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REORGANIZUOTOS JAV LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS NUTARIMAI

LB (R) Marquette Parko Apylinkės metinio susirinkimo, 
Įvykusio 1981 m. sausio 25 d., vienbalsiai priimtos

REZOLIUCIJOS
Mes, Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės Marquette 

Parko Apylinkės lietuviai, 1981 m. sausio 25 dieną susirinkę 
švč. Mergelės Marijos Gimimo lietuvių parapijos salėje į savo 
metinį visuotinį narių susirinkimą ir stovėdami Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo šventės —Vasario šešioliktosios— 
63-ųjų
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WASHHMTOH

metų sukakties minėjimo artumoje, pasisakome: 
kviečiame ir prašome šios apylinkės ir visus geros va
lios lietuvius minėjimo' proga visas savo aukas skirti 
tik ALTui ir VLIKui — jų prisiimtai Lietuvos laisvės 
kovai vesti;
nuoširdžiai sveikiname ALTa, VLIKą ir BALFa — 
garbinguosius lietuvių išeivijoje pavergtos mūsų Tė
vynės Lietuvos laisvinimo bei pavienių jos narių gel
bėjimo veiksnius ir pažadame Jums visokeriopą mo
ralinę bei materialinę pagalbą:
pitkinamės ir smerkiame visus Lietuvos laisvinimo’ 
veiksnių — ALTo ir VLIKo— atkaklius griovėjus, ku
rie savo kontroliuojamoje spaudoje bei gyvu mela
gingu žodžiu ištikimai talkina Lietuvos okupantui; • 

d) viso to akivaizdoje prašome ALTo ir VLIKo Vado
vybes daryti skubius žygius naujc’sios JAV vyriausy- 

- i bės Įstaigose,’ idaąit būtų baigtas niekieno pavedimo 
neturinčią “poKliku” kenksmingas brovimasis- kalbėti 
visų lietuvių vardu.
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Kovos dar nepasibaigė Salvadore, b^;,j.os jau prasidėjo tarp Peru ir Ekva 
doro. Peni kariai iškėlė į padanges Ekvadoro pasienio sargybos centrų.

KETURI HELIKOPTERIAI, DU LĖKTUVAI 
APŠAUDĖ EKVADORO PASIENĮ

NEPASIBAIGĖ KOVOS SALVADORE, O JAU 
PRASIDEDA KITOSE VALSTYBĖSE

LIMA, Peru. — Praeitą tre
čiadienį keturi Peru kariški ma
lūnsparniai (helikopteriai) ir 
du lėktuvai įsiveržė į Ekvadoro 
teritoriją ir apšaudė pasienio1 
postą, sako pranešimai iš Ekva
doro. Peru valdžia nepaskelbė 
jokio oficialaus prąnešimo, bet 

j iš kaimyninės valstybės . atei
nančios žinios sako, kad keturi 
Peru kariški helikopteriai nusi
leido į pasienio sargybų centrą 
ir smarkiai jas apšaudė. Heli
kopterius lydėjo du kariški Pe
ru lėktuvai.

AMERIKA NESIŪS TRANUI GINKLŲ, 
AMUNICIJOS IR LĖKTUVAMS DALIU

VALSTYBĖS SEKRETORIUS TURĖJO PIRMĄJA i
■ » SPAUDOS-KONFERENCIJA'"

AMERIKA VĖL BUS
1 APGINKLUOTA

WASHINGTON, D.C. — Se
nato Ginkluotų pajėgų komite- 

; tas trečiadienį., pakvietė liudyti

MANDAGUMAS APSIMOKA
Jau seniai žino’mą, kad man

dagumas apsimoka/ Preziden
tas Ronald' Reaganas Įrodė, 
kad jis apsimoka net-rinkimi
nėje kampanijoje:,. L j-

— Kartu su prez: ’^Reąganu 
į Raituosius Rūmus -kandidata
vo keletas respublikonų,: Rea
ganas išleido savo* .štabo na
riams geležinį įsakymą: “Nekal
bėk nieko blogo apie savo kole
gą respublikoną”. Vienas jų — 
George Bush tapo • viceprezi
dentu.

“ Po disputų per televiziją su 
prezidentu Carteriu Reaganas, 
visų nustebimui, priėjo prie 
Carteritf ir jį pasveikino. Dau
gelis senų respublikonų vis sa
kė, kad Reaganas gali rinkimus 
pralaimėti, nes veda peršvelnią 
rinkiminę kampaniją, bet rinki
mai parodė priešingai.

- Pagaliau prez. Reaganas 
paprašė buv.. prezidentą Carterį 
sutikti Vokietijoje grįžusius 
įkaitus, "kurių paleidimu jis 
daugiausia rūpinosi. Tuo pasky
rimu prez. Reaganas nusipelnė 
Carterio ir daugelio demokratų 
draugystę.

— 68 metų Muriel Humph
rey/ buvusio viceprezidento 
Hubert H. Humphrey našlė, se
kantį mėnesį išteka už biznie
riaus Max Brown, Lexington, 
Neb. Jis yra našlys, buvęs kartu 
su Mrs. Humphery aukštesnėje 
mokykloje.

KALENDORELIS

Sausio 30: Jacintą, Aleksand
ras, Banguolė, Viiešgailė, Man- 

plį.%______ ~
Saulė Jeka 7:05, leidžiasi 5 A3.
Oras šaltas, vėjųotsal?-.- ; tz 4

LENKAI STREIKUOJA
><B3£..TVARKOS

VARŠUVA; Lenki j a. -- Fra ei - 
tą trečiadienį Lenkijoje buvo 
toks didelis streikas, kokio iki 
šios dienos dar nebuvo, tvirtina 
patys lenkai. Niekas streiko ne
ruošė, niekas už jį neagitavo, 
bet daugelyje vietų . per visą 
Lenkiją darbininkai metė darbą-

Praėjus praeito šeštadienio 
susilaikymui nuo darbo, reika
laujant <5 darbo dienų savaitės, 
Lenkijos vyriausybė iššaukė 
viešus debatus su Varšuvos 
darbininkų vadovybe. Darbi
ninkų atstovai davė duomenis, 
patardami valdžiai sutikti ir 
įvesti penkių darbo dienų savai
tę, bet Lenkijos • 
darbininkai neįtikino.

Tada darbininkai atskirai nu
tarė pastreikuoti, kad valdžios 
atstovai atkreiptų daugiau dė
mesio į darbininkų reikalavi
mus. Iš pirmo žvilgsnio atro
dytų, kad komunistinė valdžia 
būtų paveikta, nes Ttrečiadienį 
ji paskelbė, kad sutinka toliau 
tartis su darbininkų atstovais.

Walesa yra susirūpinęs
Solidarumd unijos ir laisvų 

Lenkijos darbininkų vadas I>e- 
šek Walesa yra susirūpinęs 
naujais streikais. Jis bijo, kad 
streikai visai neišardytų Lenki
jos ūkio. Kai ūkis iširs, tai ir 
darbininkams bus laliai sunku.

NValesos vadovaujama S.)li- 
darbmo ųnųą i^’kalixuja, kad 
savaimingi s t rgikąįj. ^Lenkijoje 
pasibaigtų/ kad bū6j laikomasi 
tvarkos. Jeigu ir ateityje darbi
ninkai streikuos taip, kaip tre
čiadienį streikavo, (ai lenkų 
ūkis nepasitąisys. -

NVASHINGTON, D.C.— Vals
tybės sekretorius Aleksandras 
M. Haig Jr. trečiadieni turėjo 
pirinąjąv^spa.udos konferenciją. 
MintP’L^lįėęti įvairūs dalykai 
apfė Lenkiją, Sovietų Sąjungą, 
SALT II- sutartį ir darbą Vals-

-sekretorių Ka'špar W.
Weinbergeri ir aviacijos gene- 

RUSAMS LIEPIA IŠEITI i r°lą'..I> V1<1įAL .‘’°ve3’ . ^ar 
I esanti Jungtirtio stabo viršinm- 
{ kų. Weinbergeris pareiškė, kad 
; šis d; šimtmetis yra pavojingas^ T ’W-. <• J - - L . / . ‘

PLANUOJA SUMAŽINTI 
MAISTO KORTELES

WASHINGTON, D.C.— Prez. 
Pieagano administracija planuo
ja sumažinti bent 25% maistą, 
teikiamą pagal kortelių progra
mą. Amerika yra pats turtin
giausias pasaulyje kraštas, bet 
apie 20 milijonų gyventojų sa
vo papildomam maistui naudo
jasi valstybės įstaigų paruošto- 

- mis kortelėmis. Gautomis kor
telėmis jie vėliau gali krautuvė- 

! se nusipirkti įvairių maisto pro- 
Diplomatai, patyrę apie nau-'dūktų.

ją kovos frontą, dar labiau su- 
jsirūpino padėtimi Pietų Ame- 
I rikoje. Visi žino, kad dar nepa
sibaigė kovo’s Salvadoro provin
cijose, o toliau į pietus jau pra
sidėjo, neramumai tarp Peru ir 
Ekvadoro. / ■ • **-• - -t

U Salvadoro maištininkai pri
žadėjo pradėti - karo’ veiksmus 
ir tęsti juos, kol bus nugink
luoti Salvadoro kariai ir pri
mesta nauja vyriausybė visam 
Salvadorui. Maištininkai tikėjo
si pradėti , karo veiksmus pa-

Jau visiems žinoma, kad šis 
kortelių skirstymas daromas 
netvarkingai. Kdrteles gauna 
nemaža žmonių, kurie jų netu
rėtų gauti. Buvo nustatyta, kad 

. korteles sukičai vogė ir parda
vinėjo. Dabartinė administraci
ja-nusistačiusi maisto kortelių 
sukčiavimą sustabdvti. Admi
nistracija galvoja, kad tokiu 
būdu bus galima net 
mažinti tu korteliu 
Korteles duos tiems, 
maisto parama būtinai
ga. Administracija nori elimi
nuoti visus sukčius ir taip da
rant sumažinti bereikalingas

IŠ AFGANISTANO
TAIEA, Saudi Arabija — Su 

važiavusieji musulmonu vals-T Reikia pamiršti kai kurias^o-tv. o , . •., i . . . . . i i ‘ • v • .fA " i cioje Salvadoro sostinėje, bettvbiu vadai nutarė reikalauti, malinęs programas; o vėl; ap- ....... „ . . •
*'■*'■ ' '■ • * IIP Tiono •» A/ro I clvAlwf i i rt.itx'or. ii

kad Sovietų Sąjunga tuojau at-’ ginkluoti Ameriką. Tik buvęs j 
(karteris 1981 ir 1

------------  _ Afganistano. Šitas 1982 metų biudžetuose mažai 
klausimas buvo.gana plačiai ap-į paskyrė šiems dalykams pini- 
tartas. Vienas atstovas patarė ’ gų. Prez. Reaganas prašys Kon- 
nereikalauti, kad rusai pasi-;gresą padidinti apginklavimui 
traukti, bet tik pageidauti- Toks'skirtas sumas. Pagaliau reikia j 
pasisakymas sukėlė dar dau-1 ištirti, ar kovai prieš neturtą 
giau ginčų. Atstovų dauguma' sumos pasiekia netutinguosius, 
priėjo išvados, kad rusai niekur ląr jos-sulenda į patarėjų k.še 
geruoju nepasitraukė iš užgob-į nes. "Numatyta artimoje ateity- 
tų žemių, todėl jie nutarė rei-j je atlikti šiuos dalykus: 
kalanti, kad rusai kuo greičiau 
išsikraustytų

- . _ į 4 • -įveiki k >*A I lt ii LUvjaU Cl I- tęuUMUUU -.littvbes departamente. Bet c< ak-1. ... . ‘ ,, . . , & . sauktu visas savo karo iegas ir. prezidentas
tuahausi klausimai buv apie , . . r . . ' :1rton . ,. • kolonistus is Afganistano, šitas 1982 metu Isutartį su Iranu ir apie būsi
mus santykius su šiuo kraštu-

•jie nepajėgė įsiveržti į gatves ii 
j pradėti kovų. Salvadoro kariai. 
,gerai įginkluoti, labai lengvai 
t suvaldė sostinėje galvą pakel i

davimą, 
kuriems 
reikalin-

noi^įušrus’ maištininkus. Karei- ; ’’ ' ’ : ~ '
viai >turėjo griežtus įsakymus kalnuose esančia pasienio hūs- 

. palaikyti tvarką ir suvaldyti vi . tinę. Ekvadoro pasienio sargai 
f sirsa tnaištininkus. Sostinėje bu
vusieji maištininkai buvo suim
ti. Maištininkai galvas pakėlė 
60 myliu atstumoje nuo San
Salvadoro, bet ten be pasigailė- šlaitę ir smarkiai apšaudžiusius 
jimo buvo nuginkluoti ir likvi
duoti. Kareivi ai maištininkams 

ijsako pasiduoti, o jeigu jis dar 
, lūkuriuc/ja, tai galingesniais 
ginklais juos likviduoja. f sybv 

* !
l iktai trečiadienio vakare Pe- . . ..

> . . , • 4. • sostinėje įteikėužsienio reikalu ministrus . J .
, c 11 x* wnausvbei ir pareikalavoArias Stella pranešė. ” _ , • ..stabdyti karo veiksmus.

tarpu Pfru vyriausybė tyli, lik- 
vadoro ambasadorius pranešė, 
kad jis laukia žinių iš Ekvado
ro kariuomenės vadovybė apie 
visą įvykį, o vė’iau įteiks Peru 
vyriausybei papildomą praneši
mų ir naujus reikalav’mus.

