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RUSAI TREMPIA
ŽMOGAUS TEISESAmerikos Lietuvių Tarybos 40-ojo 

suvažiavimo rezoliucijos
Amerikos Lietuvių Tarybos 

suvažiavimas, įvykęs 1980 metu 
spalio 18 d-, Chicągo'je, Lietuvių 
Tautiniuose namuose, priėmė 
šias rezoliucijas:

Suvažiavimas kviečia JAV lie
tuvių visuomenę sugretinti jė
gas ir bendromis pastangomis 
siekti Lietuvos Nepriklausomy
bės. , ;

Suvažiavimas dėkoja visiems 
JAV lietuviams, Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriams, ir 
bendradarbiaujančioms organi
zacijoms už suteiktas lėšas, įga
liojančias ALT vesti Lietuvos 
bylą ir dirbti Lietuvos laisvini
mo baruc’se.

Tuo pačiu .suvažiavimas ragi
na visus ' tautiečius aukomis 
remti ALTą ne tik Vasario 16 
proga, bet ištisus metus, išski
riant BALFo vajaus mėnesius. 

: Suvažiavimas, išklausęs ir 
priėmęs ALTo pirmininko,- val
dybos narių, iždo globėjų, in
formacijos direktoriaus ir‘sky
rių atstovų pranešimus, reiškia 
jiems visiems nuoširdžią padė
ką už atliktus darbus Lietuvos 
laisvinįmo veikloje.

Suvažiavimas, susipažinęs su 
JAV LB santykių raida bei j’o's 
veikla, taria;' kad ji yfa .išėjusi 
iš savo veikloj ir apimties ribų, 
ir pasidariusi politinė grupe, to
dėl ALTo vadovybė su ją santy
kiauja, kaip, su kiekviena kita 
organizacija ar grupe. . •

Suvažiavimas, išklausęs . val
dybos pranešimus bei suvažiavi
mo dalyvių diskusijas dėl ALTo 
valdybos delegacijos susitarimo 
projekto su JAV LB Detroite, 
laiko,, .kad susitarimo projekto 
turinys nieko nepasako, kad dėl 
aukų rinkimo Vasario 16 proga 
susitarta, todėl jis nesvarstyti
nas tol, kol atsiras konkrečių 
galimumų aukų rinkimo, darbų 
pasidalinimo bei atstovavimo 
JAV įstaigose klausimais susi
tarti ALTui priimtina prasme.

Suvažiavimas paveda ALTo 
valdybai padėkoti visiems, kurie 
jį sveikino' ir šia proga ALTą 
parėmė aukomis.

(ALTo Informacija)

C. DWYER IŠVEŽTA 
Į KATARĄ

DUBAI, Kataras. — Cynthia 
(Cintija) Dwyer pirmadienį 
buvo išvežta į Teherano aero
dromą, kad pirmu Irano lėktu
vu būtų išvežta į Austrijos sos
tinę, Vieną. Kartu su ja turėjo 
skristi ir Šveicarijos ambasados 
pareigūnas.

Aerodrome išaiškinta, kad j 
jai trūksta kažkokių išvažiavi- i 
mO dokumentų. Kada reikėjo j 
išvažiuoti ir parodyti doku- i 
mentą, ji tokio dokumento ne- ' 
galėjo pristatyti. Net policija 
negalėjo jo surasti.

Tada buvo nutarta ją iš- į 
siųsti Į artimiausią Persijos 
įlankos salą, kur buvo Ameri
kos konsulatas. Sprausminiu.

i Irano kariuomenės lėktuvu, 
Šveicarijos ambasados tarnauto
jo lydima, Cintija pasiekė Kata
ro pusiasalį, Dubai miestą, kur 
buvo JAV ambasados parei-, 
gūnas.

Į Kataro aerodromą Cintija 
išlydėjo šveicaras. Manoma, jog 
šveicaras sutvarkys visus kelio
nės reikalus.iki Ciurich&^o iš 
ten isš' Irano-' išsiųstoji raSrkąlė;

’> galės • gaiili reikalingus doku
mentus, kurie padės jai parva
žiuoti į Ameriką.

MIRĖ FOTOGRAFAS, SU
ŽEISTAS SALVADORE

GEN. JONES VADOVAUS 
ŠTABŲ VIRŠININKAMS

WASHINGTON, D.C- — Pre
zidentas Reaganas pasirinko ge
nerolą David C. Jones ir toliau 
eiti JAV štabų viršininkų pir
mininko pareigas. Į prezidentą 
buvo daromas didelis spaudi
mas, kad jis pakeistų ir aukš
tąją karo vadovybę. Konserva
toriai norėjo, kad prezidentas 
pasirinktų nuosaikesnį karį, bet 
Reaganas spaudimo nepaklausė. 
Jis pasitarė su artimesniais

KALENDORftLIS

Vasario 11: IJucijiis, Manta, 
Sveikė, Algirdas,-Valdaitis. -
. Saulė teka 6:52, leidžiasi 5:18.

Oras šaltas, snigs. •

MS

PREMJERU PASKIRTAS JARUZELSKIS, 
ATSISAKĘS ŠAUTI I DARBININKUS
DARBININKAI BAIGĖ STREIKUS, KAI PASITRAUKĖ 

ARŠUS KOMUNISTAS JOZEF P1NKOWSKI
VARŠUVA, Lenkija. -

metu generolas Woj-

WASHING FOX, D.C. — Pra
nešimas buvo paruoštas Carte- 
rio prezidentavimo laikais, bet 
jį liktai pii nvulieiij paskelbė 
prez. Reaganas. Buvęs prezi<len- ■ 
Jas (’.artelis įsakė lakius su-Į
rinkti apie pagrindinių žmogaus' madienio vakare paskelbta, kad 
teisių laužymą. Pranešimas nu- iš premjero pareigų atleistas 
rudo, kad visą paskutinį dešimt- ■ aršus komunistas Jozef Pinkow 
mėtį Sovietai laužo pagrindines ski- Premjero pareigoms paskir- 
žmogaus teir.es, areštuoja žmo- tas
nes, draudžia, laisvą spaudą, ciech Jaruzelski, Pinkovskio ka- 
neleidžia laisvai susirinkti, ne-; bine te ėjęs krašto' apsaugos mi- 
isileidžia naujų knygų, radijo nisterio pareigas, 
pranešimų ir t.t.

Sovietų’, valdžia suėmė prof. 
Andrei Sacharovą ir išsiuntė į 
Gorkio miestelį, kur joks užsie
nietis negali kojos Įkelti. Sovie- 
.ijų valdžia suėmė visą eilę disi
dentų, kurie negalėjo savo min
čių skelbti spaudoje arba dės
tyti susirinkimuose. ’

Dokumentas. nuro;do, kad ir 
Izraelis pažeidžia žmogau;

karo laiką Jaruzelskis pralei
do Sovietų Rusijoje, o kai susi
darė galimybės grįžti j Lenkiją, 
jis grįžo ir tarnavo Lenkijos ka
ro tarnyboje. Kada prasidėjo 
Dancigo laivų statybos darbi
ninkų streikas ir j Dancigo apy
linkes buvo pasiųsta viena len- 

• kų divizija, tai gen. Jaruzelskis, 
’ tuo metu ėjęs krašto apsaugos 

' • minis teria pareigas, tuometi- 
tei- niam. komunistų partijųs sekre- 

sčs, neleisdamas- dešiniojo Jor- ■ toriui Edv. Gierekui sukvietus 
dano upės kranto arabams sava- politinio biuro posėdį Dancigo

vadus, sulaužiusius partijos pa* 
tvarkymus, Pinkovskis su jais 
bendradarbiavo.

Vyravo įsitikinimas, kad bus 
atleistas iš pareigų Stanislovas 
Kania, bet paaiškėjo, kad šitas 
klausimas politiniame biure vi
sai nebuvo keliamas- Kania pa
klausė Pinkovskį, kodėl jis to* 
liau kabinėjasi prie dirbti norin
čių darbininkų, ir tuo pa metu 
laiko provincijų priešakyje par
tijos patvarkymų nesilaikančius 
pareigūnus. Premjeras Pinkov- 
skis pirmadienio vakarą įteikė 
atsistatydinimo pareiškimą, O 
politinis biuras tuojau įpareigo
jo generolą A7. Jaruzelskį suda
ryti kabinetą. Ten pat sekreto
rius Kania dar kartą perskaitė 
instrukcijas* baigti streikus, ša
linti pagrindinius doro elgesio 
nuostaus sulaužiusius komu-

rankiškai, tvarkyti sava reikalų, streikui likviduoti, pranešė, kad (tiistus ir sudaryti darbo sąlygas 
Lenkijos "kariai nebešaudvs i f/kame krašte.

1

MIAMI (UPI). — Pirmadienį 
Miami ligoninėje mirė spaudos 
fotografas Olivier Rebbot, pra
eita mėnesi sužeistas Salvado're. 
33 metų Rebbot buvo ten pa
šiusias Newsweek žurnalo pra
nešinėti neramumų eigą nuo
traukomis. Sausio 15 d. jis ėjo 
su kariuomenės patruliu pro
vincijos sostinėje San Francisco 
Gotera rajone, kuriame veikė 
stiprūs kairiųjų daliniai. Nors 
jis dėvėjo neperšaunamą lieme
ne, tačiau kulka pataikė į neap
saugotą krūtinės sri;į.

Rebbot buvo gabus fotogra
fas, buvęs Nikaragvoje, Irane ir 
Kambodijoje. Sausio 13 d. Sal
vadore nuo žaizdų galvoje mirė 
Pietų Afrikos foto koresponden
tas Ian Mates. Newsweek kores
pondentas John Hoagland ir 
Times korespondentė Susan 
Meisalas, važiavę kartu su Ma
tes, buvo kairiųjų partizanų su 
žeisti.

Huster žurnalo koresponden
tas John Suiyvan dingo be ži
nios praeitų jiiilu gruodžio 29 d.

Prof. Jack J. Stukas sekmadienį, vasario 15 d., pasakys 
pagrindinę kalbą Chicagos Lietuvių Tarybos ruošiamame 

Vasario šešioliktosios sukakties minėjime.

TRECIOJO PASAULIO VALSTYBĖSE 
PASIREIŠKĖ NUOMONIŲ SKIRTUMAI

KONFERENCIJOJE DALYVAUJA 95 VALSTYBIŲ UŽSIE
NIO REIKALU MINISTERIAI BEI DELEGATAI

NEW DELIU, Indija. — Pir- sienio reikalų minisleris N. A. 
madienį New Delhi mieste pra-1 Rolandis pareiškė, kad nesusi- 

rišusios tautos pradeda skirsty
tis į grupes net. konfrontacijai 
dėl dabartinių konfliktų. Jie tu
ri išnykti. Bangladešo užsienio 
reikalu ministeris Muhammad 
Shamsul IIuq buvo' atviresnis, 
lis pareiškė, kad Irano-Irako 
karas ir Sovietų Sąjungos inva
zija į Afganistaną labai paken
kė neįsipareigojusių kraštų sa 

Pakistano ministeris 
apgailestavo, kad 

pradžioje pasi- 
nuomonių skirtu- 
gilina nesantaika

sidėjusioje 95 Trečiojo pasaulio 
valstybių užsienio reikalų rhi- 
nisteriu bei delegatu konferen- 
ei joje pasireiškė griežtai prie
šingi nuomonių skirtumai. Tos 
valstybės dar mėgsta vadintis 
neįsipareigojusiomis, bet tikru
moje jose dominuoja komunis
tiniai kraštai. Konferencija tęsis 
keturias dienas. Ta proga bus 
atšvęsta 20 metu sukaktis.

Nors konferencijoje nutarta 
nekelti nesantaiką keliančių 
klausimų, tačiau jau pirmąją 
konferencijos dieną tie klausi
niai kilo. Kubos ir Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacijos dele
gatai pareiškė, kad nepavyko 
išspręsti Persų įlankos klausi 
mų. Indijos premjerė Indira 
Gandhi savo kalboje apgailesta
vo brolžudišką karą tarp Irano 
ir Irako, Jis liečia ar skirsto Tre
čiojo Įrašaulio tautas ir didina 
konfliktą. Prie jo prisideda, ir 
kitos valstybės. Vardan laikos 
ir žmonijos ateities-, ji kreipėsi 
į kariaujančius grąžinti savo 
jaunus vyrus į namus.

Pirmąją konferencijos dieną Į 
kilo disputai ir dėl Afganistano; 
okupacijos l>ei Vietnamo inva-

Kambodijąi Jugoslavijos 
ižą reikalųvo, kad oku- 
kaiiuomrnė-būtų iš šių 

Jones, kurį buvo paskyręs buv. j kraštų atitraukia, fečiau So'vie- 
prez. Carteris- H. Brown, buvęs (tų Sąjungos neįvftĘtlijo. Prem- 
Carterio krašto apsaugos sekre 
torius, glaudžiai su generolu D. Nehru buvo’ vienats; iš politiškai 
Jones visą laiką bendradariiia-. nc^ųsįrišjisi4} ;kę^ų sąjūdžio 
vo. Gen. David C. Jonės yra steigėjų, 
aviacijos generolas. Dabar jis Afganistane, visai nepaminėda- 
vadovauja visai krašto gynybai.’ mst Sovietų Sąjungos. Kipro už-

— Riisai kaltina ČIA teroro 
veiksmais, bet neturi įrodymų 
tai patvirtinti.

t

zijes į 
dclegac

žmonėmis karo vadovybėje ir 
nutarė štabų viršininkų pirmi-’ 
ninku palikti gen. David C. ■ pneinė

jerė Indira?Gandhi|jkiirios tėvas

apgailestavo įvykius

jūdžiui.
Agha Shahi 
konferencijos 
reiškė stiprūs 
inai, kurie
tarp konferencijos dalyvių. Nors 
jie paliečia Pakistaną, tačiau 
prašė jų konferencijoje nekelti.

