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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖSMINĖJIMAS SENATE
Senatoriaus Charles H. Percy 

įstaiga iš W’ashingtono telefonu 
pranešė Amerikos Lietuvių Ta
rybai, kad Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas JAV Sena
te įvyks vasario 17 dieną.

. Senatorius Percy, Amerikos 
Lietuvių Tarybos prašomas, jau 
keletą metų kaip šiuos minėji
mus globoja.

% :Jc

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS 
ATSTOVŲ RŪMUOSE

Kongresmano Frank Annun- 
zio įstaiga telefonu iš NVashing- 
lona pranešė, kad Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas At
stovų, Rūpiuose įvyks vasario 
18 d. tarp 12 ir 3 vai. popiet. 
Maldą tame minėjime, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pakvies
tas,; sukalbės “Aidų” žurnalo j 
redaktorius kun. L. Andrie- 
kus, OFM.

įc

APIE LIETUVĄ 
TELEVIŽDO.TE /

Chicagos WMAQ televizijos 
stotis,‘ veikianti kanalu 5, at
siuntė raštą Amerikos Lietuvių 
Tarybai, pažymėdama, kad tarp 
vasario 1 .ir T5 xl Lūs .šešis įkar
tus parodyta, skaidrė.*su> Lietu-, 
vos spalvomis <ir.tbus.- žodžiais 
priminta Lietuvos nepriklauso
mybė. bei jos minėjimas, vasa
rio 15-d. Chicagoje.- ^: 7‘ ‘

Stotis Amerikos Lietuvių Ta
rybai atsiuntė ir tekstus prane
šimų, kurie bus skelbiami per 
kanala 5.

BALTIEJI RŪMAI BUS 
DEKORUOJAMI

WASIIINGTONAS (UPI). — 
Prezidento žmona Nancy Rea
gan paskelbė, kad Baltųjų Rū
mų privatūs kambariai bus pa
grindinai remontuojami .ir de
koruojami. Tačiau pagal seną 
posakį, kad ekonomija praside
da namuose, ji atsisakė Kongre
so paskirtos tam tikslui $50,000 
sumos. Vieton to ji paskelbė, 
kad remonto ir dekoravimo dar
bus atliks privačiais kapitalais. 
Tuo' tikslu nori sudaryti $200 
tūkst. fondą. Aukos bus renka
mos per Baltųjų Rūmų Istori 
jos draugiją.

Baltieji Rūmai buvo pagrin
dinai dekoruojami prieš 20 metų.

IŠTREMTAS KUBOS 
DIPLOMATAS

WASHINGTON, D.C.^--Vals
tybės deaprtamentas paskelbė, 

"katrTŠ7TKV:'ištremOs Kubos'čfip^ 
lomatas Ricardo Escartin. Jis 
mėgino prikalbėti Amerikos pre
kybininkus- ■ užmegzti prekybos 
ryšius su Kuba per fiktwias 
biznio organizacijas Panamoje.

FRU .tyrinėjiiiias ročfo, -- kad 
ILcarlin yra Kabos' žvalgylSžs; 
agentas. Jis nusižengė Prekybos 
su priešu aktui, priimtam 1963 
metais. Prekyba su Kuba yra 
uždrausta..Ų. - - ■ • č

RYTŲ EUROPOS1 KONFE
RENCIJA IR REAGANAS

Iš Rytų Europos kilusieji 
amerikiečiai, susiorganizavę į 
American East European Eth
nic Conference draugija, para
šė naujam prezidentui R. Rea- 
gan sveikinimo raštą, pažadė
dami jam savo paramą ir pasi
džiaugdami jo pareiškimu, kad 
jau atėjo laikas visiems ameri
kiečiams pareikšti savo teisę 
į formulavimą JAV politiką 
taip užsienio, taip ir vidaus 
reikaluose.

Iš lietuvių šį raštą pasirašė 
dr. J. Genys, Amerikds Lietuvių 
Tarybos atstovas Rytų Europos 
amerikiečių konferencijoje.

(ALTo Informacija)

BUS RENKAMAS ILLINOIS 
SENATO PIRMININKAS

SPRINGFIELD, III— Illinois 
valstijos, aukščiausias teismas 
pirmadienį paskelbė, kad nei 
sen. David C. Shapiro, nei Philip 
J. Rock nelaikomi teisėtais Illi
nois Senato pirmininkais ir įsa
kė gubernatoriui J. Thompson 
pravesti naujus rinkimus.