Tuo tarpu Ekvadoras tik pra
šo Peru sustalxKti įslverJmą

A. M. Haig pareiškė, kad 
Amerika išpildo visas savo' su
tartis, ji išpildys ir savo įsipa
reigojimus tranui, tačiau kate
goriškai ir pakartotinai užtikri
no, kad Iranui nebus siunčiama 
ginklai, amunicija ir ginklų bei 
lėktuvų dalys. Ginklai, kadaise 
pažadėti Iranui, bus parduoda
mi kitoms valstybėms, o gauti 

bus ati
duodami Irano- valdžiai.’ Dalis 
jų jau yra perduoti. Prezidentas 
Garten's, tardamasis dėl įkaitų 
paleidimo, nieko dėl ginklų ne- 
sitarė. Ateities perspektyvos yra 
miglotos. Jos labai trumpai yra 
aptartos sutartyje, Iret iš jų at
sakymų dar negalima duoti.

Apie darbą Valstybės d. par
lamente sekretorius Haig pa
reiškė, kad jis yra glaudžia
me kontakte su Baltaisiais Rū
mais, o prez. Reaganą laiko pir
muoju patarėju. Departamente 
bei užsienio politikoje yra gana 
žymi net trijų administracijų 
įtaka- Pirmuoju ir svarbiausiu 
dalyku yra laikomas tarptautL 
nis terorizmas. Iš jo išplaukia 
paneigimas 
riomis yra 
tika.

SALT II 
mas bus 
kreipsime dėmesį į.Sovietų Są
jungos elgesį pasaulyje 
ji kontroliuoja savo 
svetimose valstybėse.

Pirmoji^ Valstybės

vyriausybės P^igai, pagal sutartį . bi

~ Iki vasario 25 d. prez. Ron- 
iš Afganistano, aid Reagan kreipsis į Kongresą, 

Musulmonų valstybių atstovai prašydamas patvarkymų padi- 
taip pat nutarė imtis priemenių, I dinti gynybos sumas sekančių 
kad būtų sustabdytas Irako ir I metų biudžetuose; 
Irano karas.

ATŠAUKS DRAUDIMĄ PAR
DUOTI JAVUS RUSAMS

* Pentagonas peržiūrės 34 bi-
| lijonų dolerių Carterio planą dėl Į su 
sviedinių kintančių bazių 
vados ir Utah valstiose;

* Pravesti 4 rūsiu Sealth tipoWASHINGTON, D.C. — z.c- u . v . . .. . T , _ i bombonešiu statvba.mes ūkio sekretorius John R-1 ’ •
Block, išsikalbėjęs su preziden-į pIRMAS UŽSIENIO SVEČIAS 
tu Ronald Reaganu, pareiškė, j WASHINGTONE 
kad jis planuoja atšaukti drau- i 
dimą pardavinėti javus Sovietų Į WASHINGTON, D.C. — Ja- 
Sąjungai. Rusai galėdavo laisvai taikos sala buvo patekusi Ku- 
pirkti javus Amerikoje, bet bos agentų kontrolėn. Jiems pa- 
prezidentas Carteris, Sovietų vyKo’ pagrobti valdžią, padary- 
karo jėgoms pavergus LAfganis- didelių pakaitų ir planuoti 
taną, uždraudė rusams pirkti 
javus Amerikoje. Carteris ža-

žmogaus 
pagrįsta

sutarteis

teisiu, ku- 
JAV poli-

ratifikavi- 
s, tačiau

ir kaip 
ginklus

ten maskvinj rojų. Bet kada 
saloje buvo pravesti nauji de- 

rinkimai, didelė 
gyventojų dauguma pasisakė už 
demokratinę santvarką. Rinki
mus laimėjo demokratas Ed
ward Seaga.

Kai Seaga šią savaitę lankėsi 
jis bu- 

, -.0 pakviestas dalyvauti va- 
Sekretonus Block pa- Jurienėje kartu su iš Irano su- 

J grįžusiais įkaitais. Premjerą E.

dėjo uždraudimą atšaukti, ka; rnokratiniai
Sovietų tankai, sunkvežimiai ir 
lėktuvai pasitrauks iš Afga
nistano.

nebuvo kojos perkėlę per sieną, 
bet jie pastebėjo į Ekvadoro 
erdvę įskridusius Peru lėktu
vus, ' pasiekusius Kondoro pa-

Ekvadoro pasienio centrą. Žinia 
apie užpuolimą tuojau buvo 
pranešto vyriausybei, kuri ruo
šia protestą prieš Peru vyriau- 
.. . „ės įsiveržėlius.

Ekvadoru ambasador.us Peru 
protestą Peru 

su- 
Tuo

reikalu ministėris 
Javier Arias Stella pranešė, 
kad Ekvadoro kariuomenės da
linys buvo įsi\eižęs i Peru te 
ritoriją. Peru lėktuvai buvo pri
versti apšaudyti įsiveržėlius. 
Ekvadoras neigia šias žinias, bet 
praneša ap’e Peru aviacijos pa
darytą žalą ir apie karių siun
timą. į pasienį.
'Ekvadoro piamŠimas nurodą, 

kad Peru lėktuvai įsiveržė į 
Kondoro Kalnų sritį ir sužalojo į Ekvadoro teritoriją.

— Dr- Išaria rd M.SPomper, 
turėdamas savo klintĮią Madi
son gatvėj, Čikagoj, uEdirlx) net 
$.300,006, bet Illinois^ valstijos 
prokuroras” "reikalauja paaiš
kinti, kaip 'Ąiis iš valdžios įstai- 
gOs galėjo uždirbti tokią didelę

sekreto
riaus Aleksandro M. Haig spau
dos konfeerncija buvo sėkmin
ga ir korespondentai ja yra pa
tenkinti.

sumą pinigų.

Prez. Reaganas rinkiminės i 
kampanijos metu prižadėjo ja* Baltuosiuose Rūmuose, j 
vy pardavimo uždraudimą at- Į vo 
šaukti. P 
stebėjo, kad šis klausimas bus 
iškeltas kabineto posėdyje ir. paveikė sugrįžusiuju nuo- 
kabineto nariai galės pasisakyti.. |aik(^ Po vakarienės jis kvietė 

y T j* visus iš Irano sugrįžusius ame-
^Kolumnistas^ V illiam F/j n‘kiečius atvykti į Jamaiką ir 

ten praleisti savaitę atostogų.
-— Kolumnistas William F;> 

Buckley, . įkūręs Young Amcri- ’ 
cans for Freedom organizaciją, 
numatytas JAV ambasadoriumi' 
-Anglį j oja.

. — Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $504. - •
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Čikagos upe barža veža miestui reikalingus 
chemikalus į vakarus. -
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PRISIMINKIME NELAIMĖN PAPUOLUSIUS IR 
VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONES

ąrnw-Li.tLiU
*: «■

i

DĖL BENDRAI VALDOMO TURTO PAVELDĖJIMO.
TVARKYMO < f;--. -

Nelaimingam atsitikimui įvy- didžią medžiagą (mats), 
kils, pašaliečiai sako, kad tai; ba neslidžios medžiagos 
‘‘savaime atsitiko”, bet žinovai balus vonios kambary, 
pastebi, kad jų galima išveng
ti. Nelaimingi atsitikimai daž
niau atsitinka žmonių sęnat taisytus, 
vėje. Tokiais atvejais daugiau 
dėmėsi 
vyresnio amžiaus žmonės.

Daugelis faktorių 
tokio amžiaus žmones 
klišius į akcidentus. 
matomumas ir bloga
gali pagreitinti akcidentu 
Artritis, neurologiškos 
bloga koordinacijas ir 
sao gali 
alsa vimo 
vyresnio 
nelaimių.

ar-
ga-

i
1931 metais Šiauliuose pastatyta Maisto įmonė.

(Tęsinys)
Daugelis žmonių galvoja, kad bendros nuosavybės 

valdymas (joint tenancy) pakeičia testamentą. Aš noriu 
pabrėžti, kad taip nėra. Niekas nepakeičia testamento. 
Jas gal būt ne visą turimą turtą valdote “joint tenan
cy” forma, todėl jūs sudarote testameną, kad paskirsty- 
tumėte turimus dalykus bei likusį turtą. Jūs gal 
neviską valdote kaip “joint tenancy” šeimininkas, 
šiuo atveju jums būtinai reikalingas testamentas.

Minima “joint tenancy” forma su palikuonio

būt 
tai

pa-

*) Laikykite išėjimo laiptų 
; duris ir Įėiino kelius gerai su-

JŪS KLAUSIATE, MES ATSAKOME

Asmeniškas sveikatos stovis 
apsisaugoti turi imtis taip pat -svarbus, kad galėtu- 

j met išvengti kritimo. Kadan
gi pas vyresnius asmenis esti 
galvoje ūžesys, tai kai norite 
pajudėti, tai stokite pamažu, 
ką žinovai rekomenduoja, ypa 
tingai kai keliatės nuo sėdi
mos ar gulcios vietos. Abi būk 
lės — sergant ir vaistų perdi- 
delis vartojimas padidina ri
ziką pargriūti. ~Mgd. S-nė

padaio 
palin- 

Blogas 
klausa

gos i r 
balan- 

paveikti vy re sn i u s 
stoka guli privelti 

amžiaus žmones prie

Įvairios ligos, vaistai, alko
holis ir asmeniškos problemos 
gali žmones nuvesti akciden- 
-iniust įvykius. Dažnai dva
sinė depresija arba blogas fi-

SIEMS PAREIŠKIMO FOR
MOS PAVYZDYS

vardas, pavardė, 
Si., .... .... City,

i

cidentams.
Kai akeidentai įvyksta, vy

resni žmonės sunkiau susižei- 
ėčiau jie pagyja. Y pa
to te rys, kurių kaulai 
pasidaro plonesni ir 
lūžti ją amžiui di- 
priu mažiausio .kriti- 
susilaužo sonxaulm>.

dažniau

nio jos
Daugelis akcidcntų gali bū

ti. išvengti, jeigu dvasiškos ir 
fiziškos sąlygos būs gerina
mos ii’ bus kultyvuojami geri 
sa^j’saugUs papročiai. Pvz..:

Vyresnio amžiaus žmonės 
kritimo atvejais daugiausia su 
sižeidžia. Geresnis a pšvic ti

lo-

iptu

mas gaii padėtii išvengti
kius kritimus. Štai ką
kia daryti:

*) Apšviesk i lt• visus hi
ir perėjimus,įta i syti jungi
laiptu viršuje ir apačioje.

:?) Numatykite naktinį ap
švietimą arba lovos šonuose 
įrenkite šviesos kontrolės už- 
žiebtuvus.

*) įrenkite abiejuose laiptu 
pusėse rankonu laikytis tvir
tus laikytu vus (handrails).

i i mus ir 
medžiagą.

neslidžia

gas (rugs)), nuo kurią

*) Pastaukite baldus 
kins daiktus, kurie 
tylų praėjimu.

10X4...... .  .Data
To: Conference on .......

Material Claim 
Agains Germany. 
Grungburgweg 119
(it K M > F r ą n k f u id, Gerina n y

I wish to advice you that 
am going to ajiply for grai 
from the Hardship fund as ., 
victim of Nazi peYsęrdtion.

I was born in - .... City, the- 
Lilhuana, on..... . 19....,, eini-]
gram

on ...
from Lithuania on ..
19 .

I!

i

Sincerely yours
.. ........(parašas)

Red9 prierušds šiais melais, 
kaip ir praeitais melais “Nau. j 
jienų’’ Socialiniame ir Darbo 
skyriuje mes ir toliau spaus
dinsime tcisė> k<nsullacija>. 
ir klausimų - asakymų forma,; 
kad būtu išmokėtos nuo na
cių nukeiuėjiisiems asmenims 
kompensacijos.

i

inforniacijų gali-
Socialinio klubo

S. Hakted Chicago, Ill.

SOC. i DABIU) SKYRIAUS 
REDAKCIJAI

gauiei s. m. sausi- / d. g*rd» jau Jū
sų pasikalbėjimą per IJc.uvos 

ir kito-įAidų radijo (v nlovaujamą Ka 
nekliiiJ zės ’Rrazdžionvtės) su n. Braz

' ) Aaiid* kite prie vonios 
laikytu vus (bar>), pritvirtinę 
juos prie steną ir

dzioniu.
Dalvkas tame.

CHAT
mokesčiu^ Jūs atsakėte.

