis, galėjo siausti ligos, bet 
Sovietų kariuomenės vadovybė ir Sovietų policija visuo
met turėjo visko pakankamai.

Komunistų partijos ideologai ir agitatoriai kalbėjo 
apie privilegijų panaikinimą, bet sovietinės valdžios or
ganizatoriai pirmiausia rūpinosi specialiomis privilegijo
mis Sovietų ginkluotosioms pajėgoms ir specialiai apsau-- 
f?’g s I-Oiic. įrii.
O t’

Karo pabaigoj Sovietų maršalai rūpinosi, kad karinė 
vadovybė turėtų geriausias privilegijas Sovietų Sąjun
goje, o pavergtų kraštų gyventojai būtų įtraukti į darbą 
privilegijuotuosius maitinti ir rengti. Sovietų Sąjungos 
vadovybė norėjo kariuomenę aprūpinti reikalingomis pri
vilegijomis, o JAV stengėsi kariuomenę demobilizuoti ir 
karius įjungti į gamybos procesą. Amerikos kariai grįžo 
iš Europos ir įsitraukė į produktingą darbą, tuo tarpu 
Rusijos kariai pasiliko karo tarnyboje, o pavergtos tautos 
tapo okupanto vergais. Darbininkai turėjo ne tik patys 
išsimaitinti, bet turėjo ir Sovietų maršalus bei jų šeimas 
aptarnauti ir jų valdomus didžiausius pavergtų tautų 
plotus apdirbti.

Amerikos diplomatai negalėjo susitarti su rusais dėl 
taikos, nes jie norėjo visai kitų dalykų. Po karo Ame
rikos kariai apleido karo metu užimtas tautas ir išva
žiavo namo. Sovietų Sąjunga visai nesirengė važiuoti na
mo, bet ieškojo pateisinimų pagrobtoms žemėms pasilai
kyti ir pagrobimui įteisinti. Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj

pravedė pastotus rinkmus, išrinko Ui&udies seimus” ir 
pagrobtus Pabaltijo kraštus įsijungė 4 Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjungai buvo priminti josios vadų priimti 
principai, draudžiantieji grobti svetimas žemes, bet tų 
principų jie nevykdė. Jiems buvo reikalingas saųgų- 
mas, kad Europos valstybės dar kartą neįsiveržtų į So
vietų Sąjungą ir išardytų visą jos ūkio "sistemą. Tam sau
gumui galo nesimatė. Pati pavojingiausia buvusį Vokie
tija, pirmoji pralaužusi visas Soy. Sąjungos užtvaras. Pa
nika prieš vokiečius buvo tokia didelė, kad rusai dar ir 
šiandien jos bijo. Kai reikėjo Brežnevą pagąsdint^ tai 
prez. Carteris siuntė į Kremlių vokiečių kanclerį Helmut 
Schmidt, vokietį socialdemokratą, o ne kurį kitą Euro
pos karį.

Amerikos, diplomatai, nenorėdami tuojau organizuoti 
karo jėgas, sutiko padėti pagrindąn Europos taikai rei
kalingą saugumą, bet įterpė pagrindines žmogaus teises, 
į kurias įeina pačios pagrindinės laisvės, šie pagrindiniai 
principai buvo pačių rusų valdovų atskira sutartimi pasi
rašyti. Rusai sutiko pagrindines žmogąųs teises įrašyti 
į Helsinkio aktus. Tai buvusi pati didžiausioji Sovietų 
nelaimė. Jie džiaugėsi Helsinkio aktais, bet neapsižiūrėjo, 
kaip nuleista jų uodega prišalo eketėje.

Pasirašydami Helsinkio aktus, visa Sovietų propa
gandos mašinerija džiaugėsi, jie tvirtino, kad Brežnevas 
Helsinkyje laimėjo. Pasirašęs Helsinkio aktus Sovietų vy
riausybės vardu, jis padėjo plunksną, išprakaitavo ir net 
apsiverkė. Visi Brežnevo patarėjai džiaugėsi, išskyrus 
Gromyką, kuris Brežnevui patarė Helsinkio aktų nepasi
rašyti, bet Brežnevas pasirašė ir sakė visam pasauliui, 
kad pripažintos dabartinės Rytų Europos sienos, o į lie
tuvių eiles įsibrovę maskolberniai tvirtino, kad Fordas 
su popiežiaus atstovu antrą kartą patvirtino dabartines, 
rusų sienas ir pasiėmė Judos grašius. ; :

' Amerikos diplomatai žinojo, kad niekas 'dabartinių 
sienų nepripažino ir Amerikos prezidentas pavergtų tau
tų nepardavė. Belgrade amerikiečiai rusams ir visam pa
sauliui priminė, kad Pabaltijo valstybių- įjungimas į StV 
vietų Sąjungą neteisėtas, prievartinis, ir kad šitas klau
simas privalės būti išspręstas prieš taikos konferenciją, 
o kai praeitais metais susirinko Madride, tai visi įtakįn- 
gesnįeji Amerikos delegacijos nariai rusams ir pavergtų 
Rytų Europos kraštų Europos atstovams priminė, kad 
Lietuva buvo rusų okupuota ir įjungta į Sov. Sąjungą.

Madridan suvažiavusiems Sovietų atstovams aiškiau
siai kalbėjo JAV atstovas Zimmerman, bet pagrindinių 
žmogaus teisių reikalus Madrido konferencijai išdėstė 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisijos pirmi
ninko pavaduotojas R. Spencer Oliver. Ištisus penkerius 
metus jis vadovavo minėtos komisijos darbams JAV Kon
grese, bet šiais metais Dante B. Fascell jį pasirinko savo 
pavaduotoju.

Spencer Oliver yrą tarptautinės' teisės specialistas, 
apdairus liudininkų klausinėto jas, labai gerai susipažinęs 
su Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos,, Bulgarijos 
ir kitų kraštų reikalais. Jam aiškios visos Sovietų atsto
vų kombinacijos pateisinti Sovietų primetamą prievartą, 
ir jis labai gerai moka atskirti glūdus nuo pelų.

Praeitais metais gruodžio 5 dieną jis suvažiavusiems 
atstovams aiškino pagrindines žmogaus teises ir Helsin
kio aktų VII principą. Jeigu rusų atstovams galėjo būti 
neaiški amerikiečių pozicija šiais klausimais, tai Spencer ( 
Oliver jiems dešimties pastraipų perskaitytame lape la
bai aiškiai išdėstė JAV poziciją Europos saugumo ir tai
kos reikalais. Prie jo minčių dar teks ne kartą sugrįžti.

