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PREZ. REAGANAŠ KVIEČIA SOVIETUS
GINKLŲ KONTROLĖS DERYBOMS

SOVIETAI ĮTARIA, KAD AMERIKA NORI 
DIKTUOTI JŲ POLITIKAI

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Ronald Reaganaš Bal
tuosiuose Rūmuose antradieni 
turėjo pasikalbėjimą su žymes
nių laikraščių korespondentais. 
Jis pareiškė Įsitikinimų, kad. da
bartiniai aštrūs pareiškimai ne
ves Į trečiąjį pasaulinį karą.

Svarbiausiu prez. Reagano pa
reiškimu kc'respondentai laiko 
jo ’ kvietimą Sovietų Sąjungai 
pradėti ginklų kontrolės dery
bas. Prie pareiškimo pridėjo 
pastabą, kad neturėtų būti pa
miršta Sovietų įtakos plėtimas 
bei nuotykių ieškojimas plačia
me pasaulyje. Derybos galėtų 
prasidėti tuojau ar bet kada.

Prez. Reagano pareiškimu, 
Amerika yra pasiruošusi sėsti 
prie derybų stalo kada tik So
vietai panorės tartis dėl atomi
nių ginklų kontrolės. Derybc's 
bus sunkios dėl skirtingo ,mo- 
r fries - supra time r-j-ie-nėpripažįs- 
ta pomirtinio gyvenimo ir 'ne
tiki į Dievą; tiki tik komunizmo 
pergale pasaulyje. - * •.

Į prez. Reągąno kvietimą at
siliepė Sovietų- Sąjungos amba
sados Was.hihgtbne patarėjas. 
Vladįllen Vasevas pareiškė NBC 
televizijos žinių tarnybai, kad 
Sovietų .Sąjunga mielai derėsis, 
bet nesijducfe. diktuojama. Jis 
taip pat priminė, kad tie daly
kai yra aptarti SALT II sutar
tyje ir ji dabar yra Amerikos 
problema. Yra problemų, kurias 
reikėtų aptarti. Tai Persų įlan
kos, Indijos vandenyno ir Vidu
rio . Rytų problemos., Preziden
tas Reaganaš' patarė laikyti ten 
JAV, karines pajėgas.

Tuo tarpu Sovietų Sąjungoje 
šmeižiama JAV, kad Washing
tone yra tarptautinio terorizmo 
centras. Sovietų komentatorius 
Henryk Boro'vik pareiškė, kad 
Amerika mėtė į Sovietų' Sąjun
gą akmenį, bet tai buvo bume
rangas, kuris grįžo atgal-

PALAIDOJO KUNIGĄ
PRANĄ TUMINĄ

Iš pavergtos Lietuvds kažkas 
pranešė, kad praeitų metų gruo
džio 18 dieną Raudondvario 
šventoriuje palaidojo labai po
puliarų kleboną kun. Pųaną Tu
miną, 73 metų amžiaus.

Laidotuvės buvo didelės, su
važiavo apie -20 kunigų iš visos 
apylinkės. Bažnyčioje buvo pa
sakyti keli labai jautrūs pa
mokslai. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių- i-

Pamokslams pasibaigus, kars
tas buvd apneštas pusantro kar
to aplink bažnyčią, iškilmingai,

Vasarid 5: Agota, Birutė, 
Skalsa, Arminas, Žvingis-

Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:iT.
Oras dar šaltM, *bet

SENATAS PATVIRTINO 
DARBO SEKRETORIŲ

WASHINGTON, D-C. — Ant
radienį Senatas 80:17 balsų dau
guma patvirtino Raymond J. 
Donovan Darbo sekretoriumi. 
Jis buvo vienos New Jersey sta
tybos bendrovės darbų vykdy
tojas, kaltinamas ryšių palaiky
mu su organizuotu kriminalu. 
Šį reikalą tyrinėjo FBI, liet ne
rado jokių nusikalstamo darbe' 
žvmiu.

Kampaniją prieš tvirtinimą 
vedė senatorius Edward M. Ken
nedy, bet surinko tik 17 balsų, 
visai neturėdami jokių konkre
čių davinių, tačiau Donovan ga
vo daugiausia negatyvių balsų, 
palyginant su kitais kabineto 
nariais. Donovan bus prisaikdin
tas sekantį trečiadienį į vykstan
čiame kabineto posėdyje. Jis 
pareiškė nusistebėjimą, kad 
žmonės gali taip apie jį galvoti.

Visais balsais patvirtintas ad 
mirolas Bobby Ray Inmam, 
49 m., QIA direktoriumi^ Taip 
pat patvirtintas 91:6 'halsak 
F rank CarlucčKG-ynybo’š sekre
toriaus pavaduotoju- Senato už
sienio santykių komitetas reko
mendavo 10:1 balsais patvirtinti 
William P. Clark Valstybės de
partamento sekretoriaus pava
duotoju.

— Michigan National bankas 
sumažino imamus nuošimčius 
už paskolas iš 18% iki 17.5%. 
Morgan Guaranty sumažino 
morgičių paskolas vieni! nuošim
čiu ir dabar ima 19%. Sumaži 
nimą pasekė Citibank ir New 
Yorko bankas.

pagal lietuvišką paprotį, nuleis
tas į duobę ir užkastas.

Kun. Tuminas turėjo vęžį 
Gydytojai jam pasakė, kad jam 
lieka tiktai penki metai gyven
ti, bet jis išgyveno dar' dvylika 
metų. Jis nesigydė, nes žinojo, 
kad nuo vėžio dar neturima 
vaistu. Visi lietuviai nuoširdžiai 
liūdi pavyzdingo kunigo ir ge 
ro žmogaus.

Prezidentas Reaganaš tre
čiadienį tarėsi su Senate at

stovais krašto ūkio 
reikalais, - ‘ *' ■

Prezidentas Reaganaš trečiadienį buvo’ nuvykęs į Senatą pasitarti visais krašto ūkio 
reikalais. Jis-siūlė mažinti nebūtinai reikalingas išlaidas. Prezidentas nori daugu-

mos Kongreso narių pritarimo savo planams vykdyti.

FEDERALINIAME TEISME AIŠKINSIS 
PUERTO RIKO TERORISTAI y - ■

JAV M ARINAS’ TR N IRANO
VYRIAUSYBĘ, REIKALAUJA $120,000

agento Dean liudijimą apie tos 
pačios grupės vagiliavimą pa- 

.čioje Chicagoje ir josios prie
miesčiuose. Pas suimtuosius va
gilius rasti adresai įgalino poli
cijai suimti visą Chicagoje ir 
Evanstone veikusią puertorikic- 

i čių teroristų grupę.
šie suimti puertorikiečiai taip 

pat planavo pagrobti Chicagos j 
biznierių Henry Crown ir pas
kui už jį gauti milijonus dole
rių išperkamos.

Iš IRANO VALDŽIOS 
REIKALAUJA $420,000* . ■» < s ■ f • •

WASHINGTON, D.C — Ma
rinas Gregory A. Persinger, pa
sisamdęs gerą advokatą, pirma
dienį pa traukė teisman dabar
tinę Irano vyriausybe už palai
kymą suimtųjų 4 14 dienas ir la
bai smarkų jų kankinimą. Per
singer reikalauja iš Irano val
džios $120,000 už visas bereika
lingas kančias.
fscrri m .v r-

Irano valdžios atstovai, ilgai 
tardę Pcrsingerį, naktimis jį iš
sinešdavo į kiemą, pastatydavo 
prie sienos ir “šaudydavo”. Visa 
ta “šaudymo' vaidyba labai 
smarkiai paveikdavo suimtą 
jauną karį. Visa tai labai smar
kiai paveikė ir jo tėvus, kai jie

Alberto Torres, 
Ida Louise Ro- 
Rosa, Alfredo
Rodriguez ir 

Teisme turėjo

CHICAGO, III. — Vasario 3 d. 
Chicago’s Dirksen rūmuose pra
sidėjo ?xįešinities Puerto Riko 
te rofištų IjyJa. - Bylos pradžioj e, 
dar prisiekusiųjų teismo posė- 
Jyje, suimtieji puertorikiečiai 
pradėjo šūkauti, kad ruošiamas 
teismas esąs nelegalūs, nes jie 
esą kovotojai už Puerto Riko 
nepriklausomyl>e, jie nenusikal
tę ir joks Amerikos teismas ne- 
uri teisės jų teisti.
Teisman atvesti Dylcia Pa

gan, Carmen Valentin, Ricardo 
Jimnez, Carlos 
Elizan Escobar, 
drigue'z, Luis 
Menlez, Elena 
Adolfo Marcos.
būti ir Oscar Lopez, bet policija 
io dar nesuėmė-

Teismui pirmininkauja? teisė
jas Thomas R. MoMillien. Pri
siekusiųjų teismą sudaro 11 
moterų ir vienas vyras. Posė
džiai vyksta 12-ajame Dirkseno 
pastato aukšte. Jis atidžiai sau
gojamas, kad j teismą neįsiverž- 
;ų tero'ristai. Visi teisiamieji yra 
Puerto Riko Tautinio išsilaisvi
nimo karo jėgų nariai. .

NORĖJO IŠSPROGDINTI 
POLICIJOS CENTRĄ

Teismo pfradžidje 1 
as liudijo, kad šjos grupės na- no valdžios atsto'vai taikydavo 
•jai Chicagbje keliais atvejais! suimtiesiems.•
padėjo bombas dideliuose pasta
tuose ir bandė išsprogdinti Chi- 
ragos policijos centrą. Policijos 
atstovas' Thomas C. Deans liu- 
<Ėjo, kdd suimtieji 1975-79 me- 
tųjaikotarpyje įvykdė 28 sprog
dinimus ir pridarė didelių nuos ' 
Lėlių. 19/6 m. birželio 7 d. jie

j'"4dĄjo galingą bombą Chicagos 
•lobeįjos centrą, esančiame 1121

i 1. State SL Bomba buvo įdėta 
j i atmatų pihtiaę. Kai pastebėta, 
I tuojau buvo pSkVicsti specialis
tai, ją išjungė* ir vėliau išardė. 
Pasirodė^ buvo padaryta 

j iš tat pttcicBr^edžiagos, kuri 
! nelįsta/ Hftr»^|padėtose bom- 
TT)ose.^
I' • 'ProkiirorH Margolis papildė

FBI a^en- sužinojo, kokias priemonės Ina-

Dr. Kazys Bobelis infor
mavo VLIKo tarybą apie pasku
tinių savaičių įvykius ir jo ruo-■ teroristų grupėms. 
Siamą kelionę į Pietų Ameriką.1 žmogaus teises Maskvos vyriau

Marinas Persinger yra įsitiki
nęs, kad prezidentas Carteris1 
neturėjęs teisės kalbėti jo var-1 
du, kad Iranui nebus iškeltos 
bylos dėl įkaitų palaikymo; gal 
prezidentas nežinojęs, kas ten 
Irane buvo daroma.

— Užsienio biznieriai yra in
vestavę 3.89 Amerikos l»endrd- 
vėse 11-5 bilijono dolerių. Dau
giausia pinigų investuota nekil
nojamo turto bendrovėse.

—Prez. Ronald Reagano sam
dymų*- įšaldymas > federalinėse 
įstaigose sukėlė paniką visuose 
tarnautoju ošę ypač kuriems bu
vo pili dėti ^IrbiL .i.

- MOTERIS PASKIRTA
NORVEGIJOS PREMJERE
OSLO, Norvegija. — Praeitą 

antradienį NorvėgĮjos- Darbo 
partija" pasirinko 41 metų am
žiaus dakfarę Gro Harlem 
Lrundtland būti Norvegijos 

j premjere. Ji yra keturių vaikų 
motina, baigusi Harvard univer
sitetą ir gavusi-daktarės laipsnį,?

Harlem lĮpjindtląnd, bųyįi’šę 
i užsienio reikalų ^komiteto Ne>K 
’ vegijos parlamęnt.ę .-pirmininkė 
ir dukra buvusio. Darbjo, partijas 
kabineto nario ’GifdinUnd .lįier- 
lem, buvo pa^Ujbs įenfix> komi- Sovietų valdžią kėlė 
lėto vienbalsrąriįši’InkA^':. į.^ąVįprbtėstus prieš, neutrono' bora

Buvęs preną^ąsOdYar.Nofd-r
Ii, 53 metu, praeita piėhktadienį-I S11'-strategais, sustabd
atsistatydino -;dėl ' riesveikatos.R^utrona b^bos gamybą, o pa 
KGiiservatoriai -itiano, kad dar
bščiai gali pralailiiėli "rugsėjo" 
mėnesį parlamento rinkimus, 
todėl jie nutarė pravesti šį pa
keitimą minisjterių kabinete. 
Darbiečiai savo ruožtu tvirtina, 
kad negali būti jokios kalbos 
apie darbiecių pralaimėjimą.

— Nežiūrint aukso kainos 
kritimo. Šveicarijos bankininkai 
investavimą į šį "metalą laiko

Kęleivinį* lėktuvas Kalifornijoje buvo priverktas nusildisti ant kilio.