į
e 
$

CAT
i CATS'EA23AEE 30 SENSTVt 

“TWAT THE SOUND EMITTED
' REMCTtCONTJiOL TV DEVICES 

BASED CN ULTRASOUND. 
NAUDELE TO HUMANS, IS

‘ PAINFULLY AUO^Lf
k ■OTMEU.

rHZSOfTLJPZ 
A LflonGAN ANGORA G*T 
MAMFD CMA*,^M3N€ OAT.T I 
WAS H5 OWN TREEHOUSE J 
COMPLETE WITH GARFETtP * 
WALLS, ‘MFVARtD WEAT- 
jng, and an outdoor. 
LEDGE THAT 
AS APQSCH-

namir
kad

KL. Mano vyras dirba su 
‘\gauja’? vyrukų, kurie nieko 
daugiau negalvoja,kaip uždar
bio. mokėjimo dieną, gerti ir 
praleisti visus gautus čekius. 
Tas turi būti sustabdytač Tie 
vyrukai pirmiausia spaudžia 

mano vyrą iškeisti gautą čekį 
ir važiuoti-su jais į įvairias va 
karuose esatielas užmiesčio už 
eigas. Aš klausiau savo vyrą? 
kiek jis whiskey butelių tiems! 
vyrukas nupirko. Jie jį nugir-Įli nuo manęs, 
do ir kai jis grįžta namo, jis 
pivijuula, kad beturi pinigų. 
Aš susirūpiiAis tuo, kad rte VyJ 
rukai turi didele įtaka į mano' 
vyro būdą. Aš būsiu joms dė-, 
kinga, kad man nurodvsite 
gera advokatu kuris inandr v j

vardu užvestų tiems vvru
kams bylą. Malonėkite 
nurodyti gerą advokatą

Nusiminusi žmona J/-ju

įtinką, kuris žinos, kaip pada
ryti testamentą su patikėti
niais (trastėeą) .Advokatas-tei- 

sininks smulkiau tamstai 
aiškins kaip sudaryti tokį 
tanientą.

pa- 
tes-

♦ * 
KL. Aš esu 

žiaus moteris ir 
vus namus. Nors 
tuokusį sūnų, bet jiedu neturi 
vaikų. Juodu gyvena labai to- 

Tik tada jiedu 
pas mane atvyksta, kada 
jiems ‘‘primirksta7’ pinigų. Ašį 
priklausau jprie vienos lietu
viškos organiz arijos, kūliai 
norėčiau testamentų užrašyti 
tuos natinus. Norėčiau, kad jūs 
patartūmėt Lokiai vpganizaėi- 

- j jai tuos naii'ms užrašyti kad ji 
man į pati nesiilikviduotųsi Įr nariai 

L ncpasidalihtų jos jųrhj.
Našliuke

ATS. Jūsų iškeltas klausi
mas yra gaila rimYas ir gana 
visiems įsidėmėtinas. Nežmoda 

(332-1111), kuri jums mi jūsų minimos organizaci- 
\ardus]jos būklės, bet visdėlto mes 

nepatariame testametu užra- 
lizuojasi šioj srityj.e Jeigu tas syti jūsų namų. Iš daugelio ži- 
nepasisektų, toji tarnyba duosi nomų patyrimų^ 
jums daugiau, kitų ir kitų ad
vokatų pavardžių.

ATS. Mes norime jums pa
dėti. Paskambinkite Bar As- 
socition’s advokatų referel far 
nybai
duos kelias pavardes, 
geru advokatų, kurie spėria-

ainžiaus 
savo šei 
isikūru- 

testa- 
esan- 

Nežiū-

iK L. Aš esu vyresnio 
žmogus ir nęturiuįčia 
mes, nė giminių, čia 
siu. Norėčiau padaryti
mehtą okup. Lietuvoje 
tiems 
rint į 
piu. 
darni 
džia gali paimti visą mano tur
tą, o giminės gali nieko ne
gauti. Aš priklausau SLA Su
sivienijimui. Binau manęs tai

am-vyresnio 
turiu nuosa. 
aš turiu susi-

nuims paaiškinti šiuos temii-l veldėjimo teise gali būti jums pavojinga. Gaukite teisin
aus lietuviškai, kuri iš tu mi
nėtą bendrovių lininis būtų 
geresnė? Jonas ir Petras

gą patarimą iš žinovų šaltinių prieš jūsų nutarimą koks 
yra teisngas kelias.

Jeigu jūs būsite našlė ar našlys ir panaudosite vie-
.nAIS. Kadangi nežinome ko sav0 vaikų, kaip jūsų bendro turto (“joint tenant 

šeimininką, jūs gal nuskriausi te savo kitūš vaikus, jei 
d tokius turite. Po jūsų mirties, jūsų bendros nuosavybės 
\ palikuonis viską valdys ir neturės prievolės ir pareigos 

Į ar Obligacijos atiduoti bet kokią dalį iš tų paliktų turtų 
visiems jūsų vaikams.

Kai kada daugelis žmonių įrašo savo vaiko vardą į 
savo banko taupmenų knygelę ar į kitus nuosavybės do- 
kumentus,kaip bendrus šeimininkus (joint tenants) tik 
dėl to, kad jūsų ligos atvejais tas vaikas galėtų jus 
asistuoti; prižiūrėti jus, apmokėti jūsų sąskaitas (bills). 
Bet toks pasirinktas būdas yra jums labai pavojingas.

Šiuo atjeju yra daug paprastesnių ir daugiau sau- 
1 gesnių būdų, kad gautumėte tokia pat apsaugą (protek- 
jciją). Viena iš tokių apsaugos priemonių, tai duodami 
įgaliojimai. Jūs galite duoti bet kuriam savo vaikui įga
liojimą (vad. power of attorney)Tuo atveju, jūs gali- 

| te turtą valdyti savo vieno vardu.Su tokiu įgaliojimu,ū jš- 
sų faktinis Įgaliotinis (vad. attorney-in-fact)—jūsų vai
kas gali pasiekti jūsų turtus būtino reikalo atveju. Su 
tokiu įgaliojimu ji ar jis gali taip pat.ityaūkyti jūsų pi-

k i oje valstijoje jūs ) 
todėl negalime jums duoti tik
slesnį atsakymą. Pavyzdžiui, 
jei taj būtų Illinois valstijoje, 
mes jums patartumėfn, kad jūs 
įsteigtume! korporacijų, ypač 
dėl tos priežasties, jei subank
rutuotumėte tada jūs nebūtu
mėt asmeniškai už esamts sko 
las. Bet jei įsteigtumėt vadi
namą ‘•partnership” tuo atve
ju galėtumėt būti už sko
la asmeniškai atsakingi, šiuos 
r ei kalus tu retu met i šs i a i šk i n t i j 
su žinovu advokatu. 1

Modern in ė j parodoj

nemaža to 
kių organizaciją esti laikinam 
reikalui sukūrtos% kurios grei
tu laiku gali likviduotis. Pv., 
žmogus testamentu užrašo sa
vo namus, o pasirinkta or- 
yanizacija “miršta” anksiau, 
negu testtorius. Turint tai yal- 
voje, jeipu jūs norite testamen' 
tu užrašyti savo turtą — na
mus, -— užrašykite lietuviškai 
spaudai, bažnyčiom, lituąnisti 

senelių or- 
“Šodybai’L

Naujienos. Liet. Dukterim ir k.:

tolini, giminėms.
ką tuo reikalu besikrei-

visi mane gąsdiną, sakv-
kad komunistinė valJ nėms mokyklomsĮ .

ganizacijoius -—

t i, bet, kai nueinu į tos organi
zacijos susirinkimą, laj neina
mu nieko gere, o tik 
tarpusavius ginčus.

š. Tamsta g 
lestam*ntą, 
patikėtinius 
tęstame 

komplikuotas, 
saugoti paliktą 
kas nepaims 
pagalbos, išsl
lūs gimine*. Patariama kreip
tis pas lietuvi advokata-teisi-

išgirstu

ivo
iii padaryti 
kuris turi 

(trustee), 
yra šiek 

jis gali ap
kirtą, kinio nie 
Ik- patikėtinių 
riant nurody-

- Kodėl dailininkai visad pa-1 niSus’ esančius banko taupyma^sąslcaitose ( ir apmokėti 
■ .jūsų išlaidu sąskaitas.
. Pabaigai norime pridėti, kad daugelis, žmonių neįsi- 

i vaizduoja, kas; atsitiks su jų bankų santaupų knygelė
mis, jeigu bendras turto valdytojas (joint owner) pir
miau mirtų.

Jeigu jūs gyvenate tokioje šio krašto' valstijoje, ku
ri uždaro bankų sąskaitas (ką daugelis valstybių daro), 

Ijūsų čekių sąskaitą, jūsų taupymo sąskaitą ir jūsų de-

sirašo apačioj savo paveikslo?
— Tur būt dėl to, kad žmo

nės žinotų, kur paveikslo 
šus ir kur apačia.

Pas daktarą
' i

Kai kas daktarą pažadina nak
ties metu:’

— T Ponas gydytojau;
sūnus prarijo pele-

* * * Į Pasakyk jam, kad
Mudu du broliai su švogeriu prarvtū katę ir viskas bus ramu, 

norime atidaryti pramoninį 
biznį. Mes buvome pas vietinį 
advokatą, kuris nors daug ką 
pasakė, bet mes visdėlto nesu- 

įpratome kaip tuo reikalu įs- 
1 teigti korporaciją arba dali ;
ninku bendrovę. Malonėkite i vaunat lydekas?

Nežino

Slaugė, rodydama tėvui ką tik 
gimusius dvynukus:

— Ar ne gražiai jie atrodo?
— Taip,.bet kuris yra mano? pozitų laiko pažymėjimai (tme certificates) bus užšal-

— nustebintai ^paklausė. tėvas, (jyti (frOzen), kada jūsų bendrasis savininkas (joint
owner) mirs.

Žinomų noumone, nei tėvas, nei motina, neatsižvel
giant i bet kokias aplinkybes, neturi Įrašyti savų vaikų 
vardus Į taupymo sąskaitas, taupymo certifikatus, čekiu, 
stakų certifikatų ar Į namų pirkimo dokumentą.

Keletą dolerių gal būt jūs sutaupysite nuosavybę 
tvirtinant (probate) teisme, -kas neapsimoka, palygi
nus su dideliais pavojais, dovanų mokesčiais, padidin
tais nuosavybės mokesčiais ir galimais nuostoliais, ku
rie jus paliestų, kai jūs esate šioje “ašarų pakalnėje”.

mano

dabar

--Ką čia veikiat?
— Gaudau lydekas.
— Ar pagavot bent vieną?
— Dar ne.
— Tai iš kur žinot, kad žu-

Welfare reforma Connecticut valstijoje

la*p vraw be? <en--r.io amžiaus 
asinėms guli uju i hn2vata>.

non vi."
k<. G ule nu-j 

auh.
ilu 76 m., turiu bnngalo naj 

muk » (ik dėl suves.
Būkite mah mis pranešti j

•mm uūoiimi reikalu.
Tariu ačiū. Su pagarba 5. M J

Tl’noi Depart -I

for tiram f6r Senior ! 
and 1 )isabted Persons.1

pašalpą. Gaunantiems minimą 
pašalpą už darbą bus moka
mas minimaliais uždarbis.Tie 
darbingi gauną pašalpą asine 
nys turės dirbi ne mažiau 14 
valandų per savaitę. OliUkas

Hartford, Conn. — Valstijos 
senatas neseniai priėmė Įsta
tymą; kuris numato privalo
mą darbą darbingiems asme
nims, "gaunantiems Welfare

Vieną žiemos rytą, kai šaltis vis kamavo 
Ir vandenys aplink užšalo, 
Lapę ėmė troškulys kankinti.
Ji nubėgo prie eketės troškulį malšinti.
Kai lapė gėrė, jos uodega prišalo.
Nesunku būtų tą bėdą pataisyti: 
Pakaktų tik uodegą patampyti;
Gal keletą plaukų tektų tik lede palikti „ 
Ir nereikėtų švintant su žmonėmis susitikti. 
Bet gaila uodegos! Ji taip pūkuota, 
Pasipūtus ir gražiai sušukuota.
Gal geriau palikti kol žmonės dar neateis? 
Tuo tarpu gal atšils ir uodega savaime atsileis. 
Ji laukia ir jos nosis nuo šalčio bąla, 
0 uodega prie ledo vis stpriaū prišąla. 
Pagaliau jau ir švist pradėjo.
Žmonės sukilo ir ji jų balsus girdėjo, 
čia mūs nabagė išsigandus šokinėja, 
Bet iš ledo ištrūkti negalėjo. 
Jos laimei vilkas pasitaikė.
Lapė jj savo šauksmu arčiau pritraukė. 
‘'Gelbėk”, ji sako, “manęs jau galas laukia”. 
Vilkas tuoj sustojo
Ir kaip pagelbėt sugalvojo.
Išeitį jis paprastą surado: 
Jos uodegą nukando.
Nors lapei tas ir nepatiko, 
Bet džiaugės, kad sveika išliko. 
Jei keleto plaukų ji nebūtų pagailėjus. 
Sveiką Uodegą ji būt turėjus.

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 
kaina $3, gaunama Naujienose.