ANTANAS PLEŠKĄS Toronte, žodis žodin pakartojo

BALFO, ALTO IR VLIKO NIEKINIMAS
Atsakymas Jurgiui Gediminėnui, Kanadoje, j jo straipsnį “Skir

tingos nuomonės“, paskelbtą “Karyje“ 19X0 m. spalio Nr. 8

(Tęsinys)

Pasitraukusios grupės į VLI- 
Ką vėl sugrįžo. Šiandien VLIKą 
sudaro 15 grupių. Atpasakoti vi
są VLIKo veiklos istoriją ir jo 
nuveiktus darbus ir šiandieninę 
veiklą per ilgai užsitęstų. Kas 
įdomaujasi VLIKo praeitimi jo 
atliktais darbais, daug žinių ga
li rasti Lietuvių 'Enciklopedijoje 
XXXIV tome, 283' — 288 pu o 
kas,nor.,žinoti . apie dabartinę 
yLIKo ‘ veiklą, jkšsrfiet pasiųsda
mas po 25 dol. Tautos Fondui, 
kiekvieną menesį gaus VLIKo 
biuletenį ELTos INFORMACI
JOS. Aukas siųsti šiuo adresu: 
LITHUANIAN NATIONAL 
FOUNDATION, Ine.. P. O. BoX 
21073, Woodhaven, N. Y. 11421. 
11421.

Žinomas visuomenės veikėjas, 
Algirdas J. Kasulaitis VLIKą 
taip apibrėžia:

“Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas yra politinis 
organas, sukurtas tautos politi
ne valia reiškiančių politinių par 
tijų -----grupių ir rezistencinių
kovos organizacijų dar paverg
toje Lietuvoje. Politinės gru
pės ir okupacijos sąlygose atsi
radę politinio pobūdžio kovos or
ganizacijos laisvu ir bendru su
sitarimu deponavo VLIKe savo 
turimą galią atstovauti politinę 
galią. Todėl VLIKas yra auten
tiškas visos tautos politinės va
lios reiškėjas, jai pačiai to nega
lint — jos suvereniteto vykdy
mui esant laikinai sutrukdytam. 
Tokia savo prigimtimi VLIKas 
prisistatė tautai ir tokį tauta jį 
priėmė. VLIKo mandatas buvo 
dargi pakartotinai atnaujintas, 
jam jau reziduojant už Lietu
vos valstybės ribų.

VLIKas tad savo esmėje yra 
grynai politinės prigimties insti

tucija, turinti griežtai apribotą 
veiklos sritį ir neribotą manda
tą ir galią atstovauti politines 
tautos aspiracijas bei vadovauti 
laisvės kovai. VLIKas veikia lie
tuvių bendrijoje, bet jis nėra iš 
išeivijos ir nėra jos apspręstas. 
Jo šaknys yra politinėje lietuvių 
bendrijoje (politinėje tautoję, 
body politic, Volkstat) yra tik 
tai bendrijai, kuri šiandien ne
gali nei savo suvereniteto vyk
dyti, nei politinės valios pareikš
ti. Ši valios galia nėra vien VLĮ- 
ko' privilegija, bet dar svarbiau 
labai didelė" pareiga. VLIKas 
negali jos atsisakyti, jei ir norė
tų. Atsisakydamas ar vienaip bei 
kitaip modifikuodamas savo man 
datą, VLIKas pažeistų savo pri
gimtį.

Šitokia jo prigiiiitis apspren
džia jo esminius santykius su 
įvairiomis lietuvių ir svetimtau
čių institucijomis ir organizaci
jomis“. (“Naujienos” 1980 m. 
gruod- 4 d., str? “Pastabos VLĮ- 
Ko, ALTo ir PLB sąveikos klau
simais“.

■ Kiekvienas lietuvis, šį VLIKo 
apibrėžimą turi atydžiai pers
kaityti. jį pilnai suprasti, įsigi
linti, įsisavinti ir neklaidžioti 
šunkeliais,-, kaip daro kai kurie 
mūsų pagarsėję visuomenininkai 
— bendruomenininkai.

Žymus visuomenės veikėjas, 
vienas iš ALTo organizatorių, 
Tautos Fondo garbės pirminin
kas, pirmasis JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kūrėjas — Lai
kinojo Organizacinio komiteto 
pirm., dabar LB garbės pirm, ir 
kitų lietuviškų organizacijų bu
vęs vald.' pirm, ir narys, prela
tas kun. Jonas Balkūnas savo 
paskaitoje “Lietuvių veiksniai jr 
jų paskirtis”, skaitytoje 1980 m. 
gruodžio 13 d., VLIKo seime.

šią Algirdo J. Kasulaičįo, VLI
Ko prigimties apybraižą. (“Drau 
gas” 1980. 12. 24)

Žinomas žurnalistas ir visuo
menininkas P. Žičkus, apie VLI
Ką taip pasisako:

“Turime dar eilę diplomatinės 
tarnybos atstovų. Jie gali ir kal
ba, kaip buvusios Lietuvos vy
riausybės atstovai. Tačiau vy
riausybės nėra, nes - priešas ją 
panaikino. Tad VLIKas, bendra
darbiaujant su Lietuvos diplo
matiniais atstovais, yra tikrasis 
mūsų tautos reprezentantas, ir 
tik jis vienas gali kalbėti visos 

, tautos vardu. Dirbti Lietuvos 
I laisvės atgavimui privalome visi, 
' bet šioje srityje.vadovu yra VLI- 

Kas: ,' Tęgu-triiėkas nebando jo 
-griauti. Užtenka, kad okupantas 
VLIKą puola, tad niekas iš mū
sų neprivalome padėti okupan
tui”. (“Dirva” 1980 m. gruod. 
4 d.) _ _ ;

Visuomenininkas,: žymus žur
nalistas;, 'teisininkas Petras Stra- 
vinskas savo knygoje “Ir šviesa, 
ir tiesa”, aštuntoje dalyje, VLI
Kas, pi. Hbll2-apie VLIKą^i- 
taip rašo:

“VLIKą, mūsų pavergtos tau 
tos atstovybę, panaikinti siekia: 
1) Lietuvos okupantas su save 
Agitpropu, 2) okupanto agentai 
(iš idėjos ar apmokami), 3) Lie
tuviai komunistai, 4) Agitpropo 
apkvaišinti lietuviai (kaip Bro- 
oklyno “vienybininkai” -ar švie- 
siečiai-santariečiai), 5) šių ben
drakeleiviai, pritarėjai, kurių tar 
pe yra jau ir kunigų, 6) kaiku- 
rių VLIKo buv. opozicinių gru
pių, ypač LTS veikėjai (tegul 
ir nevisi). ,

(Nukelta į penktą puslapį)

— Naujas krašto apsaugos 
sekretorius . Įsakė visiems JAV 
lakūnams būti pasirųošusiems 
valdyti karo lėktuvus. Tokį įsa
kymą jis gavęs iš prezidento 
P>eagano.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