MARIJUANA NUDAŽO
BALSO STYGAS

j Lenkijos darbininkus, .'šitos ge
BE REIKALO jnerolo Jaruzelskio pareiškimas

r-, > - ' i- -j 'visa streiko eiga pakreipė kit.Darbo apsaugos biuras išleido ' 1i j - » i i r- - linkme. Netrukus buvo privers-studiia tikslu kovoti su išmoka-1 ... 1
■' i • a-i v atsistatydinti sekretorius Emenus be reikalo sumomis be-*:..,,, , - , . ...i i- No. > ■- Gierekas, o vėliau jis išmestaderbiams,-Studijoje tvirtinama; ■ . J

t i m- ' ix. -A- ' ;x ■ is lenku komunistu, nariuos pčkad Illinois valstijoje pernai is-. . • v - f J- 1
. .. -. v Ai-’ i-iš, ' htmio biuro ir is centro komimokėta yirs H). >■ irtu i jonų dole

rių visai nereikalingai; Ypač yra
ryškios šios, pdi^i jos U; ’ .p Sekretorius Karria premjeru’
- $.'»8 Driitįjonai ;išmc/kėti dar- Pinkoyskiui' Įnivo Įsakęs rasi 

bininkamž, --kurie'’’pą-lyk pūsi- bendrą kaitra su organizuotai 
traukė išąrĮąrlavvjctėsJbe rimtus darbininkais, bet premjeras ik 
priežasties; T. paskutinės dienos ieškojo pru

1 L.rnlil'iįohč išmokėta dhr- darbininkų visokių’ priekabių 
bininkamšy , kurie biivo atleisti. Vietoj pašalinti čekoslovakijo: 
iš darbo iĮėl blogo elgesio-• [pasienio" provincijų komuniste

• $3.3-.ęifilrjjcmė/išmokėta -dar- j - 
bininkamšū kurie atsisakė dirbti - • 
jiems paskirtą darbą, y

g' — -------------------------—

GRIPAS VARGINA 
ILLINOIS' GYVENTOJUS

SPRINGFIELD, III. Svei
katos departamento kalbėtoja 
Mary 1 luck pirmadienį pareis 
kė, kad BaOgkoko’ ir Brazilijos 
gripas vargina Illinois valstijos

, gyventojus. Jie pasireiškia bend 
i ru sąnariu skausmu, skaušmin
i *• *

! ga gerkle, kosuliu ir tcmperatū
I ros pakilimu. Gripo pavadini- 
> mas kilo iš vietos, kurioje buvę 
atrastos to gripo bacilos.

. Priemones prieš gripą yra to.- 
pačios: naudoti aspiriną, gulėti 
gerti daug skysčiu, galimai dau 
ginu vaisių sulčių.

Pradžioje buvo manyta, kad 
zyriausybės priešakiu bus pasta
tytas gen. M. Močar, bet kiek
vienam buvo aišku, kad jis su
kels dar daugiau nesusipratimų 
,ir organizuotais darbininkais. 
Visiems aišku, kad Lenkijai pir- 
non eilėn reikia atstatyti darbo 
sąlygas, kad visi turėtų pakan
kamai duonos ir mėsos.

Antradienio’ rytą iš Jelerua 
Gūra apylinkės gautas praneši
mas, kad darbininkai-, pakeitus 
jepageidaujamą premjerą, suti
ko grįžti j darbą. I.ešek Walesa 
ism niškai nuvykęs Į Katovice 
'.riti, pasitaręs su organizuotais 
lafbininkais, jiems patarė tuoj 
grįžti j dartJą- Visus kitus rei
kalus jis prižadėjo sutvarkyti 
teismo keliu.

Generolas Jaruzelskis laimė
jo lenkų širdis, kai jis atsisakė 
"sakyti lenkų kariams šaudyti 
i Lenkijos darbininkus.

— Tass agentūra kaltina ČIA. 
terorizmu Italijoje ir Ispanijoję.

EAU CLAIRE, Wisconsin. —I 
Gydytojai nori nustatyti, ar 

marijuanas nikymas pakenkia 
dainuojančių žmonių balsui. 
Tuo tarpu specialistams pavyko 
nustatyti, kad marijuanos rūky
mas balso stygas nudažo mels 
vai tamsia spalva- Tsrinėjimai 
tiktai pradėti. Nustatyta, kad 
marijuana nei kiek neatsiliepia 
j balsą. Kas turėjo gerą balsą 
prieš marijuanos rūkymą, tai jį 
turi ir rūkymo metu.

Lieka ištirti, ar melsvai tam
sios stygos laikui bėgant nepa
keičia l>also. Vedamuose tyrinė
jimuose 10 dainininkų nieko 
nerūko, 14 rūko marijuaną, o 
1 L. rūko paprastas cigaretes. 
Specialistai per dešimt metų 
nori nustatyti, kaip rūkymas at
silieps į bals^. . i y

Balti ne tiktai vidurvakariai, bet pilna sniego ir ledų visa Niagara Falls 
sritis, kaip galima matyti Šioje nuotraukoje. .

teir.es


MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVUSIUS

sumanė palaistyti tavo darže
lį ir nuėjęs pas rašytoją pasi
skolinti kibirą. Tas gi atsakė:

- Negaliu tamstai skolinti. 
Jei norite laistykite kiek 
te, bei mano darže.

n<»ri-

Tarybinė matematika
Nėra lygybės

I. e'uvcs nr.riematikos moky- tik valdžia, kuri atima piliečių 
loja' kalbasi tarp savęs ir apgai- tin tą ir pasidalina. Mokykloje 

kad, atėjus sovietinei to, e-ą, nereikia mokyti.
suma, ėjų galimybės! šaknies traukimas irgi atkrin- 

ki.".a. Esą. matemati- ta, nes KGB rauna su šaknimis

leslaūja.
vuldžral. 
ižri'rbli

?.a fa p sup -astmtj. kad belikcf visus liaudies priešus. Laipsnių 
fix du veiksniai: sudėtis ir dau-; kėlimas taip pat nereikalingas 
gyba. j — lai atlieka partija.

Atimti ir dalybą praktikuoja '--------------------

tai visoje Persijoje nebūtų užte
kę turtų...

Gydytojas ir šachas

Kadaise persu šacho rūmuose 
buvo gydytojas- šachas jam mo
kėjo gerai, iki patarimai ir gy
dymai buvo sėkmingi. Bet kai 
senatvės ligos pradėjo kankinti 
šachą, ir gydytojas jam nebe
įstengė pagelbėti, tai valdovas 
ėniė jam išmėtinėti:

Apdovanojau tave per tiek 
metų gėrybėmis ir turtais, o tu 
nepajėgi dabar manęs išgy
dyti !

į tai gydytojas atsakė:
— Mokėjai man, karaliau, už 

mano žinojimą. Bet jeigu būtum Į ir skaitykite, 
mokėjęs už ta, ko aš nežinau, Praėjus kiek laiko anglas

« * ♦
TUO PAT ATMOKĖJO

Prancūzų . rašytojas 
Karr dS&f — 1960) 
Nicoje, šalia turtingo 
kuris turėjo didelį 
nų. Kaita jis kreipėsi 
kaimynų, prašydamas 
linti vienų knygų

Jean 
gyveno 
anglo, 

knygy- 
į savo 
pasko-

A n gi a s at-

- Negalini Esu įpratęs 
kam knygų neskolinti, 
gu norite, ateikite pas

nie-
Jci-

mane

mokėjęs už tą, ko aš nežinau,

Vis vien rytai ar vakarai, 
Ar priešai ar draugai, . 
Ką aš darau, darau gerai, 
0 ką kiti — blogai.

Ar aš vedu, ar aš skirtuos, 
Ar tiese gyvenu,
Į kitą spjaudamas gėriuos, 
Gyvenimo menu.

Aš po savos,kalbos gražios, 
Jaučiu marias jėgų, 
0 kai kiti tik prasižios, 
Jau aš ir užmiegu....

Kada eiles aš parašau, 
Žavu ir man ir Tau, 
0 kai kiti . . . Atsiprašau! 
Aš jų nei neskaitau.

Tik aš, tik aš pasaulyj šiam, 
Šviečiu

Šėtono

mintim gilia, 
tik užkamšyt plyšiam, 
katile . . .

Antaans Gustaitis

Du plėšikai įsilaužė j ameri
kiečio bankininko vilą. Surišo 
jie bankininką, užkimšo jam 
burną ir pasodino į foteli, o pa
tys pradėjo darbą prie nedega
mosios spintos.

Padirbėjęs gerą valandą, jau 
visas suprakaitavęs, vienas tų ' 
plėšikų ir sako:

— Žiūrėk, turtuoliui visada ! 
gerai išeina! Jis sėdi sau fote-j 
lyje ir spokso, o tu, vargšas 
žmogau, kamuokis prie tos pra-; 
keiktos spintos..

* * ♦
AIŠKI PRIEŽASTIS

— Miela-s pone, praeitą sa
vaitę šioje krautuvėje aš pir
kau patinėliui lakštingalai 
patelę.

Tamsta ne
patenkintas ja?

Ne. Tik nežinau kas nia- 
patinėliui pasidarė. Visiš-

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvuži

no
kai nustojo giedoti.

— Turbūt
noje klėtkoje?

— Na, žinoma, vienoje klėt-i T . . , ., . J ,. i — Labai svarbu. As rengiuosi
koje. kaip gi kitaip galėtų’ 
būti ?

— Man visiškai aišku. To
kiose sąlygose jis negali gie
doti ir būti linksmas,—- paaiš
kino krautuvininkas.

laikote abu vie-

IŠGYDOMA LIGA

RAŠYTOJAS IR PLĖŠIKAS

— Gerai, kad tu atsiradai, 
Maiki, aš jau tavęs ieškojau.

— Ar jau taip svarbu, Tėve?

Sveikatos minįsteris aplankė tai jiems galvas nukapočiau.

man rašo, kad visko turi, prašo 
net pinigų nesiųsti, žinoma, vie-j 
no dalyko neturi, tai laisvės, j

— Kitaip rašyti jie ir negali, 1 
Tėve. Geriau būtų ,kad neva
žiuotum. Dar į psichiatrinę gal:

eiti Į Vasario’ Kitos minėjimą 
Chicagoje. Noriu, kad ir tu ei
tum. Aš, kaip generolas, kardą : patekti smegenims išplauti, 
prisikabinsiu, bus taip, kaip 
reikia-

— Ar manai kautis, Tėve ? j šcšioliktc'sios minėjimą Marijos
■ — Ką gali žinoti? Jeigu bie*'aukšt. mokyklos auditorijoj va- 

iuvos priešai sukeltų triukšmą,/ sarj0 jg diena.
I

• — Dėkui už patarimą, Maik:. 1 
j Mudum važiuosime į Vasario i

silįniiSi^^dlirij^B^i- ' Nekali 'taip, Tėve, Męs' Minėjimą rengia Amerikos!
kalbant jam su direktorium į-turime protestuoti prieš 'Lietu- • lietuvių 1 a’fyba/ir visos aukos 

išgvdvtas pacien vos okupantą kultūringu būdu, lurės ®^i ALTui. Mes visi turi-kabinetą įėjo išgydytas pacien- vos okupantą kultunngu budu, T .
tas, kuris prieš apleidimą tos 1 bet ne galvas kapoti. Tu, Tėve,;,ne prisidėti prie Lietuvos by- 
istaigos, norėjo padėkoti užj paskaityk Sibiro tremtinės die- los> skalauti, kad okupantas 
įlobą. . įnyną. Tau širdis sudrebės. Pa- pasitrauktų js pavergtųjų kraš-

—Na, ir ka? Ar gerai j uinsĮ matysi, kai Jakutijos saloje, pa-. ant visados
čia buvo?—klausia ministerijoje šalčiausioje Sibiro srityje,! — Tai 'gerai, j Maiki. Lik

— Duok Dieve, taip kiekvie- tremtinius atvežę, tarp ledynų j sveikas.
mun. Tamsta irgi nesiri
būsi greit išgydytas!

— Tiesą pasakius, aš
sveikatos ininisteris.

— Tai nieko ypatingo.
manydavau, jog ,ė«su prezi
dentas. >

iciKvic-: a- •> *• i

ūpink. Plieka 20-čiąi metų kalėti.; Su- ’

NEBUS KUR EITI

esu

Marquette Parku g; 
guogis. Jis turėjo, 
drauge našliuke 
lankydavosi kiekviena 
ra. Karta jo draugas klau
sia :

Kodėl tu nenpsivedi su 
!a našliuke?