IŠ SANDĖLIŲ IŠIMTAS BOMBAS 
GALIMA IŠVEŽTI I VOKIETIJAV W

RUSI; TANKAI EI S BEJĖGIAI PRIEŠ ' 
AMERIKOS NEUTRONO BOMBA

WASHINGTON, D.C. — Da
bartiniu metu neutrono bombą 
amerikiečiai laiko Utah ir Ne- 
vados giliuose kalnų sandėliuo
se, bet strategų tarpe svarsto
mas klausimas apie neutrono 
bombų išvežimą į Vakarų Vo
kietiją ir kitas lasivas Vakarų 
Europos valstybes, — pareiškė 
krašto apsaugos sekretorius Cas 
par Weinberger.

Patirta, kad Sovietų Sąjungos 
vyriausybė visai nesirengia su
mažinti atomo ginklų, i Rylų 
Europos pasienį traukia daugiau 
tankų ir rengiasi įsiveržti ne tik 
į Lenkiją. Sekretorius Weinber- 
ger mano, kad prezidentas Car
teris visai bereikalingai sustab 
dė neutrono, bombos gamybą, 
nedavė jos vokiečiams, kai ji? 
tada prašė, 
gilius kalnų sandėlius.

,• Neutrono bomba skiriasi nuo 
atoino bombos tuo, kad ji ne-

bet viską sudėjo j nuo dabartinių, juose būtų prr- 
,taikyti patys naujau^ išradi
mai. ^Atrodo, kad jų statyba 

į būtų pagreitinta, nes statybos 
naikina daiktų, nesukelia gaiš I p’anai dabar ruošiami.
rų, neužnnodija aplinkos, bei j Sekretorius taip pat pareiškė, 
tiktai numarina gyvybę. Ant-v^a 
tankų kolonos užkritusi bomb, 
numarina tiktai tankuose esan 
vjųs karius, bet tankų nesuga 
dina. Bomba numarina žnione.a 
galvijais, paukščius, vabzdžius 
liet palieka neišgriaulus namus 
pastatus, nesugadintas mašinas 

s didaliu.-

ganiybą'A o prez- Cartons

gamintas dalis sudėjo į san
dėlius. • ’ ’ -

Sovietų kariuomenės vadovy 
be paneigė įrodymus apie pa 
ramą įvairių valstybių teroris 
tams ir nori rasti bendra kalbą 
su nauja Amerikos admnistra- 
cija., Maskvai labai nepatinku 
prezidento Reagano pareiškimą'’ 
apie Sovietui agentų terore 
veiksmus Artimuose Rytuose 
Vokietijoje, Italijoje, Afganis 
tane ir kitur. Dar kibiau nepatin 
ka rusams ir Valstybės sekre to 
riaus Haig pareiškimai apie H——---------
įvairią Sovietų valdžios parama j —Kas nenori aukoti Amerikos

Pagrindines j Lietuvių l arybai, tai aukas gali 
! (teikti Tautos Fondui.

sybė pakeitė į teroristų grupių 
organizavimą Artimuose Rytuo
se*, Afrikoje, Europoje ir kitur. 
Kol Sovietų valdžia nepildys sa
vo pasižadėjimus, kuriuos pasi
rašė Helsinkyje, tai negali būti 
jokios kalbos apie bet kokią de
tente, naudingą tiktai sovietinei 
pusei.

Sekretorius Weinberger pa
reiškė, kad JAV nesirengia iš
trauk Ii savo karo laivų iš Indi
jos vandenyno. Jeigu būtų rei
kalus, tai JAV gali padidinti sa
vo laivyną. Dabartiniu metu 
JAV turi 510 karo laivų, bet ne
tolimoje ateityje JAV galės ka7
ro laivų skaičių padidinti iki 
(>0(). Pirmon eilėn JAV padidin
tų lėktuvnešių skaičių. Naujai 
statomi lėktuvnešiai skirtųsi

• Sekretorius taip pat pareiškė, 
j kad baigiami spręsti ir Artimų- 
j jų Rylų taikos ir saugumo pla- 
i nai. Saudi Arabija: dabar turi 
; Amerikos radaro Apsauga, bet
• n^tol moje ateityje Ji įsigys sa
vas apsaugos priemones. Saudi 
Arabija m- liks-g;{us daugiau

j tanklaivių, degalams vežti, bet 
i ji gaus ir naujus specialius įren- 
i gimus savo F-15 sprausminiaifts 
; lėktuvams. Tada jilbūtų galin
giausia Artimųjų Rytų valstybė. 
Gali susidaryti pavojus Izrae
liui.. Iškelta mintis pasiųsti JAV 
karius į Izraelį, kad šią valsty
bę apgintų nuo arabų puolimų. 

Į šitas klausimus dar nenutartas. 
I Jis dar svarstomas. Tik kelia- 
1 ma aikštėn galimybė, kad Izrae- 
[ liui ginti gali reikėti Amerikos 
karių.

Prez. Reaganaš užtikrino 
Į biznieriams, ka.d jis nedarys 
j jokių ekonominių nuolaidų ra- 
i sams, kol jie griebs svetimas že- 
• mes ir tautas.



Jau 63-čius metus geros valips 
lietuviai visur teikiasr vieša jau 
susirinkrman ar susirenka pri
vačiose sueigose švęsti Vasario 
16 dienos sukaktį. Juk 1918-tais 
metais, Vasario 16-tą dieną, dvi- 

?ietuv*ų patriotų suėjo 
Vilniau^ mieste kaize

rini.) okupanto akivaizdoje ir

jų seneliai ir tėveliai sielojosi 
tėvynės laisvės-aigąvinnj. Lie
tuvių tautinis atgimimai įvyko 
abipus Atlanto! Tautos atgimi
mą į šiuos krantus atnešė auš
rininkai, daktaras Jonas Šliūpas 
ir kunigas Aleksandras Burba. 
Taipt laisvamanis ir katalikų 
kunigas, bet abudu pirmoje ei-

rinks Vasario 16 dieną ir, sąly 
goms Įeisiant, pa^kelbg pasą lė
liui įv&iriofnij’ kalbomis ir ra
tais savo gasitikėjimą Lietuvos 
nepriklausęmybės ’ a t s latyniu. 
Taip, lietuviai nesiliaus protes
tavę prieš Sovietų Sąjungos ne
teisingą Lietuvos suverenumo 
uzurpavipuį. liet ir tokios pat- 
riotinės pasiprieiiąimo svetimai 
okupacijai manifestacijos nė. a 
pagrindinė priežasti lietuviams 
minėti Vasario <16-tą dieną.

Kol pasaulyje tebėra geros 
valios lietuvių, Vasario 16 diena 
bus minima su pasididžiavimu 
ir pasišventimu. Mat, Vasario 
16 dieną kiekvienas lietuvis pri
valo prisiekti iš naujo idealui, 
kad lietuvių tauta turi prigimtą 
teisę džiaugtis laisvės ir nepri
klausomybės vaisiais. 
16 dięna kiekvienam
primena, kad po šimto dvide- 

1 rusų - svetimos val- 
! džios, lietuvių tauta apsipreiidė 
įstoti į pažangių valstybių są-

drąsiai paskelbė pasauliui, jog i Įėję Lietuvos sunūs. Jų ir jųjų 
'lietuvių tauta vėl atgimusi kaip bendradarbių dėka, atsirado ir 
nepriklausoma valriy'cė. Sakau, suklestėjo tokios patriotinės vi- 
kąd drąsiai paskelbė nepriklau-' suomeniuės organizacijos, kaip 
semybę, nes t e pat-iotai netu- j Susivienijimas Lietuvių Ameri- 
rėjo savo kariuomenės, neturėjo koje, Tėvynės Mylėtojų*draugi- 
kfkics nors galybės užnugario. P ir daugelis kitų organizacijų. 
Dar reikė:o brandinti Nepri-! Šios didžiulės organizacijos |ie 
klausomybės Aktą krauju ir pa-, liktai pažadino mūsų tautiečius 
siaukoj.mu .. Lietuviams pa- j imigrantus iš miego burtis ir 
t’ems teko nugalėti rusų bolše-1 veikti tautišką darbą, bet taip 
vikų ir vokiečių avantiūristų I pat padėjo tėvynei atsispirti 
antpuolius ir sulaikyti lenkų im- Į prieš despotišką carizmą, o vė- 
perialistų veržimąsi į Lietuvą. Hiau visokeriopai prisidėjo' prie Į Šinit metų 
Prasti ginkluoti, be tinkąmų rū- į Lietuvos valstybės atstatymo, 
bu. be pinigų ir karinės medžia
gos, be sąjungininkų, patys lie 
tuviai pademonstravo draugui giJU k .
ir neprieteliui, kad Lietuvos Į žalios-raudonos vėliavos plevė- 
valstybingumas yra politinė 
realybė. ..

Lietuviams pasiaukoti 
naujiena. Sakoma, kad mūsų • vintas, 
tauta neskaitlinga. O kodėl? At-i autinių 
simęnų. ] 
Krėvė-Mickevičius aiškino, 
dėl tiek mažai lietuvių, 
aiškino, kad lietuvių tauta vi-į 
sais atrž'ais kovojo už savo lais
vę ir neoriklausomybę. Juk ne- ’ 
maža lietuvių turėjo paguldyti t 
galvas, kol buvo Įveiktas pikta- 1 
sis kryžiuotis. O už kryžiuočių1 
nugaros stovėjo visos Vakarų' minga todėl, 
Europos pajėgos. Mūsiškių skai- ■ pražūtin tauta 
čius sumažėjo, kai narsūs lietu
vei p*cfoio kelia totorių antplū
džiui į Europą. O ką gi kalbėti 
ani? caro junga. Daugelis lietu- \ , 
viu žuvo, kovodami už svetimą 
carą ir :q imperialstinius inte
resus. Lietuvių kaulai ils’si Kry-1 
me, Kaukaze. Azijoje ir net to-[ 
limąme Port 
tuviui* nėra 
aukotis. /.

Pasitaikius 
vo taute 
jo padėti savo galvą už nuosavo] 
židinio, nuosavo sodžiaus lais
ve. Užtat milijonai lietuvių, ge- ! 
rais laikais ir bildesio valandoj, ! 
viešai ar slaptai, kaip sąlygos ; 
diktuoja, minėjo ir tebemini ! 
Vasario 16-tą... Tai y a bran-Į 
g ausioji mūsų tautos šventė.

Ir Amerikos lietuviai, net ir 
tie, kurių bočiai buvo atvyko i 
anuomet Amerikon, supranta ' 
Lietuvos n e p r i k 1 ausomybės I pi’iklausc’mybės džiaugsmo. Vis 
reikšmę. Kodėl ? Todėl, kad ir | tiek geros valios lietuviai susi-. permainė Lietuvos

mieli broliai ir sesės

Vasario 
lietuviui

Vasario 16-oji diena tebėra dau- ju^ga. kaip gajus, visuomeniš- 
' kaip trispalvės - geltonos- kai subrendęs, politinis ir eko-

; Vasario šešioliktoji turi gi
lesne reikšme negu organizaci- t į

nėraiju ir draugijų vėliavų išsirikia- 
mūsų- vimas, iškilių ingos pamaldos,

i drabužių dėvėjimas, Į 
ka’p kadaise rašytojas į patriotiškai dainuojančių chorus 

ko-į pasirodymas, Vyties herbo išsla- Į 
Jisai i tymas ar vielos politikierių 

gražbylystė. Mat, yra daug ki
lų progų, kada lietuviai gali su j 
šaunumu ir spalvingais tauti-1 
niais šokiais pasirodyti ir balia-

Artūre. Užtat lie-! 
sve:imas- dalykus i

progai atgauti sa- Į 
laisvę. 1‘etuvis nebijo- ■

V’Otl

Vasario šešioliktoji yra reikš- Į 
kad pasmerkta 
stebuklingai pri

sikėlė. Juk, vargšė, vyžota, be- 
Į rašte Lietuvėlė buvo carų engia- j 
’ ma, jos išpaikusi bajorija siilen- I 
1 * ‘ kėjo ir vargšus valstiečius mu- 

skriaudė. Dažnas in te
darė karjerą Busi j os’ 

nes garbino aukso j 
Bet tautiškas genijus ne-j 

užgeso ir. tarsi graikų mitologi- 
jos Feniksas — ugnies 
eis — kilo iš griuvėsių 
lenų.

Vasario šešioliktosios 
racija paskelbė Lietuvos respub- ! 
liką, tautiniais, demokratiniais ' 
ir laisvais pamatais pastatytą. 1 
ši Lietuves respublika laisvai j 
gyvavo vos dvidešimt dvejus ' 
melus. O šių metų birželis pa-'j 
ženklins Lietuvos įjungimo ’ 
smurtu į Sovietų Sąjungų 11 m. 
gedulingą sukaktį. Reiškia, šioje j 
gadynėje Lietuva ilgiau kenčia ■ 
po Sovietų jungu, regu būta ne- ;

žikėlius 
ligentas 
gilumoje.
rubl

bei pe- i

Lekia

nomiškas vienetas, kurį tvarko 
ir valelę patys lietuviai.