A
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CAUCOS . |
CAUC8 CW5 AQE 1
AJWW3 BE FEMALE, BUT * 
A IŠARĖ MALE DOES 
AS'^SAR CrCAS'OSALCt 
7ME RATO OF MALES 
TO FEMAL3 AMONG / 
CALiCOS IS 110^000. 4

TOEMCOOCAGt 
PUSS’©USE WX3 

’SCRATCHING POST 
TRY PUTTING A 
LITTLE CATNIP IN5OE

Citit Bn ike 

Went 
Vėl a i ru 
lizens
Tlliūois form FL-13G3. 19X9.

formą galite gauti iš II-i 
linios Depart muni of Revenue,! 
I\ O. Box 3121. Spi’higHcd, Ii J 
linois. Inh rmacijų galite gauti 
Į>askamTnnns toTI-f.ee number 
1-XG0.265-R971. |

O ieagoje tą formą galite 
gauti (>><)k apskrities rumuo-i 
s< e^ančio>c masto ceMre-

utį

Ta

TIPS
IMCLUDE SOME PREPARES 
DStrPOODS 'MVOUP CATS t>€T. 
TUESE CBuNChV TOCOS 
PMVTDE GOOD ET.ECCSt

Sll/U*

t

T/PS
SOME RAW RSH CONTAINS 
thiaminase, an enzyme that 
DESTRCK3 SOME Qt THE- 
B VtTAMINS. COOKED 
CAX^O FISH IS SAFER.

vardu.Su


STASYS PRANAITIS ~

“BE DRUSKOS”
Povilo Laurinavičiaus romanas1 gi jie abu yra pasiturintys 

“Be druskos’’ — epiškas realis- ’ ninkai, jų atvaizdavime

yra peršamas realistinei litera- 
doras 

žmogus, tai būtinai privalo būti 
—mąs- 

kas negaili ir storesnio sluoksnio J to Goštautas,— būčiau burlio- 
dažų, ir energingesnio potėpio; kui krituolius pardavus ir dnis- 
o dažai ant jo paletės — dau- kai, sacharinui pirkti pinigų tu- 
giausia tamsių, niūrių atspalvių, ’ rėjęs.. . Bet prie to kvailio - 
retai tepasitaiko koks šviesesnis į dorucho, juk negulėjau.” 
niuansas. Ką gi, gal toks daž- psl.). Taigi, kaip matom, 
niausiai ir būdavo gyvenimas, tautas bevelija pasilikti 
apie kurį autorius pasiryžo at- DRI SKOS — kad lik ‘*ne 
virai, sąžiningai, be nereikalingų į žengtų” savo skelbiamam blogio t 
pagražinimų papasakoti... Į principui. Toliau jis dėsto netgi 

Romano veikėjų charakteriai savotišką “blogio filosofiją”;
šiurkštoki. Autorius neretušuo- j '*(. • •) pats veltui davimo fak-i 
ja nei grubumo, nei cinizmo. Jei tas yra žalingas ir tuo brangus 
ką nors teisina ar smerkia —[(•••)• Niekam ničnieko’ neduo-■ 
daro tai pačių romano veikėjų ti: Geriau nereikalingą daiktą j 
lūpomis, arba tas išplaukia iŠ sunaikinti!7’ Iš toliau vystomos Antanas Tamošaitis 
pačių įvykių, iš poelgių. Kūrinio ' šios “filosofijos” mums atsi- 
idėja -— nesiliaujanti kova tarp skleidžia ir visas Goštauto ciniz- 
gėrio ir blogio. Centre matome mas bei fariziejiškumas: “Ta
du pagrindinius charakterius, čiau galima ir reikia tik paža- 
kurie atstovauja dviem aukščiau : dėti ir tuo taip paveikti 
minėtiems poliams — GĖRIUI 1 kas lygu bus davimui už gavi- 
ir BLOGIUI. Tai du Savūnų, ma.
Rytų Aukštaitijos kaimelio, ūki 
ninkai: Justas‘Rauda ir Rapolas 1 
Goštautas.

Abu šie herojai pavaizduoti vo 
gal kiek schematiškai, sutirštin- santykiuose su klebonu Niaura į Goštauto 
tomis spalvomis. Tačiau auto-’ (antra tamsia asmenybe) 
riui; kaip atrodo, labiausiai ir 
rūpėjo pabrėžti tą griežtą lini
ją — tarp gero ir blogo, 
lauš ir amoralaus. Tad 
nedėliojo punktyrų, bet 
dė šią liniją energingu, 
testingu brūkštelėjimu..
eiliai gi personažai daugiau in
dividualizuoji, ir spręsti apie 
jų moralumą ar nemoralumų 
dažnai pavedama pačiam skai
tytojui.

Rapolas, Goštautas — pati 
niūriausia ir vien tik antipatiją 
tesukelianti figūra romane — 
yra lyg ir pats BLOGIO įkūni
jimas. Visi jo poelgiai griežtai 
priešpastatyti Justo Raudos gy-J m as. Jį ir pats Goštautas 
venimui, mintims, poelgiams, j niškai 
Tai lyg du antipodai. Ir kadan- ’čiau toji

ūki- I r e ra • 
tinis kūrinys, pateikiantis skai- klasinio požiūrio (koks dabar Į 
tytojui sodriomis spalvomis nu
pieštą Nepriklausomosios Lietu- turai komunistų: j i 
vos kaimo paveikslą. Šis paveiks-1 ž 
las — monumentalus; meniniu-, vargšas). “Jei ne Rauda, 
kas negaili ir storesnio sluoksnio tu Goštautas - ~ - _ - . • • 1 • 1 • 1 W •

mora- 
jis ir 

prave- 
negai- 
Antra-

EI

Žadamasis davimas yra 
vertybė, už kuria gaunama! 
konkreti gėrybė, kuri nieko juk! 
ir nekainuoja”. (20 pslj. šį sa- 

credo Goštautas

krikščioniška moralė atsiriboja 
j nuo tokios moralės, kokiai ro- 
; mane atstovauja kunigai: kle- 

gavėją, boras Xiaura, Goštauto įpėdinis 
kapelionas Gašliūnas (kuriems 
autorius sute;kė net simboliškas 
pavardes), šių kunigų moralė, 
kaip matome iš jų poelgių, yra 
fariziejiška ir nesiskiria nuo 

pritaiko šventuoliu save vaizduojančio 
v.era

save
jnoralės. J 

{skelbia, o kita daro/ ’
’ Tuo tarpu ūkininke

Rauda (nc’rs ir nebūd
ęigu — Dievo žodžio sk?!b.\įu)
Įr savo žodžiais, ir savo darbais 

Į yra tikrosios krikščioniškosios 
Į moralės išpažinėjas. Į jo lūpas 
1 autorius įdeda daug posakių iš 
• šv. Rašto; tačiau matom, kad ir 

J pats Justo gyvenimas yra krikš-

pažada pastatyti bažnyčiai vi
sus naujus altorius, bet išside
rėjęs sau garbingiausią vieta 
klūpykloje prie didžiojo alto
riaus — savo pažadus pamiršta. 
Ir kaip garsusis fariziejus iš šv. 
Rašto, vaizduoja labiausiai šven
tą, pamaldžiausią žmogų. Ir sa-į < - • •
vo tarnaitei Daniai Goštautas i ‘ 
pažada, kad ja apsives, kad už-: 7.4 , .v. r.’ .. v.v . . . ^ , | ciomskas; iis užjaučia kacaparasys iai visa savo žeme — ta-1 T« . .. . . . . . 5 \

— ' į*V ° i ■» -i «-i »■*■» r-\ I’- ri t

čiau matome, jog jam tik rū- . • . • * ... . .
pėjo padaiydi Dunią savo sugu
love. .. ,

Justas Rauda yra romane lyg 
ir sąžiningumo, teisumo’, krikš- • 
čioniškosios moralės įsikūniji

šo autorius (293 psl.), — Vy
tauto pasąmonėj maišėsi žmo
gaus skriaudos, pažeminimo, 
netiesos, cinizmo, alkoholio nuo
puolių lūžiai, sielos skaidrumo 
kankinantiej i priešiški gniužu
lai. Jis jautė tartum einąs siena 
tarp gėrio ir blogio, kreipdamas 
veidą į šviesą, bet negalįs atsi
plėšti ir nuo tamsos galios”.

■ Jis, tėvo išauklėtas krikščio-’ 
Į riybės idėjų įtakoje, ruošėsi ku
nigystės pareigoms, tačiau ma
tydamas dvasiškių veidmainiš
kumą, negalėjo apsispręsti — 
“likti ar’pasitraukti iš dvasiškių 
luomo”. Jame virė sunki vidi
nė kova. Jis . buvo klierikas - 
iedalistas (panašiai kaip Liudas 
Vasaris jš V.-Mykolaičio roma
no “Altorių šešėly”), norėjo

' Ivaną ir liepia jam pasirinkti iš 
jo sedo obuolių sergančiai mo
tinai (kuo įsiutino Goštautą), 

-Į jis užjaučia nelaimingąją Saliu- 
! tę (“ne žmogaus galia ir valia 
Sąžinės dalykuose teisti”)’, jis 

1 pagaliau perleidžia grytelninkui 
~ į Kazimierui Uliui 20 ha savo;že- vadina teisuoliu • 1 a-▼ . Z1 t , v. . . .T r .v s. r ..Įmes (kas nuostabu siais laikais, Justo išpažįstamoji j « . \ „ ,v. . , . ..| matininko žodžiais tariant).
— je- jusįas pvaucĮa? ]<aip niinė- 

! jome, nupieštas šiek tiek sche- 

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS^“
iiijimas, tai jo sūnus, klierikas 
Vytautas, yra knygoje bene gy- 

; viausias ir šviesiausiomis spal- 
I vomis atvaizduotas personažas. 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas Tai jautrios sielos jaunuolis, 
savo asmeniška dėmėsi, gerai su jomis susipa'!sugcbęs gll,ai PaJ'austl samtos 
žinti ir jas užsisakyti.' !«rožį 0 ka'11'ir atjaustl ne’
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati* 
nimo vajaus talką!

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN 
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

laiminguosius žmones. “Garsų, 
spalvų bei kvapų darnios simfo
nijos persunktoj gamtoj, — ra-

$ 
y

Prenumeratos pratęsimo, užsahymiį, bei galimu tkaityfoję 
eefkalais praioma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.
.T . TT -r T T. »T « O U
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

g

VL. BAKŪNAS

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą., taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____ doL
Pavardė ir vardas ________________________________ _____
Adresas __________________________________________ ____

U

• Užsakau Naujienas kaip dovanu savo 
yra naujas skaitytojas. Priede  d< 
Pavardė ir vardas ----------------------------
Adresas --------------------------------------------

kurit

i 
y c* e 
i g

Sponaoriau® pavardė, vardaa Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- dol
Pavardė ir vardas ...------------------- -----------------------------
Adresas -----------------—-----------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaite# lusipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai —---------- ----------------- .—. ...------
Adraaaa -------------------——---------------------------------------------

tuvių tautos dalis gyvenę R- Ka- j kuriam laikui net lįetuviška 
talikų tikybos ir lenkų kultūros opera, buvo kultūrinių draugi- _ 
įtakoje.

1923 m. sausio 15 d. susijungi- bibliotekas, 
m<> reikšmė tame, kad Mažosios įstaigas.
Lietuvos bent dalis galėjo susi-Į Šį tikrai gražų ekonominio ir- 
jungti su Didžiąją ir tuo bent! kultūrinio’ žydėjimo laikotarpį, 3 
pradėti atitaisyti tą skilimą, ku
rį buvo padaręs Vytautas Didy
sis.

Tas susijungimas pasirodė di
džiai pozityvus abiem pusėm. 
Klaipėdos krašto', o ypač Klai
pėdos miesto ir uosto atgavimas 
jaunai Lietuvos valstybei turėjo 
didžiulės reikšmės. Klaipėda 
juk buvo vienintelis Lietuvos 
jūrų uostas, ir per tą uostą pra
dėjo eiti-visos Lietuvos importo 
ir eksporto vis didėjanti dalis. 
Iš kitos pusės ir Klaipėdos kraš
tui, bet ypač miestui;nauda* ir
gi buvo didžiulė. Gamtos ir 
geografijos sąlygos diktuoja,

, kad visa Lietuvą yra Klaipėdos 
juosto natūralus užnugaris, ir lai 

Eglė Žalčių Karalienė (Tapyba) • patvirtina istorija, rodydama,
* [kad Klaipėdos uostas visados 

kilnias krikščionybės idėjas’augo ir tarpo, kai būdavo lais- 
nešti pasauliui — ir nebuvo’tik-, J vas judėjimas tarp jo ir visos 
ras, ar priklausydamas dvasiš
kių luomui galės šias savo sva
jones įgyvendinti, ar gi 
reikiant pasitarnauti 
labui;

Tuo jo laukiamu “galingu iš atseit jau prieš daugiau negu

jų, kurios steigė chorus, laikė 
kitas kultūrines i

neturėjusį sau lygads, staigiai' 
ir žiauriai nutraukė Hitleris. 
Pagrasinęs Lietuvai didele kari
nės jėgos persvara, jis iš Lie-, 
tuvos atėmė Klaipėdos miestą iri 
kraštą, ir jį užgrobė. 1939 m J 
kovo 23 d. Hitleris rado, reikalo! 
atplaukti asmeniškai į Klaipėdą" 
su maždaug puse Vokietijos ka-}.

šalies sukrėtimu”, lyg ir kulmi
naciniu momentu, padėjusiu 
jam apsispręsti, buvo, atrodo, 
scena klebonijos sode, kur jis

buonišką aktą- Vėliau, nacįųj 
valdžioje, Klaipėdos miestas ir.' 
uostas vėl ėmė smukti ir vek. 
ėmė darytis tuo, kuo jis buvo* 
ir prieš 1923 m., būtent — tik 
žvejų ir gana menkos prekybos; 
uostu, nes ekonominiai jis Vo-j 
kietijai buvo nereikalingas.