Buvau n?an s H pa 
ti, bet vėl pagalvoju, na. 
kur aš tada vaikščiosiu ’ 
ra is a tsakė >e n 1 >e rn is.

AIŠKU

šalusius lavonus sumeta į krū-; 
vas ir palieka. Kas dar lieka gy
vas, ledo luituose ieško' užuovė
jos, kai temperatūra siekia 60-70 
laipsnių šalčio... Ten nėra nei 
miško, nei medelio' lūšnelei pa- 
sistatvti- Be to. dar verčia kirsti 
2 metrų ledo storumo aketes žu
vinis gaudyti. Daug lietuvių ten

yveno vien numirė iš bado ir šalčio. Tik lai- 
vienintelę

( pas kurią'daktaras padėtį, pataisei Bara-i 
vaka- kus tremtiniams pastatė, bet. jie Į 

nebuvo šildomi, nes nebuvo kuo j 
šildyti.

— Tai negirdėtas Sovietų žiau
rumas, Maiki. .

Taip. Tėve. Ir pačioje So-

mei, atvykęs vienas geraširdis Į

Magaryčios

— Ar Tamsta manai, jog il- 
eai būti susižiedavus via geras 
dalykas?

— Aišku. Kuo ilgiau vyras 
būna susižiedavęs, tuo trumpes
nis jo šeimyniškas gyvenimas.

• Modernus teologai ginčija- 
’ si. ar Adomas yra pragare, kad

kai sugriuvo poli-Į suva]^ė obuolį, ar ka'd išaugino 
Kainą, nužudžiusį Abelį?

• Dabar kartais reikia ma
žiau taiko apskristi aplink pa-

! šaulį negu nuvažiuoti į darbo-

IT’S AMAZING!
n?OY TH£ tA’nrj 
vjero ’Pc*t>olA

"urrtF 
REWARD“... S'MCT 
IM FA^VY DAYS < 
TU^v \YTpc | 
GWtSI 'TO GOOD "

AS 
RFvva<?Q ROR 
TRFQ O2K<xxrr’

^AuyBow Rgch, nfhwsl'Rocf 
FcamrTiom cf UTam.... IS So
t ARGE TPU U-S. CAPlTOl-
COUVŪ BE

rJouGH Arės, 
TBUOS AMO 
Meat* Susses 
inThS u.$.ą.

Rapid vwling of a windmill 
CAUSEO R1B CURRENTS TRAY
VljTENCHEb ROOF OFF A 8ARM 
ZO A\nAY'. _

bet A vietų Sąjungoje jaunimas labai 
! neramus. Idealų tuštuma baisi.
Nusivysimas.
tiniai mitai: komunizmas, leni
nizmas, marksizmas. Komunis
tams žmogus tiktai darbo būty
bė, kuris darbu save kuria.» 
Marksas tvirtina, kad žmogus viete 
turi galutinį tikslą gyventi be- j 
klasėje visuomenėje, vadinasi, 
visi žmonės turi būti komuhis- 
tai ir tik viena partija- Todėl 

. siekiant to tikslo, jiems visos 
priemonės yra geros, net geno
cidas tiems, kurie nesutinka su 
komunizmo idėjomis.

Kodėl, Maiki, Sovietų Są-į 
slepia nuo* Vakarų? 
Tėve, kad So v. Šą- 
tikras chaosas. Visi 
stiliaus penkmečiai

ir vistiek

prisideda 
išvaizdos.

• Tikras draugas yra tas, ku- 
; jus gerai pažįsta

lieka draugu.
• šypsena daug 

prie jūsų sinmatiškos
• Jaunos mergaitės naudoja 

kosmetiką, kad atrodytų vyres
nės, o jų motinos — kad atro
dytų jaunesnės.

• Vienas juokdarys sakė, kad 
žiovulys yra geras dalykas, nes 
leidžia vyrams savo šeimoje rel-

junga viską
— Todėl, 

jungoje yra
i jų Stalino
( nuėjo velniop. Maisto trūksta, <y
; kai visko trūksta, išauga juo- karčiais prasižioti.
' doji rinka, kuri žudo valstybinę 
! ekonomiją ir kuria slapiąją. Iš- 
, nauxlojimas nežmoniškas. !*av., 
' už amerikiečiu siunčianras do- J *vanas giminėms lupa negirdėtus 
mtflus.
luptu. K *

kad daugiau dolerių iš- 
Tremtinys Zinovieva*., 
“Bedugnės viršūnė’’ au- 
Ivirtiną, kad komuniz-torius, 

dvasiškai Sunaikino rusųmis
tautę Ne vien tik rusų, bet nai
kina h* kilų tautų (autines bri 
dx asines savybes — gerutną. 
nuoširdumą ir žmogaus kil
nu Ui ą. - »:•

Tu, Maiki, man akis alida- 
. iri. ,\š dar norėjau 'įkristi j Lie
tuvį savo giminių aplankyti. Jie

• Juokilarys Bob Hope- ka
daise pareiškė, kad Sovietų Są
jungoje yra daug televizijos 
aparatų, tik ne žmonės žiūri į 
juos, bet jie į žmones.

a Mbters piktumas yra kaip! 
vasaros audra: smarkiai prasi
deda. bet ilgai nesitęsia.

• Dabar daug kas teisinasi, 
kad neturi laiko knygas skai
tyti, bet tyli apie spoksojimą į f 
tcle^zijos ekraną.

• Lietuvių priežodis saku: 
“Atitiko kirvis kotą”. Kai kotas 
netinka kiiAiui. tai išmetamas 
lik kotas.

Niaurioj gyvenvietėj sielų ; ;•
Buvo teisiami velnių
Du nusikaltėliai, sunkių nuodėmių pilni,
Kartu į teismą atvesti:
Plėšikas (nuo rankų jo nevienas žuvo,
Už ką į kilpą jis pakliuvo), 
0 antras buvo rašytojas .žymus, ’ 
Jis skleidė savo kūriniuos nuodus, 
Mokėjo vilingai gražbyliauti
Ir jaunimą nuo daro kelio atitraukti.
Jis buvo kaip sirena apgaulingas
Ir kaip gyvatė pavojingas.
Teismas pragaro yra skubus;
Nėra ten bereikalingo uždelsimo.
Per minutę pasiektas nutarimas,
Kurs buvo gana žiaurus.
Ant grandinių geležinių pakabinti- 
Du didžiausi katilai;
Į juos kaltininkai įsodinti,
0 kad nepabėgtų, prie grandinių prirakint/.
Po plėšiko katilu malkos pakištos ūmai.
Liuciferio užkurtas laužas,
Pučiant vėjui iš jo burnos,
Pakėlė tokį karštį pragaro liepsnos, 
Kad katilas paraudo nuo kaitros.
Rašytojo bausmė atrodė švelnesnė iš pradžios;
Po jo katilu ugnis vos tik ruseno,
Bet kuo toliau, tuo daugiau ji atsigavo;
Per amžius ji kasdien stipriau siautėjo.
Gi po plėšiko katilu ugnis pamažu silpnėjo, 
Pagaliau užgęso ir jis jau nieko nekentėjo.
Plėšikui užvydėdamas ir palengvėjimo nematydamas.
Rašytojas pradėjo šaukti, kančių neišlaikydamas j 
Kad dievai nežino teisingumo
Ir nepažįsta mielaširdingumo,
Kad jis yra pasižymėjęs didele garbe,
Kad buvo nuolat savo darbe,
0 jei rašydavo gal kiek laisvai, ’ , .
Tai už tai nubaustas perdaug žiauriai; ...-t
Kad jis nėra daugiau už plėšiką nusidėjęs;' 
Vienok daugiau už jį jau nukentėjęs.
Čia su papuoštais gyvatėmis plaukais,
Su apkruvintais rankose rimbais,
Iš trijų pragaro pasižymėjusių velnių
Prie katilo atbėgo vienas jų.
“Tu, nevidone”, sako jis piktai,
“Tu nesupranti, kaip visiems žalingas tu buvai.
Be reikalo dievams tu priekaištauji
Ir sau vienodo su plėšiku likimo reikaliauji.
Savęs lyginti su juo tu negali ;
Jo nusikaltimai prieš tave yra visai menki.
Jis žiauriai plėšikavo
Tik tol, kol žemėje gyveno.
Gi tu... Jau tavo kaulai supelėjo,
0 saulė nei kartą neužtekėjo,
Kad neapšviestų pasėkų tavo piktos veiklos,
Kuri dar ilgai žmones į nuodėmes vilios.
Tavo kūrybos nuodai ne tik nesilpnėja, 
Bet nuolat vis daugiau stiprėja.

- Tik pažiūrėk į tą bėdą, z
Kurią esi savo kūriniais sukėlęs.
Štai vaikai, savo šeimos gėda,
Į nusikaltimus įsivėlę 1 r -
Ir tėvus, draugus apvylę,
Kas užnuodino jų protus ir jausmus?
Jie iki mirties moraliai sužaloti bus.
Kas išjuokė, kaipo pažiūras kvalių,
Vedybas, šeimą, dorą, autoritetą vyresnių, 
Priskirdamas jiems įvairių ydų?
Ar ne tu sugyvenimą žmonių ryžaiši suardyti
Ir gundei juos valdžios nebeklausyti ?
Tu į patrauklias formas ištvirkimą apvilksi
Ir jaunimą Į šunkelius savo raštais pasukai.
Ir štai, suklaidintas tavo raštais,
Visas mūsų kraštas
Pilnas plėšimų, sukilimų, 
žudynių bei ištvirkimo,
Ir privestas prie pražūties.
0 tu dievu malonių dar šaukies.
Už žmonių ašaras esi dažnai tu atsakingas, 
0 tavo raštai dar ilgai bus kenksmingi.
Tad gavai, ką nžsitarnavai.
Nes daug blogesnis už plėšiką tu buvai”.
Taip velnias jam paskutinį žodį tarė
Ir jo katilo dangtį su trenksmu uždarė.

Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo
vą, 217 psl., gaunamos Naujiense. Kaina $3.

• šias magaryčias užbaikime | Ir džiaugiuos, kad neliko kitų, 
dvigubu ketureiliu:
Ir nuspjovęs į auksą ir plieną
Ir į chanas Jungtinių Tautų, 
šiandien Vienas valdau save 

[vienį

Tik stebiuosi, j kų aš čia vystaus, 
Išsikas iš turto ka£ų- 
Ruds jaunystėj buvau pianistas, 

f O pasenęs į mvdj lin’ų .. (A.)
PastĮytė
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JUOZAS ŽEMAITIS

Algimanto S. Gečio pamokslas
Gavęs paskutinį Dirvos nu- šiek tiek stabtelėję- 

merį, visai netyčia atsiverčiau 
jos šeštąjį puslapį. Čia pat švy 
stelčjo Ijaiik-ai Dirvai skyrius, 
greta pašto dėžutė su jskren- 
dančiais ar išskrendančiais iš 
jos laiškais, o po jos, kiek pa. 
riebintomis raidėmis, kreipi
masis į redaktorių — Gerbia
mas Pone Redaktoriau, žino
ma ir su dvitaškiu.

Tuoj permečiau akį per vi
są puslapį, ir gerokai nustebau. 
Laiškas redaktoriui tiesiog my 
lięs ilgumo ir užimąs net visą 
pilną puslapį — penkias peti
to. skiltis. Jo apačioje iškilu: 
parašas (pagal amerikietišką 
stilių) ,irgi taip pat pariebinto- 
mis raidėmis —Algimantas S. 
Gečys. Q po to parašo, žinote, 
ką pastebiu? O gi Laidotuvių 
Įstaigos skelbimas! ..Kodėl tas 
redaktoriui laiškas buvo paryš 
kitas Mažeika & Evans laido
tuvių direktorių skelbimu, ta* 
dar ligi dabar nedasikvošėjau.
Pasišvaistęs po viso puslapio 

plota,tuo j griebiausi už turinio, 
nes staigiai dingtelėjo mintis, 
kad ponas Gečys, pagal jr 
įgimtą . polinkį, bene kam

L

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

mo galiu tik tiek pa:akyti, 
kad p-nas Gečys, .atrodo, visai 
mažai težinąs apie šį prancū-

nors vėl mėgins kailį išvanoti. • kišką imperiją, dar
■ z • Į

Neapsirikau. Išplakami 2 ma
no uažįstami ir abu nemenki 
Dirvos bendradarbiai—V. Mes 
kauskas ir Antanas Juodval
kis.. O tas išplaukimas taip 
pradedamas:

“Š. m. sausio 15 d. “Dirvos” 
skiltyse tilpo Vytauto Meškau
sko ir Antano Juodvalkio kri
tiški sįraipsniai dėl JAV LB 
Krašto valdybos .1980 m. gruo_ 
džio 12 d. aplinkraščiu kreipi
mosi j bendruomeninius vie
netus ir lietuviškąją bendruo
menę gruodžio 21 d. pasimels
ti už lenkų tautą.”