Ko siekė anuometiniai Lietu-
• vos patriotai ir veikėjai? rtrum- 
Į pai ir drūtai, jų politinis prin-
I cipas buvo toks: ;į

Lietuvių tautos laisvės ir Lie-/ 
j t u vos valstybės nepriklauso my-' 

be yra tautos būtybės, ir jos vi-, 
sokeriopos gerovės būtinoji sų- 

j lyga. Aštuonioliktų metų pat- 
I riotai ir nepriklausomybės kovų, 
kūrėjai - savanoriai, kareiviai, 
šauliai ir partizanai puikiai su
prato šio prinpipp reikšmę ir 
teisingumą. Jie puįkiai supratę, 
kad laisve ateis Lietuvos gyven
tojams tiktai tada, kada jie pa
tys valdysis ir bus ‘savo likimo

I šeimininkais-
Sakoma, kad pažangios tau

tos žymės yra šios: kūrybišku
mas, draugingumo ir visuome
niškumo puoselėjimas; kiekvie- 

, no’ piliečio potencialo ugdymas; 
į tiesos, grožįę ir gerbūvio iškili- 
s in as ir gyvenimo-pragyvnimo ly- 
j gio pakėlimas.

Tokios žymės buvo matyti 
Lietuvos respublikoje. Nežiūrint 

j didžio pasaulinio karo ir nepri-
• klausomybės karų šešerių metų
• padarytų nuostolių^ nežiūrint 
j istorinės sostinės Vilniaus ir 
Į trečdalio teritorijos lenkų pil- 
Į sudskininkų paglemžimo, per 
' dvejus desįmtmecius nepriklau
somo gyvenimo atstatyta Lietu-

: vos valstybė padarė milžinišką 
; progresų beveik visuose kūry- 
Į bingumo ir statybos baruose, 
žerpės ūkio reforma gan greit 

ekonominę

PpvKas P-. iktrgis, SLA prezidentas

tingose s^lygęsę ir ląbai pakitė- į plnbnu buvo iššauktas ,Sum-
mer Wells (Valstybės departa
mento sekretoriaus, pa vaduoto
jo) lūpomis pasakytas- Amen-, 
kos prezidento Roosevelto aiš
kinimas. Tada mus guodė anas 
aiškinimas, kad trys Pabaltijo 
valstybės — Lietuva, Latvija ir 
Estija tebeegzistuoja pagal tarp
tautinę teisę.

Po Potsdamo konferencijos

justuose laikudse. Tačiau si 
Amerikoje esanti Lietuvių Ta
ryba turi tą patį didįjį tikslą,

1 kuriuo gyveno 1917-18 metų 
Lietuvos Taryba — grąžinti Lie-

i tųvą į garbingą gyvenimą; grą
žinant Lietuvą j laisvę, padėti

i visomis išgalėmis Lietuvai nusi- 
i krątyti svetimo okupacinio 
j ungo!

Kuo dabar Amerikos Lietuvių • ALT-os delegacijos žygiu į Bal- 
i Taryba galėtų padėti Lietuvai 
( politiškai? Sakoma, Lietuvai 
I taisvė tėra galima, jei atsiras 

tam tikros palankios tarptauti- 
; nės sąlygos ir.. • jei kas iš ga- 
I lingųjų valstybių Lietuvai ateis 
I pagalbon, jei Lietuva tdkių 
draugų turės. Tai tikra tiesa.

■ Tačiau šion tieson būtinai reikia 
vieno svarbaus įtempimo, bū
tent — jei nori turėti draugų, 
pasirodyk, kad tos draugystės 
esi vertas. Nesvarbu, kad lietu- j 
vių tauta yrą ne iš didžiųjų, ne-1 
svarbu, kad lietuviai ir Ameri
koje yra ne didžioji mažuma. 
Bet labai svarbu, kad laisvės 
reikalavimuose ir siekimuose 
būdami neperkalbami, t.y. tvir
ti, vis dėlto būtume tvirti iš
mintingumu, tarpusavyje reikš- 
tumėmės ne perdėtomis preten
zijomis iš draugingai mums nu
siteikusiųjų, o svarbiausia, kad

i

tuosius Rūmus buvo išgirsta iš 
prezidento Truinano, kad kai 
Amerika negali pradėti karo dėl 
ne jos žemių, tai jis pažadėjo ir 
užtikrino neišduoti laisvoj Eu
ropos daly esančių lietuvių So
vietams, o taip pat prižadėjo rū
pintis priėmimu įstatymo, pagal 
kurį pabaltieėiams būtų numa
tytas pirmumas įvažiuoti į JĄV.

buvoPažadas ir užtikrinimas 
tesėtas.

j Helsinkio konferencijos
1 tikime, 1975 metais, net

struktūrą geron ipusėni ;T'Lįetu- į sutarimas yra per. brangus liuk- 
va buvo laimingas ir pr-bgręsyr 1 susas. Mūsų dabartiniai priešai 
vus kraštas, kuris pasitikėjo, sa
vo ateitimi. O tai nebuvo' kaž
kokių kunigaikščių ar pasakiškų ginčus įr.amjūęijas. Negriaukini 
bajorų karžygių darbai. Q .ne! veikjanęįų iįstilucijų, nekenkim

vięnš k|tąm. Darbo visiems tik- j atsirado lietuvių tarporganizaci- 
rai užtenka.

Tokiu vienihgūmu buvo się-
kiania toji Lietuvos laisvė, ku- muoju suvažiavimu Pittsbrughe

yra galingi, užtat privalome 
mesti šalin visokius asmeninius

❖

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRAxNGVS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario 16 proga męs, lietuviai, jungiamės ■ 

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

šios didži(>sios 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 
piinginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuos į 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 vr 
so.se lietuvių kolonijose.

Laikau savo pareiga priminti JAV LB LOKo 
nusistatymą, kad V’asario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos aukps turį eiti Lietuvos lais
vinimo reikalams ir kad tie pinigą? turi būti 
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vyk
domajam Komitetui Chicagoįc arba Tarybos 
•byriams vietose.

»Tr«uodamas 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, ‘
JĄV Lietunų Bendruomenės Laikinojo Organizacinio 

Komiteto Pirmininkas

Kai^rs,i953 Vasario men.

O

l ai buvo lietuvių artųjų iz mu
žikėlių yaikų. ąuppelųąs. Juk vi
sa geiierac-ija. -šviesuolių kilo iš 
tų paprastų bakužių, lūšnelių ir 
stubeliįT ir išsimokslinusi paro
dė įgud u sianr -pasauliui, ką sa
varankiški lietuviai savo jėgo
mis gali nuveikti. Ir Amerikos 
lietuviai kartu su tėvyne džiau
gėsi atgimusios tautos darbais 
ir laimėjimais. ;

Geros valios žmogaus sąžinė 
negali pakęsti smurto ir ypač 
•melo. Ar gerbs” valios lietuvis 
gali likti abejingas savo brolių 
ir Sesių žiauriam likimui?

Šiandien, minint Lietuvos Ne
priklausomybės šventę, 'atnau
jinkime šventą priesaiką dėti 
pastangas grąžinti tautinio apsi
sprendimo teisę savo prabočių 
ir mūsų kraštui, -tėvynei Lietu
vai. Mūsų šventą pareiga yra 
apsaugoti lietuvių tautą ir jos 
kultūrą nuo asimiliacijos - sve
timybių ir visokeriopo išnaudo- į valstybė sau kad lietuviai turi 
jimo-

Apsidairykime čia, laisvoje 
Amerikoje. Kokios puikios sąly
gos ir galimybės yra mūsų veik
lai! Bet visų pirma reikia vie
nybės. Ką eis. norių* pasakyti’. nepriklausomybę, žinokim ir dą- 
Trumpai tariant..— mažai tau- bar esančią Amerikos Lietuvių 
tai susiskaldymas ir vidaus ne- Tarybą. Ši taryba ve kia skir-

atsi- 
prieš 

konferenciją abu su dr. Kaziu 
Bobeliu dalyvavome aštuonių 
vergiamų tautų atstovų suėji
me, sukviestame paties prezi
dento Fordo Washingtone, čia 
jau iš anksto buvo viešai ir gar-,, 
šiai pasakyta, 'kad Amerikos 
nusistatymas trijų Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu nesikeičia, 
t-y. — Amerika ir toliau Pabal- 

neapgalvotais ir nenuosekliais | tijo valstybių okupacijos nepri- 
nors ir pavieniais žygiais, nepa- 
sirodytume, jei ne kuo' blogiau, 
bent ir paprastais išsišokėliais.

Nuo nelaimingųjų okupuotos 
Lietuvos metų Antrojo Pasauli
nio karo laiku jautrių tautinės 

į nelaimės išgyvenimų Amerikoje

nis vaisius — Amerikos Lietu
vių Taryba- Ji pasireiškė pir-

ri šiandien minim. To yieningu- 1943-metais. Ji buvo' ta išskirti-
. ir tu s dr. Joįras ^nsa į noji lietuvių atštdvautoja, kai
navįėius,-ir nėra didesnės pagap-į reikėjo, Baltuose Rūmuose ar 
bos šiam didžiajam lietuviui, 1 Amerikos Kongrese. Taip pat 
kaip, prisiminus jį, laikytis įo J ALT-os titulu seniai pagerbiam 
didžio, vertingo dalyko, jo sa-Į Lietuvos suverenumą didžiojoj 
kytei gyvu ir rašytu žodžiu, t.y-1 Vasario 16 dienoj. 
LAIKYTIS VIENYBĖS.

Lietuvių konferencijos 1905 ir 
1917 įlietais Vilniuje buvo vado
vaujamos jo — daktaro Jono 
Basanavičius. Po antrosios kon
ferencijos sudarytoji Lietuvos 
Taryba buvo vadovaujama taip 
pat jo, išrinkus jį Lietuvos Ta
rybos pirmininku. Visur jis tie-

i siog cementavo veikliuosius lie
tuvius sudarymui to akį verian
čio įspūdžio, kad lietuvių tauta

Į yra verta laisvo ir savarankiško 
, gyveninio, Lietuva gali būti

Ir šiandien galiu Jums tvir
tinti, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba, būdama guvi lietuviš
kuose reikaluose, visada ąlspė- 

i davo momento reikalavimus, o 
svarbiausia — ji tudjau ir veik
davo.

Tuo atžvilgiu ALT-os su sir ū-
1

savąją sveiką išmintį tarpusavio 
gyvenimui, ir sugyvenimui ■ su 
savo kaimynais.

Kai menu aną istorinę Tary
bą, grindžiusią kelią į Lietuvos

Family Health Information Jar

Many accidents and health 
emergencies occur in the 
hone e>ach y^ar. And many 
complications can be avoided 
bj tak ing preventive steps for 
your family’4 health and safe
ty One such step is keepinc 
a r Family Health Information

It’s important that family 
mtoical information be read
ily available to emergency 
medical personnel or whoever 
fint arrives at the acene. A 

medical history of each 
family member will quickly 
alert rescue squads, para
medics or other individuals 
to r handicap*, allergiea or 
cCher special family health 
problems.
į Jutt fill Mt a Family 

rtealth Information form.

getting label, cap the jart and 
then put the jar in. yowr 
refrigerator. Some of tha 
information will be instąnUy 
readable through the jar. A 
second label should be placed 
on or near your telephone 
indicating that your Family 
Health Information Jar b ia 
tile refrigerator.

If you want to make t 
Family Health Information 
Jar, write for 2 free lebeb 
and a Family Health Informa
tion form. You will also 
receive a Kitchen Safety leaf
let from Owens-EDinob with 
helpful tips oq purchasing 
and storing food* m glatft 
container* and information 
on food spoilage etgn^ Ad- 
drrat: Kitchen Safety, Dept. 
10, P.O. Box 361 Madboe

My

pažįsta.
Tas iki šiolinis Jungtinių Ame

rikos Valstijų prezidentų ir 
Kongreso prielankumas mums ir 
latviams su estais yra draugin
gumo ženklas, tad palankumas 
yra brangintinas. Lietuvos trys 
didieji kaimynai yra priešai. 
Iš jų gero nelaukim. Stenkimės 
čia-Amerikoje veikti taip, kad 
supančiame mus Amęrikos gy
venime atrodytųm^^H’irtais iš
mintyje, politiniame supratime 
ir veikloj, kad tarpusaviu sutar- 
tinumu Amerikos valdžių prie
lankumą stiprintume visokiam 
naudingam Lietuvai eventualu
mui. Tad ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbus remkit.

Mūsų vieningume? išeivijoje 
nori ir lietuvių tauta tėvynėje.

Eikime visokeriopais keliais, 
kovokime visais būdais, kol 
tikslas bus atsiektas, kol demo
kratiška Lietuvos respublika 
bus atstatyta.