VINCAS ŽEMAITIS

Povilo Kušnerio knyga ir Povilo 
Rėklaičio recenzija

(Tęsinys)

Dėl jo retenybės, nors šis veikalas išleistas 1951 
metais, bet lietuviams iki šiol jis paliko nežinomas. Šito 
veikalo buvimą aptiko Vincas žemaitis ir pasistengė jį 
gauti. Gavęs, perdavė Belgijoje gyvenančiam tautiečiui 
A. Tenisonui išversti veikalą iš rusų kalbos lietuviškai 
Šį vertimą V. Žemaitis papildė savais paaiškinimais, da
vęs patikrinti eilei kilų šioj srity nusimananįuų specia 
lįstų, suradęs mecenatų, išleido 221 puslapių leidiniu 
pavadintu: ‘‘P. I. Kušneris (Knyševas). Pietryčių Pabal
tijo Etninė Praeitis”, 1979 m.

A " nmsų spaudoje Įrnvo gražių atsilic-
pir ' m a, kad toks leidinys seniai yra
lauk U- ^iriinas išparejuotį.) Jiet mat
esą; jei kas padaro ką vertingo,
tai vis atsiras, kas imtųsi tą darlią ir asmenis niekinti- 
Taip ir šiuo kartu. “Aidų” žurnalo 1980 m. 3 numeryje, 
gale, įdėta plati šio veikalo recenzija, jei ją galima būtų 
taip pavadinti, po kuria yra pasirašęs Povilas Rėklaitis. 
Recenzentą: visą laikų dirjva vokiečių apmokamoj tar- 
nyl>ci — kaip bibliotekininkas Marburgo universitete. 
Nėiiau ikrderio institute, Vokietijoje. Jo recenzija yra 

d>ai a ita. Pagal jį. Kušnerio veikalas išvis niekam 
k tikęs ir nevertas kad jis būtų reklamuojamas. Dėl 
l’.zPtodėl t vp ‘mokam netikęs’*, pravartu pa- 

/ymP’ b : ■ i i kuriuos priekaištus. .
. i m : Uib, s veikalas jau esąs “pasenęs” (mat, jis 

1 :n.J 'luri nemažai klaidų, parašytas al- 
\ j .. < u <l s .domu prieš ką ir kam Kušneris ga

šitokia knyga tikrai nereikalinga“, aiškina KAZYS BORUTAlėjo keršyti? 
recenzentas. Bandymas sukelti šia Kušnerio knyga susi
domėjimą, esanti tik “pasakėlė”, kuria kai kas patiki, 
kaip ir Valteris Banaitis, labai teigiamai šį veikalą įver
tinęs.

Suniekinami studijos autorius prof. dr. p. Kušneris 
ir veikalo redaktorius dr. S. A. Tokarevas, išrandant, — 
kad “knyga nevykusi, skubiai surašyta kompiliacija”... 
“nuplagijuota iš kitų veikalų”... “turinti daug netobu
lumų”. . . “vietose, tiesiog, nemokšiškumo”. .. “ypač kal- 
botyrinėse vietose...” čia gal pažymėtiną, kad kitas rusų 
mokslininkas V. X. Toporovas yra parašęs kelių tomų 
mokslinį prūsų kalbos žodyną, taigi rusai nėra analfa
betai tokiuose dalykuose- ,

Kušnerio veikalo vertėjas A. Tenisonąs ir šio leidinio 
apipavidalintojas V. žemaitis ręccnzento niekinami, kad 
knyga suredaguota labai blogai... leidėjai nuo savęs pri
kišo, prisigrobstę iš kitur visokių dalybų... falsifikuo
jama antraštė .. ir 1.1. Ir išvis V. žemaičio darbas “yra 
brutalus ir pasmerktinas mokslinės etikos pažeidimas“... 
Vargiai būtų prasmęs dar analizuo’ti ir vardinti visokias 
priekabes. Jau vien recenznto frazeologija pasago, km 
jos stovi, pavyzdžiui, tokie išsireiškiipai: “kvepia pla
giatu”... “turiuin įkišti”... “bevogdami nepastcliėjo“... 
“leidėjai pasisavino”... “priėjimas jn’ie temos nemok
šiškas“.-. “iš piršto išlaužta fantazija“... “kultūros ir 
skonio stoka”... ir t-1., ko autorius ir veikalo leidėjai, 
pagal recenzentą, tėra verti... Apkaltinamas Kušneris 
“tendencija, kad jis lietuvišką etninę sieną priartinęs prie 
Potsdamo linijos”. Neaišku, ką P. Rėklaitis vadina Pots
damo linija? Enciklopedijoje kalbama apie Potsdamo 
konferenciją, kurioje svarstyta Karaliaučiaus srities pa
dėtis. Išeitų, kad recenzentas pyksta ant Kušnerio, kad 
šis lietuvišką etninę sieną priartino prie Karaliaučiaus! 
O V. žemaitį recenzentas pasmerkia, kad jis “nesidrovi

PYPKIŲ MAINAI
(ATSIMINIMŲ NOVELĖ)

Mokykimės gyventi ir kurti pavojuje! (B. Sruoga)

I
Sunkios sutemos leidosi ant senų Vilniaus 

bokštų. Treti metai Vilnius buvo aptemdytas. 
Slinko žiaurus akras, ir slėgė sunki okupacija.

Buvo baisiai nyku ir neramu.
Sklido gandai, kad hitlerininkai rengiasi imti 

įkaitus ir dar kažką klaikaus daryti. Po nesėkmių 
fronte jie siuto ant mažos lietuvių tautps, kurią 
lygino su žvirblių būriu, kad ji nepasiduodanti jų,

šitokią knygą rekomenduoti, kaip vieną iš laikausi#i ob- 
jektyvių Mažosios Lietuvos etnikos istorijos klausime”. 
Tiesa, ji yra visai priešinga vdkiecių tezėms ir jų ra- 
šįniąujs...

Kaip matome, mūsuose atsiranda žmonių, (curie vie
toj kad pasidžiaugus, jei atsiranda mums pagelbėti net 
iš svetimųjų, kaip šiuo atveju P. I. Kušneris; ir taip pat, 
jei kuris mūsų tautietis, kaip V. žemaitis, nesigaili įdėti 
rūpesčių ir daug pastangų tuos mums palankius balsus 
iškelti ir išryškinti, tai už tą juos reikia išniekinti, net 
iškoneveikti. &iuo atveju recenzento tiems žmonėms už
metimas. kad jų “vartojamas metodas yra negarbingas 
mokslo diskusijose“ — dešimteriopai grįžta pačiam re
cenzentui. Mes gi. kurie šią P. I. Kušnerio studiją ir jos 
V. žemaičio atliktą apipavidalinimą skaitome, ją labai 
vertiname ir galime lik dėkoti už jų įdėtą darbą.

