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MADRIDO DELEGACIJOS LAIŠKAI 
KALINAMIEMS LIETUVIAMS

JAV delegacija, Amerikai at
stovavusi Madrido konferencijo
je, pasiuntė laiškus tiems Rytų 
Europos ir Sovietų Sąjungos 
žmonėms, kurių teises gindami 
JAV delegacijos nariai suminėjo 
jų vardus Madrido konferencijo
je. Iš viso pasiristi laiškai 60-čiai 
tokių asmenų, jų tarpe Arvydui 
čekanavičiui, Baliui Gajauskui, 
Vladui Lapieniui, Viktorui Pet
kui, Petrui Pliumpai, Juliui 
Sasnauskui, Vytautui Skuodžiui, 
Antanui Terleckui, Eitan Fin- 
kelsteinui.

# * « '

SU HELSINKIO -ŠTABO 
DIREKTORIUM

Bendro pabaltiečių komiteto 
nariai: Ieva Migonis, Olgerts 
Pavlovsk i s ir Jonas Bolsteins 
NVashintgone dalyvavo pusry-J 
ciuose su JAV Helsinkio komi
teto štabo direktoriumi Spencer 
Oliver ir aptarė pavergtųjų <tau- 

__.tų gynimo reikaĮus Madridė^,

' PABALTIEČIŲ LAIMĖ
JIMAI MADRIDE

JAV delegacijos Madride na
riai keliais atvejais pareiškė, 
kad pabaltiečių ' atvykimas Į 
Madridu ir turėti pasiirta tymai 
Su Įvairių’'delegagijų nariais tu
rėjo žymios Įtakos, kad paverg
tųjų kalinamųjų reikalai buvo 
drąsiau keliami Madrido kon
ferencijoje.

# $ sjc -

AMERIKIEČIAMS , 
APIE- RADIJĄ ■

Chicagos WOPA radijo stotis, 
veikianti banga 1490, vasario 
13 d. 10 vai. vak. perduos ang
lų kalba Įvykusį pasikalbėjimą 
su kun. J. Prunskiu apie Lietu
vos nepriklausomybės šventę ir 
kitus Lietuvos reikalus.

* * *

AMERIKOS BALSAS 
PLEČIA VEIKLĄ

Amerikos Balsas savo trans
liacijas rusų kalba praeitų me
tų pabaigoje pagausino: rugpiū- 
čio' mėn. duodavo per 77 valan
das, o nuo lapkričio mėnesio 
jau 96 vai- Pasistengta naudoti 
stipresnes bangas, negu rusų 
vartojamos trukdymams. Iš už 
geležinės uždangos gauta žinių, 
kad dabar, nežiūrint Maskvos 
trukdymų, galima aiškiai girdė
ti bent trečdalį Amerikos Balso 
programų.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangomis gauta lietuviška 
programa Amerikos Balse jau 
transliuojama 30 metų.

JAV radijo veiklą, nukreiptą

Į Sovietų Sąjungą, ypač gina 
kongresmanas- E. Derwinski. Jis 
savo raštu net pasiūlė, kad bū
tų susitarta su Taivanu ir būtų 
pradėtos amerikiečių transliaci
jos į Sibirą ir kitus Azijos plo
tus. Taip pat skatina stiprinti 
radijo programas, iš Graikijos 
ir Turkijos siunčiamas į Sovie
tų Sąjungą.

KINIJA KOVOJA PRIEŠ KRI
MINALINIUS NUSIKALTIMUS

PEKINAS.— Pastaruoju me
tu žymiai padidėjo sunkaus po
būdžio kriminaliniai nusikalti
mai: plėšimai, žmogžudystės, 
asmenų grobimai, prievartavi
mai ir padegimai- Prieš juos vy- 
riausvbė griebėsi griežtu, net 
žiaurių priemonių.

Šanchajuje trys vyrai nu
bausti mirties bausme už žmog
žudystes. Provincijos miestuose 
už tokius nusikaltimus reika
laujama mirties bausmės. To- 
kių Bylų yra nernažiaū dešim
ties. Tianjin ir kituose mies
tuose prieš grupinius nusikalti
mus bei nusikaltėlius siunčia
mos ginkluotos kareivių grupės. 
Kriminaliniai nusikaltimai pra- 
sidėjojnuo vadinamos Kųltųri- 
nės revoliucijos'11)76. m. ir nuo
lat didėja. Jų dar daugiau at
sirado dabartinių reformų metu, 
kai disciplina sumažėjo.

Guangdong provincijos 5 as
menų grupė nuleista ilgomis ka
lėjimo bausmėmis už 115 mo
terų pagrobimą ir jų pardavimą 
prostitucijos namams, gaunant 
135-330 dolerių už kiekvieną.

Laikraščiai rašo, kad laike 
trijų mėnesių iš kontrabandi
ninkų atimta prekių už 16 mili
jonų dolerių ir konfiskuoti 
19 laivai-

— Irano karo' vadovybė ap
gailestauja, kad JAV nesutinka 
parduoti Iranui karo medžiagos 
ir lėktuvų dalių.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $505.

— Frank Savickas dalyvaus 
Vasario 16-tos minėjime Mari 
jos aukšl- mokykloj sekmadienį
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Lietuvos generalinė konsule Jozefina J. Daužvardienė 
kalbės Lietuvos nepriklausomybės minėjime šį sekma
dienį, vasario 15 d., 2 vai. popiet Marijos aukšt. mokyk
loje. Vasario 22 diena 4 vai. popiet ji kalbės Balzako 
X*;- - Lietuvių Kultūros muziejuje.

SINATRA NORI GAUTI 
LEIDIMUS

j dainininkas Frank Sinatra nori 
gauti leidimą azartiniams žaidi
mams, bet jam vis nepasiseka. 
Didžiausia jo bėda, kad jis ne-

; mėgsta tinkamai aiškintis ko- 
misionieriams, o be pilno, išaiš
kinimo’ leidimai neduodami.

Bendrai paėmus, Sinatra ne
mėgsta aiškintis. Kelis, kartus 
valstybės pareigūnai norėdavo 
iš jo paties patirti apie galimus 
jo ryšius su padugnė:

JAV NEPRIPAŽĮSTA LIETUVOS
ĮJUNGIMO Į.SOVIETU SĄJUNGĄ
NAUJAI ATSIRADĘ POLITIKAI BUS PRIVERSTI 

SUSTABDYTI MELAGINGUS GANDUS
WASHINGTON, D.C.— Vals- 

‘ lybės sekretorius Aleksandras 
Haig atsiuntė Lietuvos Respub
likos atstovui ’dr. S. A. Bačkiui 
laišką Vasario šešioliktosios su
kakties proga.

Naujai galvas keliautieji po-

visiems aišku, kad prezidentas 
Reagan ir Valstybės sekretorius 
Haig nepripažįsta Lietuvos Įjun
gimo į Sovietų Sąjunga ir padės 
lietuviams kovoti už Sovietų 
karo jėgų ir policijos pasitrau
kimą iš pavergtos Lietuves.

ŠALTIS IR SMARKI SNIEGO AUDRA 
DALINAI PARALIŽAVO ČIKAGA

ATVANGA PALAIPSNIUI PRASIDĖS PENKTADIENĮ' 
O SAVAITGALIS BUS NORMALUS

KALENDORfiLIS

Vasario 12: Prez. Linkolno 
gimtadienis, Modestas, Dieman- 
tė, Vygandas, Rikantas.

Saulė teka 4L5Į,Įeidžiasi 5:20.
Oras šaltas..-- j'

Egipfd prezidentas Sadatas 
antradienį Liuksemburge pa
sakė kalbą Europos valsty- 
tybių parlamentui, kuriame, 
bus bandoma padėti pagrin-.

dus suvienytai Europai.

figūromis, ’ Htikai skleidžia gandus, kad 
j bet Sinatra visuomet atsisaky-Į JAV nesistengia padėti lietu- 
i davo kooperuoti. Ne kartą jis 
I buvo surištas ir su Sam Gian-
> cana. Jis net ir anksčiau grąži-
> no jau turėtą leidimą, kad jam

nereikėtų aiškintis.
Sinatros platūs ryšiai su įvai- 

į raus plauko žmonėmis duoda 
pagrindo visokioms kalboms. 
Čia ir yra priežastis norimų lei
dimų negavimo: jo turima re
putacija, pelnyta ar ne, nelei
džia atsakingiems pareigūnams 
už jį atvirai pasisakyti..----------

viams atgauti nepriklausomybe 
ir visai nesirūpina pavergtų tau
tų likimu. Visas dėmesys buvo 
atkreiptas į naujai prisaikdintą ; pavergtos 
naują administraciją, i__ ___  2 __ L

Spausdiname dr. S- Račkio 
gautų sekretoriaus Haig laišką, 
kad visi lietuviai žinotų naujos 
administracijos poziciją rusų 

> Lietuvos atžvilgiu, 
šiandien štai tas laiškas:

THE SECRETARY OF STATE
WASHINGTON

February 7, 1981

kos ž,urnalu U.S. News & World 
Report Britanijos princas Philip 
pareiškė, kad istorija žino daug 
sienų priešams atremti. Sovie
tų imperija yra pirmoji, kuri 
sienas stato savo piliečiams su-- 
laikyti, kad jie neišbėgtų. Da-j 
kartinė Sovietų sistema neturi’ 
nieko bendra su marksizmu, to- | 
dėl Sovietų grėsmė nėra ideo-1 
loginė, nė ekonominė, bet grv-f 
nai karinė.

Dear Mr. Charge d’Affaires:
On behalf ;of the government and people of the 

United States, I take pleasure in extending to you and the 
Lithuanian people warm gre. tings and best wishes on the ' 
occasion of the-sixty third anniversary of the proclamation 
of Lithuanian independence.

We are reminded on this anniversary of the deep 
commitment of Lithuanians everywhere to the preservation 
of their national and religious heritage. It- is with respect 
that I acknowledge the devotion of those persons of Lithua
nian heritage in the United Siales and elsewhere to'the prin
ciples of self-determination, liberty and independence.

> . Sincerely,
ALEXANDER M. HAIG, Jr.

— Irako kariuomenės vadai. 
sutinka tartis su Iranu vyriau- J 

jeigu ji sutiks nereikš J 
dą ir parodė korespondentams jokių pretgnzijų .į 1975 metais 
naują $40,000 vertės aparatą, ‘ sritis; -Ltiri^dabar Irakas vėl

CHICAGO, Illinois- — Antra- Įrengė septintame miesto savi- 
dienį, 1 vai. ryto, Chicagon at-1 valdybės aukšte Sniego koman-’sybe, 
slinko pirmoji sniego banga iš 
rowa valstijos ir tęsėsi iki nak
ties. Antrc'ji sniego banga su
stipriu vėju atėjo nuo Wiscon
sin valstijos ir tesėsi iki trečia
dienio ryto. Chicagoje sniego 
danga buvo virš 9.5 colio, ta
kiau vėjas jį nešiojo į didesnes 
ir mažesnes pusnis. Krintanti 
Lemperalūra trečiadienio rylą 
iric Midway aerodromo pasie
kė - 2 Fahrenheito, tačiau vė- 
o bangoms siekiant iki 40 my

lių per valandą, reliatyvus šaltis 
;iekė net —33 laipsnius. Chica
nos dienraščiai rašė, jog kai ku
riose vietose šaltis siekė net 50 
aipsnių žemiau nulio.

Tačiau Chicagos pagrindinės 
gatvės buvo nuolat valomos ir 
narstomas druska. Miesto aulo- 
)usų susisiekimas vėlavo, hęt 
Tebuvo sutrukdytas. Sniegas 
buvo valomas ne tik specialio
mis mašinomis, bot ir sanitari- 
nėjnis mašinomis, ant kurių 
buvo uždėtos didžiulės plokštės 
— plūgai. Galvių ir Sanitacijos 
komisionierius John Donovan

sujungtą su kompiuteriu. Juo atsiėmė iŠ Irano.
galima atspėti besiartinančią! 
sniego audrą.

O’Hare aerodrome iš septynių 
pakilimo bei nusileidimo takų 
veikė tik trys. Kai kurios oro 
linijos visai sustabdė skridi
mus. Midway aerodromas buvo 
uždarytas 2.5 valandoms. l)au-| 
gelis greitkelių Chicagos apy
linkėje dėl sniego buvo už
daryti.

Nors Chicagcs viešosios mo
kyklos trečiadienį buvo atviros, 
tačiau jose nebuvd daug moki
nių. Daugelis privačių mokyklų, 
ypač priemiesčiuose, buvo už
darytos. Oro biuras pranešė, 
kad ketvirtadienio naktį tem
peratūra bus žemiau nulio, bet 
penktadi<*nį bus jau panaši į 
normalią. Sniegas nuslinko link 
Michigan valstijos. Trečiadienio 
rytą buvo pranešta, kad Mųske- 
gone iškrito 15 colių sniego 
danga.

bė. Iki šio meto lavonas dar ne
rastas. šį pranešimą paruošė 
“Revoliucijos arai”. Tai nauja 
teroristinė organizacija, vedanti 
aršią kovą prieš Jordaną.