Po tokio pirmo sakinio 
skaitymo, tuoj supratau 
ist Hund begraben’’, nes 
tų Dirvos korespondentų 
voje parašytus straipsnius 
buvau rūpestingai perskaitęs.

neliu maldos —“Dieve, apsau
gok Lenkiją nuo Raudonosios 
Armijos įsiveržimo ir suteik 
Lenkijai, Lietuvai ir visoms 
rusų pavergtoms tautoms visiš 
ką laisvę ir nepriklausomy-1 
bę” papraibomis šoktelėjau 
per visas puslapio pastraipas, I 
kurių beveik kiekviena gana 
ilgoka (o jų iš viso net dvy li-j 
ka), nes suabejojau savo kan-{ 
trybe ta pamokslą ištisai per-’ / 
skaityti. Tuoj pat supratau,! 
kad tos maldos už lenkų tautą 
kūrėjai yra Lietuvių Bendruo
menės vadovai, žinoma, nieko 
nebūtų galima primesti, j<i 
mes neturėtume nei lietuviš
kų parapijų, nei lietuviškų kiui 
nigų. Bet, kadangi jų yra aps
tu, tai atrodo, kad p-nas Gečys 
ir čia kiša nosį ne į savo “stu- 
bą”.Bėgiojimas po klebonijas,į 
tarimasis su ryškesniais mūsų’ 
visuomenės asmenimis ir pa-’ 
sisiūlydamas lenkam paadvo-j w 
katanti,visiškai užmirštant ką’ 
lenkai lietuviams istorijos bė- suPrahk ~ 
gyje yra padare ir, reikia tikė
ti, kad rusų imperijai 
vus ir lenkams sukūrus len-1

daugiau!Je atsikuria ne vien^ karl<t ina 
pridarvs,"po-jtytas nauj°sios Lenkijos res- 
jokiu ’ būdu! Publikos (sugriuvus ~ rusiškai 

į imperijai) žemėlapis, kuri, 
reik tikėti, ne vienas lenku in
teligentas garbina.
lapiai yra šiek tie 
vieni jų jau tikrai 
kraštų pavergimo 
persunktų o kiti — šiek tiek su 

t siaurinti, bet į visus įeina Uk
raina, Gudija, visas Pabaltijis 

j ir beveik pusė prieš Antrąjį Pa 
•! saulinį karą buvusios Vokie-

fc A

rusų ir vokiečių.
Kai tik užkluvu už lietu- 

su<»riu-i — lenkų santykių nagri- 
Į nėjimo, tuoj mano pasąmonė-

da- 
pa- 
ne-

zų ir vokeičių ginčą. Viena, 
tai tų dviejų tautybių ginčas
yra ne dėl Alzaso, bet dėl Al-' sukėlusiems žaidimams, 

šios bešnekučiuodami

. j f ; ’ - i- ' -

JAUKI VAKARIENĖ KARIBŲ JŪROJE
Rašo VLADAS RASČIATSKAS

Pasibaigus linksmiems, juoko visą valgyklą- Prie kiekvieno 
visi stalo pasodindavo po aštuonis.

rinkomės p Ant lietuvių užimtų stalų buvo 
didelę valgyklą, kurioje buvo' daugiau stiklų. Vieni pastebėjo, 
paruošti stalai visiems kelei-» kiti nežinojo, kuriam tikslui bū
viams. I vo tie stiklai. Netrukus ant lie-

Daugclio dėmesį atkreipė dvi tuviu stalu atsirado šampano ir

per- 
“wo 
abu 
Dir- 
jau

jie mums blėdies 
no Gečio misija 
negirtina.

šia proga man 
nė vienas tikrai 
kas lenkas, kuris 
komunizmo iš savo tėvynės, ir 
turįs lenkų kariuomenės ma-; 
joro laipsnį ir, priedo, dar du 
aukštojo mokslo laipsnius, čia, 
Amerikoje, gamybinėj ir pre-į ‘ 
kybinėje kompanijoje užimąsį 
gerokai apmokamą ir gana;5., 
aukštą vietą, man su juo besi.l ^Iš
kalbant ir palietus lietuvių — 
lenkų santykius, visada mė- laisvajame pasaulyje 
gindavo mane įtikinti, kad lie 
tuviai neprivalėtų 
Liublino unijos, nes tik lenkai mane verčia tam ponui 
lietuvius sukultūrino ir tik Įen teisingas lietuvių i 
kai turi teisę juos globoti ir apjį Vilnių, kaip lietuvių sostinę, 
ginti nuo didžiųjų kaimynų,

tuoj prisimi- 
inteligentiš- skirtingi: 

besotišku 
gobšumu

P-no Gečio gėrėjimasis 
gĄ’venan;

■ čių lenkų nuoširdumu ir ge- 
pamirštii rais jų norais, kai anie kur 

pri- 
pretenzijaš

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujiena; 

savo asmeniška dėmesį, gerai su jomis susina 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

tai tenka tam ponui ponui pri
minti, kad jis visiškai nesusi- 
gaudąs lenkų ambicijų ir jų 
siekių orbitoje. Rėmimasis 

I Dievo žodžiais, kad priešams 
! reik atleisti, jai jie tave ir nu
skriaudė, tai pamokslas tik 
kaimo bobelėms, kurios nemo 
ka nei skaitvti nei rašvti. O 

J gal p.nas Gečys? beieškoda
mas glaudžių ryšių su lenkais, 
jau yra pilnai įsitikinęs, kad 
visame istorijos netrumpame 
laikotarpyje tie ponaičiai, ne
žmoniškai skriansdanii lietu-

I

vius, tikrai nežinojo ką jie 
rę, tai atleisk, Viešpatie, ir 
ciam Gečiui, nes jis tikrai 
supranta ką įsidingojes.

Nemanau čia vėl iš naujo 
pasakoti jau amžiais besitę
siančios mūsų su lenkais nes 
sugyvenimo istorijos, nes ta 
lenku visada lietuviams darv- c v
ta skriauda visiems gana ge
rai žinoma, tik noriu pareikš
ti savo didelį nusistebėjimą, 
kai tas tikras lietuvis griebėsi 
palaižūno rolės prieš jau šimt
mečiais išbujojusį lietuvio 
priešą. Ta lenko didybė, kai 
tik aš į jį, pažiurau, man visą- 
da primena vieną mano tėviš
kės kaimyną, nususisį. bajorė
lį Wysznewskį, kuris visus ap 
linkinius lietuvius vadindavo 

, tik chlopais; neš anot jo, lie
tuviai niekad nepajėgs susilyr 
ginti su lenkiška kultūra, o 
apie jų: mandagumą nėra ko 
ir kalbėti. Tikiu, kad ir p-nas 
Gečys bus Drauge skaitęs,kaip 
buvusio prezidento Carterio 
politinis patarėjas lenkas Brze 
zinskis charakterizavęs lietu- v
vius kai su dovanomis, kažko 
ieškodami, jį aplankė, berods, 
bendruomenininka'i.

Toliau, dar gražiau. Skai 
tau, kad p-nas Gečys siūląs lie
tuvių —lenkų ginčą užbaigti 
panašiai, kaip užbaigė pran
cūzai ir vokiečiai savąjį dėl 
Alzaso srities. Anot jo — jie 
sugyvena dabar broliškai.

Dėl šio nevykusio palygini-

zaso — Lotaringijos, nes 
dvi sritys viena niro kitos nie
kad nebuvo atskirtos; o antra, 
tai tas ginčas pras’d’jo dar 
prieš Kristaus gimimą 58 
metais, kai Romos Imperato
rius Julius Galius Cezaris šį 
kraštą užkardavo iš to laiko 
germ a n u g?nci ų v a do v ų. 
plotas tesudaro tik apie 
kv. mylių ir labai gausus 
kių žemės turtų, kurie 
reikalingi meta’urgijos 

menei. Tiesa, 
pracūzai ir vi 
bičiuliaujasi, 
“bičiulių’’ jau 
du tūkstančiai metų varžymą-! 
si dėl Alzaso — Lotaringijos • 
žemės turtų, tenka tikėtis, kad I su viršum keleivių. Be to, ten 
ir dabar jų kišenėse vienas ki-’jbuvo apie 200 jūreivių ir įvai- 
tanr paruoštos špygos. Kiek ria prižiūrėtojų. Minia buvo di- 
kartų per tuos du tūkstan-} dėlė, bet lietuvių joje buvo ne 
čiųs metų tas kraštas ėjo iš|rick daug, tiktai 66. Su visais 
rankų į rankas, tai gali nusa-|leko susirašinėti, bet daugumos 
kyti tik tie momentai, kada}keleiviųnepažinau.Pačioję pra- 
anie varžovai vienas už kitu bū-j d*ioje kuvau padavęs laivo, va
davo stipresni, šiandien jie] riovybei American Travel Sęr- 
viens kitam šypsosi tik dėl to, 
kad jų abiejų jėgos beveik ly
gios, o be to, abu labai išgąs
tingai seka rusiškos meškos 
mauriojimą.

Lietuvių ir lenkų tarpusavis1 
ginčas turi visai kitokia cha- 
rakteristiką. Visais laikais len 
kai, plėsdamj savo neribotą 
gobšumą, buvo pagrobę tree-; 
dalį Lietuvos žemių, ir net su 
šventąja Lietuvos sostine—Vii 
niunl. Toks reiškinvs, t„_ ___
metalurgijai reikalingų me
džiagų ieškojimas. Jei p-našį 
Gečys dar nėra buvęs dabar
tinėje 
tai pasiūlyčiau 
ir, nuvykus į Vilnių, kiek aky
liau, pasidairyti ne tik po patį 
miestą, bet ir po jo apylinkes? 
Esu tikras, kad aiškiai pama
čius kokias ten išdaigas lenkai 
išdirbinėja ir kuo jie ten skai
to lietuvius, nereiks daugiau 
lakstyti po lietuviškų pa
rapijų klebonijas, prašant pa
simelsti už lenkų tautą.

Prisegimas ■ žurialistams —į 
Vytautui Meškauskui ir Anta
nui Juodvalkiui šovinistų eti
ketės ,ir tiktai už tai, kad jie 
nebijojo viešai pareikšti nei 
ginčijamos teisybės, manau, 
labai vaizdžiai nurodo to etir 
kečių segiotojo tikrąjį cha
rakterį: niekinti visus tuoį 
kurie tik mėgina jį pakriti-

gražios mergaitės, važiavusio? po bonką gero raudono vyno4

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus | plati- 
nimo vajaus talką!

i
$

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

M

M 
0

1739 S. HALSTED 8T< 
CHICAGO, IL 60608

G

• Iš anksto be raginimu pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardai ____ ___________________________________ _
Adresas ________________________________________________

a

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL 
Pavardė ir vardas ____________________
Adresas _______________________________

kun?

Jo 
6,000 
viso- 
labai 
pra-

kad šiandien 
Iečiai lyg tai 
»et žinant tu 
daugiau kaip

American Travel Service atos- Taip pat prie kiekvieno mūsų 
logautojų grupėje. Tai buvo Al- > ekskursanto sėdimos kėdės bu- 
dona ir Diana Žilinskaitės. Kar- Į vo padėtas mano sveikinimas.t 
tu $u jomis važiavo ir jų tėvai- 
Mergaitės tuo' labai pasižymėjo, 
kad visą laiką mandagiai elgėsi 
ir buvo gražiai apsirėdžiusios.

Garbė abiem tėvams ir vi
siems lietuviams, kad išaugino 
tokias apdairias ir gražias mer
gaites. Jos tiko, kaip sakoma, 
prie svečio ir prie pečiaus.

Šampano bonkos tuojau pra-j 
dėjo šaudyti ir gražus skysti-] 
mėlis buvo pilamas į tauresj 
Atsistojau, atkreipiau visų salė-’ 
je esančių keleivių dėmesį ir ta-‘ 
riau lietuviškai:

— American Travel Service’ 
Biuro vardu sveikinu visus lie4 
tuvius, pasinaudojusius mūsų’

Laive buvo apie tūkstantis Į Bendrovės patarnavimais šiaįį

j vice bendrovės vežamos ekskur
sijos keleivių sąrašą, ir papra-

. šiau, kad man pasakytų, ar visi 
mūsų keleiviai atvyko. Buvo 
visi. Dabar atėjo laikas man su 
visais susipažinti.

Lietuviai buvo išblaškyti po 

kuoli, jam kokią nesąmonę iš
krėtus.

Užbaigiant šias trumpas-pa
stabas, noriu p-ui Gečiui pa__  , Ji .

tai nėršH dar vieno klebonijų ap- 
lankymo, paprašant šį kartą 
maldų ne už lenkų tautą, o už 
visus, čia, .Amerikoje lietu- 

okupuotoje Lietuvoje., vil,s- kad iie. nKirSt» <lid-vbfo 
ją aplankyti Į "'a"Ua ir nelaipiotų vieni ki.

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS

Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyvenimo 406 pusi, romanas

BE DRUSKOS
Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy-
- ? ? vai parašyta ir fenįyai įskaitorfiaL * * t

tiems ant sprandų.

puikiai ekskursijai ir linkiu vi-; 
siems gražiai praleisti laiką Ka-' 
ribų jūroje. /•

Išklausę mano žodžius, tuojau 
prabilo nuo stalų po visą salę 
ivsiblaškę lietuviai ir užtraukei

— Ilgiausių metų American 
Travel Service Biurui! Valio, 
valio!