(Pabaiga)

Europos nugalėtojų, valiai ir dar juokiasi iš jų 
pastangų. Pirmiausia rengėsi atsiskaityti su in
teligentija, kurią įtarė .kurstant prieš juos tautą. 
Tarsi reiktų kam dar kurstyti prieš jų kiuvi- 
nus darbus ir užmačias. Tai jie patys geriausiai 
atliko.

Nauji kryžiuočių įpėdiniai, nors ir siautėjo 
po visą Europą kaip rudasis maras ir trypė mūsų 
žemę, verždamiesi į rytus, mums buvo seni pa
žįstami, ir mes gerai nusimanėme apie jų kės
lus. .. Bet atlaikė mūsų proseneliai jų kruvinas 
užmačias savo ištvermingumu ir atkaklumu, tit
nagine buože ir kardu triuškindami jų pastangas, 
tikėjomės ir mes atsilaikyti, nors maži ir begink
liai, bet stiprūs savo krašto meile, paveldėtu iš
tvermingumu ir kietumu. Be to, už mūsų pečių 
buvo Tarybų Sąjunga, kuri grūmėsi prie Volgos 
su prasiveržusiomis naujų kryžiuočių — hitleri
ninkų — ordomis ir triuškino jas prie Stalingrado. 
Anksčiau ar vėliau jos turėjo visiškai pralaimėti. 
O mums reikia ištverti.

Temstant išėjau iš užšalusios Mokslų Akade
mijos (visą karo metą stigome kuro ir langai buvo 
išdaužyti), kurią suorganizavome pirmais tary
biniais metais ir dabar, užgriuvus hitlerinei pku- 
pacijai, atkakliai laikėmės, gindami ir saugodami 
Lietuvos kultūros turtus, kuriems dažnai grėsė 
sunaikinimas arba išvežimas į reichą.

(Bus daugiau)

1 — Naujienos, Chicago, 111., Thursday, January 29. 1981



vadovauja, Mindaugas ar Vytau- j 
tas, jis buvo yra ir pasilieka Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo ■ 
Komitetas, sukurtas Lietuvoje, 
turįs tautos mandatą — įgaliok 
jimą ir atstovaująs pavergtą tau 
tą. Visos kitos organizacijos yra 
išeivijos ir išeivijoje sukurtos ir 
negali atstovauti pavergtos tau- I 
tos ir kalbėti jos vardu. Visi lie
tuviai ir visos liet. oTganizaci- 1 
jos turi VLIKą su juo artimai 1 
bendradarbiauti ir jam paklusti, i 
Kas neremia VLIKo, jį šmeižia i 
ir griauna, tas remia Lietuvos j 
okupantą ir jam tarnauja. VLI- į 
Ko veiklos pagyvėjimas ar sulė
tėjimas priklauso grynai nuo pir 
mininko energijos, sumanumo ir 
sugebėjimų išnaudoti susidariu
sią politinę situaciją — padėtį. 
Dąbartinis VLIKo pirm. dr. Ka
zys Bobelis, yra ypatingos ener
gijos, $u.r*anumo ir darbštumo 
žmogus. Užtat įvairūs bolševi
kiniai agentėliai jį puola ir įvai
riais būdais šmeižia.

JAV LB
JAV Lietuvių Bendruomenė 

yra Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės — PLB padalinys. PLB 
buvo įkurta VLIKo 1949 m. bir
želio 14 d. Vokietijoje paskel 
biant Lietuvių Chartą, kuri susi 
deda iš įvado ir dėstymo 13 pa
ragrafų Pirmame paragrafe, pir- ' 

, mame sakinyje sakoma: “Tauta 
yra prigimtoji žmonių bendruo
menė”. Trečiame sakinyje sako
ma: “Pasaulyje pasklidę lietu- 5 
viai sudaro vieningą Pasaulio J 
Lietuvių Bendruomenę”.

Lietuvių Charta turi daug 
trūkumų ir neaiškumų. Visai ne
paminėta, kad LB turi tvarky
tis demokratiniais pagrindais, 
ir žodis demokratija iš viso ne^ 

‘ paminėtas. Atrodo, kad Lietuvių 
Chartą suredaguota, diktatūros 
šalininkų.

JAV LB buvo įkurta 1951 m. 
lapkričio 15 d., New Yorke, N. 
Y., JAV. paskelbiant JAV Lie
tuvių Bendruomenės įkūrimo ak 
tą, JAV LB šventėje ir jos da
lyviams iškilmingai pasirašant. 
Aktas suskirstytas į 4 skirsnelius 
a, b, c. ir d. D skirsnelyje taip 
sakoma: “pareigingai remti Lie
tuvos laisvinimo kovą ir Lietu
vių Tautos gelbėjimo pastangas, 
nuoširdžiai išreiškia savo tauti
nį solidarumą JUNGTINIŲ i 
AMERIKOS VALSTYBIŲ LIE
TUVIŲ BENDRUOMENĖJE”.

(Bus daugiau)

• *

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinika* 
Medicinos direktorius

19» S. Menkeutr R< WertdmHr, it 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
"Jis wrinko juo« | vhtt, kuri htbraUkti vadinam. Arma^edon" 

. (Apreiškimo 16:16)

Atkelta iš 4 psl. ar

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
ft

14. Apreiškimo 20-me skyriuje mes turime trumpą simbolinį 
aprašymą, kokiu būdu moteriškės ainija sutriuškins žalčiui galvų. | 
Pasakyta, kad angelas nužengė iš dangaus nuo Dievo ir sugavo i 
“senąjį žaltį”, t.y. velnią arba šėtoną, ir surišo jį tūkstančiui metų, i 
šitas galingas “angelas” yra ne kas kitas, kaip pažadėtasis “ainys”, i 
Kristus; ir šioje pranašystėje yra patiektas trumpas paaiškinimas ‘ 
kaip bus įkurta jo karalystė ir jo tūkstantmetinis karaliavimas, j 
Joje taip pat parodyta, kad aname tūkstantmetyje bus prikelia- | 
mi mirusieji ir jiems bus duota proga gyventi amžinai alsteig- i 
toje žemėje.