“Revoliucijos arai” paskam- 
Lir.o Beiruto radijo stočiai, kad 
Jordano diploatas jau nušautas, 
bet nepasakė, kur galima būtų 
įsitikinti, kad teroristų tvirtini
mas yra tikras. Tada pranešė
jas pastebėjo, kad čia yra Liba
no valdžios darbas.

Pirmas “Revoliucijos arų” 
pranešimas sakė, kad Jordano 
reikalų vedėjas išvežtas į Siriją. 
Bet:ši žinia buvo Sirijos vyriau
sybes paneigta. Antras teroristų 
pranešimas paneigia pirmąjį, 
bet ir šiuo atveju feks vadovau
tis nežinomos grupės nepatvir
tintu pranešimu. -

Jordano vyriausybė galvoja, 
kad Sirijos vyriausybė gali tu
rėti rvšiu su Libane veikusiais

JORDANO PASIENIO SARGAI
SUSTIPRINO APSAUGĄ

TERORISTAI PRANEŠĖ, KAD LIBANO VALDŽIA 
PRIVALO SURASTI NUŽUDYTOJO LAVONA

BEIRUTAS. Libanas. — Jor
dano diplomatas liišan Muhcl- 
san jau nušautas Beirute, sako

paskelbusi, kad pagrobtas dip
lomatas buvo išvežtas į Siriją, 
bet dabartinis pranešimas sako,

teroristų grupes pranešimas. kad jau nušautas, d jo lavoną 
Ta pati teroristų, grupė buvp privalo Surasti Libano vyriausy-

teroristais. Jordano vvriausvbė i ėmėsi priemonių apsaugoti Siri
ją liečiantį visą Jordano pasie-
nį. Jordano pasienio sargai <la- 

. I»os, kad iš Sirijos neįsiveržtų i
Jordaną nepageidaujami ele- 

! mentai.
Į Jordanas neturi tikslesnių
duomenų apie pagrobtą diplo
matą, bet vyriausybės sluoks
niuose vyrauja įsitikinimas, kad
diplomatas Muhel-en gali būti 
nužudytas. - .

Dr. S. A- Bučkis,
Charge. cFAffaires of Lithuania,

Lithuanian Legation,
26£2 16th St., NW, 

Washington, D.C.

ŽUVO SOV. SĄJUNGOS LAI
VYNO PĄCIFIKE VADAS
MASKVA, Rusija. — Sovietų 

karo jėgų laikraštis ‘'Raudonoji 
žvaigždė” pirmame puslapyje 
Įdėjo, apsuptą juodomis linijo-, 
mis, dideli pranešimą apie So
vietų karo jėgų vado mirtį.

Pranešime nepaminėta to di
delio karo vado pavardė, nepa
sakyta kada ir kur jis žuvęs, net 
nepasakyta, kairi ta nelaimė įvy
kusi. Tiek težinoma, kad tas Pa- 
cifiko karo vadas skridęs ir kari

nelaimė Įvyko lėktuve. Jis buvo 
Sovietų Sąjungos Pacifiko lai
vyno vyriausias viršininkas.

Lėktuvo nelaimė įvykusi pra
eitą šeštadienį. Be palies virši
ninko, žuvo dar du Sovietų ad
mirolai ir grupė kitų ginklų rū
šių karininkų.

— Cintija Dmyer antradienį 
! galutinai buvo paleista iš Trano 
ir išvežta Į Persijos Įlankos 

I vandenyse Arabų Emirato sosti
nės Dubai acrod omą.

Abraham Lincoln, 16-ašis JAV prezidentas, gimė 
Illinois valstijoj! 1809 rastų vasario 12 d.



JURGIS
(Tęsinys)

Ir kadangi viso šio 1W-Į 
tuvių studentų būrio priekyje 
yra įsirašęs Rapolionis, kuri* 
jau pirmųjų Kulviečio biografų f 
žiniomis buvo Kulviečio moky- ? 
tojas. tai {freič ausiai ir Zabloc
kis, ir visi anie keturi studijozai į 
ruošėsi studijoms akdemijoje j 
Rapolionio vadovaujami.

Bei kur? Neabejotini i Kulvo
je gimęs Kiu\ 'el’s čia parodytas 
k* r.slu iš Kražių ir. be. to, dar j 
V .niaus vxsKauijujc, nors Kra- 
ži x buve‘Žemaičių (Medininkų) * 
vyskupijoje, uk Kulva Vilniaus^ 
vy.Kapijojc. Kilęs, rodos, iš Ei- 
šisk.o, napolionis čia parodyla-s 
atvykusiu iš Raseinių Žemaičių 
vyskupijoje (tik tą vieną kartą 
visuose matrikuluose Žemaičiu 
vyskupija pavadinta ne “canio- 
gmense” ar ‘ Mednicense’, l;et\ 
su»j gi viiaj xš lenkų kalbos trans 
l’leruotoj formoj), nors tikru- 
niuje Eišiškis buvo Vilniaus vys 
kopijoje. Kražiai ir Raseiniai 
vieni nuo kitų visai netoli, ir, 
matyt, čia Kulvietis ir Rapolio
nis nurodė ne savo gimimo vie
las, bet tks, iš kurių jie buvo 
i Krokuva atvvke: Kulvietis 
visą meGesį anksčiau pats vie
nas galėjo’ iš Kražių vykti, o Ra
polionis Raseiniuose surinko vi 
są penkių asmenų būrelį ir juos 
nugabeno į Krokuvą.

Taigi visai gali bfui, kad visi 
jie ruošėsi studijoms kur nors 
tarp Kražių ir Raseinių, gal vė
lesniojo Kulviečio globėjo že
maičių seniūno Jono ILleviciaus 
ir kito kurio dvare. Matyt, lai 
daugiausia buvo neturtingi ba 
jorėliai, jų tarpe Zablockis, vie
nas iš ncturRngiausiųjų. Savo ai 
savo tėvų lėšomis jis negalėjo 
svetur akademijoje studijuoti, 
lai jį turėjo remti u.r pats Bile- 
vtcius, ar kitas stambus didi Kas. 
gal Uis pats galingas Albertas 
Gcštautas, kuris ir Kulvietį rė

Bona,, 
ar bū- 
valdo- 
skirti

ZABLOCKIS
jos profesoriai, pvz., Jonas i| 
Ijžos, skelbė atvirai iš katedros

(naująsias idėjas. Bet šią dienų 
' užuomazga galėjo Zablockiu!
kilti dar Lietuvoje- Išklausęs 
akademiją ir, gal būt, čia gavęs

■ Baka laureatą* Zablockis nepase- 
i iiė, greičiausiai, Kulviečio pė-, 
' deni ir nevyko tuojau tolimes- 
' nėins studijoms į Vakarų Euro

pą, gal pritrūkęs lėšų ar gal ne
turėdamas, palinkimų į teorines 
.tudijas, bei pasirinko kuklesnę 
irvfesiju, kuria jis vertėsi ligi 
avo m rties mokytojo darbą . 

'.imtuvas didikų dvaruose; čia ■ 
is ruošė bukagalvius didikų; 
.aikus studijoms aukštosiose 
užsienio mokyklose. i

" I

15 tO m. lapkričio 23 d. jis* 
^imatrikuliavo protestantiška- < 
me Vittenbergo universitete kai- i 
po “Georgius Sablocius Litua- ’ 
aus nobilis”; kartu su juo įsi-1 
nairikuliavo ir du jo auklėti- j 
uai Jonas ir Slanislųvas Go- • 
•anskfei ar Golaskiai (C. E. « 

oerstemaim. Album Acade- Į 
mine Vitebsrgensis, I, 1811. 18G. ’ 
>20, 370 p.). Golanskiai, matyt,; 
>uvo lenkai. Greičiausiai, Len- j 
£ij°j JUOs Zablockis ir ruošė.

Vittenberge šį kartą Žabine-* 
,ns užtruko* labai trumpai tik 
suspėjo įsimatrikuliuoti ir sa
vo mokinius įtaisyti, kaip tų pa
čių 1540 metų pabaigoje ar 1541 
netų pradžioje gavo iš Kulvie- 
/io laišką, šaukiantį į Vilnių, 
kur, Bonos globojamas ir palai- ’ 
minas, Kulvietis buvo įKŪręs • 
Jrmąją Lietuvoje aukštesnio ~ 
ipo mokyklą, kurios, pagrindi- 
ls uždavinys buvo ruošti bajo
rų ir miestiečių vaikus aukšto
koms studijoms svetiniuose uni- 
versi t e i uose (1 Jetuvo j e, a u kš to j i 
ūckykla buvo įkurta-f ik po .‘X)

i melu).i

MM

Br. Andriukaitis pranešė, kad U 
> viso praeitais metais aukų gau

ta $42,187.98.
Uždarant susirinkimą, J. Ja

saitis pranešė, kad kovo 21 die
ną rengiamas Detroito jaunūnd

I koncertas.
Po susirinkimo, visi skyrių 

j atstovai ir svečiai buvo pavai- 
■ sinti pietumis. Vaišes apmokėjo 
ir vajų globojo Frank Zogas- 

Stasys Juškėnas

RUSAI KALTINA ClA 
TERORIZMU

-mė, ar net ir karalienė 
nors la šykšti boba vargu 

i jų leidusi savo Lietuvoje 
<mų dvarų pajamų dalį
jaunuoliui, iš kurio vėliau nega
lėjo tikėtis kokios nors naudos.

Nuo 1528 ligi 1510 metų vėl 
apie Zablockį nieko negirdėti. 
Bent ke.ela matų jis bus p sulei
dęs Krokuvoje, kur jis galėję 
persiimu ir ta naujų tikėjime 

jis liko iš-
per visą savo gyvenimą, 

Krokuvos 
jau tiek

dogmų dvasia, kur ą 
tikima
nes ir katalikiškoji 
akademija tuo laiku 
buvo naujųjų idėjų 
kad Zablockio studijų

Zablockis nuskubėjo i Vilnių 
'c, turėdamas jau ilgalaikį prak- 
ikmį pedagoginį patyrimą, tuo- 

virto ne tik svarbiausiuoju 
Kulviečio padėjėju mokykloje, 
jei ir ĮjavaduG’ioju, nes Kulvie- 
as, įsivėlęs tuo laiku ir į tiky- 
>ines kovas Vilniuje, negalėjo 
visų jėgų skirti mokyklai. Apie 
pusantrų metų Zablockis sėk
mingai varė čia savo darbą, bet 
Vilniaus a mosi era pradėję 
’inarkiai tiiš.ėli. Kulviečio tiky
binė propaganda sukėlė smarkų 

ypač 
Alšė-

paskirtas vad. partikuliaro ar 
pedagogiumo, savotiško pro- 
universiteto, viceręktoFium. Bet 
Zablockiu! nebuvo kas čia veik
ti, ir jis ryžosi grįžti, jei ne į 
Lietuvą, tai bent į Lenkiją, sa
vo' senajam mokytojo darbui 
tęsti. į ' .

Kaipo nukentėjęs nuo tikybi
nių persekiojimų-, jis buvo gra
žiai Albrechto'^globojamas, ir 
sis 1512 m. rugpjūčio mėnesį

l ♦ 
♦%

* >

o

V

<alalikiškos dvasiškijos, 
Vilniaus vyskupo Povilo 
aiškio, p ■'.sipriešininią, 

ši kova buvo vedama 
užkrėsta,: prieš Kulvietį, tiek prieš ... 
metu kiti I .jo šalininkus, bet ,kol karali.

tiek 
visus

MASKVA, Rusija. — Prezi
dentas Reaganas, Valstybės sek
retorius Haig ir Valstybės de
partamento surinkti dokumentai 
rodo, kad Sovietą valdžia sėja 
terorą ne tik Europoje, Afriko- 

I je, Amerikoje, bet ir pačioje Ru- 
I sijoje. Pirmadienį į tai atsilie- 
I pė Sovietų žinių agentūra Tass, 
(paleisdama melagingą tvirtini
mą, kad JAV ČIA žvalgyba 
sėja terorizmą Italijoje, Ispani- 

1 joje, Graikijoje ir Portugalijoje.
Tass rašo, kad buv. Italijos 

Į premjerą Aldo Moro sučiupo 
Į Italijos Raudonosios brigados 
nariai po to, kai įtakingas ame
rikietis patarė jam keisti politi
ką. Aldo Moro atsisakė keisti 
politiką, tai rezultatas- visiems 
žinomas, rašo Tass-

Tass taipgi tvirtina, kad Ispa
nijoje buvo nušautas premjeras 
Carrero Blanco, kai atsisakė 
klausyti įsakymų iš užjūrių. 
Panašiai buvo nušautas ir Por
tugalijos premjeras, tęsia Tass, 
bet niekur neduoda įrodymų, 
kad tie politikai buvo amerikie
čių nužudyti.