■Nespėjo lietuviai organizuotai 
palinkėti “Ilgiausių metų”, į šalę 
įžengė laivą patarnautojai, išsi
rikiavo maždaug salės viduje ir 
užtraukė labai populiarišką ita
lišką dainą “Santą Liucija”. 
Jų. tarpe • buvo gerų balsų, tai 
labai gražiai sugiedojo. Atrodė, 
kad laivas ramioje jūroje buvo 
sustojęs, o nuo dainos balsų 
drebėjo laivo sienos.

Vakarienė buvo skani nuotai
ka buvo gera, tai užkandžiavom, 
šnekėjom ir dainavom iki vėly
vos nakties- Teko susipažinti su 
savo tautiečiais ir amerikiečiais, 
kurie, atidžiai klausėsi gyvai be
sišnekučiuojančių lietuvių.

(Bus daugiau)

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, ID.

• RŪPESTINGAI ISP ELIJO MI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo'

| TeL 476-2206 J

Spontoriaui pavardė, vardaa Ir vietovė 

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą L-
Naujienų pastangas, pražau jas siuntinėti ui pridedamus___ dol
Pavardė ir vardas ------------------------------------------------------------
Adresas ---------------------------------------------- -------—---------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas _________________ ___ ___________   . . .
Adresas ----------- ■.......... - - -.......... ........... ....... ..................
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Minkšti viršeliai .. $8.00

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

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

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

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

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

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

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

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina -$2.

Knygos gaunamos Naujienose, 173P So. Halsted St., Chicago, 
§ Į IL 60608. Užsakant ptitu, pridėti dolery peraiuntimo Klaidoms.
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S — NiUjleno*, Chicago, 3, UL Wedneada^, February 11. 1981
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Tautų laisvė ir vergija
Nepriklausomas tautos gyvenimas, laisvė savaran

kiškai tvarkytis savo valstybėje yra natūrali tautos tei
sė, viešai pripažįstama šių dienų pasaulyje. Tas tautų 
apsisprendimo principas buvo Įpilietintas pasaulyje 

JAV prezidento W. Wilson pastangomis Taikos Sutar
tyje po Pirmojo Pasaulinio karo. Pagal šį principą tau
tos gali apsispręsti ir būti laisvos, o pasaulio santvarka 
turi remtis tautų bendradarbiavimu bei sugyvenimu. 
Už at, buvo įkurta ne valstybių, bet" “Tautų Sąjunga”. 
Tr dabartinis pasaulio forumas pavadintas “Suvienytos 
Tnutcs”, bėt ne valstybės.

vMųsų Vasario 16-oji buvo ideali to dėsnio vykdymo 
pradžia. Jo poveikiu ilgainiui subyrėjo boloninės im
perijos ir net puslaukinės tautos sukūrė savo nepri
klausomas. valstybes. Tautų laisvės principą pripažino 
ir komunistinės Rusijos įkūrėjas bei valdovas Leninas. 
1920 metų Taikos Sutartyje su Lietuva jis Sovietų Są
jungos vardu atsižadėjo visų buvusių ryšių su Lietuva 
ir be sąlygų pripažino Lietuvos nepriklausomybę.

Artėjančios Vasario 16-tos proga paukščio skry
džiu peržvelkime įvykius, pažeidusius ir sutrypusius 
mūsų tėvynės ir kitų tautų laisvę. Apsiginklavusi Hit
lerio Vokietija, besiruošdama karui su Lenkija dėl 
Dancigo Karidoriaus bei “erdvės rytuose”, panoro už
sitikrinti Sov. Rusijos neitralumą. Tuo tikslu 1939 m. 
Hitleris su Stalinu sutarė pasidalyti kaimynines val
stybes kaip savo privatų turtą, visai nekreipdami dė
mesio nei į tautų laisvės principą, nei į galiojančias 
tarptautines sutartis. Sutartam pasidalinimui įvykdyti 
Sov. Rusija griebėsi niekšingiausios klastos ir tarptau
tinei teisei paliko gėdingus dokumentus — “Savitar
pinės Pagalbos Sutartis”, išprievartauta iš Pabaltijo 
valstybių, tų kraštų okupacijai palengvinti. Iš anksto 
pasiruošusi ir II-rąjį Pasaulinį Karą pradėjusių galy- 
b’ų netrukdoma Raudonoji Armija 1940 m. okupavo Pa- 
abltįjį, tačiau neilgam. Po metų Hitlerio Vokietijos ar
mijų ji buvo išvyta su visu rusiškuoju valdžios 
aparatu.

Vokiečiai tada Lietuvoje, sutikti kaip išvaduotojai'

nuo komunistinio teroro, greit parodė savo tikslus: 
nauja, vokiška okupacija ir nė kalbos apie Lietuvos ne
priklausomybę. Sukiliminės Lietuvos vyriausybės veik
la buvo sustabdyta ir tauta atsidūrė nelengvoje okupa
cijoje bei naujame terore.

Karo laimei pasikeitus, 1944 m. pirmasis okupan
tas — Sov. Rusija vėl grįžo į Lietuvą su neįsivaizduoja
mo teroro sistema.Trečdalis tautęs buvo išžudytas ar iš
blaškytas Sibiro ir pasaulio plalumose.

Okupantas, bandydamas prisidengti prievartiniu 
“Liaudies Seimu”, siekė ir dabar tebesiekia įteisinti Lie
tuvos pavergimą, tačiau net per 40 metų jam nepavyko 
pasaulį apgauti, — pripažinimo jis nesulaukė. Po Af
ganistano užpolimo, laisvojo pasaulio nuotaikos 
Lietuvos okupantui dar mažiau žada, nes vis labiau ryš
kėja ryšys tarp Pabaltijo okupacijos, Viet Namo karo 
ir Afganistano įvykių. Bolševikinis teroras jau vadina- 
namas tikruoju vardu, o jų tikslas, detantės priedango
je užvaldyti pasaulį, taip pat jau iššifruotas.

Apie komunizmo nešamą vergiją ir terorą pasaulis 
jau turi pakankamai žinių. To teroro ii’ sadistų “puo
tavimo” pavyzdžių jie paliko Lietuvoje jau 1940-41 me
tais. Rainių miškelyje 76 lietuviai iš Telšių kalėjimo bu
vo taip nukankinti, kaip joks normalus žmogus negali 
įsivaizduoti. Gyvi kaliniai, priraišioti vielomis prie me
džių, buvo deginami ugnimi, elektra, plikinami verdan
čiu vandeniu, išlupamos akys, nupjaunami liežuviai, 
lyties organai, nulupama oda nuo veido ir rankų, su
laužomi kojų ir rankų kaulai, sutrupinami galvos kau
lai ir ištaškomi smegenys, pjaustomi peiliais ir bado
mi durtuvais. Astravos miške, prie Biržų, rasti kanki
niai, kurių galvos prikaltos ilgomis vinimis prie me
džių, niūkiais nupjautos kojos ir kt. Tai tik pora pa
vyzdžių iš daugelio. Iš pabėgusio į Vakaus Raseinių ra
jono pasienio sargybinio - enkavedisto aprašymų suži
nojome, kad Sov. Sąjungoje veikia kankinimų būdų ir 
aparatų išradimo įstaiga, pavadinta

kos Akademija”. Jis aprašė keletą tokių aparatų, nau
dojamų tardymams aukų, skirtų sunaikinti. Pav., vie
nas iš tų aparatų yra patogiai sulankstoma ir lagamine 
vežiojama “kėdė”, su vinių prikalinėta sukama sėdyne. 
Joje pasodinta ir vinimis išdraskyta' auka miršta nu

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

DAR APIE MAŽĄJĄ LIETUVĄ
(Tęsinys*

Dr. V. Daugirdaitės — Sruo-f 
gienės Lietuvos Istorijoje, išleis- j 
toje 1956 m. Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos, rašoma: “Užėjus blo
gam rudens orui, Vytautas su 
savo kariuomene ir dideliu gro
biu nuo Marienburgo atsitrau
kė. Ordinui į pagalbą atskubėjo 
Livonijos riteriai. Vytautui, ma-. 
tyt, rūpėjo nuo jų įsiveržimo; 
apsaugoti be kariuomenės pa
liktą Lietuvą. O gal jis nenorė
jo galutinai sunaikinti ordino, 
kad lenkai perdaug nesustiprė- 
tų? Tuo tarpu kryžiuočiai, nau
jojo magistro Henriko Plaueno 
vadovaujami, greit atsigavo ir-— 

“Kūno Mechani-• po keleto mėnesių Mažoji Lie
tuva vėl atsidūrė jų rankose” 
(205-206 pusi.)

Pagal Lietuvos Istoriją, 1411 
m. Torunės mieste buvo pasira
šyta “amžinoji” taika, pagal ku
rią žemaičiai Lietuvai buvo pris-

Prof. Mykolas Roemeris

M t K LAS BIRŽIŠKA

MYKOLAS ROEMERIS
(1881-1945)

(Tęsinys)

į gaikštis nepaklausys sprendimo, 
bet jėga ir ginklu su Dievo pa
galba atsiims tai, kas jiems pri
klauso” (210 pusi). *

Po to vėl Vytautas su Jogai- 
la paskelbė ordinui karą ir už
ėmė didelę dalį žemių. Byla dėl 
Žemaitijos baigėsi ir 1122m. rug
sėjo 17 d. prie Melno ežero buvo 

| pasirašyta taika, pagal kurią 
kryžiuočiai turėjo visiškai išsi
žadėti Žemaičių ir šiaurinės Sū
duvos.

Negalėjo Vytautas tuo pačiu 
metu atkovoti iš karto visas už
grobtas žemes. Tuo metu vyko 
karas po karo. Vienoje Lietuvos 
pusėje Vytautui kovojant su vie
nu priešu, iš kitos pusės į Lie
tuvą brovėsi antras.

Reikia stebėtis tokiais asme
nimis, kurie kritikuoja Vytautą 
vien dėlto, kad jam nepasisekė 
atsiimti Mažąją Lietuvą nežiū
rint, kad visomis jėgomis jos 
siekdamas kovojo, bet nei žode
liu nepriekaištauja tiems, kurie 
šiandien dėl tų pačių žemių ne 
tik kad nenori kovoti, bet dar 
kursto kitus dėl jų nekovoti ir 
visiškai nuo Mažosios Lietuvos 
atsisakyti.

Ar nebūtų teisingiau, jeigu 
mūsų buvę nepriklausomos Lie
tuvos politikieriai ir veikėjai, 
prisiminę savo politines klaidas: 
kaip su drebančiom kinkom jie 
priėmė ultimatumą po ultimatu
mo; kaip be jokio pasipriešini
mo priešams atidavė ne tik Klai
pėdą, bet ir visą Lietuvą; kad 
nesugebėjo sukurti kartu su Lat
vija ir Estija sąjunginės gink
luotos pajėgos bendram apsigy
nimui, kad Lietuvos kariuome-^ 
nės vyriausias vadas buvo aršus 
komunistas, praregėtų. išĮ?ų klai
dų pasimokę;ų^gi^Mtų, o ne- 

.-sistėngtu savo’ pačių klaidas 
tariamomis Vytauto Didžiojo 
klaidomis pateisinti.

Nesvarbu kokias klaidas, mū
sų akimis žiūrint ..Vytaute s bū
tų padaręs, bet jis Lietuvės ne
pražudė. Jis sukūrė galingą ir 
garsią Lietuvą- Tiktai tų šimt
mečių istorija lietuviams davė 
“herojų tautos” vardą. Būti ver
giškos dvasios, bailiu priešams 
pataikūnu, nėra nei garbė, nei 
tautai pasididžiavimas. Tiktai 
tokiems ir tinka trintis Baltųjų 
Rūmų pasieniais maldaujant ki
tų užtarimo. Kodėl Vytautas Di
dysis, be jokių doktorato laips
nių ir aukšto mokslo diplomų, 
sugebėjo save pastatyti į reikia
mą aukštumą, kad net svetimų 
didžiųjų valstybių valdovai ir 
mokslo žmonės su pagarba prieš 
jį galvą lenkė? Vytauto drąsus 
heroiškumas žavėjo net prie
šus...

(Nekelta į penktą pusią oi)

Į palikimas?... — pabaigė jis su 
J pašailpa”.

Nesusitarus geruoju, Vytautas 
' su Jogaila paskelbė ordinui ka
rą ir 1414 m. su kariuomene nu
žygiavo į Mažąją Lietuvą, ta
čiau “dėl bado ir kariuomenėje 
prasidėjusių ligų turėjo atsi
traukti”. Šis karas vadinasi “ba
do karu” (208 pusi- ).

Blogiausia atsitiko tada, kai 
byla pateko į vokiečių impera
toriaus Zigmantu rankas, kuris 
1420 m. imperijos kunigaikščių 
suvažiavime Vroclave žemaičius 
priskyrė ordinui.