:W- 40%
'"S' OFF

. MIX ’n MATCH
K ; I4KTGOLD

/ Nsckchains
,;?T>7 ; ‘and Bracelets

; Z ^arr^ Charms, 
/Z Religious Medals

at 30% SAVINGS
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CASH 

J™ ©OLD
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Turn H Into CASH!
Dig Out Your Old Treasures —

• Put The Money In The Bank K Draw Interest.
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LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY
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Pokalbio aukštas stilius, bet pasigendamer

Bendras puslapių skaičius 2G0. 
Be to, rusų kalba išeina du lite
ratūriniai laikraščiai — savai t-

“Literaturnaja Gazieta”. Bend- * 
ras puslapių skaičius 42. Lietu-, 
viu kalba išeina savaitraštis ‘T.i- į 
teratūra ir Menas”, puslapių' 
skaičius 8. Ar tai nėra okupaii- i 
to sąmoningas slopinimas lietu
viškos kūrybinės periodikos?

Tuo tarpu Romas Remeikis 
skelbia va, kaip praturtina išei-
vija, kai kurios šelmes gauna 
knygų, meniškų dirbinių ir 
puolkš'clių. Ar galima tai lai
kyti kultūriniu išeivijos pratur
tinimu?

Jis dar 
aiškinti,

drąsosdaugiau turi
kad išeivija
iš komjaunuolių sto- 

Vilniuje studijų, mat, 
tautos padėtį. {

i

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjįmo

■ LAIŠKANEŠIAI

(Tęsinys)

Kodėl Tomui Remeikiui šovė 
į galvą mintis, kad išeivijos kul
tūra jau blėstanti? Man rodos, 
kad kalbėti apie išeivijos kultū
rą turi didesnį autoritetą Tomas 
Venclova. Štai, ką jis pareiškė 
Kultūros darbuotojų konferen
cijoje, Clevelande: “Išeivijoje 
“literatūra kai kuriais požiūriais 
reikšmingesnė už tą, kuri kuria
ma Lietuvoje... esu nustebintas 
tuo, k'ek daug čia visko yra, 
kiek daug čia lietuviško kultū
rinio potencialo..- aš žinojau 
maždaug tik ketvirtadalį to, kas 
čia iš tikrųjų vyksta... Čia išleisti 
ta šimtai knygų, šimtai roma
nų'.’. Štai, ką Tomas Venclova 
apie save rašo: “Dirbu čia ir
daugiau ir geriau, negu teko , naudos ir 
Lietuvoje dirbti, nes čia nerei- vykių, 
kia rinktis, ar meluoti, ar tylėti, tuo sustiprino 
Gali sakyti ką galvoji, dirbti (Kaip jie sustiprino, jis nepasa-! 
tautos ir tėvynės labui taip, kaip 
tą labą supranti... (žiūr. Drau
gas 1980. NIL 20).

O ką rašo okupuotos Lietuvos 
pogrindžio žurnalas “Varpas"’ 
8 nr- apie pavergtos Lietuvos 
kultūrą, kuri pagal Tomo Re- 
meikio išmanymą turi gaivinti 
išeivijos blėstančią kultūrą: “O 
kiek talentų žūsta! Aplinkos su
žalotas talentas neša trigubą 
skriaudą — pačiam, visuomenei 
ir pagaliau žmonijai... komunis
tų partija paleido vadžias didžia- 
tautiškam nacionalizmui mažų 
taoutų sąskaita. Didžiatautiškas 
nacionalizmas padarė neįkainuo
jama visai eilei mažesnių Tary
bų Sąjungos tautų. Kas vyksta 
šiandien pavergtoje Lietuvoje? 
Juk rusiška kultūra yra užgožu- 
si visą beveik okupuotos Lietu
vos gyvenimą. Antai, kaip rašo 
pogrindžio “Varpas”: Rusų kal
ba leidžiama dešimts mėnesinių 
žurnalu literatūros klausimais. 
Jų bendras mėnesinis puslapių 
skaičius 2476. Lietuvoje leidžia
mi du mėnesiniai literatūros žur
nalai “Pergalė” ir “Nemunas”.

“sapnui’r paremti su-j nefrs kultūroje nesubrandęs ra- 
( galvojo labai įmantrią argumen- ' sėjas.
įtaciją: nut, tokie santykiai su 
! tauta turi labai gilią psichologi- 
į ne prasmę. Ji egz’siuoja nuu- 

lies plote: Iš Jvija dalyvauja ca- 
vo tautos kultūriniame ir politi- 

. i • . . iii. {niame gyvenime. Tai fantazija,toks jo aiskmimas, kad tuo pra-1 .. . , ’ ’
3-/ i * -• i nes Lkroves faktai liudija v,sa;dėta laužyti tautine izokaciia. . v ’ J

. • rJ o -i • •: priešingai.Nejaugi lomas .Remeikis nezi- ;r & 
no, kad tokią izoliaciją laužo 
okupantas, brukdamas išeivijai 
propagandinį šlamštą. Jis jį 
bruka, nes jam naudinga. Bet ar: 
išeivija gali laisvai nugabenti 
savo kultūrinius veikalus ir tuo 
aktyviai dalyvauti tautos rėžis- - - .

j naudingą darbą atlieka, bet pa- 
išeitu ;ska^us J° pokalbyje padarytus 

’ i pareiškimus, reikia labai abe-
i joti, kiek jo pasitarnavimu gali
ma pasitikėti. Jo pokalbis aiš
kiai liudija jį esant aklu šali-

j ninku bendradarbiavimo su tau
pos okupantu bei j’o statytiniais, 
kurie, jo manymu, ajstovąuja 
lietuvių tautą- Taigi, tokio pa-

ko. Kiek gi tokių jaunuolių įsi-1 
jungė į tautos gelbėjimo veik
la? Iš to aiškinimo atrodo, kadv IB. Nainys kalbasi ne su Tomui 
Remeikiu, o su ‘“generolu” P- 
Petroniu ar su kuriuo nors kitu 
jo statytiniu. Arba kuo vertas

ii
Jis kalba ir_ apie LB-nės su

gyvenimą su; naujomis politi
nėmis idėjomis. O tos naujos idė
jos yra ne kas kita, bet santykiai 
su tauta. Todėl jam LB-nė yra 
gyvastinga, o ne senieji veiks
niai. Aišku, kas gali jam už
drausti LB-nės vadus taip in-10

Tomas Remeikis B. Nainiui doktrinuoti? Tik viena reikia 
aiškina, kad jo veikla LB-nėje pareikšti, kad mūsų veiksnių 
daugiausia riboj'asi pagalba po- sendinimas, tai ne jo išradimas, 
litinėje srityje. Jis jai surašo ‘ Okupantas vienaip ar kitaip jau 
memorandumus ir apdoroja do
kumentus. Atrodytų, kad labai;

tencinėje veikloje?
Pagal jo išmanymą 

kad c’kupantas toks “geradarys”, 
nes leidžia išeivijai laužyti izo
liaciją, dalyvauti tautos rezis
tencinėje veikloje. Tai Tomo 
Ttemeikio sapnas, kuris neturr 
nieko bendro su tikrove. Kas to
kiam jo “sapnui” galėtų įtikėti? 
Jei dail. V. Jonynas Vilniuje!

i tarėjo reikia” bijoti. Gal dėl to 
LB-nėje ir vyksta toks pasime
timas, nes jos vadų tarpe jis 

s yra radęs savd pritarėjų, kurie 
siunčia savo dūktas' bei sūnus 

_  Į į okupuota Vilnių “gilinti” litua- 

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS ' v j
Bet gi, Tomas Remeikis ne

būtų parodęs savo mokslo “gel- 
; mės”, jei jis nebūtų suminėjęs 
“reorgų”. Aišku, tada jis savo 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas pokalbiu nebūtų pilnai pasitar
navęs LB-nei. Man rodos, 

j “mokslininkui” p r a vardžiuoti 
kitaip manančius, ginančius mū
sų laisvinimo veiksnius, yra tik
ra gėda. Tuo naudojasi tik koks

suruošė savo paveikslų parodą, 
tai kokia kaina jis okupantui 
užmokėjo?... Remeikis savo

seniai juos taip niekina- Tomas 
Remeikis kalba B. Nainiui, kad 
senesnius veiksnius ištiko apo
pleksija, kai LB-nė įsijungė į 
politinę veiklą. Kažin ar tai rim
ta mokslininkui padaryti tokį 
pareiškimą? Juk tai jo lūpomis 
pareikšta gryna demagogija. Jis 
nepaaiškinęs,':kokie pavojai gre
sia LB-nei atsižadėjus savo jai 
skirjos veįklos ir veržiantis j po
litinę veiklą. Juk ji.tuo praran
dą teisę būti LB-ne, ji skaldo 
visuomene ir griauna mūsų lais
vinimo veiksnius — VLIKą ir 
ALTą.
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UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

Ir baig'damas * savo pokalbį 
Tomąs Remeikis užgieda. /‘Re
quiem” VLIKui ir ALTui, nes 
tai mirtšančių politinių partijų 
bei grupių padariniai, kurie pra
rado intelektualinį pajėgumą ir, 
vadovavimo iškilumą. Tokį am
žinau poilsiui pasmerkimą mi
nėtų/verksnių mielai atspaus
dintu; net bė komentarų, ir “ge
nerolo” P. Petronio oficiozas. 
Nejaugi šitokiu savo pareiški-

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati 
nimo vajaus talkąl

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytąją 
reikliais prašomi pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

■I

1739 S. HALSTED ST« 
CHICAGO, IL 60608

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydg 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardai______________________________________
Adresas _------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas ikiitytojas. Priede  dot 
Pavardė Ir vardas --------------------------------
Adresai ___ ____ _______________________

kum

Sponaoriaua pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ------dol
Pavardė ir vardas ______________ _____ ____________________
Adresas ____________________________ —-------------------------

e Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _ . . . ________

žmogui įdomu. Tai iš teisybės 
gražus ir savotiškas sportas, ne

I vienam daug malonumo gali su- 
Karvellų fotografavimo meto- j teikti. Reikia tik jį žmonės 

das yra gana paprastas. Čia rei- ; plačiai organizuoti, reikia, kad 
kalinga turėti, gurbas, keletas atskiri karvelių mylėtojai bur. 
karveliu, fotografijos aparatas tusi į draugijas, o tos draugijos 
ir keletas medinių modelių lėki- į įsteigtų vieną bendrą sąjungą, 
mo pratyboms, nes karveliai turi į Tuo būtų padaryta netik karve-, 
priprasti prie savo naujo uždą- lių veisimo ir. sporto reikaluijį 

i vinio. Svarbu modelį taip pri- bet drauge būtų paruošta viena 
| taisyti, kad jis nesvertų bet ly- krašto gynimui reikalinga priė- 
j sriai visas karvelio vvietoje 

kūno dalis apsunkytų, kad ne
būtų daugiau svarumo nei prie
šakyje, nei užpakalyje, lygiai ir į 
bet kuriame viename šone. Iš 
pradžių pritaisomi lengvi mode
liai, pradedant 30 gr., toliau jie 
vis sunkinami iki 75 gr. Visą 
pritaisymo būdą negalima smul
kiai aprašyti. Bet specialiai pa
dirbti aparatai jokių 
pritaisant nesudaro.

Prityrimas parodė, 
blizgančiais aparatais 
karvelius bijo ir vanagai užpul
ti, — jie lekia šalin, pamatę, kad 
čia nepaprastas paukštis lekia. 

Karvelių fotografavimas yra

ISTORINE APŽVALGA 

(Tęsinys)

keblumu

kad su 
lekiančius

mu Tomas Remeikis norėjo at-} 
sidėkoti LB-nės vadams už . tai, ‘ 
ka jie užmokėjo už jo paruoštai įdomus ne tik karo reikalams, 
knygą 20,000 dolerių ir jį patį 
spaudoje išliaupsino? Bet gi pi
nigai, tai surinktos aukos ir iš 
tų, kurie gina VLIKo ir ALTo 
egzistenciją ir laiko šiuos veiks-' 
nius' kaip vienintelius politinius 
mūsų tautos laisvinimo veiks
nius. O ypač VLIKą, įkurtą Lie-? 
tuvos pogrindyje kaip mūsų pa
vergtosios tautos atstovybę..' 
Matyt, jam atrodo, kaip St- 
B'arzdukui, kad negali būti jo
kios kalbos apie veiklos padalą. 
Jo nuomone, ALTas ir VI-IKas

monė.
G—is. ’ ;

(Pabaiga) į
i

KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI: 
PRISIMINĖ ST. LŪŠĮ

>
Vasario 1 d- 9 vai. ryto Mari, 

jonų koplyčioje buvo gedulingos 
pamaldos už a.a. Stasį Lūšį. Mi
šias atnašavo ir prasmingą pa
mokslą pasakė kun. J. Bagda- 
navičius.