BALFO REIKALUgyveno Vilniuje, jie galėjo jaus
tis saugūs. 1542 m. gegužės mė
nesį Bona išsikėlė į Lenkiją, o 
prieš pat išvažiavimą pasišaukė 
Kulvietį ir patarė jam ir jo šali
ninkams tuojau nešdintis iš Lie
tuves ir ieškoti prieglaudos kur 
nors Vakaruose, nes, jai išva
žiavus, nebus kam juos ginti. 
Jie visi nedelsdami paklausė jos 
patarimo, ir Zablockis su Kul
viečiu jau tų pačių metų balau- 
džio mėnesį atsirado Karaliau- Į aprūpino jį rekomendaciniu laiš- 
ciuje, kunigaikščio Albrechto | ku Žemaitijos seniūnui Jurgiui 
globoje. j Sironavičiui (čia, matyt, vokie-

T, !ciu istorikai, ši laiška paskaitė,Išvažiuota pačiu laiku, nes; v ... .. - j ; nemokėdami įskaityti, iškreipė■jau L) 12 m. gegužes 19 d. vvs- ! . L , . J . .5; . . - i • i pavarde, nes tokio Žemaitijoskupui Alsemskiui pavyko is- D u .v . ,x o ■ seniūno is viso nėra buvę) ir gauti is karaliaus Zvgimanto Se-1 ... .... I laiškais Albrechtu agentamsnio ties ogmiai prieš - Kulvietį; _ , m
1 • 1 ' 1 i ' Lenkijoje — Tonuiį Sabwckiuinukreipta plačiausia dekretą,<*>■; . ; r , Tyr .. . 4. • V pir Gabrieliui Thorižu. Matyt, perkuriuo ir ps pats if ]o sauiunkai Į y ft.... . ^^oY-i-ioYYYE-netuvą (nes tam ręikalių iX bu-

vo duotas laiškas Žemaitijos se
niūnui) Zablockis išvyko į Kro
kuvą, kur,
nebuvo girdėjęs, apie jo veiklą 
Vilniuje, ir dėl to čia jis galėjo 
nekliudomai ieškotis mokytojo 
vietos. Gal šiuo laiku jis įsigijo 
Krokuvoj ir magistro laipsnį, 
nes dar 1542 m. Albrechtas jo 
magistru nevadino, o 1545 m. jis 
tą titulą jau vartoja- Wotschke 
(Abraham Culvensis — Altpr. 
Mntschr. 42 t., 1905, 157, 158, 

I 165. 171, 172, 182,; 183 p.), pa- 
j skelbęs daugiausia medžiagos 
i Zablockio biografijai, tvirtina, 
( kad ir iš Lenkijos Zablockis tu- 
į rėjęs bėgti dėl tikybinių 

dokumentai

ir šaukiami į vyskupijos teismą, r 
Kulvietis pasiliko Karaliaučiuje
ir d ir tais pačiais melais buvo,.

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGI S AMERIKOS LIETUVIAI.'
Vasario H> proga mes. lietuviai, jungiamės 

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

šios didžiosios lietuvių 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 
piniginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksniu darha.

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

laikau savo p.neiga pr>minti JAV LB LOKo 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuvos lais
vinimo reikalams ir kad
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vyk
domajam Komitetui Chicagojc arba Tarybos 
-byriams vietose.

Frizuodamas JAV LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą viltj, kad, budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai- 
Rymo reikalui. BALKUNAS>
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio 

Komiteto Pirmininkas

tie pinigai turi būti

Karys,1953 Vasario men

♦

♦ *

kio’imų, bet 
patvirtina.

atvt iie

užsirašiau kokios apylinkės) — 
$1,909; 18-tos kolonijos Navic
kas — $181; East Chicagos De
gutis — $355; Gary, Ind. — 
špokas — $355; Siniokaitienė 
(108 sk.) — $1,877.15; Melrose 
Parko J- Gritėnas — $743; Wil- 

Balčiūnas —

STEIGĖJAI. =5-
Šiaulių laisvąmaslįri, po skait

lingo mitingo, ėmė maršuoti gat 
vėmis. Pirmose eilėse buvo pas
tatyti trys seneliai, kurie vos vii 
ko kojas. Pašalinis užklausia 
maršuojančio:

— Kam jūs dar varginate tuos 
senukus? Juk jie jums jokios 
pagalbos nesuteiks.

— Visai ne, tie senukai bus 
pirmieji laisvų kapinių steigėjai.

š.m- vasario 8 d. šaulių na
muose įvyko Bendrojo Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo Chi- 
cagds apskrities rudens pinigi
nio vajaus užbaigimas. Susirin
kimą atidarė Jonas Jasaitis, pa- 
sveikidamas visus susirinkusius.
Jis pastebėjo, kad programoje low Springs J. 
pažymėta invokacija, kurios ne- $1,408; Valerijonas Šimkus - 
bus, nes visi kunigai labai užiną- $500 ir prižadėjo, kol bus gy 
ti ir negalėjo atvykti. Susirinki
mui pirmininkauti kavietė Stasį ‘ 
Vanagūną, o sekretoriauti — 
Joną Jokubka. BALFo mirė na
riai buvo pagerbti minutės at
sistojimu.

BALFo centro valdybos pir
mininkė M. Rudienė, pasveiki
nusi visus su Naujais metais, 
linkėjo- sveikatos ir viso geriau
sio. Dar pastebėjo, kad ji važi
nėjo po Europą, kur jai teko su- 

greiciausiai/ niekas j Likti pesimistiškai nusitekusius 
žmones, kalbančius apie gre
siantį karą. Ji prašė nepavargti, 
aukoti ir aukotis BALFo reika
lams, nes šelpiamųjų yra ir jų 
a cityje dar bus-

Chicagos ALTo vardu sveiki
no E. Mikužiūtė. Be to, praši 
vasario 15 d. gausiai dalyvauk 
Vasario šešioliktosios minėjime. 
Paminėjo, kad 10 vai. lietuviai 
renkasi prie Marquette Parkp 
liet, parapijos bažnyčios, tep j 
bus tautinės vėliavos pakėlimas, j 
J. Skeivys sveikino Lietuvių 
Pensininkų vardu ir S. Patlaba 
- Marquette Parko Liet- Namų 
Savininkų draugijos vardu. Raš
tu sveikino IJetuvos generalinė 
konsule Juzė Daužvardienė ir 
Vytauto Didžiojo šaulių 
tinę.

vas, aukos po $500 BALFui.
^sį I Iš tolimesnių apylinkių tik 
—1 keli skyrių pirmininkai buvo al

kę.
Apskrities valdybos iždininkas

e Eskimų vardas kilo iš Al- 
gonquian indėnų žodžio, reiš
kiančio žalios mėsos valgytoją.

W- 40% i re* ___

’ OFF
7Z4 Mix ’n MATCH

3 4sXTGOLD 
Neckchains

X< 8n^ Bracelets 
V~/« / ^Earrings, Charms, 
Z^į^yv'' Rsl’g’ous Medals 

at 30% SAVINGS
persė
jo ne-

ramiai 
kokio 

Lietuvos ar Lenkijos didiko dva- 
j re ir. tik porai metų praėjus, iš- 
j kilo kažin kokie kivirčai, grej- 
1 čiausiai, materialinio pobūdžio, 

dėl kuriu jo turtas, apie kurį 
mes ir š aip nieko nežinome, bu
vo svetimųjų užgrobtas.

Tuo tarpu Lietuvoje įvyko di
delių atmainų. Jaunasis Žygi- 

i mantas Augustas, paskelbtas 
Lietuvos Didžiuoju Kunigaikš
čiu seniai, prie gyvos savo tėvo 
galvos, jau buvo pilnametis ir

gyveno ir
keleta metu 
mokytojavo

rink-

Ii i

Skyrių pirmininkų 
pranešimai

Bridgėporto skyriaus
CASH

vardu 
P. Burneikis pranešė, kad per 
rudeninį vajų surinko 935 doL; 
E. Markūnicnė North Side 
surinko $270; Marquette Parke 
J. Mackevičius $1,618.19; 
kunigas Ansas Trakis, talkinin- 

‘ " i — 211
. Daugiau-

galėjo paimti i savo rankas Lie-1 kaujant I. Kasparailicnėi 
tuvos valdžią Savo valdymo ’ (1°l U viso $ 1,625-37. 1) 
pradžioje, pats smarkiai palin-i^a surinko G. Giedraitytė.

I kęs i Reformaciją. ;'is neįkišo 
Į ir neleido valstybės organams 
! kistis Į katalikų ir nekatąlikų 

tarpus;: vio tikylrnjus ginčus 
kuo pirmiausia pasinaudoja įvai
rūs Reformacijos šąHmnkai. ku
rių tatpc tačau šlpniausi Have 
protestantai liulerOnys.

(Iš “Tremtie* metų”) 
(Bus daugiau)

Marcelė Tiškevičienė įteikė 
JALFui $10; Brighton Parko F. 
jereičikas $3,701; Cicero 
.Įmiginąs - $4,571; J, Orvy- 
dienė (\Vest Side) - *221 ir
pastebėjo, kad aukojo senųjų 
ietuvių vaikai; lemento Mičiu- 

iis — $1.869; Town of I^ke
X. LityiRas.— f437; Gage Parko j 
Dulcišytė *1,852; Gražulis (ne-

<2^ >€ N gw orUsedor ’ rKA/
/\¥ Old Broken Jewelry

'S)^^rse ' 7 Watches, Bracelets, A ..
<< Pins, Rings, ’co—'—'

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat

Turn įtinto CASH!'
Dig Out Your Old Treasures —

Put The Money In The Bank & Draw Interest

WE PAY THE XEG^ZST PRICE'
LOCAL BUYER. BUYIJJ6 WITH INTEGRITY

aujienob Thursday, February 12, 1981
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SALVADORE NUŽUDYTA VIENUOLE 
LIETUVĖ

keturi lavonai buvo iškelti iš iš
kastus duobės netoli dulkėto

aerodromo. Kiekviena

Visi esame girdėję, kad San 
Salvadoro mieste, Salvadoro 
sostlnėjer buvo nužudytos ketu- Santiago Ndniualco kaimo, visai 
rios vienuolės katalikės, bet la- netoli
bai mažas lietuvių skaičius ži- moteris buvo nušauta kulka į 
rojo, kad žuvusių tarpe buvo galvą. Prieš tai jos buvo išprie

vartautos-
Tai buvo daugiau negu liūd

nos pareigos ambasadoriui. Tai 
buvo nepaprastai siaudus daly
kas, nes tik prieš tris dienas se- 
šuo Dorothy Kazelaitė ir Jean 
Donovan ja namuose valgė pas
kutinę vakarienę. Jis ir jo žino-’ 
na pakvietė abi atvykti Padė
kos diena i ekumenine 
rieno.

Ambasadorius gavo žinią, kad’ 
lavonai buvo surasti kaip tik 
tuo metu, kai jis lydėjo kana-’ 
diečius į aerodromą.

* * #

viena lietuvaitė.
Tai buvo - Darata Kazelaitė, i 

angliškai besivadinusi Dorothy 
Kazei. Ji buvo vienuolė uršulie- 
tė, priklausiusi nedideliam Ur
šulės ordinui

■Kazelaitė buvo gimusi 1939 
metų birželio 30 dieną. Abu jo
sios tėvai buvo lietuvių kilmės. 
Ji įstojo į uršuliečių ordiną 1960 
melais. Josios tėvai ir ji pati 
buvo klevelandiečiai.

Ji susidomėjo vienuolių misi
jomis tiktai po to, kai kurį lai
ką padirbėjo Arizonoje, Papagų 
indėnų kolonijoje. Pasiryžusi
būti vienuole ir pasiruošusi mo- Esame dėkingi Naujienų skai-' 
kytojos amalui, Kazelaitė devy 
nerius metus dėstė šventosios | laikraščio iškarpą 
širdies akademijoje ir Clove- į lietuvaitės 
lando Beaumont mergaičių mo-j bet neturime 
kykloje. Ji taip pat buvo susi
domėjusi ekumeniniais klausi
mais, kylančiais tarp rasių, ir 
jų programomis.

1974 metais nedidelė,, gelton
plaukė Kazelaitė sutiko vykti į 
Salvadorą ir padėti aptarnauti 
tris parapijas- Clevelande buvo 
sudaryta 9 uršuliečių grupė, su
tikusi važiuoti naujai misijai.

Juo smarkesnė buvo taųrusa- 
vio kova, tuo sesuo Dorothy vis 
giliau ir giliau paskendo bena-] 
mių pagalbos darbe. Ypač daug' 
laiko ji pašventė moterų ir vai
kų vežiojimui Į specialiai pa- < 
ruoštas stovyklas. Pasirinktą 
naują šalį ji pavaizduodavo 
kaip šalį, smarkiai besiilgstan- 
čią taikos.