Kaip į tai reagavo 
Cituoju iš tos pačios 
“Vytautas su Jogaila 
apie sprendimą, būdami Dau
guose. “Jie kaip liūtai staugė”, 
anot vieno amžininko žodžių. Vi
są naktį praleido nusiminę, bet, 
kitą rytą auštant, Vytautas įėjo 
į Jogailos kambarį -ir ėmė jį 
raminti:

— Verčiau galvokime, kaip 
bloga pataisyti. Ne liūdesiu, bet 
griežtu veiksmu švelninkime

lietuviai?
Istorijos:
sužinojo

kraujavusi ar pribaigiama šūviu. Kas pasakys kiek lie J kirti tik iki Vytauto ir Jogailos 
gyvos galvos. Žinoma, Vytautas 
su tuo nesutiko ir ginčai buvo 
tęsiami toliau pasikvietus mo
kytą vengrų bajorą B- Makray, žaizdą, 
kuris nusprendė, kad Veliuona’ Netrukus pasitaręs su savai- 
ir Žemaičiai turi priklausyti Lie < siais, Vytautas parašė imperato- 
tuvai. Tada, ordinas nesutiko, i. riui: “... Žemaičius priteisei ne 

Štai kaip. Vytautas kalbėjo mums, o juk tai mūsų senelių 
1413 Salyne ordino maršalui, ir p 
Cituoju.: “Prūsai taip pat yra 
buvusi mano protėvių žemė, ir 
aš reikalausiu iki pat Osos 
(upės), nes tai yra mano tėvų 
palikimas... O kur gi yra ordino

tuvių buvo nukankinta tokiais aparatais?
Taip buvo Lietuvos okupacijos pradžioje. Pasiro

do, Afagnistane kankinimo būdai ir priemonės dabar 
yra suprastintos ir atpigintos. Prancūzai žurnalistai 
Francois Missen ir Antoine Damaud, Afganistane pa
tekę į rusų rankas ir vėliau paleisti, sausio 18 d. Chi- 
cagos Tribune rašo:

“Viename iš pasaulyje negarbingiausių (most in
famous) “Paul-I-Charki” kalėjime sargai prakti
kuoja labiausiai kankinamą mirtį “nulupimą” (un- 
dresing). Aukos rankos pririšamos prie lubų, ko
jos pririšamos prie kėdės. Kankintojas su skalpe-
riu apiplauna 3 mm. gylio piūviu juosmenį. Tada ■ ■ • ...... :
sugriebia pirštais odą ir smaukia ją aukštyn. Ago- kų nusikaltimus prieš žmoniją, sutarčių laužymą, kon- 
nija gali tęstis visą valandą”.
Šie komunistinės sistemos “perlai”

“marksistams”, siekiantiems įvesti pasaulyje “ 
gą” tvarką ir visokiems jų talkininkams, 
sugyvenimo su “žemės rojaus” kūrėjais. Senai jau 

siekiama

rosenelių žemė... tai ta pa
ti Lietuva, visur čia kalbama ta 
pačia lietuvių kalba... Kryžiuo
čiai yra atėjūnai iš svetimų Vo
kietijos kraštų, jie užgrobė Prū
sus”. . - “Nei karalius, nei kuni-

spiraciją užpulti — pavergti kitus kraštus, civilių ir 
čia primenami j įkaitų žudymą, vergų darbus davė užpelnytą . atlygi- 

teisin-'nimą, tuo tarpu jo .bendrininkas Stalinas, kaip ir 
ieškantiems jo įpėdiniai, iki šio laiko tebetęsia tokius pat ir dar bai- 

ži-jsesnius nusikaltimus. Dangus turėtų atsiųsti ir antrąjį 
noma, kad teroru ir įbauginimu siekiama sunaikinti “Nuernbergo Teismą”, kad komunizmo pavergtos tau- 
pasipirešinimo valią, — teroras buvo ir tebėra viena iš tos atgautų laisvę ir pasaulyje įsigalėtų laisvų tauiįų 
priemonių ivsiškajam komunizmui plėsti. bendradarbiavimas ir sugyvenimas.

Nuernbergo Teismas už Hitlerio ir jo pagelbinin- Algis Krivaitis

Tačiau devyniasdešimt metų tuščios (be 
masonų) tarpas vis dėlto reikšmingai užsisklei- j 
dė: ir “Lietuvos” ložės tikru vadu - įkvėpėju bu
mo Mykolas Roemeris; pavadinkime jį čia My
kolu antruoju.

Mykolas pirmasis nesitenkino vien viešuoju 
ir legaliuoju veikimu ir stojo slapton Patriotų 
draugijon, kuri rengė Lietuvos išvadavimą iš 
Maskolijos jungo. Susirišusi su Lenkijos patrio
tų draugija, dėl kai kurių nerimtų, neatsargių 
anosios narių žygių nukentėjo ne tik varšuvinė, 
bet ir mūsiškė draugija. Myktas Roemeris buvo 

‘Maskolijon ištremtas, viešai niekur nebeminimas, 
bet visumenėje palikęs šviesu atminimą.

Iš tos pat šeimos Lietuva susilaukė, kelių me
nininkų — tapytojų, kurių vienas nupiešė ir 
Strazdelio atvaizdą, tesiremdamas pažinojusių 
jį senų žmonių paaiškinimais; Strazdelio atvaiz
dą Mykolas (antrasis) dovanojo Lietuvių Moks
lo Draugijai. Roemeriai yra davę ir rašytojų, 
t kaip štai Heleną feljetonistę — Vilniaus pilsųds- 
kinei literatūrai, vokiškos disertacijos apie bąu- 

įdžiavas Lietuvoje, Aug. Janulaičio sulietuvintos) 
'autorių ir publicistą Eugenijų — jųjų endekinei 
spaudai, arba Mykolą (antrąjį) — mums, šis, be 
abejo, bus ne tik savo proseniui prilygęs, bet ir 
iš viso pakilęs žymiausiuoju Roemeriu, Lietuvos 
istorijos veikėju.

Nemoku pasakyti apie jį kaip apie vaiką, 
gimnazistą, arba studentą, pažinęs jį tik 1906 m., 
kai jis jau buvo išėjęs Petrapilio Aukšt. Teisės

Mokslų Mokyklą (Skola Pravovedenija) ir ją 
papildęs socialinių mokslų studijomis Paryžiuje. 
Jo vaikystė, tur būt, bus susijusi su jo tėviške, 
Bagdoniškio dvaru, Rokiškio apskr., kuri jis ligi 
senatvės labai mėgo b’ kišo j jį visus savo pini
gus. Prisimenu Viekšnių kanauninką Navicką, 
1941 m. žvėriškai nužudytą žemaičių “komunis
tų", man apie 1938-9 m. pasakojus, jog jam, tebe- 

t sant dar jaunam kamendoriui, tekdavę lankytis 
Bagdon'škyje, kur syki mūsų Mykolo tėvas (ir
gi bene Mykolas) jį vedžiojęs po laukus, kurių 

-galo nebuvę matyti, o buvę ir neišdirbtos žemės;
užpakalyje ėjęs 12—13 metų gimnazistas Myko
las, taigi busimasis Vytauto Didžiojo universite
to rektorius,, vis kartojęs: “vienam, girdi, žemės 
per daug, jis nežino kas su ja daryti, o kitiems 

Jos pęr mažai arba visai jos neturi; reikėtų iš 
vieno pahnti ir kitiems atiduoti, tad būtų nau
da". Tėvas, žinoma, už tokias kalbas savo sūnelį 
mandruolį išdurninęs, tik neįtikinęs. Apylinkėse 
daug pasakota ir apie kun. Strazdą-Drozdows- 
kį, varguolių užtarėję, ponų ir klebonų pajuokė- 
ją; tų pasakojimų pririnkęs, Mykolas vėliau 
(apie 1910 m.) juos Lietuvių Mokslo Draugijoje 
paskaitė, o Sasnavičius drauge su savo medžia
ga “Lietuvių Tautoje” išspausdino. Beje, kan.

i Navickas (Viekšnių šventoriuje 1941 m. para
pijiečių jam pastatytas paminklas su Įrašu: “Ma 
no Tauta, ką aš Tau padariau?") man pasakojo, 

jog kažkur apie Bagdoniškį gyvenęs bene grį
žęs iš Maskolijos (iš ištrėmimo) Mykolo dėdė,

.'A’JPYMO hUKUS

labai prisirišo prie Lietuvos ir padaręs savo sū
nėnui čia įtakos; šio Roemerio vardo nebe at
simenu.

Šių gražių tradicijų, įtakų ir jaunuoliškų 
jausmų neatsvėrė, žionma, biurokratinė rusų 
aristokratija, ruošusi Teisės Mokslų Mokyklą, 
nepaliestą kovojančios dėl laisvės rusų universi- 
setų ir institutų studentijos judėjimo, bet, sveti
mas savo mokyklos krypčiai, Roemeris, be abe
jo, neliko jam abejingas, tik šiaipjau už kitus Lie
tuvos šviesuolius iš rusų liberalizmo ir socializ- 

|mo mažiau gavo įtakos. 1904 — 1905-ųjų metų 
iRusų evoliucija drauge su revoliucinių Lietuvos 
judėjimu bene bus jį Paryžiuje užtikusi, kur jis 
galutinai nustatė savo politines ir visuomenines 
pažiūras, kaip prancūziško tipo laisvininkas ir 
radikalinis demokratas, atokau stovįs nuo kaut- 
skinio, ir net beršteininio vokiečių socializmo, ku
rs tuo laiku ypatngai buvo įtakingas Rusijoje, 
dar toliau nuo rusų abiejų (bolševikinio ir men- 
ševikinio) sparnų socialdemokratijos ar socia
listų - revoliuconierių ir net, pats lenkas su aiš
kiomis simpatijomis socializmui, nesusidėjęs su 
ypatingai populiaria šiuo metu Polska Partja 
Socjalistyczna.

(Bus daugiau)
'-*^-—** 1 - •»m aJĮ

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

1 Naujienos. (Jucugo, III . Wednesday. Feb. 11, 1981
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
"Ji* surinko juo* | vietą, kuri habraiškai vadinama A r mage don"

(Apreiškimo 16:16)

24. U prityrimai, aukojant save ir kenčiant dėl teisybės, pa-.
daro juos tinkamais karaliauti su Kristumi ateityje. Taigi, einant L 
Dievo patvarkymu, jų dalyvavimas dieviškajame plane bus pa- 
galbingas palaiminime visų žemės giminių. Per devyniolika šimtų 1 
nfetų, pasaulin nepastebėti ir nepažįstami, šitie ištikimi Viešpa-' 
ties pasekėjai stengdavosi sustiprinti teisingumo ir meilės tiltus, I 
kuriais pagaliau ateis išgelbėjimas visų mirties kalinių, šitie bus 
prikelti iš numirusių pirmutiniai — “pirmame prisikėlime” — Į 
gyventi ir karaliauti su Kristumi, ir paskui, Kristui vadovaujant, 
visa žmonija bus pabudinta iš mirties miego ir gaus progos gy
venti ant žemės per amžius.

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

«K<^^a®o>x>»s»xx*ioi<oi*o>xx*xx<<xoxx*xx«<x*Kx*xx<i

dino save jau Zablockiu; matyt, 
savo gimimo vietos pavadinimą 
jis iš liętuvių kalbos buvo iš
vertęs į lenkų ir padaręs, Vak. 
Europoje priimtu papročiu, sa
vo pavarde. Zablockiu tuo lai
ku buvo daug, bet vis tai buvę 
Lenkijos lenkai. Atsimenant ar
timus jo santykius su Kulviečiu, 
užsimezgusius matyt, dar prieš 
pradėjus jiems eiti aukštąsias 
studijas, jo gimtinės vietos ga
lima būtų ieškoti ir artimiausio
je Kulvos kaimynystėje — ir 
tikrai, visai netoli, už 10 — 12 

Į km. nuo Jonavos, dabartinėje 
Kauno apskrityje, tuo laiku Kau 
no paviete, dabar yra Užubalių 
vienkiemis. Ar ne iš ten ir bus

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

1729 South Halsted Street, Chicago

- GORDON FUNERAL HOME —

TeL 226-1344

DR. PAUL V. DARGIS f 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Cerunontty klinikai 
Madlcino* direktorių*

1938 S. Mankei* R<, Westcheeiai, K.
VALANDOS: 3—0 darbo dienomia V 

ku antra iežtadienį 8—3 vii 
TeL: 562-2727 arba 562-272?

M “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

JURGIS ZABLOCKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
SPECIALYBi AKIŲ LIGO* 

3907 West IMrd Stre* 
Valmdog sagai lunurlnu.

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

Visos laidos is 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

OPTOMETRISTAS
KALBA UETUVIfiKAi 

2611 W. 71 St. T.L 737-5149
Tikrina akii. Pritaiko akinius

“contact lenses” 
VaL Ujai fodtarim*. Uždaryta

SUSIRINKIMŲ

u

tree

Iš trijų,mūsų rašytinės litera- čiau išaiškintos ir tai labiausiai 
■ tūros pradininkų, ėmusių lietu
viškai rašyti dar prieš Mažvydą, 
— Abromo Kulviečio, Stanislo
vo Svetkaus Rapolionio ir Jur-

I gio Zabloskio, — tik pirmųjų 
' dviejų biografijos yra kiek pla-

saip trukdė Klaipėdos prijungi
mą prie Lietuvos. Jie reikalavo, 
kad Lietuva atnaujintų senus 
unijų saitus su Lenkija, o tada, 
gavusi Klaipėdą, sudarytų su 
Lenkija vieną valstybę. Klaipė
dos krašto likimas silkelė aštrių 
ir ilgai nusitęsusių ginčų tarp
tautinėje plotmėje.