Gub. Thompsonas naujus rin
kimus paskelbė antradienį vi
durdienio metu. Senate yra 30 
demokratų ir 29 respublikonai.

KALENDORĖLIS

— New Yorkan • grįžusi Cin- 
tija Dwyet džiaugėsi susitikusi 
su savo vyru, vaikais ir drau
gais. Ji gėrisi Amerikos konsti
tucija ir jtfs užtikrintomis žmo
gaus teisėmis. Cintija papasa
kojo, kad prieš išvažiuojant į 
Iraną ji nepakankamai įverti
nusi Amerikos laisvių ir tvarkos.

Vasario 13: Benignas, Rauda, 
Ugnė, Algaudas, Dargaudas.

Saulė teka 6:4Ą4eidžįasi5:21.
Oras šaltas. ;

Sekretorius Haig yra pasi
ruošęs tartis su rusais apie 
atomo ginklų kontrolę,; Bet 
viskas turės būti visai kitais * 

• pagrindais, negu Fuvotana-' 
ikUSwTheto.

1

Sovietu valdžia pakvietė Maskvoje esančius Amerikos diplomatus ir pareikalavo, kad 
JAV yvrlausvbė atiduotu rusams Prana^ir Algirdą Bražinskus. Turkai atsisakė atiduoti 

. Bražinskus rusams. Manoma, kad ir prezidentas Reaganas rusams jų neatiduos.
- V ; ■ ■ - f.. . - .. ’ > .DEŠIMT PUERTO RIKO FALN GRUPĖS ^TERORISTŲ PRIPAŽINTI KALTAIS

1 ? ^ATEINANTĮ' TREČIADIENI JTEMs" BUS
PASKIRTOS BAUSMĖS f

TVIRTINA, KAD SEKRETORIUS HAIG * PUOSELĖJA TERORIZMĄ
UŽSIENIO MINISTERIJON PAKVIETĖ JAV DIPLO

MATUS IR PAREIKALAVO TĖVO IR SŪNAUS

MASKVA, Rusija. — Trečia- 
; dienį Sovietų užsienio reikalų 
ministerija iškvietė Maskvoje 
veikiančius JAV diplomatus ir 
pareikalavo, kad JAV galimai 
gicičiau atiduotų Sovietų Sąjun
gai du tero’ristus, Sovietu pa
dangėse užmušusius vieną So
vietų lėktuvo patarnautoją, ir

1 dabar gyvenančios JAV, — pra 
I nešė Associated Press.

VIEŠBUTĮ PADEGĖ 
LĖKŠČIŲ RINKĖJAS

LAS VEGAS, Nev. - Polici-

CHICAGO, Illinois. — Trečia 
dienį, vasario 11 d., baigėsi pro
cesas Distrikto’ teisme
priė^vi^žpuirtprikiečių už šuo- 
kalbi'-nuversti Amerikos valdžią 
ir nusižengimus ginklų įstaty
mams. , Procesas tęsėsi šešias 
dienas. Jury teisinas iš 11 mo
terų ir vieno vyro po dviejų va 
landų pasitarimo pripažino vi
sus 10 teroristų kaltais. U.S. Dis
trikto teisėjas Thomas R. Mc
Millen jiems paskirs bausmes 
sekantį trečiadienį.

Visi 10 FALN teroristų save 
laiko karo belaisviais ir atsisa
kė pripažinti JAV teismų juris
dikciją ir posėdžiuose nedaly
vavo. Jie buvo Dirkseno' dango- 
raižjo areštinėje, kurioje buvo 
įrengti ruporai, kad galėtų gir
dėti visą teismo procesą.

Pripažinti kaltais: grupes 
das Carlos Alberto Torres, 
metų, 31 m. Dylcia Pagan, 
m. Carmen Valentin, 24 m.

cardo Jiminez, 32 m. Elizar Es
cobar, 30 nu Ida Luz Rodriguez, , 
21 m. Luis Hoza, 27 m. Alfredo ' 
Mendez, 2*J m. Elicia Rodriguez 
ir 30 m. Adolfo Matos.