šv. Mišių metu dalyviai gie
dojo. Vadovavo prof. B. Vitkus., 
Koplyčia prisirinko bemaž pilna 
žmonių. Keletas buvo vietos gy-.

v T » •'

ventojų. ' • '/■■■
Dalyvavo: pirm. VI. Šoliūnas, 

I dr. K. Šidlauskas, dr. .Starkus, 
v. . ( dr. P. Jokubka, brolis Jonas,-dr. vojmgąsias v,etas, )O užfrontę. M(>k^ p Rugy.

kada tas nebaltas paukštelis nu
fotografuoja priešo fronto pa-

Fotografavimas yra įdomus kai
po savo rūšies sportas. Tik įsi
vaizduokime. Mes paleidžiame Į 
tą malonų paukštelį su fotogra
fijos aparatu lėkti. Jis parlekia. 
Mes skubinamės paimti aparatą 
ir žiūrime savo tamsioje kame
roje, kokių nuotraukų šis lakū
nas padarė. Išvystame negatyvą 
ant popieriaus. Galvojame, ko
kia čia vieta nufotografuota, kur

tė, J. Sakas, K. Mickevičius, A. 
Viliušis, p. Jaras ir kiti.

Buvo manoma, kad bus nors 
kuklus susirinkimas ir valdyba 
informuos apie situaciją besiar
tinančios Vasario 16-tos proga.

x * m

nerodo daug parsmingos veiklos;! T Yra> koks įdomus atvaizdas? 
ir eikvoja be reikalu visuome- Kiek čia malonaus galvosūkio! 
nės pinigus.

Tokiu savo pareiškimu To-

Karvelių racionalus - veisimas, 
jų pratinimas “laiškus” nešioti 

- | ir fotografuoti, įvairūs jų kon-
mas Remeikis atskleidžia savo j parodos, dovanos, meda- 
vėidą ir pasirodo, kad. jis esąs, 
tarpe tų, kurie yra pasiryžę mi
nėtus veiksnius sulikviduoti. Bet 
tuo jis parodė ir savo siaurą po
litinę išmintį. Kalbėti apie 
VLIKą kaip senieną tegali tik 
tas, kuris-neturi supratimo, kas 
iš viso yra Tautos atstovybė.- 
Bet politinio mokslo specialistui 
tas turėtų būti žindma. Tat, pa
skaičius minėtą Drauge atspaus
dintą pokalbį; nors jis išsaky- 

: tas aukštu kalbos stiliumi, bet 
kelia nusivylimą, neis iš viso 
jame pasigendama platesnės 
mokslinės minties.

(Pabaiga)

liai, pagyrimo lakštai, — visa tai
--------

■■■H

Kalėjime

Laikraštininkas, aplankęs ka
lėjimą, kreipiasi į vieną kalinį:

— Ar tik ne ypatingas patrau
kimas prie degtinės atvedė čia 
tamstą? > . . L .

— Kur tau! Ar tamsta manai, 
jog čia galima gauti bent lašiu
ką degtinės?

JAY DRUGS VAISTINĖ

* KUPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI » FANNIE KAY SAU 
, DUMYN'AI • KOSMETIKOS REIKMENYS

' * : ‘ t - - S y , j •

Atdara šiokiadieniais nuo u

■■■II1IIIIHIH
O Jeigu eisi iš paskos, tai tau 

niekas nepakiš kojos arba ne- 
jspirs j užpakalį.

DRUSKOS
Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško 

gyvenimo 406 pusk romanas

DRUSKOS
Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy- 
i1 j i oi i £ 1j. i t i» j , i •> j į . 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

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno,. P. Joniko, V. Stankoa, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šūeikio, 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 sausai 
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 16.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, 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 S3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
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 £6.

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. H&lsted St., Chicago*, 
(L 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

S — Naujlenoa, Chicago, n, DL Thursday. February 5, 1981
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Atbuskite. lietuviai!
Amerika, nuo Jungtinių Valstybių susikūrimo die

nų, yra demokratijos ir žmonių laisvės pijonierė. Viso
kios Amerikai svetimos jėgos bandė ir dabar bando 
Amerikos demokratiją paneigti. Laisvės vardan bru
kamos anti-patriptinės ir antidemokratinės idėjos, įvai
rių pavidalų ir atspalvių raudonieji, maskuodamiesi ne
politiniais šūkias, siekia sukelt i Amerikoje sąmyšį. 
Apie 1968 metus jie dirbo viešai, demonstruodami prieš 
patriotizmą, degindami Amerikos vėliavas, kurstyda

mi jaunimą neiti tėvynės gynybos tarnybon, stabdyda
mi elektros branduolinių jėgainių statybas ir raudami 
šeimos ..ir religijos principus.. Visa ta ultra kairiųjų ak
cija yra naudinga tik Sovietų Rusijos agitatoriams, o 
ir nėra abejonėj jog ’tos akcijos steigimas ir finansinis 
rėmimas didele dalimi ėjo ir tebeina iš komunistų kiše
nės, iš komunizmo tarptautinių kurstymo centrų.

Tačiau Amerika praregėjo, Amerika pradėjo at
busti Prezidento Reagano laimėjimas parodė, kad 
Ameri1’? u kenčia nutolimo nuo demokratinės dva- 
s’os. kur-- '^-elėjo Amerikos pirmieji steigėjai — tėr 
vai. Tai nėra' pakrypimas į ekstreminį dešinumą. Tai 
yra tik svetimo, perdėto ir nepriimtino antidemokrati
nio raugo atstūmimas. Vėl akcentuojama tėvynės mei
lė. pagarba Amerikos vėliavai, ir reikalas už savo kraš
tą kovoti. Akcentuojamos moralinės ir religinės verty
bės, pripažįstama žmogaus laisvės ir demokratinio ap
sisprendimo negincytna teisė. Amerika atbunda.

Tačiau, kas gi skaldo mumis, lietuvius? Kas gi mė
gina mus demoralizuoti ir įtikinti, kad esamoji veiks
nių sandara negera, kad visus lietuvių veiklos aspek
tus privalo primti tik “nepartinė” frontininkų - šviesi- 
ninkų koalicija, berėkianti, kad pasaulėžiūrinės orga
nizacijos, esą, nereikalingos. Jie mus nori “apvienyti”, 
kaip komunistai ir naciai darė, vien tik po savo parti
jos ar “bendruomenės” sparnu. Jie tvirtina, kad dabar
tiniai veiksniai jau savo amžių atgyveno, kad dabar tik 
“bendruomenininkai” privalo viską valdyti; siūlo veik
sniams užsidaryti. Frantininkų pradėtoji ir per “ben- 
duomenę” varomoji akcija prieš veiksnius, kurį laiką

buvo vykdoma slaptai. Iš pradžių tik aukų rinkimas Va
sario šešioliktosios proga buvo'bandoma nukreipti nuo 
Amerikos Lietuvių Tarybos, beviliojant skatikus į 
“bendruomeninius krepšelius”. Tai buvo bandomas pa
kirsti ALTo medžio klestėjimą, nutraukiant jam finan
sinius mitybs syvus. Dabar jau kova prieš ALTą ir 
VLIKą išėjo viešon plotmėn. Jau frontininkų oficiozas, 
“Draugas” išeina prieš ALTą ir VLIKą straipsniais ir 
vedamaisiais. Ką ALTas ar VLIKas padaro gero, kas 
iš viso veiksniuose vyksta, “Draugas” visai nerodo. Pa
sibaigus sėkmingam VLIKo seimui Toronte, “Drau
gas” nesiteikė net korespondencijos įdėti apie konfe
rencijos eigą ir darbus. Skaitėme tik puolimus, nieki
nimus, raginimus Vasario šešioliktosos proga aukoti tik 
“bendruomenei” f skaitėme poros paskaitų, skaitytų 
VLIKo seime, atspaudas, bet ir tos buvo patalpin
tos, regis, tik dėl to, kad tikėtasi, jog keletas dvipras
mių ar nevisai aiškių išsireiškimų gali būti skaitytojų 
suprasti VLIKui nenaudnga prasme.

Daug kaišų girdėjosi plačioje visuomenėje, kad 
šiais metais, kada okupantas mini 40 metų okupacijos 
sukaktuves, nė vienas padorus lietuvis neprivalėtų 
okupuoton Lietuvos važiuoti, kad nesudarytų įspūdžio, 
kad ir jis prisideda prie okupanto džiūgavimo okupa
cijos sukaktuvių proga. “Bendruomenininkai” gi nera
do nieko blogo važiavime į okupacijos fakto minėjimą, 
jų pačių šeimų nariai buvo nestabdomi jiuo važiavimo 
tais metais į okupuojtą Lietuvą. Čionai, šiame krašte, 
jie nematė reikalo pasmerkti sovietų propagandos pa
stangas blukti mums “kultūrinį bendradarbiavimą”. 
“Bendruomenininkai” nebandė kritikuoti balsų, tei
giančių, kad “lietuviškumo dvasią sustiprinti galima- tik 
tiesioginiais ryšiais su kraštu”. Jie nebandė išsiaiškinti, 
koks skirtumas yra tarp “bendrdarbiavimo” su pavie
niais pavergtais broliais ir sesėmis, lankant gimines, siun
čiant siuntinius vargstantiems, ir tarp “bendradarbiavi
mo”, talkinant okupanto agentų akcijai mus Tėvynės il
gesio sentimentu užliūliavus, brukti savo porpagandą, 
kad Lietuvoje nėra jau taip baisu po ruskio komunisto 
priespauda, kad jie ten gražiai dainuoja ir šoka, kad 
neva ten klesti “kultūrinė autonomija”. Ta biauri komu
nistų akcija, anksčiau tais pačiais metodais sutriuškinu
si rusų ir kiniečių emigracijas, liko mūsiškių lyg ir nema
toma. Čia priiminėjami kaip brangūs svečiai okupanto 
siunčiami/kultūrininkai”, gėrimasi okupanto diriguoja
ma kultūrine pažanga, užmirštama pavergtųjų Brolių 
sunki okupacijos vergija, kančia ir ašaros!

Grįžtant prie mūsų lietuviškos veiklos, atkreipkime 
dėmesį į atskirų patriotų - veikėjų niekinimą ir jų darbo 
neigimą. Štai frontininkų ir “bendruomenininku” spau
doje skaitėme aprašymus, koks labai blogas yra dr. Ka
zys Bobelis, dabartinis VLIKo pirmininkas, o anksčiau 
eilę metų vadovavęs ALTui ir pastatęs ALTą į tvirtas 
veiklos už Lietuvos laisvės atgavimo vėžes. Ar bet kada 
jie davė priežastis, kuo dr.Bobelis blogas? Niekada to ne
pasakė. — 0 iš tikro aišku, kuo jis mūsų lietuviško gyve
nimo skaldytojams nusikalto: per jo asmenį jie nepriei
na prie veiksnių valdymo! Juk, jei veiksnius jie patys 
pajėgtų valdyti, jei jų “vadiškos” ambicijos išsipildytų, 
tai gal nei VLIKo, nei ALTo, pulti nebereikėtų. O da
bar, kai prie valdžios neprieina, kai dr. Bobelis, -nesi
duoda “tvarkomas”, tai reikia pulti, niekinti šmeižti ir 
tą kilnų žmogų, o drauge ir jo vadovaujamus veiksnius! 
Ar tai ne gėda? — Gi labiausiai dr. Bobelis “nusikals
ta“ Lietuvos laisvės priešams ir mūsų autoritetyviškos

•Aleksitndras Kumskis (iš kairės j deš.), Maggie Daisy, 
Cook apskrities prokuroro žmona, ir Petras Vilkelis,

įtakingas Demokratų partijos veikėjas.
(Al Vaitis nuotrauka)

nuotaikos “bendruomeninkams”, kad jis yra nepalau
žiamas patriotas, dedąs visas savo jėgas ir išgales, ne
taupydamas nei savo laiko, nei pinigų, kovai už Lietu-’ 
vos laisvės atgavimą. Garbė dr. Bobeliui, dėkokime jam 
už jo sėkmingą veiklą tarptautinėje ir Amerikos areno
je, už puikų Lietuvos bylos gynimą. Valio tam mūsų 
pirmūnui!

Atbuskite lietuviai! Supraskite žalą, kurią daro 
darnius veiksnių darbo ardytojai, visuomenės skaldyto
jai,- kurie patys nori visą lietuviškų reikalų “valdžią” 
perimti į savo rankas. Jie nemato nei žalos, kurią daro 
nei nežiūri, kad talkininkauja priešo agentams, kurie 
džiaugiasi rankas trina, kai “bendruomenininkai” AL
Tą ir VLIKą griauna. Pasmerkime juos, ir nusisuki
me nuo jų! Tikėkimės, kad jie “nežino,-ką daro”. Kar
tais gi susidaro nemalonus įspūdis, kad visas tas erzelis 
lyg ir ateina iš kur toliau ir giliau, lyg ir rauva spalva 
nusidažęs. Bet jei jie “nežino, ką daro”, atleiskime 
jiems. Gal tai tik iš kvailos ambicijos ir noro “valdyti”. 
Bet vis tiek norom ar netyčia — visas tas erzilis 
yrač tikrai ne mūsų naudai. Daugiausia juo patarnau
jama okupantui. }

Atbuskite lietuviai! Petys į petį dirbkite dėl Lie
tuvos laisvės atgavimo ! Remkite veiksnius. Gausiai au
kokite Amer. Lietuvių Tarybai bei ateinančios Vasario 
šešioliktosios minėjimų proga. Parodykime, kad mes 
ne palaida bala, ne pabirę šluotos raželiai, bet stiprus 
vienetas, susibūręs apie Amerikos Lietuvių Tarybą ir 
VLIKą bei BALFą. Ne “bendruomenininkai” veiksnių 
pastangas pradėjo, ne ‘‘bendruomenininkai” tas pas
tangas ir’ užbaigs. ' • •

Su meile Lietuvai, su įsitikinimu, kad galime dirb
ti vienybėje ir talkoje, remkime veiksnius auka ir dar
bu, o tuo parodykime, kad mums Lietuvos reikalai svar
biau, negu “bendruomenininku” pasisekimas garbės ir-
“vadovavimo” beieškant. Pagaliau, niekas neatstumtų ir 
jų, jei vieton veržęsi į “vadus”, petį prie bendro vežimo, 
veiksnių talkon, priremtų!