. Josios dėdė Robert pareiškė, 
kad jis ne vieną kartą ją buvo 
kvietęs grįžti namo ir dirbti 
vietoje. Ji visuomet jam atsa
kydavo: “Gal sekančiais metais”.

Kai JAV ambasadorius Rob
ert White atvyko į nelaimės 
vietą, jo akys pyktį svaidė. Visi

tytojui, kuris atsiuntė mums 
apie jaunos 

žuvimą Salvadore, 
žurnalo vardo, * 

nėra ir straipsnio autoriaus ai^ 
autorių.

Jigu ateityje kas mums pa-! 
siųs medžiagos apie lietuvių Ii-. 
kimą, tai prašome duoti laik
raščio vardą, data ir puslapio 
numeri. Mums buvo atsiusta;’ ’ itik 63-asis ir 64-asis puslapiai,; 
kuriuose minimas vienuolės Da- Į 
ratos Kazelaitės liūdnas likimas, į 
bet tiklesniam aprašymui alui- į 

Jyje pageidautina daugiau žinių.-

•Jį
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SOFIJA I'ACEVIČHU

MO

Šventadienis

* dienas, studijas ir iškilimą 
or-e. j
Pagal au prabilo solemzuintas 

Eii. Krausi. Puikiai, su įgimtu 
humoru, kalbėjo ajie savo jau- Į 
nystę, studijas ir sportą, kuria
me pasiekė, aukšto lygio. Jo hu
moristinę kalbą palydėjome ka
tutėmis.

Kalbėjo A. Lrazis. Po to su- 
i g’edojome sokmizantui ’’ilgiau
siu metu*’-

Ed. Krause nuoširdžiai dėko- 
’ jo. Ilgai plojome.

Kan. V. Zakarauskas sukal
bėjo baigiamą malda.

V. Samaška visiems padėkojo 
l ir baigė oficialią dalį.

Vaišinomės skaniu maistu ir 
gėrimais.

Prasidėjo šokiai, grojant ge
ram orkestrui.

Klausiu prie registracijos, kiek 
buvo dalyvių. Praneša — 410.

Mes išvykome 10 vai. vakaro’. Į 
Kiti dar vašinosi ir linksminosi, j

K. Paulius

; kę ir kiti sporto veikėjai, kurie 
nuteikė Lietuvos

TEISMAS ATMETĖ ŪKI- 
NINKU PRAŠYMĄ

I 
1

VLIKO IR ALTO ATSIŠAUKIMAS
Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę * 

Vasario šešioliktąją, mus gaubia gilus liūdesys, kad mūsų 
tėvų žemė Lietuva jau daugelį metų yra kolonialinio Mask
vos imperializmo auka-

Lietuva pavergta, bet ji tebėra gyva, stipri, kovojanti 
dėl laisvės. Mūsų ryžtingieji patriotai kalinami vergų darbo 
stovyklose Sibire, chemikalais nuodijami beprotnamiuose, • 
įvairiais būdais žiauriai persekiojami, bet jie pasilieka nepa
laužiamai ryžtingi žmogaus teisių ir tautai laisvės siekimuose.

Okupuotoje lūetuvoje kovojančių nuostabus ryžtas mus 
įpareigoja vieningomis jėgomis, nenuilstamu pasišventimu 
perduoti pasauliui pavergtos mūsų tautos laisvės šaukimą.

Amerikos Lietuvių Taryba J. A. Valstybėse ir Vyriausias. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, visame pasaulyje jau penk
tą dešimtmetį vadovauja politinei mūsų laisvės kovai ir visus 
kviečia jungtis į šią gyvybinę veiklą. Mus remia galingiau
sioji pasaulio valstybė — JAV. Džiugu, kad JAV, V. Vokie
tijos ir eilės kitų šalių vyriausybės nepripažįsta Lietuvos bru
talaus inkorporavimo. JAV Kongresas savų rezoliucija skel-’ 
bia lietuvių tautos laisvo gyvenimo teisę ir reikalauja, kad 
okupantas atitrauktų savo įgulas. Madrido konferencijoje J 
labai stipriai iškeltos lietuvių tautos teisės į laisvę, šios pro- ’? 
švaistės skatina mus dar daugiau burtis į VLIKo ir ALTo 
vedamą laisvinimo kovą. Paremkime VLIKą įnašais į Tautc’s 
Fondą, o ALTą aukomis Vasario 16 d. proga. Ateitis priklauso 
laisvei, bet ne kelonialinės vergijos nešėjams. ,l(

Dr. Kazys Šidlauskas, ;
ALTo pirmininkas

i

•ę

Dr. Kazys Bobelis, 
VLIKO pirmininkas
Čikaga’, 1981 m. sausio mėn. 31 d.

i . ................ ........................
VARŠUVA. — Lenkijos aukš- J 

čiausias teismas vakar atmetė1 
Lenkijos ūkininkų prašymą 
leisti jiems organizuoti ūkinin
kų uniją, kuri būtų panaši į 
Solidarumo darbininkų uniją.

Teismas patarė ūkininkams 
sudaryti ūkininkų draugiją, ku- 

’ ri galėtų ginti ūkininkų reika
lus, bet neturėtų teisės skelbti' 
streikus.

Lenkijos ūkininkai buvo pasi
šokę streikuoti, bet Lešek Wa
lesa patarė: nutraukti streikus- 
Krašte jau . buvo daug streikų^ 
dabar reikia siekti, kad krašto’ 
ūkis atsigautų. Ūkininkai, kiek • 
apsiraminę, apsavarstys ar iš J 
tikrųjų jiems apsimokėtų orga
nizuoti ūkininkų draugiją. Kol] 
kas padėtis dar neaiški.

------ 1---------------- i
— Sekmadienį, vasario 15 d.į 

2 vai. popiet Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje bus Chica
gos Lietuvių Tarybos ruošiamas 
Vasario šešioliktosios minėj ir 
mas. Visi kviečiami dalyvauti-

Juodas debesis praslinko virš laukų, 
Išdžiūvusių nuo užsitęsusių kaitrų. . 
Nei vieno lašo lytaus ant jųjų neišpylė , 
Ir ūkininkus visus apvylė. / :
Pasiekęs jūrą, visą lytų į ją išliejo
Ir tuo veiksniu jis kalnui girtis tuoj pradėjo.
“Kokią naudą tu esi įgijęs,
Kai į jūrą savo vandenį buvai išlijęs?” ų 
Jam. pasakė kalnas, negalėdamas tylėti, 
“Ir kaip skaudu į tai žiūrėti. '•
Savo lytum galėjai atgaivint laukus
Ir palengvinti žmonių vargus. ; .
O jūroj tiek daug vandens, .
Kad tavo lytus neturi jokio ten vaidmens”.
Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo

vą, 217 psl., gaunamos Naujiense. Kaina $3.

Vasario 8 d. 5 vai. popiet M
- - - ■ i Unique restorane, Evergreen j pozityviai

N Redakcija ' j Earke, buvo surengtas šaunus j sportininkus.
Generalinė konsule J. Dauž- 

vardienė sveikino lietuvių ir 
anglu kalbomis. Priminė ken- 
čiančią Tėvynę. Prašė gausiai 
dalyvauti 63 metų Lietuvos ne
priklausomybės minėjime, kuris 
įvyks Marquette Parke, Mari
jos aukšt. mokyklos auditorijoj, 
vasario 
reiškė viltį, kad Lietuva vėl bus 
laisva- . '

Lietuvos Vyčių S-gos repre
zentantas ALTe dr. L- Kriauče
liūnas pasakė labai gražią ir, 
prasmingą kalbą.

■ ‘ '

BALFo Centro v-bos vardų’ 
sveikino M. Rudienė. Sveikinto
jų tarpe — Fr. Savickas, Filo
mena Pakel ir Arizonos dakta
ras Nikei.

Solistė N. Linkevičiūtė sudai
navo “Metų ciklas” ir kitas dai
nas. Duetu su A- Braziu — “Aš 
bernelis”, ši. daina paliko neiš
dildomo įspūdžio, nes seniai gir
dėta. Akompanavo’ Al. Vasaitis. 
Jiems gausiai plojome.

H. Petraitis, banketo vadovas, 
kalbėjo apie Ed. Krause jaunys-

j banketas.
Garbės pirm. Fr. Zogas pra- 

Į dėjo iškilmingą minėjimą. Iškil- 
susyk praryja par J mėms vadovavo K. Savickas.

© Milžiniškas čerepokas gali 
gyventi be maisto vienus metus. 
Smauglys
šiuką, o paskui kelis mėnesius Į a. Brazis sugiedojo Ameri- 
gali gyventi be maisto. Jūrc’s Į kCs ir Tautos himną. Įsijungė ir 
dramblys, surijęs apie 150 sva- J dalyviai. Jo eksc. vyskupas V: 
rų žuvies, gali badauti porą mė- BTizgys sukalbėjo invokaciją. 
nešiu. Prie garbės stalo pakviesti:

> Jo eksc. vysk. V. Brizgys, gene- 
Solistas Algirdas Brazis daly- j ralinė konsule J. Daužvardienė,: 
vaus Vasario 16-tos minėjime į \otre Daine universiteto sporto 
Marijos aukšt. mokyklos audi- į vadovas, garbės svečias Ed. 
torijoje ir giedos Lietuvos ir ; Krause, kan. V- Zakarauskas, 

Amerikos himnus. | dr. L. Kriaučeliūnas, K. Savic- 
---- ---------- --------- ——------ ! kas, M. Rudienė, A. Brazis, Fr.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

15 dieną. Baigdama,
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

« KCPESITNGAI IŠPILDOMI HECEPTAJ • FANNIE MAY SAU 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara*šiokiadieniais nuo

— Amerikos Legionas įneš: 
vėliavas Į Marijos aukš. mokyki: 
lą vasario 15 d. 2 vai. popiet. 
Ten Chicagos Lietuvių Tarybai 
rengia Vasario Į6-tos minėjimą, 
kur dalyvaus Don Varnas ir 
Dariaus-Girėno postai, šie du 
postai nepraleido nė vieno Chi
cagos Lietuvių Tarybos ruošia-^ 
nio' Vasario 16-tos minėjimo, ’.i

į lienė, V. Samaška.
Iškilmingo banketo 

smulkiai supažindino
vadovas 
dalyvius 

su Ed. Krause, jo studijomis ir 
sporto veikla. Ed. Krause nuva- 

e. e ; žiavd 1934-1935 m. į Lietuvą.
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas] Ten sportininkus gerai ištreni- 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-1 ravo ir laimėjo tarp Pabaltijo 
19 * v ** ' * j valstybių pirmąją vietą- Sėk-

mingai krepšinyje ir futbole pa- 
I sižymėjo ir kitose valstybėse.
1937 ir 1939 metais buvo nuvy-

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS. NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU. 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

= D. KUHLMAN, B.S., Reglitruot&a vaistininkaa =
| Tek 476-2206 ~ ‘ |
Š1HHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII1

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati' 
nimo vajaus talką! y

y

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaityto jų 
reikalais prašoma (pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

0
|
0
S

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608 i

U

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS

Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyvenimo 406 pusi, romanas

g

h

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _. dol 
Pavardė ir vardai____________________________________ _
Adresas______________________________________________

BE DRUSKOS

• Užsakau Naujienas kaip dovaną, savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol 
Pavardė ir vardas ____________________
Adresą* _____________________________

—. kuru

I

I
i? *

i
į y

Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyveninio tikrove, labai gy-

* ? vhi parašyta ir lenkai skaitoma. •

Minkšti viršeliai 58.00

S

£

Sponioriauj pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudą h 
Naujienų pastangai, praiau jas siuntinėti už pridedamus__ _ dol
Pavardė ir vardas__________ ________ ——— -------------
Adresas - -------------------------------------------------—--------------

I
i

fe

g

Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiant §9 čeki tokiu adresu:

A i 
R 
ft ft ft

v Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir r&rdas -
Adrraaj —--------- - ■

i 
g

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 ft 
ft 
ft 
ft

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
e LITERATŪRA, lietuvių literatūros-, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės 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 dnumenimi* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• V IeNIšO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg* 
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 
vi t įvardžių pavadinimai ir jų vertiniai | vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

• 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 83.

• 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 teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičie 
vertimas. 200 p*I. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerj perduntimo maldomą

S — Naujienos, Chicago, a, DI Thursday, February 12, 1981
I
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Xa □< January I, 1930 
Subscription

Chicu^u S45.UU pei yem $24>UU pei 
ox months, $12 00 per 3 months. Ir 
other USA localities $40.00 per year 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year: 
other countries $48.00 per year.
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Muo sausio pirmos dieno* 
Dienraščio kainos:

pusei metų $22.00 
rims menesiams  $15.00 
nenam mėnesiui  $ 4.00

Kanadoje:
metams  $45.00 
pusei metų  $24.00 
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ousei metų  $26.00
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irderiu kartu ra ažaakysu

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
ryto 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 viL

“Sulaužė” nesamą sutartį
Kada Amerikon koją įkėlė pirmieji frontininkai, tai 

New Yorke jie pradėjo pasakoti, kad Amerikoje gerai, 
bet čia ne viskas gerai. Tai tokia tiesa, kurią kiekvienas 
supranta. Ko norėjo fronto šalininkai nežino, kad Ame
rikoje yra būdų esanšioms negerovėms šalinti. Tuo tar
pu kituose kraštuose to būdo negeroves šalinti,esą, nėra, 
To būdo raktą turi tiktai frontininkai. Kas' tuo netiki, 
tai ne jų draugas. Prieš toki jie tuojau pradės griež
čiausią kovą.