Kartu su jais 1980 m. balan
džio’ 1 d. Evanstone buvo sulai
kyta grupės vado žmona Marie t 
Forres. New Yorko teismas ją 
nubaudė kalėti iki mirties už 
bombardavimą, kuriame žuvo 
vienas asmuo. Visi buvo arės • 
tuoti sunkvežimyje, trys blokai 
nuo industrialist Henry Crown 4

ja nustatė, kati įO milijonų dolė- 
Irių nuostolių pridariusį viešbu
čiui gaisrą pradėjo tame pačia
me viešbutyje dirbęs 23 metų 
amžiaus Philip Bruce Cline. | 

Cline pirmas pranešė polici
jai, kad 30 aukštų ■ modernaus

i viešbučio aštuntame aukšte- ki- 
Tęs gaisras Policija pirmiausia 
',)i apklausinėjo. Nustatytą,- kad 
netrukus gaisras kilo, antrame 
aukšte ir po to trečiame, o kiek 

: vėliau ir devintame. Gaisro me-1 
tu gyvybės, neteko 8 žmonės. 
Didokas žinenių skaičius apsi
nuodijo dūmais ir teko vežti į 
ligonines.

namų. Jie su savim turėjo gink- J Policij^^pklaųsinėjo daugelį 
lūs : ir buvo pasiruošę jį pa-- žmonių,. bėtŲTtut'arė..gasikx-i^sti 
grobti. ! pati Cline, ka<T jis išfygmtų ne-

Grupė taip pat planavo pa-J tikslumus pirmame apklaųsinė- 
grobti žinomus prekybininkus, 'jime.;Antrojo tardymo metu jis 
bankininkus ir Rockefellerio prisipažino prie . nusi.Ųalstanąo 
šeimos narius. Ji laikoma atsa-' darbo. Policiją gaisro metu bu- 
kinga už 28 
Chicago j e ir 
ketverių metų

341 buvo pateikti kaltės j 
Ri- daiktai, sprogmenys ir ginklai.

! Ministerijon atvykusioms JAV 
į diplomatams Sovietų ministeri 
jos pareigūnai pareiškė, kad 
Pranas ir Algirdas Bražinskai, 
tėvas su sūnumi, 1970 metais 

į užpuolė Sovietų keleivinio lėk
tuvo Įgulą, sužeidė lakūnus ir 
nušovė vieną lėktuvo patarnau
toją. priversdami lėktuvą nusi
leisti Turkijoje. Užpuolikai bu
vo kuri laiką laikomi Turkijos 
kalėjimuose. Turkų valdžia, no 

| išdavusi užpuolikų Sovietu Ša 
gongai,. be į . išleidusiu užsienin. 
Minirterijdje pasakyta, kad ti- 
lėktuvo užpuolikai išvyko i Ita
liją, Pietų Ameriką, o iš ten įva
žiavo Į JAV. Iš JAV jie heišva 
žiavo, todėl rusai dabar tvirti 
na, kad sekretorius Haig puošė 
lėja teroristus. Rusai reikalauja, 
kad dabartinių metu. JAV šiuos 
du vytus atiduotų Sovietų tei
singumui.

Bražinskų 
kų lėisrhąs- 
kad Lietuva

TELEVIZIJA PADĖS 
AKLIESIEMS

WASHINGTON, D.C. — Pa
tys naujausieji televizijos ir gar
so priemonės padės akliesiems 
saugiau vaikščioti, tvirtina fizi
kas C. Collins. Vyriausybė buvo 
paskyrusi $181,200, kad specia- 

1 lietai paruoštų Įspėjamus įran
kius akliesiems.

Naudojama* nedidelė televizi
jos akis, kuri mato vislią,>kas 
yra priešakyje. Yra aparatas, 

i kinis televizijos vaizdą paverčia* 
garsu. Jeigu matomas bet koks 
pavo j ingas žingsni avim ui daly- 
kas, kaip akmuo, duobė, vanduo, 
mašina ar kas kitas, tai įrengtas 
prietaisas tą vaizdą paverčia 
garsu ir Įspėja akląjį apie pa
vojų.