1939 iii. pradėjęs totalinį ka
rą, Hitleris jį 1945 m. totaliniai; 
pralaimėjo. Kadangi Klaipėda, 
buvo pirmasis Vokietijos Reicho 
miestas, atakuotas Sovietų ar-l 

į Lietuvos, o . iš kitos pusės skurs-jmijų, tai vokiečiai jį ypatinga^ 
' davo’, kai politinių pasikeitimų kietai gynė

ąlės kaip! Būdavo atskirtas nuo ryšių su sius. Sakoma, kad kai pagaliam 
žmonių i Lietuva. Klaipėda yra - senas 1945 m. sausio mėnesį Sovie- 

miestas, Įsteigtas jau 1252 m.,, tams pasisekė užimti Klaipėdos 
mieštą, daugiau negu viso jcf 
pusė buvo sugriauta, o gyven
tojų Buvo likę; vos tik keletas 
dešimčių. ,
> Sovietai, kapą laimėję, Klaipė
dos miestą ir kraštą vėl" prisky
rė prie okupuotos Lietuvos, prie 
LTSR- Likusią Mažosios Lietu
vos dalį, atseit — buvusios Ryt
prūsių provincijos pusę, Sovie
tai, tačiau, mums nevisai aiš
kiais sumetimais, prijungė ne 
prie Lietuvos, bet tięsio'g prie 
Rusijos, prie RSFSR, ir pava
dino ją Kaliningradskaja oblašt. 
Klaipėdos miestas, prieš karą 
turėjęs apie 50,000 . gyventojų, 
o karo pabaigoje beveik jokių, 

(Nukelta į penktą puslapį)

700 metų, tačiau, rodos, niekad 
jis taip neaugo ir nežydėjo, ir 
ekonominiai ir kultūriniai, kaip 
tuo laikotarpiu, prasidėjusiu su-

užtiko kleboną Niaurą, besivar- sijungimū su Lietuvos valstybe, 
tantį hamake su'jauna mokyto
ja Gražute, o netrukus gavo 
nuo klebono neužtarnautą ant
ausį, kai šis pastebėjo, jog Gra-, 
žutė. labiau domisi klieriku^, 
negu- juo.

■ . (Bus daugiau)

Klaipėda ir Mažoji Lietuva
(Tęsinys}

Trumpai prisiminkime, kaip 
atsirado skirtumas tarp Didžio
sios ir Mažosios Lietuvos. Kaip 
Jūs' žinote, Vytautas Didysis, 
1410 m. Žalgirio mūšyje taip 
smarkiai sumužė kryžiuočių or- 
deną, kad jis lengvai būtų, ga
lėjęs atsiimti visas ligi tol kry
žiuočių užkariautas prūsų, že
maičių ir lietuvių žemes. Vytau
tas to tačiau nepadarė. Vietoje 
to jis, 12 metų vėliau, 1422 m. 
prie Melno ežero, pasirašė su or- 
denu taikos sutartį einant kuria 
jis dalį tų lietuviškų žemių, su

, net apie 3 mėne-

atseit 1923 m. sausio 15 d.
Pažanga, ir ekonominė, ir 

kultūrinė, buvo stebėtina. Mįes-. 
te atsirado naujos pramonės' 
įmonės, daugybė naujų namų. 
Kultūrinė pažanga irgi buvo

j gyva.: Atsirado' lietuviškos mo- 
. į kyklos, lietuviška gimnazija, 
.; pavadinta Vytauto D. vardu, 
; akademinio pobūdžio aukšto-

■ sios mokyklos kaip Prekybos 
| Įnsttiutąs, Pedagoginis Institu
tas, buvo lietuviškas teatras,

Karaliaučium, Klaipėda ir kitais 
miestais, paliko ordeno valdžio
je. sutartimi nustatyta siena tarp' 
Didžiosios ir Mažosios Lietuvos, 
prasidėjusi prie Baltijos jūros; 
ties Palanga, išstovėjo nepakeis-j 
ta net 500 metų, iki 1923 m. sau
sio 15 d.

• • •

Tokiu būdu per 500 metų lie
tuvių tauta išgyveno padalintą 
Į dvi dalis: Vakaruose, mažes
nioji — dėlto ir pavadinta Maža- 
j a Lietuva — augo ir gyveno 
evangelikų liuteronų tikybos ir 
vokiečių kultūros įtakoje, tuo 
tarpu kai rytinė, didesnioji lie-

BE DRUSKOS
Gyvas, Įdomus ir jaudinantis lietuviško 

gyvenimo 406 pusk romanas

BE DRUSKOS
Kiekvienas lietuvis privalėtų Įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy- 
& X 1 X; * t į' > KK KM* 

vai parašyta ir lengvai skaitoma.
Minkšti viršeliai . . ^8.00

Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiant $9 čekį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

| JA Y DRUGS VAISTINE |
J 2759 W. 71 stSŲ Chicago, UI |
Š KGFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAl^ I
= DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

= Atdara šiokiadieniais nuo =

| Tek 476-2206 : i

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros; ‘ meno ir i mokslo 

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

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

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

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

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

IL 60608. Užsakant psl tu, pridėti dolerį perti

2 — Naujfeno*, Chicago, g, Hl. Friday, January 80, 1931
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Katalikų spaudą naudoja 
katalikams šmeižti

Niekad Amerikos lietuvių katalikų Įsteigta, išau
ginta ir atkakliai platinama spauda taip smarkiai ne
puolė katalikų veikėjų ir niekad taip atkakliai negrio
vė katalikų Įsteigtų organizacijų, kaip ji tai daro šian
dien. Anksčau katalikai vedė diskusijas, aiškino pažiū
ras, nurodydavo klaidas, jei pajėgdavo, kitokio Įsitiki
nimo lietuvams, bet dabar visas frontas nukreiptas 
prieš katalikus veikėjus ir jų Vedamą darbą.

Kol Leonardas Šimutis buvo Draugo priešakyje, 
tai galima buvo Įžiūrėti didelę tolerancją pačiame 
Draugeįdr redaktoriaus vadovaujamoje Amerikos Lie
tuviu Taryboje, bet Šiandien atrdo, kad tas Draugas 
kritikuoja katalikus ir jų vestą darbą labiau, negu lie
tuvių socialistų demokratų Įsteigtos Naujienos. Atsi
mename, kad netolimoje praeity kliuvo ir Naujienoms, 
bet šiandien visas dėmesys kitur nukreiptas. Kliuvo 
ir Nauiienu redaktoriui, bet dabar, atšipinus dantis, 
Naujienos rečiau minimos ir jų redaktorius paliekamas 
ramybėje. Dabar visos fronto patrankos nukreiptos 
prieš viena ryškiausią ir energiškiausią kataliką 
prieš dr. Kazį Bobelį. Nepaliekami ramybėje ir kiti, bet 
dr. Bobeliui tenka patys smarkiausieji smūgiai.

Neseniai matėme visoje spaudoje dr. Kazį Bobelį 
su savo sūnumi Vatikane. Matėme, kaip popiežius Pau
lius Jonas II ne tik išklausė dr. Bobelio dėstomas svar
biausias mintis ir kaip jis priėmė paties Bobelio paruo
štą memorandumą pavergtos Lietuvos reikalais. Po
piežius yra aukščiausioji, o šiuo atveju ir šviesiausioji 
Romos Katalikų bažnyčios galva. Bet kokių svieto pe
rėjūnų popiežius' nepriima, o jeigu ir priima, tai ne

daktarine ir visą eilę kitų dorų ir sąžiningų ^rik* 
ščionių.

Visi lietuviai, tikintieji ir netikintieji, patyręf kad 
Bobelis su popiežium pasikeitė keliais sakiniais (lietu
viškai, tai visiems buvo malonu, nes iki šio meto -nebu
vo nė vieno popiežiaus, kuris būtų lietuvių praeitimi 
domėjęsis, lietuviškai supratęs ir galėjęs net lietuviš
kai pakalbėti ir suprasti. Kitų tautų katalikai, patyrę, 
kad dabartinis popiežius, be visos eilės gausių tautų 
kalbų, mokėjo ir lietuviškai, tai dar labiau stebėjosi šio 
popiežiaus gabumais ir išmintimi, galvą nulenkė ir jį 
pagerbė. Jie pradėjo domėtis lietuvių kalba, kūrią net 
pats popiežius pramokęs, bet toliausiai nuo liettivos pa
bėgusio frontininko toki įvykiai nepaveikė.

Stipriausius savo šūvius jis paleido Į tą lietuviį, 
kurį pats popiežius pasirinko, atskyrė, priėfnė, išklau
sė ir palaimino.

Juozas Kojelis, labai daug šaudęs ne į lietuvių tau
tos priešus, bet į lietuvius, prieš dr. Kazį Bobelį šitaip 
rašo:

“Pluoštą šviesos Į šią kontroversiją galėtų 
Įnešti dr. K. Bobelio pasakyta kalba VLIKo seime 
Toronte 1980 m. gruodžio 13 d. Šioje kalboje Bobe
lis operuoja ne tik žemiausios rūšies faktų iškrai- 
pyais ir insinuacijomis prieš LB veikėjus, ypač 
PLB valdybos pirmininką Vytautą Kamantą ir 
JAV LB Visumeninių reikalų tarybos pirmininką 
Algimantą Gečį, bet tiesiog meta Įtarimą, 2kad jie 
galį dirbti Maskvos naudai. Kaip pagrindą savo 
įtarimui Bobelis nurodo Gečio straipsnį “VLIKo 
seimui Toronte susirenkant”, paskelbtą “Darbinin
ke” 1980. XII. 5. Jei tas viešai paskelbtas labai po
zityvus Gečio straipsnis Bobeliui / sukelia nesvei
kus įtarimus, tai jau daug paprasčiau jam viską 
apversti kojom aukštyn, kas įvyko su Algimantu 
Gurecku uždarame VLIKo valdybos posėdėje:”

(Draugas, 1981 m. sausio 29 d. 3 psl.) 
Kaip inž. Algimantas Gečys, norėdamas politinius 

savo priešus sunaikinti, niekina nepriklausomą Lietu
vą ir primeta nebūtus barbariškų laikų teismus, taip 
Kojelis niekina popiežių, nepajėgiantį atskirti sveiką 
nuo nesveiko žmogaus.

Bet Kojelis niekina ne vien energingiausią ir ap
dairiausią lietuvį kataliką, jis savo kulkosvaidį paleido 
į ALTo pirmininką dr. Kazį Šidlauską, buvusį Krik
ščionių demokratų pirmininką Algirdą Kasulaitį, da
bartinį Krikščionių demokratų pirmininką Vladą šo- 
liūną. Nepatiko jam ir Tėvynės Sargo redaktorius Mal- 
deikis, kuris partinės vienybės skystumo apimtas, pa
leido Kviklio niekus apie Lietuvos bažnyčios istori
jas. Lietuvių Krikščonių demokratų varomą giliausią 
vagą jis apverčia 200 rezoliucijų, kurios buvo išmestos 
į senatorių gurbą, o vėliau 
natorius.

Kas nors, kur nors 
Kojelių vaikai, nuvykę į
prie sovietinės tvoros ir patenka į teismą, o tėvas, pats 
Juozas Kojelis, absoliučiai nieko visuomeniniame iietu- 
vškame gyvenime pozityvaus nepadaręs, Amerikos lie-

išmestas ir tas pats se-

turi būti negerai, kada
Washingtona, prisiriša

su kiekvienu nusifotografuoja, bet su dr. Bobeliu ir jo i tuvių katalikų Įsteigtą ir jų apmokamą spaudą naudoja
sūnumi nusifotografavo. Šitas faktas turėtų paliesti 
kiekvieno kataliko protą ir širdį, turėtų susivaldyti ir. 
pagalvoti, bet taip nėra. Atrodo, kad popižiaus dr. K. 
Bobelio priėmimas, vietoje nuolankumo, sukėlė dar di
desnės neapykantos ne tik prieš dr. Bobelį, bet ir prieš 
patį popiežių, prieš kiekvieną kataliką, prieš vienintelį 
lietuviu krikščionių leidžiamą Tėvynės Sargą, jų Ve

veikliausiems katalikams šmeižti. Nejaugi generolams 
neateina mintis atitaisyti prieš dešimtmečius padarytą 
didelę klaidą?

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

O

O

♦

%
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Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGUS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario 16 proga ntcs, lietuviai, jungiamės 

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

Šios didžiosios lietuvių Šventės proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vasario 16 sukaktis paminėti ko įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir 
piinginėtnis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

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

Laikau savo pareiga priminti 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 Chicagoįc arba Tarybos 
skyriams vietose.

Perduodamas JAV LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą viltį, 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 Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio 

Komiteto Pirminin kas

Karys,1953 Vasario men. Nr.2
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ANTANAS PLEŠKYS

BALFO, ALTO IR VLIKO NIEKINIMAS
Atsakymas Jurgiui Gediniinėnui, Kanadoje, Į jo straipsnį1 “Skir

tingos nuomonės”, paskelbtą “Karyje” 1980 m. spalio NT. 8

(Tęsinys) neveiklumu, apsileidimu ir ne
sugebėjimu, kad, girdi, per 30 
metu nepajėgė išlaisvinti Lie
tuvos ,

JAV LB vadovai labai negar
bingai ir nesąžiningai pasielgė 
atsisakydami savo pačių iškil
mingai pasirašyto pasižadėjimo, 

! pareigingai remti Lietuvos lais
vinimo kovą. Ne tik kad atsi
sakė tą kovą remti, bet pradėjo 
ir patį ALTą griauti: Vasario 
16-osios minėjimo progomis 
ėmė grobstyti ALTai skiriamas 
aukas.