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

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika S' Evans

DR. A. B. GLETOCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ L!GD< 
3907 103rd S+rcot

Valandoc pagal nuturimu

OPTOMITR1STAX
KALBA LIETUVIŠKAI 

2611 W. 71 5t. Tek 727-514$
Tikrini akii. Pritaiko akiniui ii

“contact lenkei” 
Vai agal ausitarinxa. Jžd&ryta treč

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHiRURGJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vai vak. 
Ofiso telefonas: 776-2380, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

OBTHOPEDAS-PBOTEZISTAt 
Aparatai - Proteui. Ijtea han 
oažaL Speciali pasaike fofemari. 
■Arth Supports) ir L i I

2*50 W««t 65 rd $♦«, Cblce^ ML M4J9
T.l.f.; PIUcpKt

DR. C. K. BOBELIS

5.025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33716 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. Šerėnas. Tek 925-8063

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
Tek 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

Lietuvos Aidai” 
f “j! KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fia., 12:Ą0 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

y

VLIKą, kaip 
reikia likvi-

priešai veikia,

SUSlKĮJNKiMtJ

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubo metinis susirmK.mas i vyks 
antradienį, vasario 3 d., VycLų siueje, 
2455 W. ^7th St. Praažia 1 vai. po
piet. Visi nariai kviec-ami aisiian- 
Kyti, bus daug svarbių reiKalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaisęs.

A. Kaiys

MASKVA SU VARŠUVA LEIS 
LIETUVOS METRIKĄ

Atkelta iš 3 psj.

dinasi, kas naudinga lenkams, 
ar priešingai, turės būti ir so
vietams priimtina, ar priešin
gai. Šičia galimas sutartinai su
derintas klastojimas, melas. Ar 
okupuotos Lietuvos istorikai ga
lės būti prie dokumentų patikri
nimo prileisti? Ar Lietuvos te
ritoriją jau ir Maskva laiko Len
kijos integraline dalimi? Lenkai 
savo pareiškimuose ir veiksmuo
se, kiek pastebėta, bent Lietu
vos rytinę dalį laiko savo inte
gralume.

Didž- Lietuvos Kunigaikštijos 
G Metrikose, kaip minima spaudo- 
J je, tarp daugelio labai svarbių 

dokumentų randasi labai reikš
mingi valstybių sienų rubežių 
aprašymai.Jei metrikos leidėjam 
tie reikšmingi valstybių -sienų 

i

5

1

rubežių aprašymai yra nenaudin 
gi, ar jie nesusigundys juos “tai
syti”? Kaip ten bebūtų, neda
lyvavimas “Sovietinės Lietuvos” 
istorikams Lietuvos Metrikos 
leidime, kelia Įtarimų, nerimo ir 
spėliojimų P. L.

— Madrido konferencijoje 
Didžioji Britanija, Olandija. Is
panija ir kitos valstybės remia 
JAV pozicija nagrinėjant Hel
sinkio konferencijos nutarimus 
ir jų įvykdymą.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
telot.: HEmlock 4-2413

’159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

WINTER .
OVERCOAT

) *

Don't Go Out Without I
j

- Valstybės sekreterirs A. 
TIaig nori pertvarkyti visą de
partamentą taip, kad jį pasiek
tų tiktai patys svarbiausieji 
dalykai. Patarėjai galės būti lik
tai reikalus žinantieji žmonės.

—* Frcz. 
atsisveikino 
amerikiečius

I ■

daryti — bėgti Vokietijon, 
pasil kti Lietuvoje”.

Tikrai, kad tikra pasakėlė, 
labai nerimta J. Gedeminėno 
pastaba VLIKo atžvilgiu. Iš kur 
tas tautietis galėjo žinotoi, kad 
tie nepažįstamieji yra VLIKo na 
riai- Juk tuo laiku užfrontyje 

; slankiojo visokio plauko tipe- 
' b’ų. O jei jie ir buvo VLIKo na-1 

riai, tai jie negalėjo būti tokie 
kvaili, kad pasisakytų nepažįs
tamam, kad jie yra VLIKo na
riai. VLIKas buvo nelegali po
grindžio organizacija, jie tuo
jau galėjo būti to tipelio kaip 
gestapo agento areštuoti ir vė
liau atsidurti konclageryje, ar 
net sušaudyti. Ir kas tuo laiku, 
kam ir kaip galėjo patarti ką 

; daryti, kad niekas nežinojo, kaip 
. ! ilga: gali užtrukti bolševikinė 

’ Lietu, okupacija. Turbūt ta pasa
kėlė paties J. G. sugalvota VLI
Kui pažeminti.

Toliau Jurgis Gedeminėnas 
sako:

“Man pačiam vienas VLIKo 
darbuotojas pasakojo ((pavar
dės neskelbsiu ...), kad prieš 
pat apleisdamas Lietuvą, jis nu
vykęs iš anksto numatyton VLI-

irJei kas padarytų jų visų ap- 
klausimą, tai iš visų išgirstų tą 
patį atsakymą: 
tautos atstovybę, 
duoti.

Visi tie VLIKo
kaip atrodo, skirtingais moty
vais. i

Kodėl siekia panaikinti VLI
Ką Lietuvos okupantas?

Kad mūsų pavergtoji tauta 
neturėtų savo teisinės atstovy
bės laisvajame pasaulyje. Kad 
nebūtų kompetentingo organo 
teisės Priemonėmis kovoti dėl 
tautos laisvės, dėl jos interesų, 
dėl žmogaus teisių mindžiojimo 
ir kitų bolševikinio despoto nu
sikaltimų okupuotoje Lietuvo
je, pačios tautos vardu.

Ko siekia okupanto agentai už
sieniuose?

Visaip mus intriguodami ir 
kurstydami mūsų žmones prieš 
VLIKą. jie siekią to. paties, ko 
trokšta jų “duondavys”, jų įkvė
pėjas Kremliuje.

Ko sieką kiti “bendradarbiau- 
tojai”, netgi ir kai kurie kuni
gą’. kaip pavz-, piktas, agresyvus 
VLIKo priešas kun. F. J. iš Ka
nados, ar. kaip girdėti, ir tėvas ( Ko posėdžio vieton, nieko ten 
V. iš Chicagos? j

Į
Jei jiems agitpropininkas ne-, 

įkalė i galvą kokių kitų motyvų, 
tai "ie veikia, pataikaudami bol
ševikams tironams tik dėl to,, 
kad jis būtų “anapus kiek ge
resnis ir švelnesnis jų tikėjimo; 
broliams”...

Kas atsako už prokomunisti- 
n:u ir an-tivlikinių ir nuotaikų 
pasireiškimą kai kuriuose mūsų 
organizacijose? •

Mano nuomone, dėl to atsako,; 
daugiausia, tu organizacijų va- • 
dovai. nes eiliniai nariai, kaip j 
sako masės yra toms tendenci
joms priešingos”.

Jurgis Gedeminėnas savo. str. 
“Skirtingos nuomonės”, “KA
RYS” 1980 spalis Nr. 8. apie VLI 
Ka šitaip rašo:

“VLIKas — Vyriausias Lietu
vos IšlaisvinirAo Komitetas, dąu-. 