Dr. Z. Danilevičius

— Prez. Reaganas planuoja 
sumažinti bedarbiams mokamas 
sumas ir sustabdyti, mokėjimus 
terminui praėjus. Unijos šiam 
dalykui yra priešingos ir mano
ma, kad bus ilga kova.

— Kai Algis Regis išaiškino' 
VLIKo tarybai svarbų klausimą, 
tai taryba veik vienbalsiai pa
tvirtino 1954 metais priimtą. 
VLIKo rezoliuciją ir baigė ilgai 
besitęsusius ginčus-

KAZYS BORUTA

PYPKIŲ MAINAI
(ATSIMINIMŲ NOVELĖ)

Mokykimės gyventi ir kurti pavojuje! (B. Sruoga)

(Tęsinys)

Girdžiu — kažkas laiptais skubiai būga į 
apačią.

Prasiveriu duris, žvilgteriu pro turėklus že
myn, bet prieblandoje nieko nebuvo matyti, tik
tai, kaip kažkas kūlvirtai ritasi.

— Kas yra? — šūkteliu neiškentęs.
— Slėpkis! — atsiliepia iš apačios prof. P. 

Skardžiaus balsas. — Įkaitus ima...
Buvau bebėgąs paskui kaip stoviu, bet susi

griebęs grįžau palto ir kepurės į palėpę. Žvilg
terėjau pro langą į kiemą. Sambrėškoje lyg pasi
maišė gestapininkų uniformos. Puoliau atgal 
prie laiptų.

— Palauk! — šūktelėjau, norėdamas įspėti, 
kad bėgtų su manimi pro pastoges, nes kiemas 
gestapininkų apsuptas. Bet P. Skardžiaus jau 
nebuvo nė garso. Jis, matyt, spėjo pro užpaka- 
liniuc virtus pasprukti. O aš galiu nesuspėti. 
Teks bėgti vienam per stogus į kitą kiemą.

Su *’’žau at ai i palėpę, užsimečiau paltą 
: j-, >// ’m- kartą žvilgterėjau pro langą į
kmrr;.. '-darnas, Kas ten dstfosi. Prie-

1 f. v. Jurgučio butas, pro duris

išvirto gestapininkai su glėbiais popierių. Tur 
būt, rankraščių. Vienas benešdamas išmetė, ki
tus suvertė kaip šlamštą į mašiną ir išvažiavo.

Negi kratė pas prof. V. Jurgutį, Mokslų 
Akademijos prezidentą.

— Vyrai, darykite, ką galite, mūsų krašto 
kultūrai, — prisiminiau ne kartą jo pasakytus 
žodžiais akademijoje.— Mus okupantai gali anks
čiau ar vėliau sunaikinti, o mūsų darbai pasi
liks tautai ir bus jos gyvybės laidas.

Argi pildosi jo žodžiai? Bet okupantai nai- 
Ikina ne tik žmones, kultūros kūrėjus ir jos sau
gotojus, bet ir kultūros vertybes, kad būsimoms 
kartoms nė atsiminimo neliktų. Argi tai pirmas 
kartas mūsų istorijoje? Kas liko iš mūsų seno
sios kultūros? Vien tik svetimųjų prisiminimai, 
dažnai šmeižtai, aplesti piliakalniai ir griu-- 
vėsiai.

Nejučiomis atsigrįžau į savo rašomąjį sta
lą, stovintį šalia lango. Stalčiai pilni,rankraščių, 
ne tik mano, bet ir kitų paimtų darbui ar ap
saugai. Kur juos padėti? Su savim neišneši, o 
išsinešęs kur padėsi? Su pundais tik greičiau 
pats įkliūsi ir pražudysi rankraščius.

Ką daryti? Nenorėčiau juos palėpėje palik
ti, kad įsiveržę hitlerininkai vietoje manęs juos 
paimtų ir sunaikintų ar blogam panaudotų.

Tąrp jų Remeikių kaimo savimokslio švie
tėjo P. Valentukonio 1914 — 1918 metų dinoraš- 
tis, kaizerinės okupacijos metraštis - kronika,

kurią jis išslapstė po šiaudine pastoge ir man ati
davė literatūros darbui. Jų pagrindu parašiau 
romaną-kroniką “Sunkūs metai”, bet nespėjau 
prieš karą išbaigti ir išspausdinti, o dinoraš- 
čių atiduoti literatūros archyvui — kaip mūsų 
kaimo aukšto sąmoningumo paminklo.

‘ Kur dabar juos paslėpti? 0 ten be šitų rank
raščių — visokių pradėtų ir neužbaigtų darbų, 
eskizų, užrašų, apmatų, projektų. Tarp jų—“Pa
lėpės užrašai” iš hitlerinės okupacijos klaiku
mos, kuriuos paskubomis, dažnai sąlygiškai ap- 
mesdavau, kad neužmirščiau ir po karo ga
lėčiau parašyti savo išgyvento rūstaus me
to kroniką..

Išsitraukiau stalčius ir nežinau, ką daryti. O 
po kiemą maišosi hitlerininkai, žvilgteliu į pasto
gę, pro kurią rengiausi bėgti, ir greitai sumetu: 
užkišiu kur nors į pastogę ir paliksiu. Gal ten 
mhitlerininkai nesuras, o jei pats įklimsiu, tai 
bent rankraščiai išliks.

Šokau atgal į palėpę, nutraukiau nuo kuše
tės užtiesą, suverčiau iš stalčių visus rankraš
čius, susukau pundą ir, išnešęs į pastogę užki
šau į petį tamsiausią kampą. Dar užmečiau kaž
kokiais senais rankančiais ir pats pro pastogę iš
lindau į kitą kiemą, kur gyveno visokie mieste
lėnai — amatininkai, buvę pirkliai ir šiaip neaiš
kių profesijų žmonės.

Jie įtartinai pasižiūrėjo į svetimą žmogų, iš- 
lindusį iš pastogės ir skubantį per jų kiemą, o

ROCHESTER, N.Y.
Vasario 16-os minėjimui 

besiruošiant

Šįmet Vasario 16-osios minė
jimas įvyks sekmadienį, vasa
rio 22 d.

Kadangi vietos ALTos pirmi
ninkas Juozas Jurkus šįmet pa
grindiniu kalbėtoju/ pakvietė 
fomų Venclovą iš New Haven, 
Conn., kur jis Yale universitete 
profesoriauja, tai žmonės labai 
domisi tokio asmens Rochestery 
pasirodymu.

Tomas Venclova kalbės ir 
prieš šventės minėjimą vasario 
21 d. 7:30 vai. vak. žemutinėje 
parapijos salėje, kur retas sve
čias turės progos susitikti su as
menimis, kurių jis, greičiausiai 
ir neatsimena, nes Tomas tada 
buvo gal ketverių ar penkerių 
metu berniukas.. Jam turės būti 
įdomu pasiklausyti apie savuo
sius ir paties išdaigas iš anų jam 
gal ir neatmenamų viešnagių 
metų.

• Jau seniai Rochesterio ALTai 
vadovauja sumanus ir veiklus 
politikas Juozas Jurkus. Jis vi
sada suranda įdomių kalbėtojų 
minėjimų proga. Juozas Jurkus 
yra taip pat ir BALFo pirmi
ninkas. Tenka pastebėti, kad 
ro'chtesteriečiai, prop orcingai 
imant, visada sudeda daugiau 
aukų kaip didelės lietuvių kolo
nijos. '

Rochesterio lietuvių kolonija 
nėra didelė, bet gana kompak
tiška. 'Ji pasižymi ne tik aukų 
dosnumu^ bet ir veikla.

Minėjimas sekmadienį prasi
dės 11 vai. pamaldomis, o po
piet, 3 vai., bus tęsiamą^ para
pijos salėje. •Naujį 'ir gabaus 
ašmehs-Icalbėfojo žmonės laukia 
su įdomumu. P. A.

NEONACIAI NOkl 
L PINIGŲ Iš ŽYDŲ

KARLSRUHE, V. Vokieti]^.- 
Naujai suorganizuota Vokieti
jos nacių partija, pasivadinusi 
neonaciai, pareikalavo iš kelių 
kraštų žydų iki vasario 14 d. 
surinkti beveik 7 milijonus do
lerių ($6-9 mil.) ir daryti fon
dą, kurio tikslas būtų'išlaisvinti 
ūlirdolf Hess iš Spandau kalėji
mo Berlyne, britų sektoriuje.

Rudolf Hess privalo ne tik
būti išlaisvintas, bet žydai pri
valo gauti jam laiko radijo pra
nešimuose. Rudolf Hess yra 8(i 
metų amžiaus. Jis jau atkentėjo 
jam paskirtą bausme ir neo
naciai nori, kad Vokietijos ir ki
tų kraštų žydai padėtų jį išlais
vinti.

— Izraelio karo laivai sunai
kino palestiniečių laivelį su pa
lestiniečiais teroristais.

prie vartų kiemsargis, dairydamasis į gatvę, 
įspėjo:

— Atsargiai, pone! Ties kryžgatvėm ir aikš
tėm patruliai vyrus gaudo.

Tą aš pats greitai pamačiau, ties gatvės 
kampu kažką sulaikė, tikrino dokumentus, o tas, 
palikęs juos patruliui, spruko į pirmus vartus.

— Halt! — suriko sargybinis, metė doku
mentus ir griebėsi už revolverio. Bet gatvėje 
nieko nesimatė. Visi praeiviai staiga dingo tar
puvartėse.

Kiemsargis, gūžtelėjęs pečiais ir nusikei
kęs, įlindo į savo pusrūsį. Aš pasislėpiau už var
tų ir stebėjau pro plyšį į .tušč:‘ą gatvę.

Patrulis pasiėmė numestus dokumentus, įsi
dėjo į kišenę, pasidairė į vieną, į kitą pusę ir nu- 
sispiovęs nuėjo. Iš tarpuvarčių kyštelėjo viena 
kita galva, apsidairė ir peršoko per gatvę į ki
tą -tarpuvartę.

Vsa/ laimė, kad Vilniaus kiemai perereina- 
mi. Per'visą senamiestį buvo galima praeiti, per
šokant per gatves, ir vėl kitame *kieme pasislėp
ti. Okupantai visų perėjimų nežinojo ir vengė 
užklysti į tamsius kaip landynės kiemus. 0 vil
niečiams tie kiemai buvo visas išsigelbėjimas.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS’

1 — Naujienos, Chicago. Ill Thursday, Feb. 5, l‘»81



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
*JU wrinko juo* į vfot^ kuri hebralikai vadinama ArmageaoiT” 

(Apreiškimo 16:16)
• ♦ •

19. Kai kuriose pranašystėse, apibūdinančiose mesijinės kara
lystės palaiminimus, pranašaujama apie atidarymą akių aklie
siems, išgydymą sergančiųjų ir prikėlimą mirusiųjų. Jėzus turėjo 
ir vartojo tokią galybę, taip patvitindamas faktą, kad jis iš tik
rųjų buvo pažadėtasis “ainys”, ir kad Dievas, kuris davė tokius 
puikius pažadus, turi apsčiai galybės juos įvykinti.

Žemiškoji Jėzaus tarnystė buvo labai trumpa ir nusitęsė tik 
per tris ir pusę metų. Jis buvo pažadėtasis “karalių Karalius”, 
vienųk nedaugeliui jo priešų buvo leista nukryžiuoti jį (Apreiš- 
kimol9:16). Tokie keisti įvykiai labai nustebino tuos, kurie buvo 
pripažinę jį pažadėtuoju Mesiju, tuO, kuris turi viešpatauti "nuo 
marių iki marių, ir nuo upės iki žemės pakraščių”. — Psalmė 72:8.

SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart. Chicago, IL 60632

DR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinlk*. 
WedicinM direktorių* 

93t $ Manheim Rd„ Wodctoeeter, ll 
KLANUOS: 3—9 darbo dienomia •• 

<ntra ieitadien; 8—3 vu 
r.l 562-2727 arba 562-272'

‘Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTe

Programos vedėja

• VBL. - 51 2 5W
OR. A B. GLEVECKA>

'.Y O STOJAS iR CHIRURGĄ/
PECIALY81 AKIŲ LIG.’' •

i 903 Wmi iOlrt 5tr«*i 
Valaudoa pasai raaumu'

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.. 
is WTIS stones, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Chicagos 
apylinkės

10:30 yal.