Amerikoje buvusios lietuvių organizacijos fronti
ninkams buįvo’ negeros. Jiems buvo reikalinga viena di
delė lįrt^vių organizacija, kuriai priklausytų visi lietu
viai, ” ir kuriai vadovautų tiktai frontininkai. Darbui 
pradėti frontinirikšins. buvo reikalinga pagalba. Jiems 

■ reikėjo pinigų kelionėms, jiems reikėjo garsinimų lie
tuvei spaudoje. Jiems taip pat reikėjo pinigų iš gera- 

- širdžių amerikiečių.. Jie gavo viską.
Fontininkams leido organizuoti didelę lietuvišką, 

crganizac'ją, bet jie turėjo pasižadėti, kad nekliudys 
veikiančioms lietuviškoms organizacijoms savo darbą 
dirbti. Frontininkai pasižadėjo. Jie net prižadėjo dalį 
surinktų aukų atiduoti Amerikos Lietuvių Tarybai.

Praėjus trylikai metų nuo šio susitarimo, pirmi
ninkas Nainys liko be centro. Jis turėjo gauti pinigų, 
jei.au nenorėjo likv‘duoti visos dar nebaigtos organi
zuoto Bendruomenės. Negalėdamas daugiau gauti pi
nigų saviems planams, jis ryžosi kėsintis Į Lietuvai lais
vinimo aukas. J's pradėjo kėsintis Į Vasario 16-tos die
nos surenamos aukasi ir vėk’au pradėjo kėsintis ir Į vi
sas vasario mėnesio ALTui skiriamas aukas.

Nainys ir w‘si. kurie jį siuntė tokiam žygiui, tvir
tino, kad jckio susitarimo nebuvo. Jeigu ALTas gali va
sario mėnesi parinkti aukų, pasakojo, tai ir Bendruo
menė gali. Jie žinojo, kad Bendruomenė taip elgtis ne
galėjo, bet jie melavo. Jie paskelbė, kad gali ir prpdėjo 
kenkti ALTo darbui.

Jie taip elgėsi, kol geri patriotai surado to meto spau
dą, kur buvęs pirmas Amerikos L. Bendruomenės pir
mininkas prel. Jonas Balkūnas paskelbė susitarimus ir 
pasižadėjo duoti ALTui vasario mėn. aukas. Visą va

sario mėnesį Naujienos dar ir šiandien pakartoja tą 
prel. Balkūno viešą Bendruomenės pažadą. Dabar nė 
vienas fronto bičiulis jau neturi drąsos tvirtinti, kad 
susitarimo nebuvo. Dabar apie tai , jie nenori kalbėti, 
nes visas šitas reikalas “jiems nusibodęs”. Akis svili
nanti tiesa jiems gana karšta.

Dabar jie tvirtina, kad buvo susitarimas tarp AL- 
to, VLIKo ir Bendruomenės aukoms rinkti ir skirstyti. 
Dabar tvirtinama, kad prieš 13 metų toks susitarimas 
buvo pasirašytas, bet ALTo ir VLIKo tuojau panaikin
tas. Buvo susitarta vasario mėnesio aukas skirti Lietu
vos laisvinimo kovai, bet Bendruomenė pradėjo kėsin
tis ir į šias aukas.

Jie paskleidė žinią, kad kiekvienas lietuvis turi tei
sę aukoti, kam jis nori, ir kiek jis nori, bet jie norėjo, 
kad tos auks būtų siunčiams per ALTą. Labai gerai ši
tą klausimąi išsprendė Elzbieta Pauraziėnė. Kiekvie
nas lietuvis gali duoti aukas- kam jie nori, bet visai ne
gali reikalauti, kad ALTas eitų frontininkų vadovau
jamos Bendruomenės paštininko pareigas. Detroitie- 
čiai patarė patiems bendruomenininkams siųsti aukas 
kam jie nori, bet ne reikalauti, kad ALTo pareigūnai, 
tai darytų.

Amerikoje kiekvienas gali aukoti kam jis nori, bet 
didelė lietuvių dauguma nori, kad tos aukos eitų Lie
tuvos laisvinimo kovai, o ne įvairioms Pasaulio Lietu- 
vių Dienoms, kurias organizuoja ir tvarko tiktai fron-
tininkai arba jų bičiuliai.

Dabar galvą pradėjo kelti Linas Stonys, pats de- 
magog’škiausias bendruomenininkas. Jis moka viską 
aūkštyn kojom apversti, kad tik Įtikintų skaitytoją juo
dą baltu. Jis tvirtina, kad šokių šventes organizuoja 
vien tik frontininkai, bet pripažįsta, kad tos šventės 
brangiai kainuoja, reikia i jas važiuoti, mokėti už bilie
tus... Iš tų žmonių prašyti aukų “būtų nerealu”. Jis no
ri rankas pridėti prie, Vasario 16-tos dienos aukų. Ten 
nereikia važinėti ir už bilietus mokėti. Jis šitaip įtiki
nėja: - ; • ,

“...reikia suprasti, kad daugumai lietuvių Vasario 
16-sios šventė yra labai jautri diena. Tą dieną dau
gelis lietuvių, ypač vyresnio amžiaus žmonių, prisi
mena savo jaunystės dienas laisvoj Lietuvoj, pa
liktus gimines ir t. t. Jie visa tai giliai išgyvena ir 
jaučia. Tas Jausmas atsispindi pareigose dalyvau
ti minėjime ir būti dosnesniems daugiau, negu, ka
da nos kitą dieną. Yra lietuvių, kurie nepasirodo 
jokiuose kituose parengimuose ištisus metus, bet 
Vasario 16-tą jie jaučia ypatingą pareigą dalyvau
ti ir minėjime atiduoti savo duoklę. Ta proga dau
giau atsidaro visų piniginės ir lietuviai tampa dos
nesniais. ši proga ir turėtų būti laisvo' apsisprendi
mo diena, kada kiekvinam lietuviui yra suteikiama 
proga paremti lietuvišką veiklą, kokią jis nori, o 
ne būti priverstu aukoti vien tik ALTui”.

(Draugas, 1981 m. vas. 10 d. 3 psl.) 
Kai ALTas pradėjo organizuoti kovą už Lietuvos 

laisvę Amrikoje, tai linai augo tiktai Lietuvos laukuo
se. Gažus linas atėjo Į šeimą ir tapo Linu tiktai tuo me
tu, kai tos šeimos neteko savo laukų ir gražių linų. Bet 
šiandien išaugęs Linas nori ardyti ALTą, kuris ne tik 
Linui, bet ir jo tėvams sudarė galimybę čia atvažiuoti.

ALTas nieko nevertė ir neverčia aukas duoti AL
Tui. Amerikos lietuviai, VLIKui dar negimus sujungė 
visus lietuvius Į Amerikos Lietuvių Tarybą, kad vienin
gai galėtų daugiau atlikti. ALTą sudarė lietuviai savo

Lenkijos ir Pabaltijo valstybių 1939 metais likimo sprendėjai 
(iš k. j deš): Molotovas, šaposnikovas, Ribbentropas ii’ Stalinas.

Stalino-Hitlerio bizniavimas Lietuva
SLAPTAS PAPILDOMAS PROTOKOLAS

Ryšium su pasirašymu nepuo
limo sutarties tarp Vok. Reicho 
ir Sovietijos, abiejų pusių pasi
rašiusieji ’ įgaliotiniai, griežtai 
slaptame pokalbyje apsvarstė 
.apribojimą ; abipusio interesų 
sferų Rytų Europoje, šis pokal-- 
bis vedė prie sekančio rezultato:

1) Tuo atveju, jeigu Pabaltijo 
valstybėms (Suomija, Estija, 
Latvija, Lietuva) priklausan- 
jiose srityse vyks teritoriniai- 
politiniai pasikeitimai, šiaurinė 
Lietuvos siena sudarys abipusio

interesų sferų ribą tarp Vokie
tijos ir Sovietijos- Šiuom pripa
žįstamas abiejų pusių — Lietu
vos interesas Vilniaus sričiai.

2) Tuo atveju, jeigu Lenkijos 
valst. prikl. srityse -vyks terito- 
rihiai-politiniai, pasikeitimai, in
teresų sf. ribos bus apribotos 
tarp Vokietijos ir Sovietijos 
maždaug linija upių — Narev, 
Vysla, San. Klausimas, ar abieju 
pusių interesams pageidautina 
išlaikymas neprikl. lenkiškos 
valstybės ir kaip šita valstybė

Amerikos senių pradėtą dąrba. Senių jau nebėra. Dau
guma jų jau iškeliavo Į negrįžtamą kelionę. ALTą tvar
ko pokario metais senių atvežti lietuviai ir jų vaikai. 
Tie vaikai, kaip vaikų dauguma, turi nepaprastai didelį 
pinigų alkį. Pinigas jiems tapo svarbiausias Amerikos 
gyvenimo klausimas. Amerikoje išaugintas Linas Sto
nys nori pinigų. Jis nesitenkina frontininkų sudaryta 
“visus apimančia” lietuvių Bendruomene, bet jis skel
bia melą ir apie ALTą.

ALTas nelenda į frontininkų Bendruomenę- pini
gų prašinėti. Tuo tarpu Amerikoje išauginti Linai 
skverbiasi į ALTą ir reikalauja, kad Lietuvos laisvini
mo aukos turėtų būti jiems atiduotos. Ką ALTas pada
rė, tai bajorų nuotaikoj išauginti Linai nežino, bet kam 
frontininkų Bendruomenės nuėjo pinigai, tai tie eili
niai bendruomenininkai nežino.

Mums atrodo, kad turėtų būti padažytas galas to
kioms lininėms demagogijoms. Šių metų visos Vasario 
16 d. renginių aukos turi eiti ALTui, o ne “kam bajorų 
linai” nori. Pauraziėnė klausimą anksčiau suprato ir

noru. Į ALTą įsijungė visas atvykęs jaunimas ir tęsia laiku ėmėsi priemonių šiai sauvalei, sutvarkyti.

apribotina, gali galutinai išaiš- 
I kėli lik eigoje tolimesnio politi

nio vystyrnosi. Bet kuriuo atve
ju, abi vyriausybės spręs šį 
klausimą draugiško susipratimo 
keliu.

3) Kas liečia pietryčių Euro
pą, iš sovietų pusės pareiškia
mas interesas Besarabijai, iš vo
kiečių pusės pareiškiamas visiš
kas politinis nesuinteresuotu
mas šia sritim. ,n

4) šis protokolas, abiejų^pusių 
laikomas griežtoje paslaptyje-

Maskva-;'23,8.1939.
Ribbentrop — Molotov

Po to, kai Lenkija buvo už
pulta ir pasidalinta tarp Hitlerio 
ir Stalino; 1939.9.28 d. Ribben- 
.trop pasirašė slapto protokolo 
pakeitimą, pagal kurį visa Lie
tuva buvo perleista sovietų įta
kai, išskyrus dali prie Šešupės, 
Nemuno. Vėliau ūž šią sritį už
mokėjo Stalinas Hitleriui auksi
niais pinigais. 1939 m. rugsėjo’ 
29 d- Ribbentrop išskrido iš 
Maskvos, tą pačią dieną Molotov 
Įsakė Nepriklausomos Lietuvos 
delegacijai atvykti į Maskvą ir 
įteikė ultimatumą: Įsileisti į Lie
tuvą sovietų kariuomenę, ry
šium su tuom pasirašant “Ne
puolimo sutartį”.