• geliui mūsų tautiečių yra žino- 
. mas dar nuo tų laikų, kada gy
venome jau nepriklausomybės 
nustoję Tėvynėje. Be gerų ir 
pagirtinų apie VLIKą atsiliepi
mu, retkarčiais pasigirsdavo ir 
prastesnių pasakėlių. Girdėjau, 
vienas tautietis skundėsi, kad > 
1944 m. vasarą, kada jis beslan- j 
kiodamas Paprūsėje, kažkur tarp; 
Kybartų ir Vištyčio, buvo susi
tikęs su jam nepažįstamais tau
tiečiais. kurie sakėsi esą VLIKo

neradęs, tik krūvelę tuščių bu
telių. .

Tai dar viena pasakėlė VLI- 
Kui apšmeižti. Nors tiesiai nepa
sako, bet duoda suprasti, kad 
VLIKas buvo sudarytas iš nepa
reigingų girtuoklių gaujos.

Dar toliau J. G., dr. K. Valiū- 
j.nui vadovaujant, VLIKą pagiria, 

bet perėmus vadovybę dr. K. 
Bobeliui, jau VLIKas vėl blo
gas, Taip p'at labai nerimtas ka- 
binėjimasi prie dr. K. Bobelio, 
dėl lietuvių kalbos mokėjimo.

Visai nesvarbu, kas VLIKui

Bonald Uraganas
ir išlydėjo visus ‘ nariai. Jis negalėjęs iš jų gauti 
grįžusius iš Irano.' aiškaus patarimo, užklausus ką

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th A venue 

Cicero, ILL. 60650 
Tek: 652-5245

I RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJLMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIM

Aiks‘ės automobiliams pastatyti

i

X1

SI

I sv

A

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

ŠENIAUSL^ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*
I

AGOTA ČEPAITIS Tel: lAid, 7-3401

TeL: OLympic 2-1003

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS Į

i

? 
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TURiMI
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE,

Chicago®
Lietuviu 

^aidotuvių

Direktorių

Gyv. Windsor, Ont., Canada

Anksčiau ilgus metus gyv. Cicero, Illinois.

Mirė Pttil m. sausio 27 d., sulaukusi 93 melų amžiaus- 
Gimusi Lietuvoje.

; BUTKUS - VASAITIS
1446 Su. 5uth Ave^ Cicero, ILL

— Paryžiaus XX amžiaus mo- • 
dernaus mno- muziejus Georges i 
Pompidou, dokumentacijos sky
rius Įsigijo dail. A. Krivicko ak
varelės darbų 20 skaidrių (dia-. 
pozityvų). Muziejaus rašte dai-i 
lininkui pažymėta, kad jo akva
relių skaidrės praturtino mu
ziejų.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAN1CA AVE.

Sii

i Paliko nuliūdę: sūnus Juozas, 3 dukterys — I’elrė Gu
daitienė, Ona Dumčienė ir Elena Tauginienė, žentai — An- 

ktanas Gudaitis, Antanas Dumčius ir Antanas Tauginas, šeši 
■ anūkai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Bulkus koplyčioje, I 11(» S. 
ĮaOth Avė., Cicero, 111. trankymo valandos, ketvirtadienį ir 
|pcnktadicnį, nuo 2 vai. popiet iki 9 vai- vak.

I šeštadienį, sausio 31 d., 8:30 vai. ryto bus lydima iš kop- 
llyčios į šv. Antano parapijas bažnyčią, o po gedulingų pa- 
I maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

I Visi a.a. Agotos Čepaitienės giminės, draugai ir pažįs- 
Itami nuošinlžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Įjai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą-

I Nuliūdę lieka:
| Sūnus, dukterys, žentai, anūkai ir kiti giminės,

laidotuvių direktoriai Vasaitis-Butkus. Tol. 652-1003.

. PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfąyette 3-3572

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill.% HL 974-4414

*354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1311

5 — Naujienos, Chicago, 8, UL Thursday, January 29. 1981
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Liet. Bendruomenė kaišioja pagalius 
i vežimo ratus

Sunku suprasti, iš kur JAV rio 
LB atstovai gavo taisė kaišioti 
nosį visai ne į savo reikalus: 
važinėti į valstybines įstaigas 
Washingtone, arba 
Downers Grove, ILL, 
kažkokius neaiškius

užmegzti 
santykius 

su lenkais. Tam reikalui yru se
nos politinės organizacijos. Ko
dėl norima užbėgti VLIKui ir 
ĄLTui už akiu?

Amerikiečiai, kreipdami dė
mesį į balsų gaudymą, nenori 
tokius ponus išvaryti į lauką. 

JAV LB turi aiškias 
veiklos gaires kultūrinėje 
tyje. Tai kodėl lįsti 
reikalus?!

Visai neaišku, kas 
ponus: Gailą, Nainį,
mantą ir Co. padėti bolševi
kams ardyti VLIKą ir AI Ją, ir 
skaldyti lietuvišką visuomenę.

Šie gėdingo darbo ėmėsi sau
jelė. žmonių, kurie buvo išrink
ti neaiškia balsų dauguma. Jie 
jau apsijuokė nuvažiavę į Jung
tines Tautas pas A. Young (ku-

savo
sri-

ne į savo

pastūmėjo
Gečą, Ka-

— Dėkui da.il. Jonui Tričiui 
■ iš Marquette Parko ir jo puikiai 
šeimai — žmonai Delfinai ir 
dukrai Ramunei už $15 auką, 
taip pat.už vertingą bendradar
biavimai * ■ ’ • 'Z

— Vladas Bakūnas; mūsų nuo 
latinis bendradarbis, iš Los An
geles. gavęs kalendorių, už jį at
siuntė $10 auką. Dėkui už viską.

— Dr. Juozas Tautvilą, Gary, 
Ind., padėkos ženklan už kalen
dorių atsiuntė $5 auką. Dėkui 
už ją ir, už labai pageidaujamą 
bendradarbiavimą.

— Vytautas Vasiukevičius iš 
Marquettes . Parko, lietuviškos 
spaudos! dosnus rėmėjas, prie 
prenumeratos pridėjo penkinę. 
Tos.^apylinkės tautietė užsisakė 
Naujienas vieneriems metams ir 
įteikė $2 už kalendorių. Dėkui 
už aukas ir už dėmesį-

: — Ponia Malvina Juras, Mil
lbrae, Cal., pratęsdama prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $10 auka. Dėkui.