San Francisco mieste vei
kiantis Smith Kettelswell Insti- 

:lulas. ^bendrad irbiaudamas su 
Visual Science centru, jau pra
dėjo gaminti aparatus, įspėjan
čius akluosius apie priešakyje 
esantį pavojų. Akliesiems tai 
labai svarbu, nes išradimas ne 
tik juos apsaugos nuo daug ga
limų nelaimių, bet dar jiemsTr 
duos progos kiek laisviau pasi
justi.

va-

,EN. HVVAN BUS PIETŲ 
KORĖJOS PREZIDENTU 'bylą sprendė tur- 

Teisme paaiškėjo 
buvo nepriklauso

mą valstybė, ir kad Bražinskai 
| buvb-Lietuvos piliečiai, o Sovie 

tų valdžia nieko neišleidžiant 
į užsienį,. .Įskaitant' ir Lietuve 
piliečius. Bražinskams liko vie 
nas kelias: išskristi rusų lėktu
vu tį Jurkiją, nes rusai kitaip 
neišleido. Rusai dar aiškino, 

>kad -'Kėtuviai išrinko “liaudies 
seimą”, kuris nutarė įsijungti i 
Sovietų Sąjungą. Turkų teisė
jas tada paklausė, ar “liaudie- 
seimo” rinkinio metu buvo So

• vietų karo jėgos Lietuvoje. At- 
‘ sakymas buvo teigiamas, tad
• teisėjas pareiškė, kad jo spren 
(Finas negalioja. Kad rinkimai

c i VARŠUVA. — Lenkijos par- galiotų, užsienio karo jėgų ar 
1 lamentas ir komunistų partijes policijos nrpiivalo būti krašte. 
! sekretorius S. Kania tn čiad enio 'Purkų teismas atmetė Sovietų 
vakare patvirtino gen. Voicie- advokatų pretenzijas, pripažino 

i cha Jaruzelskį, buvusį krašto

bombardavimus vo pastebėjusi, kad Philip Cline 
apylinkėse laike labai atidžiai žiūrėjo į degantį 
periodo. Teismui i gaisrą, lyg tas jam sukeltų kokį 

įrodymo J vidinį pasitenkinimą.SIŪLO DUOTI NOBELIO TAIKOS PREMIJĄ PETKUI, RUDENKAI, ŠCARANSKIUI <
’ I

EUROPOS SAUGUMO KOMISIJOS NARIAI PASIUNTĖ 
NOBELIO PREMIJOS KOMITETUI ILGĄ LAIŠKĄ

WASHINGTON. D-C. -- Eu
ropos saugumo ir bendradarbia
vimo komisijos narini, vadovau
jami Atstovų Rūmų nario Dan
te B. Fascell, š.m. sausio 30 d. 
pasiuntė Nolielio Institutui Nor
vegijoje prašymą Nobelio tai
kos premiją skirti Sovietų kalė
jimuose laikomiems disiden
tams Viktorui Petkui, Mykolui 
Rudenkai ir Anatolijui šča- 
ranskiui.

GENEROLAS UŽDRAUDĖ 
LENKAMS STREIKUOTI

apsaugos ministerį, Lenkijos 
, premjero pareigoms.

— Keli Įtakingi Lenkijos ko-į ’ Gen- Jaruzelskis, išgirdęs apie 
miinistų partijos nariai labai J patvirtinimą, 
nukentėjo pastaruoju metu, nes parlamentui ir visam 
jie neteko daug privilegijų.

•Laišką NobcEo Institutui pa
sirašė kongr. Dante R. Fascell, 
sen. Robert Dole, sen. Clair- 
borne Pell, sen. Patrick J. Lea 
hy, sen. John Heinz, sen. Al
fonse M. D’Amato, kongr. Syd
ney A. Yates, Ao^gr. Jonathan 
B. ■ s kongr. rMillicenf

JEefixvicklt kongr: f Paul: Si tn on- lidannno uniją.

tuojau pranešė 
kraštui,;

kad trijų mėnesių laikotarpyje j 
negali būti jokių streiku. Kraš

— Lenki jos kareiviai saugo į to ūkis yra pairęs, gamyba ne- 
pasienį, bet jie netiki, kad Sosutvarkyta, maisto nėra. Gene- . 
vietai karo jėgos įsiverš. irolas reikalavo, kad visi dirbtų