1922 m. būklė buvo nepapras
tai įtempta. Kai augštieji' Eu
ropos reikalų tvarkytojai jauNašlių, našliukių ir pavienių asme- ..

FA T A OI nv m- vasaiio men. 13 d., buvo linkę Klaipėdos kraštą ati-Dn LEONAS SEIBUTIS penktadienį, o vai. vaK., vyc-ų saieje,
2455 W. 4itn St., turės narių susa-in-

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

■ Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos teisi.: 448-5545

t ŠILEIKIS, O. B

Mažeika EvansZablockis kilęs? Tuomet gal ir 
1528 m. Lietuvos kariuomenės 
sąrašuose minimas Kauno pa
vieto bajoras “Lukas Martino- 
vič”, kuris, savo žmonių netu
rėdamas, pats vienas turėjo sto
ti kariuomenėn (Kitovskaja Me
trika I, 3, 1915, 65, 264, 290 p.), 
bus mūsų Jurgio tėvas. Tai gal, 
prieš Jurgiui pasirenkant Zab
lockio pavardę, jis buvo vadina
mas Martynaičiu? Gal iš tos pa
čios šeimos bus kilęs ir kitas 
Mažvydo bendradarbis Stanislo 
vas Marčėnas, taigi ir Martynai- 
tis, vėliau virtęs Maž. Lietuvos 
protestantų gunigu Stanislovu 
M^era, mirusiu apie 1584 m.?

Pirmą kartą Zablockis mini
mas 1528 m. rugpiūčio 3 d., kai 
jis su būriu kitų Lietuvos jau
nuolių įsimatrikuliavo Krokuvos 
Akademijoje kaipo “Georgius 
Luce de Zablocz diocesis Vilne- 
nsis’'. (A. Shhiel, Album studio- 
sprum Universitatis Cročovien- 
sis, IIČ 1892, 242 p.).'Kiek anks
čiau, liepo. j .7 d., į tą pačią ak- 
demrą įsirašė “Abraham Petri 
de Krosz dioc. Vysnensis’’ — tai 
jo prietebus Abromas Kulvietis, 
o tą pačią dieną kaip ir jis — 
“Stanislaus Georgy de Rozieny 
dioc. Smodiensis” — neabejoti
nai Stanislovas Rapolionis, ku-

dėl to, kad, būdami pirmieji ir 
žymiausieji Karaliaučiaus uni
versiteto profesoriai, jie sukėlė 
susidomėjimą ne tiek savo lietu
viškais raštais, kiek savo veikla 
universitete. Mažiausiai žinome 
apie Jurgį Zablockį, kuris’ ligi 
1545 metų gegužės — birželio 
mėnesiu, kada mirė Kulvietis ir 
RappHonis, buvo jiems artimiau
sias žmogus, ypač Kulviečiui, ir 
kuris vertas nemažesnio suside- 

-mėjimo ne vien dėl savo kelių 
išsilikusių lietuviškų giesmių, 
bet ir dėl to. kad jis faktiškai 
per vic ’ - auklėtinių —
Merkei r" :į. jungė Mažo
sios L’: cs ctestantišką lie
tuvišką literatūrą su katalikiš
kąja Didžiosios Lietuvos litera- 
ūra, n o "s ir nežmome, ar jis bu

vo turėjęs kekių ryšių su M. 
Daukša- -V > ? ■

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZ1EAVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
t

GAIDAS - DAIMID
4ENIAŪS1A

duoti Lenkijai,, daugelis vokiečių 
kimą. Kviečiami visi aptarimui ema- Gine orientuotis į Lietuvą: jų 
mujų klubo reikalų, ro susinnKimo' neapykanta lenkams buvo dar 
bus vaisęs. . v. Cinsta ' ... . ,. ,i .didesne, negu lietuviams, tad 

prisijungę prie Lietuvos, su ku
ria rišo Nemunas ir visa geogra
finė krašto padėtis, tikėjosi ge
riau tvarkytis ūkiškai; be to, at
sidūrę mažesnės valstybės val
džioje — lengviau išsprukti ir 
vėl grįžti prie Vokietijos” (913 
pusi-)- • -

ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

— --------------------  —=------—

į Lietuviu Moterų Apšvietus draugi-
1 jos metinis narių susirinkimas įvyss 
šeštadienį, vasario 14 d., 1 vai. popiet 
3808 S. Union Avė. Narės prašomos
atsilankyti, nes yra svarbių re.kalų į 
aptarti. Bus ir vaišės.

Rože Didžgaivis, rast. i

Aparatai - Protem. Mod. ba.-> 
ak azai. Speciali tolwe<ųi

Arab Supports) ir i. ?' /

DAR APIE MAŽĄJĄ 
LIETUVĄ

Atkelta iš 4 psl.
fctoc? Wjet sk, 6^ Štai pora istorinių faktų

Klaipėdos prijungimo prie Lie- ma jos reikalauti?
tuvos. Cituoju: “Lenkai irgi vi- (Pabaiga)

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

takų chirurgija, 
5025 CENTRAL AVX

St. Petersburg, Fla. 33719
TeL (813) 321-4200
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Apie Zablockį mes žinom-?, 
palyginti, nedaug. Jis yra Lu
ko sūnus, “de Zablocz’’, taigi iš 
Zablotės, tokio vardo vietovių 
Lietuvoje yra labai daug. Kita 
vertus, XVI a. jų daugumas dar 
neturėjo suslavintų vardų, ir Za 
blocks Zablotė tuo laiku gale-; rio tėvas buvo vardu Jurgis, ir 

.... . . . , v-d jo būti vadinama ir Užbaliais.Kas butų atsitikę, jei tada kas-. į . . . __v_ -T. \ Uzubalais, Užpelkiais, Uzpur-:nors iš lietuviu butų pradėjęs . . ’ . 7 5 .
, j • -j viais, Uzuraisciais ar dar kaipaiškinti, kad Klaipeda niekados . ’ . .

... ’ • t • x ’ juo labiau, kad ir bajoru Zabiocdei nepriklausė Lietuvai ir negali- : J J ry j kių (o Jurgis Zablockis buvo
i bajoras) nepažįsta naujieji Lie- ride Drohobycz
I tuvos heraldikai — nei V. Ko- Drobobičius, tai pastarasis galė- 

lr_i__.Y-.__ 3_-x_« y Kulviečio
brolis Adomas. Stodamas į aka
demiją, Zablockis galėjo turėti

daugiausia 20 ir mažiausia 15
metų, tad buvo gimęs maždaug 
apie 1510 m.

(Bus daugiau)

ligi šiol neišaiškinti Vilniaus 
vyskupijos lietuviai “Mathias Jo 
hannis de Oszmana, Casper Jo
hannes de Zugoscz, Nicolus Pau
li de Dnyszyathy ir Adam Pet-

— jei ne tas

VANCE FUNERAL HOME

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudt 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS

WINTER 
OVERCOAT.

Don’t Go Out Without It 
erMO NM **:>w>ona. 23530

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 —1742

SO. CALIFORNIA AV ENI T
Telefonas 523-0440

jelavičius, net kiti. Todėl gal ir tų būti ir Abromo 
’ rrrrcf T Cyrillic ^nvn tPiQUS 11 brolio Adomas. Stod

u •X 
t

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINl

S! prof. J. Gerulis buvo teisus, jį 
patį vadindamas Užpurviu ar 

J*'! Užubaliu, nors, kita vertus, tuo 
^rlaiku daugumas bajorų dar pa

vardžių neturėjo ir prie vardo 
pridėdavo kilimo vietos pažymė
jimą. (J. Gerulis, Mažvydas,

e

Si
&

Aikštės automobiliams pastatyti

Make Your Own
Family Health Information Jar

gis visur, kur tik jį užeinam, va-
— Antradienį aukso uncija 

kainavo $515.

AGOTAI ČEPAITIS

K. D. S. CICERO SKYRIAUS VALDYBA

Apdraustas perkrausimas 
is įvairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS *

Tel. 376-1882 arba 376-5996

*159 So. Maplewood avė. 
CHICAGO, IL 66629

mirus,
sūnų Juozą, dukteris Petrę Gudaitienę, Oną Dumčienę, 
Eleną Tairginienę ir jų vyrus, bei artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

RAD1JO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WO PA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirmi,
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet. Šeštadieniais ir sekina 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

NY 10010.

LAfTYlAA fooev 
e*iiuDQ&w 

THI AG<f OP f 
WtQf KJLL1P r/ MCTCW 
VTH»CLCf tkK
CMAALtf M. KAYII, 

CT TM< O4IC&X

f

4354 So. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138 - 1139

PETRAS BIELIŪNAS
+348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublk 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hill*, III 974-4418

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Ave, Cicero, ID. Tel.: OLympic 2-1003

Many accidents and health 
emergencies occur in the 
hone each year. And many 
complications can be avoided 
by taking preventive steps for 
your family's health and safe
ty One Such step is keeping 
a c Family Health Information 
Jar.”

ft** important that family 
medical information be read
ily available to emergency 
medical personnel or whoever 
Tint arrives at the scene. A 
^krf medical history of each 

' family member will quickly 
alert rescue squads, para
medics or other individuals 
to handicaps, allergies or 
other special family health 
problems.

Just fill out a Family 
Health Information form. 
Finer £ ir a tt. odium -sired 
gjass jar. Apply an attention-

getting label, cap the jar, and 
then pnt the jar in your 
refrigerator. Some of the 
information will bė Instantly 
readable through the jar. A 
second label should be placed 
on or near your telephone 
indicating that your Family 
Health Information Jar if ia 
the refrigerator.

If you want to make a 
Family Health Information 
Jar, write for 2 free hbeW 
and a Family Health Informa
tion form. You will also 
receive a Kitchen Safety leaf
let from Owerrt-Dlinow with 
helpful tips on purchasing 
and storing foods in glass 
containers and information 
on food spoilage signa. Ad
dress: Kitchen Safety, Dept. 
10, P.O. Box 361, Madiaon

XXX>L If WSSION

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

*

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMR 

KOPLYČIAS
MISOSE MIESTO 

OALrSE.

I 
I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ChicA^oc 
Lietuvių 

judotuvią 

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
‘307 So. LITUANICA AVE. Tet: YArdi 7-340J

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

I

I

i

TeL YArdi
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DETROITO NAUJIENOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ATKŪRIMO — 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS

P. ir B. čečkai, K. ir S. M El
niai, A- ir G. Norai, V. Tamcši

jus, S. ir E. Langiai, E. Bulo
tienė, I. Laurinavičienė, A. And- ' 
rlusaitis, B. ir G. Valiukėnai,

minėjimas įvyks» A- ir B. Sukauskai, N. Words,1

dalyvaus ir 
Riegle.
į salę vado- 
šauliai.

i£

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xE ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKŽJIMA1S.

<j£L VISŲ4NF0RMACUŲ KREIPTIS I: 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.XZANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7745

» ■

MafMl, lami — Pardtvlmul , Rimai, 
R£AL ESTATE FOR SAL31 J REAL ESTATE FOR SALI

J. ir M. Petrauskai, E. Garbaus- * 
kienė, R. Garliauskaitė, E. Jo- 
dinskienė, J. ir 
S. Sirutienė, T. Vaitkūnaitė, J. 
ir L- Pečiumi, 
L. ir O. Selenia 
Žebrai i ienė, 
Kinčius, P. Tckvičlenė, K. ir V. 
Gogeliai, II. Tucker, St- Holra, 
A. Memėniškis. 

* *
Detroito Kultūros klubo metinis 

nariu susirinkimas
4

Susirinkimas įvyko sausio Į 
39 d. šv. Antano parapijos ka- ’ 
vinėje. Susirinkimą pradėjo pir
mininkas Antanas Musteikis, 
pakviesdamas Lidiją Mingėliene 
pirmininkauti. Atsistojimu pa- 
o-erbti klubo mirusieji. jsavo genimo papročius, savą- ,

Praeitų metų susirinkimo pro- sias tradicijas, be to, savuosius galinga; jos kunigaikščiai valde 
‘ sekr Vincas ‘ ^žiaugsuus ar skausmus, kurie 

būna atžymimi tautos istc’rijos
los pranešimą padarė pirm. A- i —
Musteikis, paminėdamas kiek ir tanas Musteikis, vicepirm. Ste- 
kokius parengimus suruošė. Bų- fanija Kaunelienė ir Rožė Bylai- 
vo paminėta spaudos sukaktis, tienė, sekretorius Vincas Tamo- 
keletas parodų. Tarptautiniame šiūnas 
institute mugė, antroje liepos gaitis, viet. kor. 
mėn. pusėje tautybių festivaly- Renė, 
fe meno paroda ir kiti pąsirody-1 
ųi4į su mieno dirbiniais iš šiau- 

vi$ meni
ninkių ponių Antaninos .Įonynie-j 
nės ir Stasės šimoliūnieiiės nuo- ’ 
pelnas.