1981 m- vasario men. 14 <L 
8:65 vai. ryto per Hammond 
WJOB radijo stotį bus anglų 
kalba transliuojama Vasario 
16 d. paruošta programa. Tą 
paią dieną 9 vai. ryto East Chi
cago, Ind., prie miesto rotušės 
jus pakelta nepriklausomos Lie- 
.uvos vėliava. Vėliavos pakėli
mo- iškilmėse dalyvaus East 
-nieagos meras Robert Pastrick, 
.Amerikos leg.ono Vytauto pos
to legionieriai, East 
aiiesvO pareigūnai ir 
.ie tuviai.

Vasario įnėn. 15 d.
ry(o bus atnašaujamos šv-. Mi
šios East Chicago, Ind., šv. 
^rancišKaųs įiatuvių parapijos 
oą-nyčioje ir šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje Ga
ry, Ind- 4 vai, popiet šv. Ka
zimieru- parapijos patalpose, 
Gary, Ind., įvyks iškilmingas 
^ie„uvos nepriklausomybės at- 
...UįiĮpo minėjimas su banketu 
-r programa.

ąLios yaldyba maloniai kvie- 
a v.Sds apy.inKės Letuvius da- 

.yvauu šioje diuz.ausioje mūsų 
„autos šventėje. . B. V.

■ •
TUVII, DIRKKTo*

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPI Yf-lA

- GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika S7 Evans

Dail. Jurgis juodis Romo Kaianios pėdomis Aliejus

*

DR. PRANK FLECK AS
0PTOMITR1STA1

KALBA LIETUVIŠKAI '
2611 W. 71 5L Tat 737-514$ j

Cikrmt tku. Pritaiko ikinim u 
^contact

zurinu seuryu creC. ♦
> - ■ j

w 11 ■■M

S U blKLN JrvtlYl Ų
CHICAGOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ 

VADOVYBĖS PRANEŠIMAS

Fasano xo-osics minė-
JailIuS 016 V

JUcau/os nepriklausomybės at- 
ua metų suKaKties mi-

J

Vaa10

inea. 15 d. sekančia

Brighton Parko Lietuviu Mote, u 
t a dT^TT>T rmTri't kiuoo metinis naiiu SuoninKimu^Dr* LEONAS SEIBUTIS kemrtaaiem, va^ai.0

■t vai. popiet Jkneles ixojaiL saiej^ 
45uU so. ląunan Avė.
mos atsiiauKyu, nes yia oa~g

• biį reiKaių aptarti, ir jau la*Kas uz- 
sunoKeci nario auomes. r o susirm- 

/ Kimo Ous vaisęs.
Eugenija Strungys, rast

O u.,
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos ta!«L: 448-5545

p.a^O

H ŠILEIKIS, O. F.
* I’H•»’ NO A f>?ROTEZIS’l a c 

Apautai - Protest! Med. banZJ. . apanm - rroteai Jfed. ban
Cf ***cl*lf Msaite _
• » Aroh Support!) tr t ( , - r

tSM Wart $2rd SU Chįcaga. (p
T»ioh; PRxp.-rc,

Į. Upytės Draugiško klubo metinis su- 
i strinkimas įvyšs penKtadienį, vasa 
lrio.6* d., Aneies ivojaK saicje, 4ouv 
I S. Talman Ave. Praūžia 1 vai. popiet 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti. F o su
sirinkimo — vaišės. ~ A. Kaiys

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 8 d.z 1 vai. 

i popiet Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
j Talman Avė. Nariai prašomi gausiai 

atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir jau laikas užsimokėti 

- nario duokles. Bus ir vaišės.
Rožė Didžgaivis, rast.

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų tr šlapum< 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK 

St Petersburg, Fla. 33716 
TeL (813) 321-4200

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIStvarxa:
io vai. ryto Šv. Mišios DMNP 

oa^nycioje. iJneš Mišias nūs pa- 
vena vos prie paminklo 

-_»u^-eins uz Lxetuvds laisvę.
10:30 vai- ryto šv. Mišios šv. 

. ux-gio netuvių parapijos bažny- 
-Pje.

4 vai. popiet iškilmingas, mi
nėjimas DMNP parapijos di-. 
džioje salėje. Kalbas pasakys 
m^sų žymus veikėjas, Bendrojo 
maltiečių komiteto pirm., Mary
land universiteto profesorius ir 
Madrido konferencijos dalyvįs 
dr. Jonas Genys iš Washingtoii, 
D.C., ir mūsų didelis draugas, 
vienas iš kiečiausių antikomu- 
nistų JAV politikoje, kongresu 
manas John M. Ąshbrook iš 
Jhio 17-ojo distrikto.

Koncertinę dalį atliks solistė 
Aldona Švedienė.

Vladas šakalys, kaip buvo 
skelbta anksčiau, negalės atvyk
ti į minėjimą.

Organizacijos yra prašomos 
dalyvauti pamaldose ir minėji
mą su savo vėliavomis ir visi 
Clevelando ir apylinkių lietuviai 
yra kviečiami gausiai dalyvauti. .

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

Chicagos Lietuvių 1 autinių rimtai pasvarstytų ir užgirių, 
kapmių vauovyoe praneša, 
Kati siais metais sKlypų savi
ninkų metinis susirinkmias 
įvyks sekmadienį, kovo 3-tU. 
dieną, l:3u v.po pietų, Dariaus 
crireno svetainėje^ 4410 Sp. 
Western Ave., Chicago, IL.

Bus pilni pranešimai iš 1980 
metų veiklos, bus priimti nau- tą (charter) pasirašė vienuoli- 
ji sumanymai bei sklypų savi
ninkų patariniąi ateities vaik
iai. Bus balsuojamą konstitu
cija įr taisyklių papildymo 
projektas, nes senoji konstitu
cija visai išsibaigus.

Taipgi bus svarstoma kapi
nių steigėjų pagerbimui pą- 
minklo pastatymas, šią projek 
tas (paminklas) kainuotų apie 
apie $10,000.00 Kąjmės savo 
ižde turį užtektinai pinigų to
kiam prakilniam projektui 
įvykdinti, bet šiuo atveju gal 
iš iždo ir nereikėtų imti, — o 
jeigu ir reikėtų, tai visai ne
daug. Per praeitus du metus, 
kapinės paveldėjo du paliki
mus (wills) sumoje virš $10,- 
000.00. Per daugelį metų tarna
vęs kapinių direktorium, Gus
tas Rimkus prieš mirdamas 
kapinėms paliko $5,000; taip
gi kitas geras tautietis ir L. T. 
kapinių patriotas' Mykolas 
Markus, prieš mirdamas, ka
pinėms 
su virš

i inos.Ąš 
sklypu

Nuo kapinių įsteigimo 1911 
melų, iki dabar jau turėjome 
46-šis direktorius - trustistus, 
Vieni iš jų kiek trumpiau iš
tarnavo, bet buvo ir tekių, ku
rie ėjo pareigas viršaus 50 me
tų. Jiems visiems didelis ačiū.

Kapinių įsteigimo dokumen

ka (11)’„tautiecxU, astuoni (8) 
iš jų yra palaidoti mūsų Tau
tinėse kapinėžse, du (2) palai
doti švento Kazimiero kapinė
se, o vieno, būtent': Michael 
Keidanski, M. D., kol kas ne
suradome, kur jis yra palaido
tas. Jeigu kas žinote Keidans- 
kio likimą, tai prašome pra
nešti Uąjūnių į rąštįn: 8201 S. 
Kean Ave., Justice, IL, 60458, 
tel.-312-458-0638.

GAIDAS - DAIMID
geniausia

•60.5-07

1330-34

t

0R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTMG*

SO. HERMITAGE A MEN I b
TeL 927-1741 — 1742

SO. CALIFORNIA A V ENT t
Telefonas 523-0440

4ODERN1ŠKOS AlR-CONDITIONED KUPLYCIOte

JOSEPHINE KRIŠČIŪNAS irMielam naujieniečiui ir dosniam rėmėjui

( I

✓

pąlikę Jjąpko knygelę 
5-kių tūkstąn. dq|. sų- 
prąšau ir patąriu, kad 
savininkai ši prpjdCtą

Bridgeport© Lietuvių Namų Savi
ninkų draugijos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, vasario 7 d., 1 vai. popie

I 3808 So. Union Avė. Malonėkite daly
vauti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės. 
Kviečia Valdyba.

Stella Kaulakis, pirm.

VICTOR KRAUS 
mirus Miami, Floridoje,

jo žmonai Patricijai bei kitiems giminėms ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

*

Tek: Y Arda 7-3401
KRISTINA AUSTIN

Tek: OLympic 1-1003

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės narei

¥

AMSULAN5O 
PATARNAVIMAS

II 
ši

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

OALTSE.

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti
REORGANIZUOTOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

EAST CHICAGOS APYLINKĖS VALDYBA

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds ?-lx38 -1138

Naujienos, Chicago, 8, ŪL Thursday, February 5, 1981

PERKRĄUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063 FUND

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tek 376-1882 arba 376-5996

EAST CHICAGO, END.
Vasario 16-osios minėjimas
Lake apskrities ALTos sky

riaus valdyba, apylinkės orga
nizacijoms padedant, rengia iš
kilmingą Vasario šešioliktosios 
minėjimą,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOPA, 
1490.kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
felef.: HEmtock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL.60629

DENTURE WEARERS
A major 

advancement j

CUSHION grip!
DENTURE ADHESIVE |

one application holds 
comfortably up to 4 day< 1

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAI HOMb

4533 VV. 71st Street
1410 So. 50th Ave., (Icero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PIJUI ZALNIUI
mirus,

žmonai Marijonai, sūnui Anthony su šeima, dukrai
Marion Tumėnas su šeima bei kitiems gipiinėms ir 
artimiesiems reiškia gilią užuojautą tr kartu liūdi

NAUJIENŲ REDAKCIJĄ ir ADMĮNĮSTIlACIJA

VALERIJAI NAVICKIENEI 
mirus,

dukroms solistėms Prudencijai Biėktenci ir Natalijai 
Aukšto! i c nei reiškia nuoširdžią užuojautą

Lhicagoe 

Lietuvių 

-aido tuvių 

Direktorių 

Lsociacijo*

PHILLIPS - LABANAUSKAS
$3U< So. JL1TUAN1CA AVE.

BUTKUS - VASAITIS

PETRAS BIELIŪNAS •
So. CALIFORNIA AVE, Teh: LAfayette 3-3572

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virpink 7-«67J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4418



SPAUDOS REVOLIUCIJA
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laikraščių pie-

iš kcl'ų sekcijų ir ke- 
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emis

dinimo mašinos galėjo spaus
dint! lik Ueną popieriaus pusę. 
Reikėjo tą patį popierių apver
tus. spausdinti antrąją pusę. 
Gulenbergo laikais nebuvo lokių 

širų. ko kios yra 
rankomis sukti 
s spausdinimo 

spausdina 
stereotype 
presais iš 
popieriaus

Nuo Johannes Gtmfebergo, 
kuris pirmas išvystė rankom?s 

/ rankamų raidžių sistemą 1150 
> matais, didelis skirtumas iš>i- 

vyšlė spaudos pramonėje, |kily
ginant su jos padėtimi, kuri bu
vo prieš 5.31 metus. Gutenbergo * dabar- 
išradimas spausdinlo žodžio ’ 
nuolat darė pažangą s;aud'S 
technikoje, bet d <iesnę pažangą’ 
daro jis dabar.

Senieji lietuviai atsimena, kai 
Tilžėje Mauderodės spaustuvėje 
buvo rankomis r-nkamc’s paski-l 
ros raidės. Tais laikais Maude-; 
rodės spaustuvė spausdino ne-! 
mažai lietuvių kalba knygų, kai | 
caro valdžia buvo uždraudusi į 
lotynišką raidyną. 19-ame šimt-į 
mėlyje laiškus rašydavome ki-» 
rilicomis.
? Mergenthaleris išrado rai
dėms rinkli iinotipą. Tai buv j ! n’mo pr 
padaryta milžiniška pažanga, 
tiesiog stebuklas, kad mašina 
greit renka raides iš tau tikrą 
varinių matricų, kurios atiieja- 

;$ios skirtingas rnid:s vienoje 
eilutėje, vėliau grįžta algai į sa
vo vietą "‘magazine” ir taip be 
pabaigos ta operacija kartojasi, 
sudarant visokias reikalingas 
žodžių kombinacijas. Linolipas, 
laikui bėgant, taip pat buvo pa
gerinamas. Jis ir šiandien tebe
tarnauja. Tada buvo kita, i lino- 
tipą panaši mašina, vadinama 
“monotype”, kuri atliko savo! 
darbą, bet linotipas ją išstūmė | 
iš apyvartos.