Kitas, taip pat labai svarbus 
ir reikšmingas JAV LB steigia
majame Akte yra pasižadėji
mas, kur “nuoširdžiai reiškia 
savo tautinį solidarumą Jungti
nių Amerikos Valstybių Lietu
vių Bendruomenėje”.

Čia nereikia maišyti dabarti
nės JAV LB organiazcijos su

lietuvių krikščionių leidžiamą Tėvynės Sargą,

KAZYS BORUTA

PYPKIŲ MAINAI
(ATSIMINIMŲ NOVELĖ)

Mokykimės gyventi ir kurti pavojuje! (B. Sruoga)

(Tęsinys)

Pirmomis karo dienomis įsiveržę į Vilnių hitleri
ninkai prieš centrinius akademijos rūmus pastatė 
momis karo dienomis įsiveržę į Vilnių hitlerinin
kai prieš centrinius akademijos rūmus pastatė 
baterją ir atidengė ugnį, norėdami juos sunaikinti 
su milijonine biblioteka, o pasislėpusius rūsiuose 
tarnautojus išvarė, surėmę automatais, ketindami 
visus sušaudyti...

Baisiai nepatiko kryžiuočių įpėdiniams hitle
rininkams nauja mokslų akademija. Kam jos rei
kia? Turėtų būti tuščia erdvė ekspansijai į rytus 
arba griuvėsiai. Tai ir puolė ją kiekviena proga, 
norėdami užgniaužti ir visiškai sunaikinti. O mū
sų, akademijos darbuotojų, buvo likęs mažas bū
relis, bet mes vis dėlto tikėjomės kaip nors išsi
laikyti ir išsaugoti naujai sukurtą mokslo židinį. 
Fuo tai pu nieko kito negalėdami padaryti, sten
gėmės uent išsaugoti mūsų kultūros turtus ir nu- 
rkpti nuo hitlerininkų akių viską, kas buvo ver
tingiausia. Dabai teko laukti naujų puolimų.

Sutemus i? ^įau iš akademijos bibliotekos, pri- 
mikčių. Pasukau pro senąjį Šventa

ragio sienį. Katedros aikštę, žvilgčiodamas į nemir

tingąjį L. Stuokos-Gucevičiaus kūrinį, kuris vi
sam miestui suteikia šviesų klasikinį atspalvi, patį 
kūrėją primindamas. Argi jo kelias buvo leng
vesnis kaip mūsų? Prasiveržęs iš dūminės bau
džiauninko pirkios, sukūrė mūsų sostinės didybę, 
kada jo išdavikai magnaiti už Judos grašius 
švaistė i visas puses. Didysis sostinės statytojas 
su ginklu stojo ginti savo miesto ir viso krašto, 
draskomo iš visų pusių. Prieš pastatytą savo ro-lj 
tusę, dabar — Dailės muziejų, su mūsų herojišku 
jakobinu J. Jasinskiu pakorė paskutinį etmoną iš-, 
daviką, išgrūdo okupantus iš miesto ir stojo mies- 

itiečių sukilimo priešakyje. Kur rasi kitur tokį Jie-1 
■ roizmą, savo krašto meilę ir vyrišką ryžtingumą?.
Didvyriškas L. Stuokos-Gucevičiaus šešėlis gau- 

įbia didingus jo kūrinius. Jis gynė savo sostinę 
tragišką valandą, nepaisydamas priešų triuški-i 
nančios persvaros, pralaimėjo, bet lik kaip did- 

įvyriška legenda. O mes? Argi net legendos ne
būsime verti? j

Pro išsirikiavusias katedros kolonas žvilgte- 
.Įėjau, lyg pasigesdamas aklo smuikininko elgetos, 
I kuris čia pavakariais stovėdavo prisišliejęs prie 
kolonos ir grodavo graudžias liaudies melodijas, 
o kartais senus tautinius himnus ar revoliucines, 
dainas. Maištingos melodijos sklaidėsi aikštėje,; 
nustelbdamos miesto pavakarės triukšmą ir kel
damos ryžtingas nuotaikas — kas bus, tas bus, 
kovoti, nepasiduoti... Bet tą vakarą buvo tylu 

Iaikštėje. Prie kolonos nesimatė aklo smuikininke.:

Tame iškilmingai pasirašyta
me AKTE, JAV LB pasižada 
PAREIGINGAI REMTI LIE
TUVOS LAISVINIMO KOVĄ 
IR LIETUVIŲ TAUTOS GEL
BĖJIMO PASTANGAS. Nuo 
1940 m. JAV-ėse Lietuvos Jais- Į 
vinimo kovą veda ALTa ir nuo 
1943 m. pasauliniu mastu — 
VLIKas. Tas pažadas yra tai
komas tiems dviem laisvinimo 
veiksniams. Iš pradžių, kol 
JzW LB-nei vadovavo garbingi 
ir sąžiningi lietuviai, tas paža
das buvo vykdomas. Ir jokios 
trinties ir nesusipratimų tarp tų 
veiksnių JAV LB, ALTos ir 
VLIKo nebuvo. Bet kai į JAV 
LB ir PLB’ vadovybes atsisėdo 
nesąžiningi, ambicingi ir nepro
taujantys žmonės, reikalai iš 
pagrindų pasikeitė, ypač po 
1970 metų. Bendruomenės vado
vai nerimtai ir vaikiškai ėmė ! tuo metu JAV-ėse veikusia lie- 
ALTai prikaišioti ir kaltinti ją tuvių bendruomene — visuo-

mene, kuri apėmė keliolika liet. 
Organizacijų, grupių ir klubų. 
Ir čia JAV LB' savo tautį^ soli
darumą sulaužė ir labai negar
bingai'pasielgė, kai su jokia or
ganizacija savo pareikštą tau
tinį solidarumą pradėjo nebe- 
.vykdyti, o ypač su tų orgąnfea- 
cijų jungtiniu vienetu — veiks
niu ALTa.

JAV LB tiesioginis uždavi
nys buvo kultūrinė veikla, nes 
šalpos darbus vykdė BALFas, o 
politinę ir laisvinimo veiklą — 
ALTa. Bendruomenė, alsišakv- 
dama savo iškilmingų pasiža
dėjimų ir bendros tautinio soli
darumo veiklos, ir pradėjus 
veržtis į ALTos politinę ir lais
vinimo sritį, lietuvių visuome
nėje ir pačioje Bendruomenėje 
įnešė daug nesusipratimų, ne
pasitenkinimų, neapykantos ir 
skilimą pačioje Bendruomenėje.

Pažiūrėkime, ką apie LB sako 
mūsų žymesnieji visuomeninin
kai ir bendruomenini nkai.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR DAR Kl- 
PARAGINK SKAITYTI

PATS 
TUS 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” .

Budrūs gestapininkai atkreipė į jį savo dėmesį, 
jo smuiką sudaužė ir jį patį nežinia kur nudėjo... 
Tik jo melodijos nors ir nutilę aikštėje, skam
bėjo mūsų širdyse.

Pro Gedimiųo pilies bokštą plaukė tamsūs de
besys. Neramios sutemos leidosi ant miesto ir už
liejo aikštes ir gatves, pilnas skubančių žmonių. 
Greitai sutems naktis, miestas nugrims tamsoje, 
kiekvienas skubėjo greičiau sugrįžti į savo butą, 
pas savuosius praleisti neramią karo naktį ap
temdytame mieste. Gal naktį bombarduos miestą, 
reiks slėptis Į rūsius, o gal ir dar kas baisesnio 
ištiks. Gal po nakties nerasime ištisų miesto kvar
talų, senųjų pastatų, savo artimųjų ,kuriuos už
vers ir palaidos griuvėsiai. Kiekviena naktis — 
kraupi nqei»ia, ir kiekvienas stengėsi ją praleisti 
su artimaisiais, ir visi skubėjo namo... Tik aš vie- !ga ir nerimu mažai viliojo, tai ėjau pamažėle, 
nas kažko lūkuriavau, stovinėjau ir dairiausi . . . 
Kur man eiti? . .. Buvau likęs vienas kaip pirš
tas, žmona ilsisi nuo karo pradžios Antakalnio 
kapuose^ duktė išvežta pas gimines, butas šaltas 
ir nejaukus ... Ir dar nežinau, kas haktį už
grius. Tai ir lūkuriavau nesiryždamas.

Pagaliau iš aikštės pasukau pro senuosius 
universiteto rūmų kiemus (norėjau ir į juos dar 
kartą žvilgtelti) Į Didžiąją gatvę, kur turėjau 
visokiam pavojaus atvejui palėpę su keliais išė
jimais per stogus ir kiemus. Tą palėpę buvau Įsi
taisęs pačam slėptis nuo galimų persekiojimų 
arba kitus priglausti, o kad nekiltų Įtarimo, bu-

vau pramanęs, kad toje palėpėje žiauriu karo 
žiemos metu globoju balandžius ir žvilblius. Tai 
buvo iš dalies ir tiesa: palėpės palangėje ant len
tynėlės dažnai čirkšdavo žvilrb]iai,o kartais bur
kuodavo balandžiai, palesinti skurdžiais trupi
niais ar šildydamiesi saulės atokaitoje, kai pa
čioje palėpėje prisiglausdavo kiti žvirbliai ir 
balandžiai, kuriuos persekiodavo hitleri
ninkai.

Tai ir dabar, sklindant gandams apie naujas 
Į hitlerininkų medžiokles, tariau, kad bus saugiau 
ne Į butą grįžti, kur buvau priregistruotas, o nu
eiti Į palėpę pas žvirblius ir balandžius. Gal po 
nakties daugiau paaiškės, kas čia dėsis ir ką to
liau reiks daryti. Svarbu nepakliūti Į nagus iš 
karto. Tiktai naktis vienišoje palėpėje su nemi-

dairydamasis po universiteto kiemus ir senus 
pastatus su kontraforsais ir arkomis, ant kurių 
leidosi neramios vakaro sutemos.

Kiekvieną kartą pro juos praeinant, jie žavi 
savo Įvairumu, susiklosčiusiu šimtmečiais, ir ne
pakartojamu grožiu. 0 tą kartą juo labiau mane 
žavėjo, ir aš iš lėto ėjau, apžiūrėdamas kiekvie
ną kampą, arką ir kontraforsą.

— Palauk — išgirdau pažįstamą balsą.
(Bus daugiau)

Naujienos. Chicago. III., Kridav, January 30. 1081



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
"Ji* xirinko Juo* į vi«t<, kuri hebraiškai vadinama Armagedon" 

(Apreiškinio 16:16)

15. Daugeliems šimtmečiams praėjus po ano tragiškojo atsiti 
kimo Edene, Dievas ir vėl parodė savo susidomėjimą mirštan- 
čiąja paderme, duodamas pažadą savo ištikimam tarnui Abrao
mui. šitam Izraelio tėvui jis pasakė, jog yra nutaręs palaiminti 
visas žemės gimines. Duodamas šį pažadą, Dievas dar kartą prisi- 

, minė apie “sėklą” arba ainį, kurio giminias turėjo įvykti sulig 
dieviškuoju patvarkymu. Tą pažadą Dievas patvirtino priesaika, 
ir tai buvo pagrindas Izraelio vilčiai laukti ateinančiojo Mesijo.

Tas pažadas buvo įvairiais būdais atkartotas visų šventųjų 
Dievo pranašų lūpomis. v ;

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

OR PATTI V DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community kiinlkat 
Madldnot drektoriut

l93t S- Manheim Rd^ Wastdiaatei, IL 
VALANDOS: 3—0 darbo dienom!* u

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

Panevėžio miestas Lietuvoje

TUVIŲ DIREKTORIUS
f . ; , . . . .

" " CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika Evans

TU-------Bl J-5493

DR A. B. GLEVECKA^ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGO* 
3907 lOJrd

Valandos pagal rantarim*.

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

Mes nežinome kaip ilgai ši 
vergija truks, bet mes tvirtai 
tikime, kad ateis diena, kada ir 

Lietuva, 
sovietinę 
džiaugsis

!kartu
j priespaudą, 
I laisve.

ir Mažoji 
ken tėjusios 

kartu

ST. PETERSBURG, FLA Laidotuvių Direktoriai

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMITRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2614 W 71 St T»L 737-5144 

Tikrini ikii. Fritsiko akiniu ir 
“contact len*e«”

Vai. agai rasitarinu. {Jidaryta tnč.

SUSIRINKIMŲ

Esu giliai
Lietuvos autochtonui
Stiklioriui už jo' puikią kalbą 
sausio 15-osios proga. Jis savo 
kalbą labai laiku man atsiuntė 
įrašytą i magn- juostelę,, o taip 

i pat atsiuntė ir rašytą savo kal-

dėkingas Mažosios 
dr. Jonui

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo metinis

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

lietuviškoje spaudoje. Gyven
damas KieVelande, dirbo AL- 
Te).