_   | ir neplanuotų apie darl>o nu-
— T-ešek Walesa džiaugiasi ’ traukimą. Į

darbininkų atsiekimais ir dabar j Be kitų dalykų, gen. Jaru- 
pataria baigti streikus, kad ga- zelskis pastebėjo, kad Lenkijos 
lėtų atsigauti*krašto ūkis. karo jėgos, “bnJiškai veikda

mos kartu su kitomis Varšuvos
— Ketvirtadienį aukso uncija‘pakto valstybėmis, garantuos, 

kainavo $492. ’ kad Lenkija būtų socialistinė*’.
Į Parlamente taip pat paaiškė-

— Maskva labai nepatenkin- jo, kad generolas Jaruzelskis 
ta Lenkijoje vykstančiais strei- baigė Sovietų karo mokyklas, 
kais, .labai griežtai smerkia So- bet jis labai gerai žino apie ru

są. sūniėius Katyno ludyfies. 1

Buvęs prez. J. Carferis savo 
laiku pasakė rusams, kad 
Bražinskų neišduos ir pata
rė nesikabinėti. Manoma, 
kad panašiai atsakys ir sek-

- tetoriųs A.. Half.

SEOl L, P. Korėja. — Praeitą 
trečiadieni Pietų Kerėjoje buvo 
renkami clektoriai prezidentui 
išrinkti. Dar ne visi balsai su- 
skaieia-Įoti, bet pirmi pranešimai 
sako, kad daugiausia elektorių 
gavo generolo Hwan vadovauja
ma partija.

Ketvirtadienio rytą jau buvo 
žinoma, kad Ihvan jau 
2,781 iš renkamų 5,278 
rių. Dar ne visi balsai 
čiuoti, bet dauguma jau 
tųjų pasisakys už gen.

turėjo 
elekto- 
suskai- 
išrink- 
II wan.

Pranešimai iš provincijų didirfž 
jų (-lektorių skaičių.

Dar nežinia, kada clektoriai 
susirinks prezidentui rinkti, bet 
jau niekam ne paslaptis, kad 
generolas Chun Doo' IIwan bus 
išrinktas 7 metams Pietų Korė
jas prezidentu.

Sovietų žvalgyba labai ati
džiai seka visas Lenkijos radijo 
Jotis, pranešančias apie Solida
rumo unijos laimėjimus strei
ku imtu, t

Rrazin ka ns tremtinių teises ir 
atsisakė išduoti lit tuvius Sovie
tu vaulžLi. Juos turėtų atiduoti 
Lietu vos vyriausylxJ, l»et ru
sams Bražinskų mbeatiduos. \

Prezidentas ( arteris buvo at
sisakęs atiduoti Bražinskus ru
sams, bet dabar, kai prez. Rea- 
gsnas nurodė, kad Sovietų val
džia ginkluoja teroristus Libijo
je, dešiniajame Jordano upės 
krante. Italijoje, tai rusei kalti
na sekretorių Haig ir prezidentą 
Reaganą.

Valstybės departamentas šiuo 
reikalu dar nepaskelbė jokio 
pareiškimo. < . į
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Kt:i kada advokatai atsisako užpildyti klientų atsi
neštas teisines formas. Pavyzdžiui, pas vieną advokatą 
a'ėjo moteris, prašydama užpildyti teisines formas, kad 
būtų įkurtas trustas, kuriame ji būtų sau patikėtinė 
(trustee), bet advokatas atsisakė, motyvuodamas, kad 
nors jos vyras jai dokumentais pavedė visą nuosavybę! 
advokatas tarė, kas atsitiktų, su jos vyru, jei ji pir
miau mirtų? Nors ji galvoja, kad jos sūnus rūpintųsi 
savo tėvu (jos vyru), bet tai nepagrįstas samprotavi
mas. Tą moterį advokatas paklausė, kas atsitiktų, jei 
sūnus netrukus mirtų, po jos mirties? Ji nežinojo. Tada 
advokatas pasakė, kad galimas daiktas, kad sūnus tes- 
tamenų viską pavestų savo žmonai. Advokatas dar pri
dėjo:

“Kaip jūs pageidautumėte gyventi tokiame name, 
kuri jūs nupirkote ir vėliau patyrėte faktą, kad tą 
mą dabar teisiškai valei jūsų marti, kuri pasakytų, 
iš to namo išsikraustytumėt?”