— Tass Sovietų žinių agentū
ros korespondentas Washingto 
ne paskelbė, kad gavo žinią it 
JAV Imigracijos ir natūraliza
cijos tarnybos atstovo V. Jervis, 
jog Bražinskų bylos nagrinėji
mas įvyks vasario pabaigoje Los 
Angeles teismeDABARČIAI IR ATEIČIAI

(Lietuvišką žemiu sienas besprendžiant)

K. ir V. ž.
Norėtųsi trumpai atsakyti į ne kartą girdėtą klau- 

" simą: Jeigu Lietuvos ctninių-valstybinių sienų klausimas 
i toks svarbus — kodėl tada taip mažai apie jį kalbama 

bei rašoma? Kodėl lietuvių šviesuomenė taip mažai juo 
i domisi?
i Manau, kad pagrindinė priežastis yra visus mus 
' daugiau ar mažiau palietęs atitrūkimas nuo savo žemės: 

niekas negali mylėti to, kas jam nėra visiškai realu. 
Gi ne tik išeivijoje, bet jau ir Lietuvoje, žemė buvo

* mums pradėjusi dantis vien daiktu, kurį galima pirkti 
ir parduoti. Miesto kultūros žmogui mano “tėvų žemė”, 
“tėviškė” — ir net “tėvynė” — lengvai tampa liktai žo
džiais: gal dar kurį laiką jausmus paliečiančiais, poeti
niais — bet be gilesnio, realaus ir tikrą pagarbą kelian
čio turinio. Taip (jei duoti kraštutinį pavyzdį) vienas 
mūsų poetas palaidos mergaitės lūpomis ciniškai daina
vo: “Gatvė mūs motina, ji mus pasotina, neabejotinai, 
kur kas geriau”. Savo žemę mylintis, savo’ nuosavybę, 
savo darbu ir aavo gyvenimu besididžiuojantis ūkininkas 
ne vienam miestelėnui atrodė užuojautos vertu anachro
nizmu. J?m atrodė daug protingiau (tai yra pelningiau) 
savo visą aplinką, savo didesnę gyvenimo dalį apimantį 
larbr, ivo visas fizines ir dvasines galias — trumpai 
pasakius, save patį — laikyti grynai prekybos objektu-

Ta’ kurdi ps • holugine laikysena, prigiinties-pi*oto, 
i;,im(ts-kullūr( > nviiatūialus atskyrimas, kartą padarytas 
vra sunkiai a!ib šernas. Nesigilinsiu į filosofines ar reli- 

tam nriemon (pavyzdžiui, “kūno prisikėlimo tie- 
,> i”) X••riu l’k ” ! ipai priminti, kad labai konkrečiai ir 

vykusiai prieš jį Lietuvoje kovojo Žemės Ūkio Ministe
rija — Jaunųjų Ūkininkų Ratelių sąjūdžiu. Ir kad net 
Amerikoje vis auga kova prieš žemės grynai pelnui iš
naudojimą, nesiskaitant su gamtos ekologine lygsvara; 
prieš besaikį dirbtinų trąšų ir nuodų vartdjimą; vis stip
rėja balsai už mažesnę mechanizaciją ir mažesnius ūkius. 
Gi jei ir šios priemonės ar idėjos mums per tolimos — 
bent tikrai mūsų tarpe neturėtų būti nei vieno, kuris 
nežinotų ir nebūtų matęs, kur konkrečiai gimė ir gyveno 
jo tėvai ir tėvų tėvai. Ir pats nebūtų išauginęs bent vieno 
medžio ar vienos gėlės.

Antroji priežastis yra paprasčiausio išsilavinimo sto
ka. Patiks ar ne daugeliai mūsų — posakis: “žmonės, 
nežiną savo tautos istorijos, visuomet lieka vaikais” tinka 
pažodžiui. Jei esame, kartu su broliais latviais ir pus
broliais baltgudžiais (krivicais), tikri aisčių-bąltų bend
ruomenės tūkstančių metų kelio tęsėjai, turime žinoti ir 
ko teisingai siekė mūsų žmonės ir mūsų valdovai, kovo
dami prieš jau pusantro tūkstančio metų ištęstą slavų- 
germanų antplūdį. Ir kalbant apie Lietuvą, turėti tegu 
ne Vytauto Didžiojo 1x4 nors 1771 metų Lietuvos žemė
lapį prieš akis. Nors “Rytprūsiai” jame yra atvira žaizda; 
nors gal ir galime, iš pagarbas latviams, baltgudžiams, 
lenkams bei rusams, savo protėvių vardu atsisakyti nuo 
jų krauju iš mūsų bendniomenčs priešų atimtomis — 
Kuršo kunigaikštystės ir Polocko-Vitebsko-Minsko-Msti- 
slavlio-Naugarduko-Lietuvių Brastos vaivadijų teritori 
jornis — bet žemaičių seniūnijos, Traktų Vjlniaus-Bres- 
laujos vaivadijų (Lituania Propria) ir Maž. Lietuvos 
sienos mums turėtų likti bet kokių diskusijų sd mūsų 
kaimynais pradžia ir išeities tašku.

Dabar gi mes prieš kaimynus jaučiamės nesugebą ne 
tik savarankiškai galvoti, tartum vaikščioti ir kalbėti ne
išmokę kūdikiai. Ką “vyresnieji” pagalvos, ką jie paša- 
kvs. ką jie mums g)d teiksis duoti? Ar kartais neužpyks? 

Kai tuo tarpu mes patys galime labai ramiai, bet tvirtai, 
pavyzdžiui, lenkams pasakyti: jei gerbiate mus ir norite 
būti tikrais mūsų broliais bei draugais (“lygūs su ly
giais”), tada gerbkite save pačius ir savo praeitį: mūsų 
valstybių sieną, kurią mes ir vieni, ir kiti, be ginčų bei 
karų išlaikėme nepakeistą nuo 1569 m. liepos iki 1791 m. 
gegužės mėn. Kitaip jūs — nors gal medžiaginiai tuo 
tarpu stipresni — bet dvasioje tik svetimo turto grobikai 
bei pasisąvintojai.

Trečioji, dabar jau nykstanti, bei anksčiau labai stip
riai mūsų domėjimąsi Mažąja Lietuva (ir net lavių ar 
gudų tauta!) stabdžiusi priežastis, buvo religinis skirtin
gumas ir ankstesnių laikų “apaštalų” kitaip* tikinčiam 
sukelta panieka. Dažnai mes su pravardžiuojamais “liu- 
teriais”, “bambizais”, “heretikais” (ar nevalyvais-barz- 
dilom “gospodi pomiluj” rusais) visai aklai nenorėjome 
turėti nieko bendro; rodėsi, jei net Mažosios Lietuvos gy
ventojai būtų prašęsi, mes jų į “katalikiškąją” Lietuvą 
nebūtume priėmę! Ačiū Dievui, bent Katalikų Bažnyčios 
viršūnių laikysena tuo atžvilgiu jau yra esminiai pasi
keitusi ir neužilgo tikrai pasieks bent jaunesniuosius jos 
narius.

Kai tuo tarpu “katalikai” lenkai mūsų buvo l>eveik 
dievinami, kaip “tikrojo” tikėjimo ir bet kokios tikros 
kultūros nešėjai: kilniingesni, išmintingesni ir kelis kar
tus didesni už “vargšą lietuvį pagonį-praščiokėlį”. Kol 
mums akis neatidarė jų pragaištingi darbai!...

laikas, pagaliau, mums visiems užaugti, nuo jau
niausio iki paties seniausiu. Suprasti, pajusti ir išgyventi, 
kad žemė nėra kempinė cheminėms trąšdms sugerti ir 
Šaknims laikyti, bet be galo sudėtingas mums artimas 
ir gyvas organizmas. Kad ne tik aplinka ar klimatas, 
bet ir mūsų protėvių mintys, siekimai, darbai yra palikę 
realius ir dabartinius pėdsakus — ne lik muziejų iška

senose ar archyvų dokumentuose, ne tik atominio lygio 
mūsų smegenų-nervų struktūroje — bet ir “kažkame”, 
kuris ar kuri, yra Uuž” šios struktūros ir ja naudojasi.

Bendrai kalbant, tai būtų kiekvieno atskiro krašto 
žemėvaizdis, ryšium su jo gamtovaizdžiu. Jie amžių są
vartoje, į pastoviai vietoje begyvenančias tautas, vra 
turėję ir dar turi nepaprastos įtakos, yra paveikę ir su
augę su krašto gyventojų pasaulėjauta, dievybės sam
prata, jų būdo (charakteriu) apraiškomis bei išsivysty
mu. Paimkime, pavyzdžiui, dykumų, stepių ir miškų 
zonų gyventojus, kaip daug kame jie vianas nuo kito 
skirsis.

P>et iš kitos pusės, kiek nuostabiai daug artimai bend
ro rasime tikėjimo pasaulėjautoje, sakysime, JAV indėnų 
ir senovės lietuvių arijų, nors jie būdami skirtingų rasių, 
bet priklausė tai pat miškų zonai. Smulkiau apie tai 
sk.: “šiaurės vakarų indėnų vado Seattle (1786-1886) 
kalba, atsakant į Amerikos valdžios pasiūlymą nupirkti 

!jų žemes 1854 metais, (žr.: Laisvoji Lietuva. Tos kalbos 
vertimą. Nr. 10, 1978-V-18). Lieka, pavyzdžiui, palyginti 
— karaliaus Gedimino Dievą jo laiškuose ir indėnų vado 
Dievą — jo kalboje.

* *
1943 metais vasarą buvau pakviestas vokiečiu (ie- 

neralkoinisariatan Kaune ir supažindintas su vienu Va
karu Vokietijos (Pareinio) stambios cheminės firmos 
direktorium. Ponas H. prisistatė dideliu gamtos mylėtoju, 
norinčiu pažinti Lietuvos miškų esmę (Wesen), jų d\a- 
sią (tiefstes Sein), bei prigimtį (Natur). Jam sake, kad 
mano žinioje vra vienas d:džiausiu K. Rūdos miškvnu.

(Bus daugiau)

I — Naujienom, Chicago. Hl., Thursday Feb. 12. 1981



; kuE pa&uxaudo&ue. !
Pratarmėje K. Jablonskis 

rašo, kad knygoje skelbiami 
Prūsijoj (Preusjen) (taip sa
ve vadino vokiečiai okupan
tai A. G.) feodalinių valdovų 
įsakymai Kryžiuočių ordino 
nukariautiems lietuviškųjų že
mių gyventojams.

Kai kurie jų anksčiau 
skelbti. Naujų atrasta bai
giantis JI Pasauliniam karui 
Pūsijoje, nors karo ugnis gal 
daug mums labai svarbių do
kumentų sunaikino, kiti gal 
nacių įr sovietų išslapstyti. 
Skaitome 6 psL;

P.Pakarklis su savo bendra
darbiais surado dalį K. Done
laičio arnkrašėių, Brodovskio 
bei kirų autorių sudarytus lie
tuviu kalbos žodynus, dalį Pre 
torijaus rankraščių ir t.t. Be 
to. buvo aptikta daug spaus
dintų Prūsijos valdžios įsakų 
bei kitokių skelbimų lietuvių 
kalba, apie kurių buvimą nie
ko nežinota.

Geras įrodymas skeptikams, 
“viską žinantiems“ surasta do 
kumentų, apie kurių buvimą 
nieko nežinota! Tai dabar jie, 
su turėtais buv. Vytauto un-to 
bibliotekoje dokumentais ir 
kt., paleisti šios knygos pusla
piais. kur dauguma atspaus
dinti fotogarfiniu būdu.

Knygos pabaigoje duoda
mas vertingas žodynėlis, su
darytas P. Žostautaitės. Jame 
paaiškinami retesni tuoliki- 
niai žodžiai. Pav.: senuose įsa 
kymuosę vartotas žodis alha 
reiškia arba: almonag reiškia 
dvariškis; atpenč — atgal, at
virkščiai; atšaka — atsaky
mas žodžiu; avynas -— moti
nos brolis; bajorėlis — lais
vasis žmogus; čeringė— mais
tas, valgis; daktcųius— gydy
tojas; drgėsis—rugpjūčio mė
nuo; galgės — kartuvės; gy
mis — veidas! gyvgyslė — pul
sas; gruedinis— lapkričio mė
nuo; yškiai —aiškiąi; kąčęig- 
—r noras; kakalys — koklių 
krosnis; kantųngė — stojimas 
į kariuomenę; pantyti — bau
sti; pąvietrą — maras; piško- 
las — iždo pareigūnas, įr t. t. i

Vietinius prūsus —lietuvius 
vokiečiai spaudė neleistino- 
nomis, neteisėtinomis priemo- 
mis, jas bandydami įteisinti... 
kraštutiniais, šališkais, vienai 
žmonių gupei taikomais pa-

Dėl jų redakto-j
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j® “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

^USlKliNikliVlU

■■RMflGEOONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
"Ji» surinko Jucį j vietą, kuri hebraiškei vadinama Armaoroon

(Apreiškimo 16:16)

25,
Šitas amžius dieviškajame plane buvo skirtas išrinkimui 

išlaisvinimui tų, kurie karaliaus su Kristumi Tūkstantmetyje, 
jis jau beveik visai pasibaigė. Mes dabar gyvename pačioje to am
žiaus pabaigoje; todėl dabar laikas matyti, ir mes matome, kaip 
Dievo ranka tikrai ir aiškiai dalyvauja žmonių reikaluose. Dievo 
žodžio pranašystėje parašyta apie esamojo laiko įvykius, ir pa
sakyta, kad tokie įvykiai turės pasirodyti prieš pat įsteigimą 
Kristaus karalystės.