Prelegentas savo turtingoje 
kalboje pasakė daug gr ažių 
prisiminimų iš Liet.Steigiamo 
jo Seimo laikų, kurių čia, bent 
mažą dalelę charakterinyes- 
niųjų, pasistengsiu paminėti 
“Kas buvo tie Lietuvos Steigia 
mojo Seimo nariai —signata- 
nai? Taj huvo 112 dar nesenų 
žmonių ir tik 36 iš jų buvo su 
aukštu mokslu, o kiti buvo tik 
su viduriniu mokslu. Savano
rių, knygnešių 2,000 žuvo vien 
nuo Muravjovo rankos. Po tre 
čiojo padalinimo lenkai užė
mė Lietuvos sostinę Vilnių ir 
grasė užimti visą Lietuvą. Lie< 
tuva pasaulio valstybių buvo 
išbraukta kaip neegzistuojan 
ti valstybė. Ir kas galėjo tikė-

(Nūkelta į šeštą puslapi)

Lietuvos Steigiamojo Seimo 
60-ties metų sukakties 

minėjimas

Floridos Amer įLietuvių Klu
bo salėje, 81. I. 21., buvo su
ruošta Steigiamojo Seimo mi- 

j nėjimas, į kurį atsilankė virš 
šimto žmonių.

Minėjimą atidarė klubo pir
mininkas A. Kernius. Taręs 
tai dienai pritaikintų, jautrių 
žodžių, paprašė kun. Gasiūną 

. Toliau 
muz. Arminui pianu akompa
nuojant, buvo sugiedoti JAV- 
ir Lietuvos himnai. Po to sekz 
pagrindinė programos dalis— 
J. Daugėlos paskaita. Jį pris
tatė A. Katilius apibūdinda
mas jo ashienvbę, kad yra 

i pasižy
mėję lietuviškame, kiiltūrinia- 
me ir organizaciniame darbe, 
taip pat daug pasirodęs mūsų

bos teksią. Dr. J. Stiklioriui sukalbėti ihvokaciją. EUDEIK1SĮmano didelis ačiū.
i

Pernai savo kalbą, sausio 
mano paprašy

tas atsiuntė prof. Martynas
Dr. LEONAS SEIBUTIS antradienį, vasario 3 d., Vyčių saieje ’ osids pioga,

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGtJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5-^-7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos teist.: 448-5545

j 24o5 W. 47th St. Pradžia 1 vai. po
piet Visi nariai kviecxami aesilan- Brakas, o pora metu prieš tai, 
Ryti, ous daug svarbių reikalu ap- 
tarti. Po susirinkamo bus vaišės.

A. Kaiys

GAIDAS - DAIMID

PASTABOS IŠ TOLO
•. Atkelta iš 3 psi.

dabar smarkiai išaugo ir turi 
apie 200,000 gyventojų, iš jų 
maždaug vienas trečdalis rusų, 
o apie du trečdaliu lietuvių.

Kadangi Sovietai, 1945 m.

juostelę atsiuntė Martynas Gel- 
žisis, kuriems šia, kad ir pavė

duota-proga, irgi sakau nuošir-Į ihumš žinomas kaip

t
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ORTHOPED.^?SOTEZISTAS
Aparatai - Protexai. Meet btB-

Speciali M«*lba feOfeoMd
. e SupjMsrt?) t t .

?r <—® >1 g E 21 lūžėję, dar laikė ir Klaipėdos

i du ačiū.
J ■ ■' , ' ' ■

Martynas Gelžinis dažnai pa
sirodo mūsų spaudoje- Jo pas-- 
kalinis stambūs straipsnis — 
studija “Lietuvių Li terapinė- 
Draugija Tilžėje 1879-1925 m.”

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

West 62rd SU Čile*®*. III. 6M29 
pRMpect C-30M

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

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33716 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

M OVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

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

kraštą ir Rytprūsius Vokieti
jos dalimi, tai jie jų gyvento
jus, ir autochtonus mažlietu- 
vius, ir vokiečius, kuone visai 
išnaikino ir jų beveik nebėra.

{Buvusieji Rytprūsiai, atsėit —K 
1 Mažoji Lietuva, dabar beveik 
ištisai apgyvendinti importuo
tais rusais, kurie kraštą nugy
veno, nususino ir kraštas dabar

. daro liūdną, slegiantį įspūdį.
|Su širdgėla turime konstatuoti, 
kad dabar ir Didžioji, ir Mažoji 
Lietuva kenčia sunkųjį sovieti
nės okupacijos jungą.

neperseniausiai tilpo “Naujie- 
nese”. Esu patyręs, ka'd M. Gel- 
žinis šiuo metu domisi rašytojos 
Ievos Simonaitytės kūryba.

— Prez. Ronald Reagan pre
zidentūroje dirbs tik 5 dienas 
savaitėje. Jis pareiškė, jog ka
bineto posėdyje ši šeštadienį ne
dalyvaus.

— Prezidento Reagano nuta
rimas apkarpyti valstybės iš
laidas pakėlė dolerį tarptauti-* 
nėję rinkoje.

PIRKITE .AU’PYMO b Oku.'

ii

Barbara (Bessie) Knizer-Knizeris
Gyv. Marquette Parke, Chicago, Iii.

(Mirė Largo, Floridoj, kur buvo išvykusi atostogoms)
Mirė 1981 m. sausio 28 d., 3:30 vai- popiet, sulaukusi 

92 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 75 metus.
Paliko nuliūdę: du sūnūs — Joseph Knizer ir Walter 

Knizer su žmona Dianne, dukterėčia Helen Zari ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami.

Atsisveikinimas ir laidotuvės — privačios.
Dėl informacijos skambinti laidotuvių direktoriams 

Jonui G. Evans, Jr., arba Stasiui Evans tel. 737-8000-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustas perkraustymai 

iš įvairi y atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Te!. 376-1882 arba 376-5996

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL : 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMS U LA NSO 
PATARNAVIMAS

TURiMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Aikštės automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmloek 4-2413

H59 So. MAPLEWOOD AVE.
CfitČAGO, IL 60629

Nuo
1914 metų

WINTER 
OVERCOAT.

Midland Savings .our- 
nauja tatrpymo ..anu 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkėjams 
Jams u? mums parodyt3 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jūths naudingi n 
atedvte.

Sąskaita* -apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. H. 6067 

Te' 925-7400
8929 SO. jeAXLSM Avė. 

Bridgeview, H.
Tel. 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 
<040 ARCVftR AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Don’t GoOut Without It
Vow if. • o*

A. M. Robnw Ce.. R<n—v-w- 232M>

Passbook Savings

4 \ 
fMimnihrrh $500) 

. certificate

PLIUSAS ZALNERAITIS (ZALNIS) |
Gyveno Chicago, Illinois

Mirė 1981 m. sausio 28 d., sulaukęs 90 melų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno l>8 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Marijona, pagal tėvus Paužiūtė, 
duktė Marion Tumėnas, žentas Frank, anūkės — Janice, 
jos vyras Terrence Slanuch, ir Carol; sūnus Anthony Zalnis, 
marti Arlene, anūkai — Kenneth, Robert ir Laura; mirusio 
sūnaus Major Raymond Zalnis žmona Christine, anūkai —■ 
Dduglas ir KaYdn; siTrrėtias Vx^autas (ViCant) Galskis su šei
ma ir kiti giminės, draugai l>ei pažįstami. Lietuvoje liko 
sesuo Ona Matulcvičiehė su šeima. Anglijoje liko brolienė 
Ona Juškėnienė (Old) -

Kūnas pašarvotas CJiscy-Laskowski koplyčioje, 1510 W. 
Diversey Avė., Chicagoje.

šeštadienį, sausio 31 d., 10:30 vai. ryto bus lydimas iš 
Koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Pijušo Zalncraičio giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atssiveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, sūnus, anūkai, giminės.

Laiilotuvių direktorius Povilas J. Ridikas- Tel. 927-1911.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tek: 1 Aro, 7-340)

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Ave, Cicero, Hl. TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA XVE. TeL: YArds 7-1138 - 1139

i I
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 974-4411

P. J. RIDIKAS
X354 So. HALSTED STREET Tel YArda 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, IlL Friday. January 30, 1981



C. Milosz žodžiu ir eilėmis Ann Arbore

versi tete Ann

losz pastebėjo, jog iki 19 š;mt- 
' nu čio trauka laivo iš pietų j 
' šiaurė
it. us.
centras

lenkų poetai
5u Napoleonu

imitavo 
naujas 

tapo Paryžius ir trauka 
buvo iš i\tų į vakarus- Antras 
pasaulinis karas su savo 2 pa- 
dalirinials Molotovo-Ribben- 
tropa ir Jaltos — priverstinai 
priskyrė liytų Europą Maskvai. 
Puriau per 
tėra tik 
dvasiniu 
Oficialiai 
bet

■ • ] ] - ■ Į 1 viškalė jo ’ ..

Czeslaw Milosz, Lietuvoje| nės-Rytų Europos poeziją. Mi
ltu metais gimęs ir Vilniuje 
baigęs teisės mokslus lenkų poe
tas, veikęs pogrindyje Lenkijo
je prieš vokiečius okupantus, 
1951 metais savanoriškai pasi- 

. traukęs iš Lenkijos į Vakarus, 
kovotojas prieš rusų imperia
lizmą, 19X0 metų Nol>cliu lite
ratūros premijos laur alas, 
grįždamas iš Siockliolmo c re- 
monijų sustojo Michiguno uni- 

Arbore sausio
12-13 dienomis, kur atidarė žie
mos įprastinį Rytų Europos fes
tivalį paskaita apie lenkų lite
ratūrą ir savo poezijos skai
tymu.

Nors nuo' 1951 metu jo vei
kalai buvo uždrausti Lenkijo
je, kai* spalio 9 dieną jam buvo 
paskirta Nobelio premija, jis 
telegramomis buvo pasveikin
tas lenkų valdžios, bažnyčios, 
nepriklausomos unijos, popie
riaus. šimtas tūkstančių jo kny
gos egzempliorių buvo parduo
ta šiomis dienomis Lenkijoje ir 
nauja laida yra ruošiama. 
Gdansko darbininkai žuvusiu 
darbininkų paminki
eiles. Kadangi Lenkijoje visą 
laiką veikė stipri cenzūra, o Mi
losz poemos buvo spausdinamos 
tenai pogrindyje, Milosz džiau
giasi lenkų pergale prieš cenzū
rą, prie ko prisidėjo jo gavimas 
Nobelio premijos. Tačiau švedų 
akademija parinko Milosz lau
reatu gegužės mėnesį, l.y- prieš 
šios vasaros įvykius Lenkijoje.

Milosz 1960 melais iš Pary
žiaus persikėlė į Kalifornijos 
universitetą Berkeley mieste, iš 
kur jau išėjo pensijon. Ten jis 
buvo lenkų literatūros profeso
rium, tačiau Kalifornijoje kal
bos nėra privalomas dalykas 
studijose. Daug laiko jis skyrė 
lenkų ir kitų rytų europiečių 
literatūrų populiarinimui ame
rikiečių tarpe. Palaiko glau
džius ryšius su lietuviais rašy
tojais, kurių poeziją po’puliari- 
na lenkų tarpe, o lietuviai rašy
tojai, ypač jo vertėjas Juozas 
Kėkštas, populiarina Milosz lie
tuvių rateliuose. Milosz labai 
jautriai aprašė žydų nuoskau
das, ypač savo eilėraščiu Nelai
mingas Krikščionis žvelgia į ge
tą (1913 metais), kas jį iškėlė 
žydų literatų tarpe kaip Philip 
Levine, Joseph Brodsky ir k t.

Savo paskaitą jis pavadino 
Ieškant centro — apie Cantri-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejsgularfy! 
®F l/„ 0/ ^<\

“^Piid tsd 
Compounded

OUR SAVINGS 
.CERTIFICATES 

EARN UP TO

metus Maskva 
kariniu centru, b:t ne 
centru Rytų Europai, j 

garbinama Maskva, | 
širdyje ji yra neapkeniča-
Visdėlto lenkai yra nusi- 
Vakarais, kurie neapgynė 

kijos. Milosz buvo Lenkijo
je, kai ji krito vokiečiams. Jo 
manymu, lenkai išgyveno dides
nį beviltiškumą, kai krito Pran
cūzija, o ne Lenkija po naciš
ku batu. c *

šiandien Rylų Europa dau
giau tikisi iš Amerikos, o ne iš 
vakarų Europos, ir ji ieško sa
vo pačios centro. Milosz pasi
sakė prieš supernacionalizmą, 
kuris kartais pasirodo Rytų Eu
ropoje, ir skatino rytų- europie
čius palaikyti tamprius ryšius 
tarp vieni kitų. ,

Sekančią dieną jis skaitė len
kiškai savo poeziją, o vertėja 
reklamavo angliškus- vertimus. 
Milosz skaitymas buvo raiškus 
ir tvirtas, gi vertėja buvo dre- j 
bančiu balsu ir jos vertimai ne
buvo geri- Visdėlto' publika šil
tai suliko eilėraščius apie Lie
tuvą. Varšuvą, Kaliforniją, ka
rėtus, išeiviją, pavergimą ir iš
silaisvinimą. Taip pat jis pa- ;

nė ^lasilionienė, Rožė Kriaučiū
nienė, Jadvyga Jankauskienė ir 
Beinarauskienė — komisijų va
dovėmis. Revizijos komisiją su
daro: Juozas Betkauskas, A. 
Koncė, M. Ostrauskas. Biulete
nio redaktorius — Juozas Masi- 
lionis, Vladas Paliulionis — ad
ministratorius.