Pirmininko pranešimą papil
dė vicepirm. Stefanija Kaune- 
iienė, pažymėdama, kad Kultu- j 
ros klubas aukojo jaunimui, ! 
spaudai ir kitiems darbams ’ 
remti; su lietuviškai šiaudinu
kais papuošė Istorijos muzieju
je Kalėdų eglutę; klubas kas
met suruošia Wavne -State uni- - i
versilete Vasario šešioliktosios 
paminėjimą lietuvių įruoštame;

Į kambaryje.
Reikia manyti, 

metais suruoš.
Apie kasos stovį pranešimą 

padarė kasininkas Juozas Au- 
gaitis, pažymėdamas, kad šiems

J. Mikelioniai,

S. Kalvėnienė, 1
A. Matulis, D. j

L. Mingėlienė, J.!

Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia
Tai mūsų himno žodžiai.
Kiekviena laisva tauta turi

datomis..
Mūsų tautos istorija mini, kad

Lietuvos valstybė buvo didi ir

Minėjimas jau ne už kalnų. 
Jis prasidės vasario 15 d- 10:39 
12:30 vai. p-p. kuTariniame cent 
re, 125335 \V. Nine Mile Road, 
se: šv. Antano’, Dievo Apvaiz
dos ir šv. Petro.

Iškilmingas
vai. popiet kultūriniame centre,1 
125335 West Nine Mile Road, 
Southfield. Organizacijos pa
maldose dalyvauja su vėliavo
mis, šventovę pasirenkant. Iš
kilmingame minėjime, kuris 
įvyks didžioje salėje, organiza
cijos taipgi dalyvauja su vėlia
vomis.

Invokacijų sukalbės šv. Anta- 
no parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas- Pagrindinis 
kalbėtojas — VLIKo valdybos’ 
vicepirm. inž. Liūtas Grinius; * 
ameriiketis kalbėtojas JAV 
senatorius Carl Levin iš Michi
gan. Tikimės, kad 
JAV senatorius W.

Vėliavoms įnešti 
vaus švyturio Jūrų

Kaip ir kasmet, minėjimą ruo
šia Detroito Lietuvių Organiza- ’ įokoki perskaitė 
cijų Centro Valdyba ir jau per Tamošiūnas; išsamų metų veik- 
keturiasdešimt metų renka au-' 
kas Lietuvos laisvinimo reika-; 
lams finansuoti ir jas persiunčia ’ 
Amerikos Lietuvių Tarybai. į

DLOC Valdyba informuoja ir 
įspėja LB rinkėjus, kad rinkti 
aukas prie įėjimų, koridoriuose 
ir salėje lįe DLOC sutikimo ne-J 
valia. Pernai LB rinkėjai įsi- . 
karščiavo ir pradėjo minėjimo-' keramiką. Tąi vis 
rengėjus iškoneveikti visokiais 
necenzūruotais žodžiais; ramybę ’ 
drumsti — tai 
žmonių darbas.

Kai kas įslenka 
klausyti prakalbų 
meninės programos, nepaauko- ’ 
damas nei cento. Mieli svečiai, j 
supraskite, kad patalpų veltui; 
niekas neduoda; už jas reikia J 
mokėti- I .

Visi Detroito ir apylinkių lie- J 
gausiai daly- 

iš-

Kazi- 
Jcana!

nekul turingų

Į salę pasi-; 
ir išklausyt! I

kasininkas Juozas Au- 
Lidija Mingė- 

Revizijos komisiją suda
ro: Bronius Tatarūnas,
mieras Sragauskas ir 
švobienė.

Susirinkimas praėjo 
džiai. Po susirinkimo buvo už
kandžiai ir kavutė-

* *

Jaunimo choro tėvų 
komitetas

sklan-

susi-

didelius žemės plotus, nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų. Yra sa
koma, kad kitados nuo jos val
dovų kardo drebėjo ir Maskvos 
vartai.

Dėl nepalankaus 
istorijos posūkio, ji 

; vo laisvės, daugelį 
gyventi svetini ųj ų

Džiugu mums lietuviams mi
nėti tą brangią mūsų tautos is- 

j torijos datą, kada 1918 metais 
vasario 16 dieną mūsų tėvynė 
Lietuva, tarsi pabudusi po ilgo 
letarginio miego, pradėjo žengti 
pirmuosius savo nepriklausomo j 
gyvenimo žingsnius. Didelį' 
džiaugsmą ir laimę jautė kiek-* 
vieno lietuvio širdis; džiaugėsi j 
seni ir jauni, tarytum pradžių- ’ 
go visa Lietuves gamta.

Gal ta buvo mums, lietu-! 
viams, laimingiausia mūsų tau
tos istorijos data. Po daugelio

žiuosius žiedus, o jai ant nekal
tų rankų uždėjo sunkius vergi-. 
jos pančius, kuriuos ji tebene
šioja ir dabar.

Nors okupantas nuskynė jos 
žiedus, tačiau jis nepajėgė ir 
nebepajėgs išrauti jos kamieno, 
kuris ten pridengtas partizanų 
kapais ir leidžia naujas atžalas. 
Lietuviams ryžto dėl tautos lais- 

. vės jokia audra nesulaikys.
. . * Tautos laisvė yra brangus j 

letuvai jos |urįas vjsįems> 0 tuo labiau lais- j

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 ir 
Maplewood- Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 

i Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- 
! 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

netekusi sa
me tų turėjo

ŠIMAITIS REALTY
. vės netekusiems. ,
! Tėvynės meilė yra kilni tau- Notary Public

Insurance, Income Tax

tuviai kviečiami
vauti tiek bažnyčiose, tiek ir 
kilmingame minėjime.

Detroito Vasario 16-osios 
aukų rinkėju sąrašas

“Aukos už Laisvą ir Nepri- Į 
klausomą Lietuvą" persiunčia- ■ 
mos Amerikos Lietuvių Tarybai; metams kasoje yra 1,048.93 dol. 
(būstinė Čikagoje). Rinkliavai ’ Revizijos komisijos aktą per- 
vadovauja Detroito Lietuvių Or-'skaitė Kazimieras Sragauskas-

Aktas atitiko kasininko prane
šimui. Pinigai laikomi banke.

Klausimų ir sumanymų neat
siradus, sekė Valdybos ir Revi- i 

nelienė, V. Staškus, S. šinioliū-1 zijos komisijos rinkimai. Per
nas, A- Yaitėnas, č. ir 0. šadei- rinkta ta pati valdyba ir vienas i 
kai, B. ir O. Brizgiai, R. ir L. kitas darinktas. Dabartinės vai- 
Macioniai, G. ir V. Vaškelytės, dybos sudėtis: pirmininkas An-

ganizacijų Centro Valdyba. Ma-i 
loniai prašo padidintos aukos.

Seka aukų rinkėjų pavardės:
Dr. A. ir B. Barauskai, St. Kau-

Sausio mėn. 18 dienos 
rinkime išrinkta nauja valdy
ba: pirmininkas Kazys Gogelis, 
sekretorė Lionė Kizlauskienė, 
iždininkas Vytas Petruševičius,
o nariais liko — O. Gilvidienė ir’vargų ir kraujo aukų, mūsų tė- 
J. Panavas.

e Nuo vasario mėn. 1 dienos 
kad ir šiais ^-L-B. Radijo’ klubo pusvalan-

l džiui vadovauja Jonas Kriščiū- 
’ nas. Visais reikalais prašome 
• kreiptis telef- 1-459-6017. Jo ad
resas: 43525 Lyme Court, Can
ton, Mich. 48187.

j AnL Bukauskas

vynė Lietuva, pasipuošusi savo 
laisvės rūbais, pražydo baltųjų 
rožių žiedais.

Deja, gaila, kad neilgai teko 
mums gėrėtis gražiaisiais jos 
žiedais. Vos po keliolikos metų 
gražaus ir sunkaus jos kūrybi
nio darbo, žiauraus okupanto 
rusiški batai sumynė jos gra-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

They call it 
“The Overnight Wonder; 

« for constipation. 41
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safely surely stimulates your system’s 

morning, you reown natural rhythm. Overnight. So in the 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

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

Use only as directed.

V.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTi’S IR DARBAI, 259 psi., liečia 1905 
metų įvykius, .Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą__ _ __ ___________ ______ _

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

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

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

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

$8.00

$4.00
$3.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

priespaudoj. dorybė, kuri puošia kiek-! 
vieno tautiečio širdį. į

i Daugelis tėvynę mylėjusių! 
• vaikų yra paaukoję savo gyvy- j 
. bę ant Laisvės aukuro; jie žuvo ' 
: gindami tėvynės laisve.

Mes šiandien, nors neturime Į 
savo rankose tų didvyrių kardo j. 
pavergtai mūsų tėvynei vaduoti,; IEŠKAU GYVENIMO DRAUGO 
paguoskime ten ją nors savo il
gesiais, nušluostant jai vergijos 
ašarą vieninga priesaika, kad tuvė, vidutinio amžiaus, išsiiavi- 
mes ją mylime, mylėsime ir nie-' misi. Pageidaučiau taip pat vi- 
kad nebeužmiršime. , •• dutinio amžiaus gyvenimui drau-

1Tėvynės meilė tebūnie mumsl no- Aprašydami trumpai savo 
mūsų gyvenimo šviesa, džiaug. 
mas ir laimė. L. S. K.

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Norėčiau sutikti asmenį, kuris 
mėgsta ramų gyvenimą. Esu lie-

P A 1

Petrauskienė, Bur- Į 
specialiu laišku ai-: 
auką: $5 kalendo-! 
Naujienų paramai, j

SLA rLLri A Pi urvr.ins T 4 
2505 Wwi 8fti St, UL m2 J 3 Ttk WA |

Didallx ptalrlnkimza gsros rūtie* iviiriu prekic. £

— Irena 
bank, Ill., 
siuntė $15 
riui ir $10 

j Dėkui. Taip pat dėkui už atsiųs-į
tus eilėraščius.

— Robertas J- Zapolis iš Ever-1 
green Parko atidarė teisinio pa-' 
tarnavimo įstaigą 7 So. Dear
born St., tel. 424-3907.

Cosmos Parcels Express Corp.

J551 W. SJtk St, Chicago. BL S662J. — TeL WA 1-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvio tratemalmė or- 

ganir^cija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbJdd tr kitiems, kurie tu m 
darbus dirba.

SLA — išmokėję daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
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 
11,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus. Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

nt-

Galite kreiptu Ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Ne* York, N. Y. 10001

W. XMA ft- 
t*l aii) ai-nii

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

K-S

GENERAL REMODELING ’
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai- * Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenus 

Tel. 776-8505

Aprašydami trumpai savo 
gyvenimą, pridėkite ir savo nuo
trauka. Rašvti:

Naujienos, Box 250 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

ir

Juozo Šmotelio
ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

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

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.

— Antanas Zakys, Cleveland, ’
Ohio, gavės kalendo'riu. atsiun
tė $10 auką. Po $5 įteikė evan
gelistas Vytautas Cibas ir Juo-j 
zas Goceitas iš Čikagos pietva- i 
kariu. Dėkui. t

I
— Dėkui Antanui Kurui iš j 

Marquette Parko už nuolatine! —.. .. „ . * j Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos*

— Petras P. Markūnas, Wau- išleista knyga su legališkomis 
kegan, Ill-, he raginimo pratęsė formomis.
prenumeratą, o savo gerus lin-; 
kėjimus atlydėjo $10 auka.' 
Po $2 kalendoriui atsiuntė: kun. 
Ansas Trakis iš Marquette Par
ko, Matas Klikna iš šiaurinėm 
Čikagos, Marta Masiulienė iš 
Evergreen Parko, ponia Domi
cėlė Sluzas, Lyons, 111., ir 
nius Sereika, Amsterdam, 
Dėkui visoms ir visiems.

J paramą. Dėkui už ankstyvą pre- 
f j numeratos pratęsimą, gerus lin- 
► kėjimus ir uė $25 auką.

Knyga su formoms gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Rrc-

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraus!’.
ARVYDAS KIELA, 434-9655 i

— Brežnevas labai nepaten
kintas, kad Indijos premjerė 
Gandhi nenori eiti į naujus su
sitarimus su Sov. Sąjunga.

MEET THE CHALLENGE!

*

SERVE WITH PRIDE IN! 
THE NATIONAL GUARD— Illinois valstijos aukščiau

sias teismas įsakė gubernatoriui 
J. Thompson dar kartę atidaryti 
seimą ir išrinkti seimo vado- ’ 
vykę. * 8 — Naujienos, Chicago, 8, m.

F>..

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAV1MAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenut 
Tel. 523-0383

[ A. T V E R A S1Į 
Laikrodžiai ir brangenykža 

Pardavimas ir Taisymai 
2646 West 8*th Stree? 
Tai. Republic 7-1541

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980 |

U. i 1 M X U 1
Notary Public

INCOME TAX SERV1C1
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7459 
Teip pet daromi vertimai, giminly 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

.............. .. N ■' 

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryta 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo 

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

TeL 776-5182 arba 776-5161 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI. 60621

Wednesday, February 11, 1981