Dabar sparčiai einama prie ( m 
ofseto spaudos, tačiau nė didie
ji, nė mažieji laikraščiai dar ne-į 

be linotino. 
kone išimti- 
prie ofseto, 
labiau kom-1 

abu metodai .

dieną atspausti nuo' 
kopijų, tai rotacinė 
spaudžia (iOJMH) kopijų per vie- 

. Iki ir šis spausdi- 
?sas ne taip lengvas 
todėl, kad paruoštas 
puslapis reikalingas 

spausti ant asbesto popieriaus, 
lieti į plokštę, uždėti ant pre- 

c'l !-dro. užtrunka nemažai 
ko. Be to, reikia didelio paty- 
.io ir darbo precizijos.
Iki 196(1 melų laikraščiai bu- 

spausdinami senuoju būdu. 
Po to įvyko nepaprastas spau
dus pramonėje pasikeitimas.

vo greitas spausdinimo metodas, 
bet darbas nebuvo pirmos rū
šies. Po Antrojo Pasaulinio ka
ro ofseto išradimas ir kompiu- 

riai nukonkuravo "‘karštojo 
i talo” raides. Apie 70 procen-

Amenkos laikraščių ir žtir
iu dabar spausdinama ofsetu.
Lengvesnis fizinis darbasgali visai apsieiti 

Komercinė spauda 
nai perėjo tiktai 
Laikraščių darbas 
pilkuotas, todėl t 
reikalingi, kol bus galutinai pri-! 
eita prie ofseto sistemos. Ofse
tas yra fotografinė sistema bei j 
technika, čia veikia kompiute
riai ir kitos sudėtingos priemo-» 
nės. Vietoje karšto metalo rai- bo, nes žirklės, atlieka darbą, 
džių, ko'mpiuteriai renka “šal- Kompiuterio atspaustą 
las raides”.

Plokščių j ų formų

Ofsetas nepakeičiamas rinkti iš
tisus tekstus, pvz., knygoms ir 
panašiai.

Ofseto technika visiškai skir
tinga, bet čia reikalingas paty
rimas, Kompiuteriui, kuris “foto
grafuoja” raides iš juostelės, 
reikia pirma atmušti juostele 
(1 colio platumo) su tam tik- 

Senasis iš metalo raidžių lie-Įrais ženklais- kurie rsiškia ž°- 
n as pareikalaudavo sunkaus 
<inio darbo. Metalas labai šun
is. Raidės ir paveikslai suda- 

o beveik vieno colio storumo 
“lentą”. Laikraščio puslapis 
sverdavo apie 90 svarų. Ofsetas 
nereikalauja tokio fizinio dar-

J

tekstą

džius. O tas padaroma su tam 
tikra renkamąja mašinėle. Kom
piuteris labai jautrus ir sudėtin
gas aparatas. Bet kai jam yra 
paruošta medžiaga, prie jo ne
reikia sėdėti ir laiko gaišti.

Spaudos pramonėje veikia 
dvi konkuruojančios sistemos 
‘‘karštoji’’ ir “šaltoji” raidė (of-

reikia sukarpyti ir sudaryti pus-jsetas)« Linotipo amžius trum-
(letter lupius. Tačiau kai kuriais atve-;PėJa- Xet sunku gauti naujų da-, 

press) spausdinimo metodas iš- jais dienraščiai turi ir problemų seniems, presams, linotipo 
keltomis iki 1 colio aukščio rai
dėmis buvo naudojamas per 
daugiau kaip 500 melų. Spaus-

su ofsetu todėl, kad 
nius darbus sunkiau paruosti, 
tam naudojamas ir

smulk

linotipas.

DE. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius 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 orderi, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

pilnomis spalvomis. Knyga ^ra j 
17x20 colių formato. Jos kaina 
$6,000. ę

Tačiau nereikia manyti, kad 
ofseto metodas pigesnis. Visai 
ne. šis naujas spaudos metodas 
didiesiems dienraščiams sudaro

M. Gudelį, Draugo administra
torių kun. P. činiką. Sandaros 
redaktorių G. Lazauską, Laisvos 
Lietuvos red. V. Šimkų, Margu
čio bendrovės atstovą dr. V. By- 
laitį, Sophie Barčus šeimos radi
jo vedėją ir Aldoną Daukus va
sario 15 dieną dalyvauti Vasario 
16-osios sukaktuviniame minė
jime.
_Sf. Petersburgo IPdfo 143- 

sis skyrius baigė 1980-jų metų 
rinkliavą ir surinko aukų se
kančiai: O. Galvydienė ir J. 
Valauskas >— %>13, O. Kindu- 
rienė — $461, S. Vaškys — 
$368, V. Kriaučiūnas — $300, 
O. Petrikienė 
pienė — $247 
- $130.

Narnai, Žemi — Pi rd« vi mul 
H£AL ESTATE FOR SALI

~ Himil, Žemi — Pirdivlfmrt 
XEAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
_B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSLM O SĖJIMAIS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2F2 W. Cermak Road Chicago, 11L Tel Virginia 7~77*3
— $253. R. Ple- 
ir D. Bobelienė

LP
valdyba

mėn. 1 d. sekmadi

Petersburg^ 
praneša,

— JAV 
apylinkė 
kad kovo 
ni po pietų klubo salėje LB
socialinių reikalų tarybos pir- 
min. dr. A. Butkus skaitys įdo
mią paskaitą, tema “Artcrosk- 
deroze, jos atsiradimo prieža
stys, pasėkos ir galimybė jir 
išvengt?’.

— Lietuviškų sodybų steigi
mo reikalu surinkimą statisti
nių duomenų vykdo ir anketos 
gaunamos pas sekančius asme
nis: A. Armali. V. Gruzdiene, 
dr. II. Lukaševičiu ir J. 
čaitį. Visi 60 m. ir vyresni 
tuviai prašomi tas anketas 
pildyti, nes duomenys bus 
tada tikslūs ir naudingi,
juos suteiks bent 90 šio am- 
žiaus lietuviu.

— Hamiltono lietuvių teai- 
režisuojamas Ele 

vasario 21 d.

Be
už
tik 
jei

BUTU NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ii 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai oar 
duoti. Neaukšta kaina.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY D Ė MES I O 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63td Street
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

didžiausią galvosūkį. Milžiniškų; ras Aukuras
ofseto mašinų statyba kainuoja j uos Kudabienės

> dolerių. Mažesnėje ’ atvyks į Klevelandą ir 7:30 v. ■V.-.'.wa-.-ay.vaw/jaw

Tel. 436-7878 arba 839-5568

milijonus dolerių.
skalėje gal kada nors ir lietu
viškoji spauda pajėgs pereiti į 
ofsetą. Jau daromos pastangos.
Ofseto spauda daug gražesnė, j 
ypač paveikslai aiškesni.

Mikas Šileikis i

vak. DMNP parapijos salėje 
vaidins B. Pūkelevičiūtės vei
kalą Antroji Salomėja painia
vose.

matricų ir ui O jeigu gaunama, 
tai reikia ilgai laukti ir bran
giai mokėti. Todėl spauda šian- į 
dien labai pabrango, ne? tik 
laikraščiai, bet ir knygos- Nese- ________ ____________

! nai buvo atspausdinta Michel- pirmininkė Euphrosine Mikužiu- 
Į angelo Siksto kaplyčios freskos tė pakvietė Naujienų redaktorių

— Antanas Koncė paguldytas 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Turėjo 
širdies priepuolį. *

— Chicagos Lietuvių Tarybos

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
KABLIA .VO/tE.'KRLŽ

5 Si iSt, CMttųjc. UL 60621 e TsL WA S-TlTl 
Didelir pexliinkimaj geroa rūžlet įvtirių p 

MAISTAS B EUROPOS SANDŽLIU

$8.00

1733 So. RALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

$4.00
$3.00

ar

SUSrviENIJIMAS LTETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or- 

zaniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbrij ir kitiems, kurie turn 
darbus dirba ; *

SLA —Išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

ŠI A —apdraudžia pigiausiomis kainomis SLa neieško pelno, 
naras patarnauja tik savišalpos pagrindu. 

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

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

apdraudžia pigia terminuota apdrouda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metami.

vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
apylinkės SLA kuopų veikėjui, jie Jums

Galite kreiptis Ir tiestai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
_ Htw York, N. Y. 10001 

207 W. 20th S4.
Tai. (Ill) 54J-nil

KLA — vaikui 
$1,000

SLA — kuopų 
i savo . _ 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Y AWT
poą cm mow tmjkt

1

Cosmos Parcels Express Corp
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

S5S1 W. Wk St, Chkazo, BL <0629. — TeL WA 1-1717 {

LAFrrSAA 1 
cmhj>r

W1R1 KZLLlO FY MOTOS S 
VEHICLES *< THE U. K

Ucro^ ASK>

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

mento laiptai, porcini, stogai 
ir visa kita

FHTINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenut 

Tel. 776-8505

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie 
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybes popie
riai. Įvairių valstybės formų pildy 
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybes įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare

• . - ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin- 
Įsiaiga, gjems gauti iš WELFARE ir kitų Įstai

gų Įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
lės it kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvied- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū 
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip 
tis asmeniškai arba laiškais.

— Standard Fed. Taupymo 
Bendrovės centrinė

J 4192 Archer Avė., ir , skyriai: 
2555 W. 47 t., ir 6141 
paminės Lietuvos 
somybės sukaktį, 
vasario 14 d. nuo 9 ryto iki 12 
vai. bus duodama kava su ska 
Durnynais. Pirmadienį bus fe- A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
deralinė šventė—G. Washing- 
tono gimtadienis. Visos įstai
gos bus uždarytos.

Daimonda Apeikytė, Bi
rutė Dabšienė, Regina Kungie- 
nė.Vita Polikaitvtė Stas Pau- w y 
tienienė ir Vincas Saras daly
vaus. tarptautinių dainininkų 
koncerte vasario 7*d. Los An
geles šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Užgavėnių blynų balių 
ten ruošia Spindulio ansamb
lis vasario 28 d., 7:30 vai. vak. 
Informacijas teikia Ona Razu- 
tienė. i

Archer, 
nepriklau- 
Ta proga

I 
1

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Income Tax Service
3259 SOUTH HALSTED STREET 

j (Trečias aukštas, įėjimas iš fronto)
CHICAGO, ILLINOIS 60608

Tel. 225-8275
^WBV/AVAVW.W.W.Y?r

i Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
TeL REpublIc 7-1941

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

i ■■ ........................ B

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

—Los Angeles S’v. Kazimie
ro parapija minės 40 metų su
kaktį. Ta proga norima pagra
žinti patalpas iš lauko ir iš vi
daus, taip pat bus įvairūs ren
giniai. Parapijos klebonas yra 
Msgr. J. A. Kučingis.

—Margučio radio valnadėlė, 
švesdaa 50 m. sukakti stato 

a.Antano Gustaičio 4 veiksmų 
tragikomediją Mėnulio užte
mimas. Spektaklis bus balan
džio 11 ir 12 d. Jaunimo cent
re. Režisuoja Darius Lapins
kas.

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
4 kambarių butas; 2 miegamieji, šili
ma, pačius, šaldytuvas. Naujai išda
žytas. Pageidaujama suaugusi pora ir 
mėnesio apdrauda. Nuoma S250 mėn.

Skambinti 778-4351 arba 778-4435

e Mėsos kainos dabar tokios 
didelės, jog karvės melžia žmo
nes- (Edward McKievick)

— Solistė M. Momkienė gie
dos vasario 8 d. per 10 vai. 30 
min. pamaldas Cicerojė šv. An
tano parapijos bažnyčioje. Tuo
jau po pamaldų bus ALTo ruo
šiamas minėjimas parapijos sa
lėje.

—Kr. Donelaičio lit. mokyklų 
tradicinis žiemos balius įvyks 
vasario mėn. 7 d. Lietuvių Tau
tiniuose Namuose, 6422 S. Ked
zie. šokiams gros Vyties orkest
ras. Dėl rezervacijų prašom 
skambinti telef. 598*5323. j

— Penktadienį, vasario 6 d., 
7 vai. vakaro Lietuvių Sodyboje 
susirinks Spaudos klubo nariai 
bėgamiems reikalams aptarti. 
Visi nariai privalo susirinkime 
dalyvauti- aldyba (Pr.)

1M. i I M K U S
Notary Public 

imcome' tax servics
4259 S. Msplawcod. Tai. 254-7*5® j 
Taip pat daromi vertimai, giminių ’ 
iškviatimal, pildomi pilietybės pra- | 

tymai ir kitokį blankai.

HOMEOWN ERgPOUCY
F. Zipolis, Apen* 

W. 95th St 
Evers. P«rlq III. 
40642, - 424-1654

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai ryte 
iki 8 yaL vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d.
Ir pagal susitarimą.

Tfc. 776-5162 arba 776-5161
264V We»t 63rd Street

Chicago, TH. 60629

Limit use of dlswasnar 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use or water 
•nd electricity.

Deal be a Bom

fl — Na :jienos, Cbic&gc, 8, DI. Thursday, February 5, 1981

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą. 
TeJefonuoti 778-8000
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