— Lietuvį Rašytoju draugija 
skirs premiją už geriausią lite
ratūros kūrinį. Teisėjų komisiją 
sudalo kum Leonardas Andrie- 
kus, Paulius Jui^kus, Nelė Ma- 
zalaitė. Stasys Santvaras ir Vy
tautas Volertas.

; tų kovu dalyviai.

htemtl, 2»mi — Pardavimui 
R£AL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — PirdavImH 
REAL ESTATS FCR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ji 2EM.US NUOS1MCL4.IS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MA1S.

a£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS D 4

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAJ^AUSKAS, Prezidentas

2V2 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7745

BUTŲ NUOMAVIMAS
• Namų pirkimas • pardavimas • valdymai 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Jog geros dvasios, o ne piktos, 
[pasirinks mus savo įrankiu.

Abi dienas auditoriją sudarė 
apart pusės studentų bei profe
sorių, kitą dalį — Detroito len
kai'ir kiti rytų europiečiai. Pla
čiosios amerikiečių publikos ne
buvo. žodžiu, Milosz neturi rū
pintis, jog mūsų tarpe yra su- 
pernacionalizmas. Tačiau spro
go mitas, kad jei rytų europie
tis gautų Nobelio premiją lite
ratūroje, tai pasaulis atkreiptų

skaitė savo garsų eilėraštį Poe
zijos meną su klaustuku (Ars!
poetica), kuris buvo išleistas skis į mus. Czeslaw Milosz ga-
I960 metų rinkinyje, štai viena 
mano versta ištrauka, kuri ne- 
iyg išsako Czeslaw Miloz poe
zijos egzistencializmą:

Poezijos tikslas yra priminti
[mums

Kaip sunku ištverti lik vienu 
, [žmogum, j

Nes mūsų namai vra atviri, į 
[nėra duryse raktų,

Kad nematomi svečiai įeina 
[ir išeina kai nori.

Ka aš čia sakau, ir su tuo su
ninku, nėra poezija,

Kai poemos turi būti rašomos j 
i 

[retai ir nenoromis I
I

vo šią premiją, yra rytų euro- 
pieičų literatūros populiarinto- 

Įjas, tačiau Vakarų pasaulis, 
Įskaitant ir JAV, nekreipia i tai 
jokio didelio dėmesio- Taigi, 

; mūsų literatūrų uždavinvs vra 
pirmučiausia sau patiems. Ir 

, mes patys stovėjome eilėje, 
’į laukdami jo autografo.

Saulius šimoliūnas

9

Po nepakeliama našia ir tik 
[su viltim,

sea us for 

financing
1 AT OUR LOW RATS
Į?'» W»TH ĮKEPAYMEN.T
1 TCČfCF'VOUBjffaCOAflE.T.

1NSURL0

JlūtuaOeiieral
SaVingšjįndLpan

S32 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, nUNCB ffSM 
Phoaoi Virginia 7-7747

BDUFSi Mon.Tue.Fr 1.9-4 Thur.9-9 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
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TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

IR PSALMAI
LEIDINYS UETUVTŲ KALBA. JRI5TAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.
LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 

Oak Lawn, Ill. 60454

ŠV. RAŠTE 2000 - 
PRIEŠ KRISTAUS

2:30 vai. po pietų

< LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos; 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie ū8-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms, 
šeimoms. t
S MŪRINIS BUNGALOW Brighton

, Parke, 15 metu. Reikia skubiai par- 
; duoti. Neaukšta kaina.
i

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Liūdėti liko žmona PAAIŠKINIMAIS IR KAVUTE, 
dvi dukros su seimo-‘ Adresas: 3638 \V. 83rd Street, * igiminės JAV, Kana-. Chicago, Ill. Ruošia, Lietuvių 

Koplyčia. Visi laukiami. (Pr.) J

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

— Klaipėdos Krašto atvada
vimo ir prijungimo prie Didžio
sios Lietuvos metinės sukakties 
paminėjime, kuris įvyks š. ni. 
vasario 1 d., sekdadienį, 2 vai- ; 
popiet šaulių namuose, bus pa
gerbti atvadavimo kovo’se žuvę 
ir minėjime taip pat bus atžy
mėti visi dalyvaujantieji gyvi ( 

(Pr.j

e RODYSIME SPECIALŲ. 
SPALVOTĄ FILMĄ “BUSIMA
SIS IŠLIKIMAS“. TAI DOKU-' 

blEXTALIXIS FILMAS, KF- 
I RIAME PARODOMA JAU ĮVY- 
! RUSIŲ IR VYKSTAXČIŲ PRA-

—------------- -....— .......-! NAŠYSČIŲ EIGA. JOS IŠPRA-
• • • j td u . i -- • ( našautosmirė sausio 16 d. Rochesteryje, 

AT xr 11 ~ * 3000 HlCtUN.Y., sulaukęs /8 metu amžiaus- t
i -j x a i' i 1 GIMIMĄ.Palaidotas Anapilio kapinėse, 

Mississaugar Ont. Buvo gimęs. PRADŽIA
Židikuose. Amerikoje išgyveno vasario 1 d., sekmadienį, SU 
31 metus.
Kazimiera, 
mis ir kiti
doje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

— Worcesterio lietuviai, minės!' 
Lietuvos nepriklai 
šventę vasario 8 d. 1:30 
rapijos salėje. Kalbės A. Zen- 
kus, programoje dalyvaus litua
nistinės mokyklos mokiniai.

— Vilija Kerelytė pakviesta
kalbėti Beverly Shores Lietuvių 
klubo ruošiamame Lietuvos ne
priklausomybės minėjime vasa
rio 20 d. 1 vai.- popiet Jonynų sa-( 
Įėję. Po minėjimo bus bendri^’3 yr& laisva . 
pietūs. j Ka(la

— Lietuviu Operos spektakliai kad Lietuvai reikia kviesti ka 
dėl svarbių priežasčių nukelti į 
birželio mėnesį.

— Prof. Balys. Paliokas išrink- 
tas Panevėžiečių klubo pirmi

St. Petersburg, FL,
2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878 arba 839-5568

—Gydytojai pataria moterims t 
r dažnai nevartoti piliulių apsi- ’ 
saugoti nuo nėštumo. Jos gali 
būti pavojingos.

+ !■! s—■' ittįi

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505 
m—m ■ rm——

(Atkelta iš 5-to puslapio)
tis, kad Lietuva vėl kada nors 
galės būti laisva? Bet štai bu
vo staigmena, Liet. Steig. Sei
mas su pirm. Stulginskiu, pa-j 
reiškė: “Ar jūs pritariate ar.liuos, muz. St. Šimkaus;
ne, ar jūs norite ar ne, Lietu-, dobilėli, muz. J. Indros; Oi

i kai mes augom, muz. J. Ind- (
I ros; šauksmas, žodžiai Alės 
Nakaitės, muz. Br. Budriūno: 
Išdvkcs rudenėlis žodžiai K.? ■
Grigaitytės, muz. B r. Budriū
no; Ramunės arija iš operos v 
“Gražina, muz. J. Karnavi-į 
čiaus; Gildos ariją iš operos f 
“Rigoletto, G. Verdi ir Juliet- 
tos ariją iš operos “Romeo ir

Šiam minėjimui ruošti bu
vo sudarytas komitetas iš se
kančių asmenų: A. Karniaus, \ 

- Grigaičio, Peleraitienės, kun. — 
' Gasiūno ir Gudonio. Sumany
mą, šiam minėjimui ruošti, iš
kėlė Mačionienė, kuriai tenka 
ir nuopelnai.

Lietuvos Steigiamo Seimo 
laikus prisiminti žinių šaltinis 
galėtų būti p. Kupčiūnienė,nes 
jos vyras buvo to seimo narys-1 
signataras. Ji yra kanadietė 
ir čia kiekvienais metais sve- ' 
čiuojasi.

iškilo pageidavimas,

raliumi vokietį Urbriktą, tai 
atsirado žmogus ir sasakė: 
"Lietuva turi būti tvarkoma

! demokratiniais pagrindais ir 
tam pritarė visos pasaulio vai 

ninku, Petras Beinarauskas —\ i i i t -X _ _ i stvbes, isskvrus lenkus. Liet~ viceuirm., Ona Stukiene — sekr. ' e r . . . v .ry. Aii t - x x v v, . . Steigiamojo Seimo buvo pa-.— Zigmas Arlauskas, Lietuvos Ona Čerskiene — izd., Janina . x . v. . 1 •. ..... . . ; ’ _ reiga padėti atgimstančiai vaikariuomenes kūrėjas - savanoris, Skama — rengimų vadove, Pra- ' . ,& " i stybei pamatus, sukurti valdy-
l ino konstituciją ir pravesti že- 
mės reformą..

K Didelė Lietuvos žemių dalis 
T į buvo valdoma lenkų dvarinin- 
f I kų ir tų dvaru buvo ‘ apie 
į j 2,228.
| Tuomet
* pareiškė,

A B

^TUNTINIAI Į LIETUVA
KARUA xNORZIKUP.’a

: ZS&g VvM setž St, Chlc?^ UI. SB625 » 1st WA

MAISTAS 13 EUROPOS SANDfiLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp,
HAHQUETTE GIFT PARCELS SERYICB

SSfll w. SMk SL, Chkxgo, III. «GS23. — Tei. WA 5-2737
$ V. V A L A N T I N A S

------------------------------------------------------------------------------------- =----------------------------- --------------------------------

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE i 

yra sentausih, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rraternalmė or-
Cinikei j r, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tunf 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
rising patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

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

<\LA-* vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
V,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopą vyra visose lietuvlą kolonijose. Kreipkite 
į savo apylinkės SLA kuopą veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA isirašytL

Galite kreiptis Ir tiesiai j SLA Centrą:

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

W W. XKA St.
TH. (Ill) 543-ttit

S—■ --------—________ __________ ________ _ __ >

Amerikos lietuviai 
kad Lietuva apsis

prendė būti laisva, kad jai. 
kaip besikuriančiai valstybei, 
reikalinga finansinė parama. 
Jie tuomet užmiršo visus tarp 
savęs organizacinius nesugy- 
venimus ir ėmėsi labdaringo 
darbo rinkti Lietuvai aukas, 
kurių surinko ir pasiuntė i 
Lietuvą viso 1 mil. dol.

Prieš dvidešim metu, 19G ) 
m., kada buvo minima sukak
tis, tai dar buvo Steigiamojo 

, Seimo narių gyvųjų tarpe dvi- 
j dešimt, o dabar jau yra likę 
i tik penki. Laukinės tautos yra 
laisvos, o mūsų Lietuva yra
pavergta, kuri per dvidešimt Vaškys, A. Mateika, režisierius 
savo nepriklausomo gyvenimo 
metų visam pasauliui Įrodė, 
kad ji pilnai yra subendusi

i būti laisva. Tikėkimės, 
ateis laikas ir vėl bus 
Lietuva.’’

sfc 4c 4:

PARODA IR VAIDINIMAS
Sausio 25 d. pietų metu bu

vo net du parengimai: lietu
viu filatelistu ir numizmati
kos paroda, mažoje salėje, ir 
vaidinimas — 2 paveikslų ko
medija — “Uošvė į namus, ty
los nebebus”. Vaidintojų gru
pėje dalyvavo: Krasauskienė, 
S. Vaškienė, E. Vizbarienė,

laisva

KONCERTAS

Po 15 min. pertraukos sekė 
solistšs J. Krištolaity t js-Daugė- 
vicnės soprano koncertas. So
listė buvo taip pat A. Kerniaus 
pristatyta susirinkusiems, kpd 
ji yra svečias, gyvenanti kai
mynystėje Juno Beach apy
linkėje. koncertavo Vokietijos 
stovyklose ir dabar čia, Ame
rikoje. Ji išpildė sekančius kū 
rinius: Ko vejai pučia, muz. 
St. Šimkaus; Vai kur nužėįf-

S. Velbasis.
Parodoje buvo išstatyta: Nei 

priklausomos Lietuvos pašto; 
ženklai; Vokietijoje/ tremtyje,! 
išleisti ženklai ir daug Klaipė-1 
di>s ženklų; Nepriklausomos 
Lietuvos pinigai, lagerių pini
gai ir net mūsų Didžiosios Lie
tuvos kunigaikščių pinigai: 
įvairūs laiškai su tautiniais 
motyvais ir sveikinimai, net iš 
caro laiku Lietuvos.

Parodą ruošė ir eksponatais 
pasirūpino Juozas Tauras. Jo 
adresas: 367 Scile Vista Dr. E. 
St.. Petersburg Reach; tel. 
360-4851.

Naikus

DAŽYMAS IR REMODE- 
L1AVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenu* 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai tr brangenybės 
Pardavimas ir Taisymo 
2645 West 6<Hh Streat 
Tel. REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60C32. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUI

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

><259 S. Miplewcod. Tel. 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, gimini v 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNIRSPOUCY

I2C8/1 W. 9Sth St 
Evorg. Perk, III, 
40642, - 424->654

State

* , 
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.
Telefonuoti 778-8000

L -r- ---------------------------*

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

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

T4. 776-5162 arba 776-5J61
264 » We*t 63rd Street

ChicAjro, UI- 60629

5 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Friday, January 30, 1981
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