Pragaištingi įvykiai, kurie prasidėjo 1914 metais, nustūmė 
nuo sostų karalius, išrovė iš šaknų valstybines bažnyčias, nužudė 
nesuskaitomus milijonus žmonių karuose, baduose ir maruose

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

Šio amžiaus pabaiga

M7 f* 41 n V DAUGIS 
GYDYTOJAS ’R CHIRURGAS 

AU-Community IrHftiV*- 
M ♦did n o* direktorių*

938 S MenheUn Rd.. Wnftchootor. lt 
ZAUAN“DOS' 3-—0 dirbo dienom!* 

-ntn R—3 vįj

4 4ti

DR A. B. GI.EVECKA
ftVDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

AKIU LIGr>'

<»r.<Vu -.g* -uiti tiri ru»

DP ■••Q4VX PLEXOR AS I

UAi w ? T>l. 737-5149 
nid? Pritaiko akinius

/ai r vi taridui įdaryta

ir

orec'

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGCJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos telef.: 448-5545
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I
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CHARD
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika S' Evans

Kasdien nuo pirmadienio iki pen k- 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WT1S stones, 1110 AM bangą.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

Našlių, našliukių ir pavienių asme
nų kiužas lydi m. vasario men. 13 d., 
pcUKtacuenį, t> vai. vaK., Vyčių salėj e, 
2^oa W. ę/Ui St., turės narių susirin
kimą. Kviečiami visi aptarimui eina
mųjų Liudo reikalų, r o susirinKimo 
bus vaisęs. V. Cinką

ir

ALGIRDAS GUSTAITIS

Senieji vokiečių įsakymai prieš prūsus
Prūsų nesuvokietinę, po kelių šimtų pietų okupantai 

skelbė įsakymus lieturiškai

Pagaliau prūsus . nukąriąvę tiek paspirties, talkos, kaip 
juos priverstinai apkrikšti- esantieji šiaurėje Prūsijos da-

Lietuviu Motery Apšvietus draugi- įvairiopai niekindami, nai. lyje. Bet tai nei kiek nekeičia 
los metinis nariu susinnkimac ivskc ’’ jos metinis narių susirinkimas įvyks 
šeštadienį, vasario 14 d., 1 vai. popiet

> 3dud s. Omon Avė. Narės p±asomos 
aLSxianxyti, nes yia svaram reikalų 
aptarei. Bus ir vaišės.

Rože Didžgalvis, rast.

astPROTEZISTaS r'rot eiti Med ban-i 
<~i: M&iiba IsoImma* 6 t t

% Ui 64629

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir žlapum< 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

KAD PASIEKTŲ AMERIKĄ, 
PRADĖJO NUO ŽYDŲ

PRAHA, Čekoslovakija.— Da
bartinė Čekoslovakijos vyriau
sybė priėjo įsitikinimo, kad ji 
turi turėti gerus prekybinius 
santykius su Amerika, bet ge- į 
resnio 

i pradėti 
žydų.

kelio neišgalvoja,
tuos santykius

laiku rusai išvijo

PERKRAUSTYMAt

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymaa 
E įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376*5996

SOPHIE BARČUS

kaip
nuo

Ame-

z I # #

kindami ir kolonizuodami, lietuvių tautos teisių į visą 
vokiečiai neįstengė jų nu tau- Prūsiją, nes sunaikinimas, nu- 
nutautinti. '

Kaip atkakliai savo kalbos, 
papročių laikėsi prūsai gali- žant
ma numanyti iš lįętūviškai 
skelbiamų įsakymų,

! šimtams metų po Prūsų kraš-1 
to okupavimo. Reiškia, ne tik-: 
tai pavergimą pergyvennusi 
tauta, ne tiktai jų vaikai ir'vai 
kaičiai bet kur kas tolesnės

‘J — t '■ z ■
prūsų — lietuvių negeracijos 
taip atkakliai laikėsi savo kal
bos, kad okupantai vokiečiai 
negalėjo su vietiniais nusikal
bėti, o vietiniai nesuprato vai-

žudymas ar istremimas 
nių gyventojų jų vieton 

kolonistu^ jokiu 
nepateisina genocido ir

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDLl
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSIA

605-07

IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

SO. HERMITAGE A VEN HF
TeL 927-1741 — 1742

SO. CALIFORNIA OENUI
Telefonas 523-0440

4ODEKMSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
vieti- 
atve- 
būdu 
neati-

Įpraėjus: ma lietuviams teisės reikalauti 
šimtmečiais pastoviai gyvenu
sių žemių atgavimo ir apjun
gimo į vieną valstybę.

Reikalingus dokumentus pa 
skelbė Lietuvos TSPi Mokslų 
.Akademijos Istorijos Institutas, 
1960 m. Vilniuje išleidęs K. Ja 
FJonskio redag uotą didžiulę, 
gerame popieriuje, 668 psl. 
knygą Prūsų valdžios groma-
tos pagraudenimui ir jų atsa- tvarkymais. 
kimai lietuviams valstiečiams, rius K. Jablonskis pratarmėje 
Knygą sudarė P. Pakarklis. taria: 
Čia tos knygos dokumentacija

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HUM!

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

K

-iMSUuANSG 
PATARNAVIMAI

(URiMl 
KOPLYČIAS 

VISOSE RIESTO 

DALYSE.

Chicago*

Lietuvių 

uudotuvių 

Direktorių 

laoci&cijM

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.. < icen

Telef. 476-2345

Savo
rikos pirklius iš Čekoslovakijos,' diskų (okupanto) įsakymų 
o dabar čekai prašo, kad Ame- j 

t rikos žydų bendrovės, neturin-!
’ čios atstovybės Prahoje, vėl 
grįžtų ir atidarytų ten savo sky-, 
rius ir pradėtų pekybą. I

Kada ta pekyba padidėtų, tai 
tada būtų geras laiko'tarpis pra- ’ 
Syti, kad JAV pasirašytų gerą 
.prekybos sutartį su Čekoslova
kija. Maskva, matyt, nori, kad 
Čekoslovakija taptų tuo plyšiu, 
pro kurį galėtų ateiti Amerikos 
prekės.

1

J

PIRKITc .AUPYAM3 bUNU»

Sis atkaklumo ir tautinės 
ambicijos laikymasis yrą di
džiai reikšmingas, aiškiai pa
rodantis tikrąją Prūsijos žmo
nių kilmę- Prūsų okupantai, 
vokiečiai, pasisavinę Prūsijos 
vardą, kurį būtinai norėjo so- 
vokietinti, niekaip, negalėjo 
palaušti gyvų vietinių gyven
tojų lietuviškumo ar prąsišku- 
mo. Jų naikinimas ypač va
rytas pietinėje Pasijos dalyje, 
kuri, būdama tųlėlįąu nuo 
likusios Lietuvos, negaudavo

Kuratoriui, inžinieriui

(Bus daugiau)

Citrus Soup-er Bowl 
A Super Warm-Up

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Veda ja — Aldona Diukus
TeleL: HEmJock 4-2413

KOSTUI KREGŽDEI 
po sunkioj ir ilgos ligos mirus, 

jo broliui dr. Jokūbui su šeima ir kitiems giminėms 
bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

,,X

j*®*

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: Y Arde 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
!446 bo. 50lh Ave^ Cicero, lit TeL: OLrmpk 2-10W

PETRAS BIELIŪNAS
do. CALIFORNIA AVE.

After the ballgamv Is over, invite your friends back for a 
post-game meal of soup and sandwiches. A tureen of steaming, 
homemade soup is a guaranteed crowd pleaser. And Citrua 
Soup-er Bowl is a fast-cooking, robust soup that warrants 
cheer* for the c<ok. Tiny meat balls, chopped onion, green 
pepper and rice team up with a savory broth of convenient 
Florids frozen concentrated orange juice and canned beef 
broth.

Mads in advance, it tastes even better when it s reheated- 
Citrus Soup-er Bowl 

pounds ground beef 
teaspoon salt 
tablespoons butter or

margarine
cup finely chopped 

onion
cup finely ehopped 

green pepper 
large doves garlic, 

rriHięed

TeL: LAfayette 3-3572

LIET. ĘV. REFORMATŲ KOLEGIJA
t

TeL: YArds 7-1138 - 113S

1
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

X354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1311

3/4 
1

1/2

1

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

1U1 
1 
3

(LACKAWICZ)

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

WINTER 
OVERCOAT.

Don't Go Out Without It

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ J 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštės automobiliams pastatyti

&

t

$

Al
i I

can (6 ounces) Florida 
frozen concentrated 
orange juice, 
thawed, undiluted 

cans (13 3/4 ounces) 
beef broth, undiluted 

cups water 
cups uncooked ncs 
teaspoon dried leaf 

thyme
Mix ground beef with salt; shape Into 1/2-inch meatballs. 

In a large*, heavy kettle or Dutch oven, melt butter over medium 
heat; brown meatballs. Remove meatballs; keep hot. Add 
onion, green pepper and garbe to kettle;saute until vegetables 
are tender. Add concentrated orange juice, beef broth and 
water; bring to boiling; stir in rice and thyme. Cover; simmer 
15 minutes; add meatbalk, cook 10 minutes longer, until 
meat-balls are heated and rice is tender. YIELD: 8 servings. 5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, February 12, 1981
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prisiminti ir pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę kariai, sau- 
liai ir partizanai. Lietuvos ka- * 
riuomenės savanoriui-kūrėjui ir 
Sibiro kankiniui Skopui, pulk. 
J. Švedui, Ruknai, Rūbui ir 
Kreivėnui buvo prisegti specia
lūs ženkliukai. į

Hunai, Žarna — Pardavimui 
ESTATE FOR SALI

Namai, Žemi — Pardavimu
REAL ESTATE FOR SALE

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
e Bibliniais laikais odiniai * 

žmonės maitindavusi duona iri 
daržovėmis. Duoną kepdavo iš j 
kvietinių ir avižinių miltų ar jų 
mišinio. Populiariausios daržo
vės buvo pupos, agurkai ir salo
tos. Pyragaičius kepdavo su me 
dum ir cinamonu. Romėnai, grai-. 
kai ir žydai gerdavo alų ir vyną, ‘ 
gamintą iš avižų, o taip pat ož- j 
kos pieną, maišytą su medum. 
Mėsa buvo brangi ir ją valgy
davo t.k švenčių metu-

> Krienai yra žinomi jau 
3,000 metų, bet labiausiai mėgs
tami šiaurės ir vidurio Europo
je. Lietuviai mėgsta krienus ir 
juos naudoja prie daugelio mė- 
s’škų valgių, žuvies ir kiaušinių. 
Ypatingai jie tinka valgant rie- j 
bią kiaulieną. Anglai naudoja* 
juos jautienos padažui. Liaudies j 
medicinoje krienai naudojami Į 
gydymui kai kurių ligų. Juose 
yra daug vitamino C, todėl yra 
vartojami prieš skorbutą. Ge
riausiai krienus kasti vėlai ru
denį arba anksti pavasarį, o lai
kyti tamsioje ir vėsioje vietoje. 
Prieš painiosimą, krienų šaknis 
keletui valandų pamerkti .šalta
me vandenyje, nulupti odą, su
tarkuoti, -užpilti actu ar ėitrinbs 
sunka. > • ■

O • 
syk lės 
mėm prisiminti:

praktiškos tai- 
ryvenime, kurias turėtu-

1) Būk links
mas. Geras juokas kartais nau
dingesnis už vaistus- Kai nusi- 
šypsai, tai tavo nervai laikinai 
atsileidžia nuo įtempimo; 2) Iš
mok ką nors įdomesnio pasakoti 
arba atidžiai klausyk, ką kiti tu
ri pasakyti; 3) Nesiskųsk kitiems 
apie savo vargus ar rūpesčius, 
nes to visko ir aniems netrūks
ta: 4) Neieškok blogybių. Jeigu 
nieko gero negali rasti aplinki-. 
niame gyvenime, tai tas reiškia, 
jog kas nors negero yra su ta
vimi: 5) Patikrink savo elgesį 
dažniau, negu laikrodžio tikslu-j 
mą; 6) Atsimink, jog blogai at
siliepdamas apie savo tautie- 
čius, tu tuo pat sykiu pažemini 
ir pats save.