. — Amerikos Lietuvių Tarybos 
Klevelando skyrius ruošia Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mą vasario 15 d. 4 vai. popiet 
DMNP parapijos salėje. Kalbės 
kongreso atst. John M. Ashbrok 
ir .Vladas 'šakalys. Meninėje pro
gramoje dalyvaus sol. Aldona 
Švedienė ir kom poz. J. švedas.

pažiūros labai neaiškios) 
prašyli pagalbos pavergtai Lie
tuvai. ir dar daugiau apsijuo
kė,-kai nei iš šio, nei iš to, nu
bėgo Į Downers Grove užmegzti 

politiniusk ažk o kins n ea išk i us 
santykius su lenkais

Na, ir rei

kūrė;

L turėti
tą organizaciją — 

VLIKą, kuris ir pačią LB-nę su
kati Madride tik

česonis milžinišką darbą* pada
rė, o VLIKo pirmininkas Bobe
lis nieko; girtis, kad ir Kudir
kai atvažiuoti jie atsiuntė pini
gus. Tikrumoje, Madride milži
nišką darbą padarė Bobelis, 
Prunskis, Mičiudas, Šidlauskas 
ir kiti.

Na, ir ramiam žmogui jau 
pyktis ima, matant savo tautie
čius ardant lietuvišką prieško— 
monistinę veiklą ir talkininkau
jant okupantui.

Lindimas ne į savo veiklą čia 
yra nusikaltimas- A. P.

pilietinės

If

SOVIETU VALDŽIOS UElffiu
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TUMAS LIETUVAI

Šio gražaus vakaro parengi
mo vadovas Jonas1 Aukščiūnas 
pasveikino svečius ir pakvietė 
vaišintis. Po šaltų puikių užkan
džių, Vyčių choras, vadovauja
mas Fausto Strolios, atliko 
programą. Sudainuotos mielos 
daines, atrodo, dar daugiau su
artino senuosius ateivius su vė
lesniais ateiviais, nes tos dainos 

; dar ir dabar skamba ausyse.
Po gražius programos buvo 

patiekta šilta gera vakarienė, 
’ pagamintos rūpestingos šeimi
ninkės Leonos Matulevičienės, 

į Vakarięųė ir visas pobūvis bu
vo labai gerai suorganizuota.

Po vaišių sekė šokiai, gre’- 
<jant Wally Tenclinger orkest- 
; rui. Tai tikrai puikus Vyčių 
1 choro pokylis. ' M. R.

LAUKIU “NAUJIENŲ

— Albinas Rudinskas iš Ro- 
chester, Mich., žiemos metui iš
vyko į Hollywood, Floridoje.

A. Juškevičius yra ne R. 
LB-nės apygardos pirmininkas,, 
bet R. LB tarybos pirmininkas.

— Balius Lietuvių Fondo nau 
dai bus sausio 31 dieną, 7:30 vai., 
Los Angeles šv. Kazimiero sa
lėję/ Baliaus programą neilga, 
bet Įdomi, šokiams grjos geras 
orkestras, šeimininkės paruoš 
gardžią vasarienę. Aukoją $100. 
gauna du bilietu veltui. Tokie 
aukotojai bus išskirtinai pagerb
ti. . *

— Š. m. vasario 1 d- ivvkstan-

1910 m. birželio 15 d. Sovie
tų valdžia pasiuntė nepriklau
somos Lietuvos vyriausybei to
kį ultimatumą:

“Sovietų vyriausybė, maty
dama, kad panaši būklė ilgiau 
tęstis negali, laiko absoliučiai 
būtinu ir neat’dėtinu: 1) Kad 
būtų atiduoti teismui vidaus 
reikalų min. gen- Skučas ir Sau
gumo Departamento direkto
rius Povilaitis, kaip tiesioginiai 
kaltininkai provokacinių veiks
nių prieš sovietų kariuomenės 
Įgulas Lietuvoje. 2) Kad tuoj 
būtų sudaryta Lietuvoje tokia 
vyriausybė, kuri būtų pasiruo
šus ir pajėgtų pa tikrinti gar
bingą Sovietijps-Lietuvos savi
tarpinės pagelbos sutarties vyk-

ciame Klaipėdos Krašto atvada- j dymą ir energingą šios sutarties
viino’ metinės sukakties minėji
me menine programą atliks dai- pat būtų patikrintas laisvas pa- 
nininkė Irena Petrauskienė ir leidimas į1 Lietuvos teritoriją 
Vytauto Didžiojo šaulių rinkti-! sovietinių kariuomenės dalinių, 
nės tautinių šokių šokėjų grupė, jų paskirstymas Lietuvos cent- 
V. Atkinson vadovaujama. (Pr.) įruošė tokiu kiekiu, kurio pakak

tų laiduoti sovietų-lietuvių savi
tarpinės pagelbos sutarčiai vyk
dyti ir užkirsti kelią provoka
ciniams veiksmams, nukrei p- 
tiems prieš sovietų įgulas Lie
tuvoje- Soxietu vyriausybė Tau
kia Lietuvos vyriausybės atsa
kymo iki birželio 15 d. 10 vai 
ryto. Atsakymo nedavimas iki

— Švento Rašto Tyrinėtojai 
duoda veltui kietais viršeliais 
įrištą knygą apie šventąjį Rang
ią. Pirmi atėjusieji Į Naujienas 
galės gauti; 1) “Amžių planą”, 
371 psl., vardų rodyklės, arba 
2) “Kasdieninė dangiškoji ma
na”, 200 psl., kasdieniniai pa
mokymai, arba 3) “Laikas pri
siartino”, 358 psl.

Knygas veltui gaus pirmi at
ėjusieji. Kas norės daugiau šios 
rūšies knygų, tai prašoma 
kreiptis i Šv. Rašto Tyrinėtojus, 
5121 S- Mozart Ave., Chicago, 
IL 60632. (PrA y

pirkite jav Taupymo bonuj.

They call it 
“The Overnight Wonder * 

for constipation. e
Are you uncomfortable with your laxative? Then mee* 

the little white pill they call "The Overnight Wonder?’ Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder’’? 
F.x-Lax- Pills. That’s right -pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

morning, you’re

V 
A

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

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

Minkštais viršeliais, tik .......... .................
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik...._
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

$8.00

H00 
$3.00

$2.00

1733 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

priešų sudraudimą. 3) Kad tuoj

T

Hamel, 2>m4 — Firdavlmuj 
t£AL ESTATE FOR SALI

Haimel, Žemi — Parthvbm^ 
REAL ESTATt FOR SAL®

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
zR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKŽJIMA1S. 