Po. tokio pasikalbėjimo tas advokatas atsisakė
moteriai patarnauti jos norima prasme — užpildyti jos 
-atsineštas teisines formas.

Ta moteris suėjo kur rors kitur, kad jai padėtų 
■ turimas formas užpildyti ir tuo būdu sutaupytų teisme 
patvirtinimo (probate) išlaidas.

na- 
kad

tai

ENERGIJOS TAUPYMO KONFERENCIJOJE 
'VARTOTOJAI LABAI SKUNDĖSI

Sušauktoje oner 
ino konferencijoje 
versrteto Campus ,
praeitą sekmadienį, iš 'apylin-j 
kių privažiavo daugiau tūks-j 

amžiaus žmo-jtane i o vyresnio
niu. Vadinamo 1-st Neighbor-i

;ijos taupy kundė, kad, jei jie nustatytu 
Illinois unij taiku nesumoka prisiųstų ša

kalių. jiems grasoma išjungt. 
<azą arba elektros tiekinią. Jie 
reikalauja, kdd tų kompanijų 
kallliukų tikrintojai iš jų
luomcnų sąskaitas išrašytų,j kad jam leidžiama 
) ne ”iš lubų46 duomenis imtų, sĮį. 
akydami, kad tai ‘‘estimate64tion vadovai sukvietė žmones;

: yra pt liti k a ir praktika
: tos ir Guzo kompanijų, 1 
< patiekia už patarnav.mą 

tojams sąskaitas. Tos
organizatoriai prasc pasisa 
t i grupių alsi o v u 
vartoti jų? kūnu 

senjorams >ąs-l 
kaitas patikinai. Čia patieksi-! 

mc kai kuriu senioru ir gnu 
piu atstovų pasisakymus.
- Iš Cliicagos šiaurės senioru į
klubo žmonis pasakė 
-šono ir (ražo kampa
dideles sąskaitas prisfab;, pa- 
žymėdamos, kad tai esančios] 
-Tštimateski suskaites. Senio-į

jos tikras sąskaitas pristatytų.
Kai kurie vartotojai misis-1

• //V

ėjai, vadovaujami Frank Zapolio, ' kmadienį, vasario’ 15 d., šoks Gary, Ind., 
nerikos Lietuvių Tarybos ruošiamame Vasario šešioliktosios minėjime.

to daugiau i 
ką šaligatvi 
valyti, tai s 
dideliu ah 
jums, ypač j

10 AMŽIAUS ŽMONĖMS KASTI SNIEGĄ
YRA PAVOJINGA

apylinkėje iškri-sniegą kasate. Alkoholis gali 
įiego ir jums ten-| suklaidinti jus esant pajėgiu ir 
bei laiptus nusi-j energingu ir jum paeknkti. Piū 
iegn kąskite su’
niurnu. sniegą: 

< f -

i’.ii,'ram>, gali bū
pavojingas.

ariu pratinu, 
latvio nuo suit

go neapdairus valymas gan 
jums iššaukti širdies atakąT 
pasakė Chicago* širdies drau
gijos presidents* dr. Ralph S. 
Zitnik, Kardiologijos dep-to 
direktorius iš Little Company 
of Mary ligoninės

hit 
k i

vartotojas
lubo 2,000 senioru jau Į 
moką Edisono ir Ga-i 

; toj i ižin-j 
1

”azo kiekį dar 
ir "service”? 
permoka didvsn 
pagal "estimate 
kompan jos yž 
moką!

Viena seniorė

kymas ii- šaltas oras abudu pa 
veikia neigiamai į kraujo apy-

atsi-'

į pečius, ranka, kaklą, arba 
žandą, tai ženklai, kad galite 
gauti širdies ataką. Tie simp- 
tonai galį užeit ir praeiti.

Jeigu šie simptonai tęsiasi 
daugiau negu 5 minutes, po to, 
kai nustojote sniegą kasti, tas

tuoj» 
prieš

laką ir pavojingai gali 
liepti į sveikatą.

Venkite sniegą kasti 
p.avalgius. Sniegą kaskit
valgį arba mažiausia 1—2 vai. 
pavalgius. T - ;• -

a) Jeigu nustojus sniegą ka
sti, pasijusitė skausmus veido 
centre,

v ~ ----  '' i o'
ar skausmas pereitų!