M. Miškinytė

ALTo gen. sekretorius inž. G. Į 
Lazauskas labai kondensuotai ir 
įdomiai kalbėjo apie fJrtuves 
nepriklausomybę. Inž- Stasys 
Dubauskas perskaitė rezoliuciją 
ir sveikinimą prezidentui Ron
ald Reaganui. Solistė M. Mom
kienė, nluzikui A. Vasaičiui 
akompanuojant, padainavo B. • 
Brazdžionio (muz. Gaikvičiaus) 
Klajūnai; J. Šimkaus — Oi, : 
greičiau, greičiau, ir Danutės ‘ 
Bindokienės (muz. A. Jurgučio) •

■ — Saulenės dainą, iš muzikinio . 
veikalo1 “Pamario Pasaka”. To- . 
liau, Lietuvos Vyčių tautinių šo- ■ 
kių grupė, vadoXaujama Prano

< Zapolio, sudrebino parapijos sa-: 
Į lę, pašokdami penkis tautinius 
4 šokius. Publikos plojimai ilgai 
į nesiliovė, kaip ir po solistės M. J
Momkienės, akompanuojant • LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

1 muz. Vasaičiui, dainų. . namu ir įrengimais Marquette Parko: . rajone. Labai geras biznis, lengvos
Pabaigai solistė Momkienė, įpirkimo sąlygos-

akomp. muz. Vasaičiui, dar pa- * 2 SVTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 1 1 . ’ F Maplewood. Labai tinka giminingoms
j dainavo Dainiaus ariją iš Pon-; šeimoms.
Į chielli operos “Lietuviai” (kuri į • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
į netolimoje ateityje bus statoma; Parke, 15 metų. Reikia skubiai Dar- 
1 • i j. \ * T'* 1 duoti. Neaukšta kaina.Čikagoje pirmą kartą) rv 2 

vaite. JAV ir Lietuvos himnus Brazdžionio (muz. Stepo Sodei 
bei “Marija, Marija” sugiedojo

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJ1MA1S. j

t ^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2.V2, W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-774$

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

♦ NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ALTo ruošiamame Vasario šešioliktosios minėjime Ciceroje 
solistė Margarita Momkienė genėtinai pasirodė.

LI ET U VOS G EN ER ALINIO 
KONSULATO NEW YORKO 

PRANEŠIMAS
VASARIO 16 CICEROJE

ALTo ruoštas Vasario 16-sios 
minėjimas Ciceroje praėjo labai

3 Lietuviai mėgsta ne tik mi
dų, bet ir meduolius. Iš okup. 
Lietuvos gautas meduolių recep
tas: 250 g medaus, 125 g cuk
raus, 1 kiaušinis, 0,5 stiklinės 
pieno, 500 g miltų, 1 pakelis kė
limo miltelių, po 1 arbatinį 
šaukštelį; cinamono, anyžių, 5 
gvazdikėliai. Medų ir cukrų pa- 
šildžius, Sudedami prieskoniai ir 
kiaušinis.’ Miltai sumaišomi su 
kėlimo milteliais ir maišant pila
mi į medų, pakaitom su pienu. 
Gerai'išsukta tešla supilama į 
paruoštą formą ir kepama 50 mi
nučių.

S Norint išlaikyti gerą nuo
taiką, sveikatą ir gražią išvaiz
dą. turime prisilaikyti sekančių 
taisyklių: 1) Kiek galima dau
giau būti tvrame ore, išvėdinant 
kambarius, pasi vaikščiojant arba 
užsiimant kokiu nors sportu; 
2) Valgyti su saiku ir nevartoti 
per daug mėsos; 3) Perlaikyti sa
vyje linksmą nuotaiką; 4) Rėdy
tis paprastai ir patogiai; 5) Kas
dien mankštytis nors keletą mi
nučių ir nevartoti per daug kos
metikos.

New Yurko Miesto Finansii
Komisionierins 
kojinių poros t—.......------------
nųj kurie gali'pretendųoti į jo-vQ’ kuri prie miesto* rotušės iš- 
gfįijjęnesantį turtą, kįirio sa-1 plevėsuos iki vasario 14 d., kal- 
vininkiį'adresai šiuo njetu ne--bėjo šv. Antano parapijos kle- 
žinomi. Tarpęįtipaieškomųjų (b°nas kun. J. Stankevičius, o 
yra kelios 
lietuviškomis pavardėmis, ku- skaitė proklamaciją, 
rių kilimo ar paskutine žino-j 
nia gyvenamoji vietą Įnurody-’ 
ta Lietuva:

Cedronas, Antanas. 
Bene (Benediktas?), 
Julija, 
ar Anna.

ir B.

kos) “šiaurės Pašvaistė”. Susi- ŠIMAITIS REALTY
skelbia paiešJ gražiai. Vasario 7 d-, šauliams Daukanto šaulių kuopos daini- j rinkusieji ilgai ir'karštai plojo, -- -- _ _ . t _ ■» . I L? 1 t — 1 .Z 1 _ ___ _ 7 1_ * * I A atūkstančiu asine iškeliant Lietuvos tautinę vėlia- ninke Irena Petrauskienė.

s dešimts asrhent/su ĮCicer0 miesto pareigūnas per- 
”, skelbian* 

vasario 7-14 dienas Lietuvių sa-

j lauckas, Klova, Teklė ir t.t, Ne 
aišku ar jos panelės ar ponios. 
Aukščiau suminėtieji asme
nys arba apie juos žinantieji 
turi kreiptis iki š.. m. į^ovo • 31 
dienos ne į Lietuvos Generali- 

raitė, Bnedikta. Įia^lauskas, nį Konsulatą, bet betarpiai 
Marijona. Klova, Teklę. Knei- tų asmenų paieškančių 

taigą:
Commissioner of Finance 
the City of New York, 
Court and Trust Fund 

Division,
Municipal Building, Rm. 2200, 

Chambers & Center Streets

Čeronas, • 
ČerokasJ 

Demereckienė, Anelė 
Digrys, Pranciškus.

; Eugenija. ; Kaspe-j
i 

is-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

j Solistei, akompaniatoriui, Pr-1 
Zapoliui ir paskaitininkui buvo ’ 
prisegta gyvų gėlių.

p, . -........... . 1ro" programos vieni vaišinosi:
ponių Pranckevičienės, Diržie-' 

J nės, Vyšniauskienės, Skopienės, j 
pritaikintą Liepienės ir Dubauskienės pa

štai šventei pamokslą pasakė ruoštais skaniais užkandžiaiSj 
1_____ 9 "k ______ 1______ J i

Vasario 8 d., 10:30 vai- pa-s 
maldų metu Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje, labai gražiai gie
dojo solistė Margarita Momkie- 
nė, o vargonais grojo muzikas 
Antanas Skridulį

kun. B. Rutkauskas; dalyvavo kiti apžiūrinėjo Augustinavi-
JAV karo veteranų 9115 postoičiaus pinigų parO(la? kuri Įikrai

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So.. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

7 •

ta, Augustinas ir Kazimieras. 
Liubičienė, Ghana, Tobė, Ma
linauskas, Veronika. Menkau- 
skai, Jonas ir Vincas. Men- 
kauskienė, Anelka. Navickai, 
Ambrozė ir Antanas. Papuč- 
kus, Kazimieras, Liudvikas irj 
Sebastijonas, Josaccvičius, Jo-] 
ronimas, šakalis, Veronika, ši! 
levičienė, P. šliušis, Ame
lia. Taleckienė, Ona. Valeras, 
Chaimas, Viecelga, Martha.
Vokietaitis, John.

Pavardės paduotos taip, kaip 
jos surašytos New York Times! 
1981. L 19 laidos skelbime. Iš 
kai kurių moterų pavardžių^ 
Julija (įerokas, Marijona Kaz

Telephone 566-5770.

of

vyrai ir moterys, ir Cicero šau
liai su vėliavomis. Bažnyčioje 
pamaldos baigtos JAV ir Lietu
vos himnais, kuriuos sugiedoję' 
parapijos choras.

Salėje minėjimą 
ALTo Cicero skyriaus pirminin
kas dr. Petras Atkočiūnas. Su- 
nešus vėliavas, solistė M. Mum- j 
kienė, muzikui Alvydui Vasai- 
čiui akompanuojant, sugiedojo 
JxXV ir Lietuvo's himnus; invo-i 
kaciją sukalbėjo kun- B. Rut
kauskas; Danutė Pranckevičiū- 
tė perskaitė Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo aktą. Buvo

pradėjo

> STUNTINL4I Į LIETUVĄ j 
I MARIJA NOREIKJENt *

| 2605 5ttX St, Chlcsee, HL I6S2J g TsL WA i-XM į

MAISTAS Iž EUROPOS SANDELIŲ

Įdomi ir vertinga.
S. Paulauskas

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Juozo Šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

6The Overnight Wondei" 
» for constipation.

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 
own 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.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SEXYICB

morning, you’re

IMI W, f Hh SL, CKo^o, D1 €0S2». — TeL WA 1-1711
. .L____  -

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

tojo, visuomenės veikėjo b rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą_____ _______________________

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

Minkštais viršeliais, tik ___________ .....

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

SUSWIENULMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lieti’vių fra te m abu ė or- 

zaninacija, lietuviams ištikimai camaujanti jau per 92 metus-
SlA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. / , b y
SLA-- išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudų savo nariams. 'f
ŠIA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, 

riams 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 jų gyvenimo pradžiai.

^LA — vaikns apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik S3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

n*-

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, TL 60608

Gillte kreiptij Ir tiexUl J SLA Centra:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 

Mr* York, N. Y. 10001
JC7 W. SOtA P.

TH. (212) MS-Hit

— Stanley Pukehs iš Čikagos 
pietvakarių tapo Naujienų skai
tytoju. Jo dukra Birutė, atsius-’i 
dama metinę prenumeratą, pri- 
dėjo S. Pūkelio ir Prano But- i 
kaus $10 auką. Dėkui.

— Antanas Staugaitis, St. į 
Catharines, Ont., kartu su meti-; 
ne prenumerata atsiuntė $10 au
ką. Po du dolerius atsiuntė už 
kalendorių: ponia Anna Stonie 
iš Lawrence, Mass., ir Jonas Lo
zoraitis iš Euclid, Ohio. Dėkui..

— Teodoras Blinstrubas iš
Marquette Parko, tautinių orga-' 
nizacijų veikėjas ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos vicepirminin-‘ padėti teisininko Prano ŠULO 
kas, prie’ prenumeratos pridėjo paruošfa> — teisėjo Alphonse 
$15 auką. Dėkui. WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’

— Inž- Algis Liepinaitis, Riv- išleista knyga su legališkomis 
erside. III., parėmė Naujienų lei- formomis.
dimą $15 auka. Dėkui. ' į Knvga su formon>s gauna

ma Naujienų administracijoje
— Anzelmas Kybartas, Santa 1739 So,jth Halsted St., Chica

Monica. Cal., pratęsdamas pre- ILL 606Q8 Kaina 
numeratą. savo gerus linkėjimus .
atlydėjo $15 auka. Dėkui.

I — švento Rašto Tyrinėtojai
— Pratęsdami prenumeratas. duoda vęHui kietajs viršeliaig 

atsiuntė po penkinę už kalendo
rių: Anicetas Garba iš Melrose 
Parko, Julius Pakalka iš Bever
ly Shores. Tnd., ponia B. Grauži- 
nienė iš Marquette Parko, Juo
zas Petrauskas iš šiaurinės Či
kagos, St. Bakutis iš St. Peters
burg, Fla.. Jonas Kazitėnas iš 
Kenosha, Wis., ir ponia Selma 
Schmidtke is Crystal Lake, Ill. 
Dėkui visoms ir visiems.

— Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas minės Lietuvos nepri
klausomybės šventę trečiadienį, 
vasario 18 d., 11:30 vai. ryto 
Lietuvių Tautiniuose namuose- 
Bus patiekti priešpiečiai, dainuos 
sol. Praurimė Ragienė. Viešnias 
ir svečius priims Irena Mažei 
kaitė, Valentina Mažeikienė ir 
Praunme Ragiene.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug

įrištą knygą apie šventąjį Bars
tą. Pirmi atėjusieji į Naujienas 
galės gauti: 1) “Amžių planą’’, 
374 psl., vardų rodyklės, arba 
2) “Kasdieninė dangiškoji ma
na”, 200 psl., kasdieniniai pa
mokymai, arba 3) “Laikas pri
siartino”, 358 psl.

Knygas veltui gaus pirmi at
ėjusieji. Kas norės daugiau šios 

' rūšies knygų, tai prašoma 
kreiptis į šv. Rašto Tyrinėtojus, 
5421 S- Mozart Ave., Chicago, 
IL 60632. ’ (Pr.)

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

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2546 West 6<Hh Street 
Tai. Republic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenua, 

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

Motery FvbBc
INCOME TAX SERV1CI
S. Miplewood. Tsl. 254-7451 
pat daromi vertimai, giminių

Iškvietimai, pildomi pilietybes pra
šymai ir kitokį blankai.

4259

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapclif, Agent 
72OCVi W. 9Sth Si 
Ev«rg. P«rk, III. 
*0642, - 424-1654

Slate Farm fcre and, .C<$u2lffy

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TU. 776-5162 arba 776-5161
264S West 63rd Street

Chicago, UI. 6062$

TIKRAS DALYKAS

Pusryčiaujant žmona pasako
ja savo vyrui:

— Įsivaizdink sau, man sapna
vosi vienas dalykas...

--------------------- |. —O kiek jis kainuos krautu-
— Lenkijoje generolas V. Ja- vėj? 

nizelski pradėjo rinkti naujus ____
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