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS U

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

22’2 W. Cermak Road Chicago, BL TeL Virginia 7-7743

I
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BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 5 
■J

*

to termino bus laikomas atsisa- 1 
kymu patenkinti aukščiau nuro-; 
dytus Sovietijos reikalavimus.” j 

‘ 1910 m. VI. 15 d. Lietuvos vy
riausybės naktiniame posėdyje, 
prieš ultimatumo priėmimą pa- ; 
sisakė: prezidentas A. Smetona, j 
ministrai — gen. K. Musteikis, į 
K. Jokantas, K. Šakenis. Minist- ! 
rai: A. Masiliūnas, dr. A. Tamo
šaitis — dvejojo. Gi Ministrai: 
K. Bizauskas, A. Merkys, J. 
Audėnas, kariuomenės vad. gen. 
V. Vitkauskas ir buvęs kar. va- į 
das gen. St- Raštikis tikino, kad į 
su visais Sovietijos reikalavi- j 
mals reikia būtinai sutikti. Vė-! 
liau Maskvai buvo telegrafuo- i 
ta: “Vyriausybė sutinka”, bet • 
1940 m. birželio 15 d. sovietui 
kariuomenė peržengė Lietuves j 
sieną, okupuodama ją. Protes-į nietls 
luodamas Prezidentas A. Sme- j 
tona pasitraukė ■ į Vokietiją, j 
į užsienį.

Prasidėjus šiems 1981-miems 
metams, pradedu laukti kada 
laiškanešys atneš šių 1981-mų me 
tų “NAUJIENŲ” KALENDO
RIŲ ness “NAUJIENŲ” KA
LENDORIUS sužinau kada ko
kie lietuvių tautos — lietuviškos 
visuomenės reikalais pasižymė
jusieji lietuviai yra gimę ir, ka
da mirę. Tokie “NAUJIENŲ” 
KALENDORIAI, kuriuose yra 
surašyti visi žymūs lietuviai, yra 
didelė lengvata į spaudą rašan
tiems, ypatingai knyga apie savo 
tautos pasižymėjusius lietuvius 
rašantiems, iš “NAUJIENŲ”, 
KALENDORIUS yra lengvas ži
nių pasirinkimas. !

Kadangi dabar, net keleriopai 
viskam pabrangus, tai pridedu 
“NAUJIENŲ” KALENDOriaus 
atspausdinimui paramą — Mo
ney orderi US $12.00, po dole
ri už kiekvieną šių metų mėnesį

Geriausios sėkmės ir tvirtos 
sveikatos linkiu visiems “NAU- j 

j JIENŲ” leidėjams. i
Su pagarba— senas Naujie- 

Kazys Beniusis į

Nusiminęs

Pa±ke ant suolelio sėdi vy- 
užsimąstęs ir nusiminęs. 

; vyras ir
----------- -—------ i riškis, -

-r • j vt v j Trie jo prieina kitas
. Liet. Vyčių choro Jkiausia:

parengimas !. — Kas. ,lau yra- argi Msi'A i jauti gerai?
š. m. sausio 24 d. parengimas j — Mano žmo'na pabėgo su 

praėjo su dideliu pasisekimu; kitu vyru, — atsakė jis. 
atsilankė virš 200 svečių- Vyčių j — Aš suprantu tavo padėti, 
salėje prirtūko vietų, nes no’rin- bet laikui bėgant rasi kitą... 
čių dalyvauti buvo daugiau ne- _ 
gu ten galima sutalpinti

— Nerasiu, nes šiandien ji 
j vėl grižo pas mane.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ'
MAjeiIA KOREIKIFlAa

j 2803 Vv'ftaf St, Chiens, CL 5552J e lei. WA j-Mtl 
Dlčelir puirinklmis gero* rūflen Jviirių prekių.

' MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

4
STULPINIAI Į LIETUVĄ 

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SEEYICS

IMl W. IHh St, Chkaro, ffl. $0«2>. — Tel. WA J-2787

UŽGIMĖ

— Ponas vedėjau, pridėkite 
man bent penkinę i savaite.

— O dėl ko?
— Matai Tamsta, man gimė 

sūnus.
— Bet ar aš kaltas?
— Eh, jeigu Tamsta būtum

ne-“ i kaltas, tai penkių dolerių 
- užtektų.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir įrengimais Marquette Parko* 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos. Į

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos Ir
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms. |

» MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia -

TAUPYMO BENDROVEI
REIKALINGA TARNAUTOJ/t

(TELLER) 

su patyrimu ar be jo. 
Skambinti 254-4470 

arba 925-7400

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
4 kambarių butas, naujai išdekoruo- 
tas; pečius ir šaldytuvas. S250 i mėn.

Po 7 vai. vak. skambinti 925-9116

fe?

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Ave. 

(312) 776-8700

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
TeL 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžiot 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce-1 

menta laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

; DAŽYMAS !R REMODE- 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Ta iman Avenua 
Tel. 523-0383

ir ,

Laikredžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6Wi Street. 
Te!. REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

Pragaras

— Dėl kokios priežasties jūs 
neištekėjot už Jono?

— Jis yra laisvamanis ir nc-
i

tiki Į peklą. j
j — Nesibijok, kai tik apsives

1----------- =r Į su tavim, tai ir įtikės.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

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

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.

*3!

M. i I M X U S

Nctiry Public 
tHCOME TAX SERVIC3

*159 S. Tol. 254-745®
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.
...... ■ į jr

HOMEOWNERS POLICY
LXll  - A f T '  ————~ 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių matematinė ar- 

ganicacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelt^ti ir kitiems, kurie turn 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AšTUGNIS MILLTONUS 
apdraudę savo nariams.

5*^
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 

name patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas gal! 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopu urra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

doleriu

pelno, n*

ENERGY 
WISE

LWt cm of diswasbor J 
to once a day, after the ! 
evanlng meal, and cut 
•xcasslve use of crater 
•nd iJectricfty.

DmmbT be a Bom Law*

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos* 
išleista knyga su Icgališkomis 
formomis.

Knyga su formonSK gauna, 
m a Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go, ITX. 60608. Kaina 53.00.

F. Žabelis, Aąerrf 
3208/, W. 95 th St 
Evorg. Perk, III. 
6C642, - 424-1654

SttteFarm-fye antf Q^any.Cocnpa^.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą.
• Telefonuoti 778-8000

Galite kreiptis Ir tiestai 1 SLA Centra:

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

l$7 W. 30th St. 
TeL (1U) 543-UIS

PANAŠIOS

Sykį prie garsaus rusų poeto 
Puškino prieina mergina ir pa
klausia:

— Pasakyk man, koks yra pa
našumas tarp manęs ir saulės?

— Nei į jus, nei į saulę nega
lima pažiūrėti nesusiraukus. — 
atsakė Puškinas.

*
I
■A

Advokatas 
GINTARAS P. CEPftNAS

Darbo valandos: nuo P vai. ryte 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal susitarimą.

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

Chicago, IR. 60621

8 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Thursday, January 29, 1981