Evergreen; Jug KLAUSIATE,
i_įo:s neari (iiaiigija 
eniorams susipažinti 
irdies ligos istorija
>avo gydytojo leidimą, 

sniegas ka-

su 
il

Toji <iraugij.ą, Išleistame lei- 
dinvje sako, khd šeiliorai nesi- 

pasakė,j skubintų sniegą kasdami. Snie 
gą kąskite pamažu ir dažnai 
ilsėkitės. - pataria dr. Robert 
Vanccko, iš Northwestern Me
morial ligoninės.

Jcigii jūs turite sniegą kasti, 
Hearth draugija pataria lai

>uni
iras.

L' ir service pr i 
aito>? Pv. "estimaJ £ 
‘service” >100 toji 1 kaklą 
i už ta pačią gazolgai 

Kode] už j lemp

KL. Mano 63 m. sesuo, turi 
Į 37 m. sūnų, (gyvenantį kartu 

su ja), kuris yra atsilikęs (re 
tarded), ji susirūpinus, dėl jo 
likimo ,jeigu ji iškeliautų am
žinybėn. Noriu paklausti, ai' 
jos nedarbingas sūnus turi tei
sę gauti SSI pašalpą, ar jis tu
ri turėti Soc. See. darbo kre-- 
ditu numatvta skaičių. C. L-tė

ATS. SSI pašalpa išmoka
ma tiems asmenims, kurie tu
ri ribotas pajamas ir išteklius. 
SSI išmokos yra skirtingos 
nuo

(i

mokėti

‘ sumą pinigų, 
sąskaitą, tai 

kreditą neap-

CORONARY CARE UNITS 
SAVING 50,000 YEARLY

CONTROL OF CONDITIONS 
CAUSING HEART ATTACK 

AND STROKE

Pu*
FAIL

PrEVHN'qp inboqn'
HEART DEFECTS-

yris šių taisyklių:
* Gerai

i te kūno
ir

jei pučia didelis vėjas 
durą sumažina 
a 20 laipsnių.

sniegą su 
ai imkite

kieki.

lx*l kokio alkoholio.

Apden- 
galva, 

y pa tin- 
ir

žemiau

nuo su
kastu vu 

jo mažą

jūs

lojimą gavi. *231) sąskaitą ir 
lai už vieną menesį. Gazo kom 
pa

n-domn
d

kiekį 
įskaita 
tai už

shiiua

Ha

savo siunčiamose (reluru) fo£ 
moję žodely “EIC“. Bendrai 
norimu pabrėžti, kad jei nori
te gauti daugiau lengvatų(kre 
ditų) gal būt jums sunkiau as
meniškai visas formas užpil
dyti, taį patariame kreiptis į 
gyvenančios viteovės nekijn. 
turto pardavėją (brokerį) ar 
šiaip pajamų mokesčių formų 
pildytoją savo tautietį. Jei 
neturite sunkumų susikalbėti 
angliškai, IRS įstaiga nemo
kamai minimas formas gali 
užpildyti.

niai, gyvendami iš savo san 
taupų, ar juodu privalo pil- 
idyti “income tax” formas?
: KU S. ‘m. sausio 22 d. “Lais
voji Lietuva, No. 2 nurodyta, 

’kas ir kokius “Income tax“ 
, blankus turi pildyti ir kas nuo

1 tos prievolės atleidžiami.
‘ Ten pasakyta, kad žmonės
I (tai yra, žmona ir vyras) be 
’ vaikų, jei jie uždirba 5,400 dol. 
[metams, jei vienas iš jų yra
65 mt., tai gali uždirbti iki $6,-
400 metams ir nuo blankų pil-

‘ dymo atleidžiami. Jei abudu 
Į jau 65 mt. tai gali uždibti iki

.^7,400 metams, tai irgi nuo tos 
“Income tax“ pildymo yra at-j 
leidžiami.

Mes kaip tik įeiname į šią' 
$7,400 dol. uždarbio kategori--

! ją, nes jau abudu esame visai J ... .OA , . ja gazo namo apšildymui ararti 80 metelių, tai visai tin- J » .............r J
'kame šiai, atleidžiamai nuomauto v.rimmj.sgauna Gazo 
į “Income tax’ pildymo, katego.i komponuos didesnę sąskaitą.
1 .. . , ,■ , . ui i Kartą is Gazo kompanijos• rijai, bet mes turime ir proble-Įt « -u ! atėjo skaitliuko tikrinti, o ve-iną su tuo Income tax pildv- ° . ’.... liau gazo vartotojas gavo es-niu. nes musų šių metų paia- ° , . J ®,.’ .... ... ,. timate“ sąskaitą... Aeliau pasmus viršija musų amžiui lei-t 1

džiamą uždarbio sumą, H00,’į 
(šimto jau nebus).
paminėtų liet, organizacijų.

Mes esame padarę ir nema-l

energijos konferenci
joje SENIOKAI NUSISKUN
DŽIA ESAMA NETVARKA

Kai kurie Energijos taupy
mo konferencijoje nusiskhn- 
dė, jei kuris senioras suvarto

1 vartotoją atėjo 
1 du gazo skaitliuko patikrinti. 
Į To tikrinimo rezultate, tas var 
totojas ir vėl gavo “estimate“ 

aits esame pauarę ir nema-Į gazQ sąskaitą,
žai išlaidų, l. y. bažnyčiai ir Viena juodukė> per mikr0_ 

.s religinėms organi- fona ka]j,gdama nusiskundė 
zacijoms, ALTui bei viso-. kad už yieno apartmento ga
ktoms labdaros, draugijoms? zu apšildymą gav0 ^12 sąs

kaitą! Ji sako ,kad Gazo kom
panijos įstaigoj pareiškiasi di- 

j dėlė biuokratija, kurią reikia 
j panaikinti. Ta kompanija pa
žadėjo įvesti pagerinimus, o 

. , _ . .. . . niko gazo vartotojams nesuteicial Security pensuos nei V. ei-1 kė Komereijos deparlamen. 
,,.v. , : PasalP°s> nes lo biurokratai nieko nedaro ir
MES ATSAKOME i,s savo santa“PU- Malonu žnloniu nusiskudimu^nbpaiso.

, prašau paaiskmtt ar reikės pil,Jie lik poiiukų Ta įs_
KL. Kai aš kreipiausi š. m.) ca* Jueotne tas blankas. M) ([Jrj butt^piiiėčiŲ renka- 

vasario mėn. pradžioje Soc.i m nuo kokios sumtK reikės’vai j ma, neg dabar tojį koniįsįja 
See. Pensijai gauti, aš'. neno-, 
rėjau Medicare medicinos ap-1 
daudos pennijos mokėti. Ta-' 
čiau dabar aš pakeičiau savo 
nuomonę. Noriu paklausti, 
aš galiu gauti medicinos 
draudą ? Walteris

ATS. Taip, jūs galite 
syti šiai apdraudai per 
mus tris. mžnesius šių metų.! 
Jūsų apdraudos padengimas 
prasidės nuo ateinančio liepos

Į 
gali i'Cikšti, kad širdies ataka1 . 
artinasi.. Skubiai ieškokite) "s?.10111 
pagalbos, prašykite, kad 
šauktų jūsų šeimos gydytoją,! 
arba jei negalite jo prisišauk-! 
Ii tai skambinkite skubios pa
galbos sistemos telefono 
merių savo apylinkėje - (Chica-į 
goję sukite nr. 911). i

Mgd. Š-nė1

IS

; kurios neduoda jokių pakvi-’ 
į tavimų. Kiek ir kokiai, iš čia! 
j iš čia paminėtų organizacijų,! 
! galiu daryti, be pakvitavimo* 
! nuašymus?

Mes negauname jokios So-

reguliarų Soc. See. išmo-imėn. Bet, jūsų mėnesinis pre- 
kamų benef ilų. Darbo kreditų t mijos mokstis bus 10 proc. 
SSI pašalpai gauti nereikia j didesnis už kiekvieną 12 mėn. 
turėti. Išsamesnius paaiškini-1 laikotarpį, nes 
mus lietuvių kalba gali paaiš- įsirašyti, bet nuo 
kinti LB. Soc. klubo eikalų kėtė, 
vedėjas A. Čepulis, gyvenąs 
3261 S. llalsted Str,. Chicago 
IL (UXiO9.

KL. Aš esu nedarbingas 20 
m. amž. studentas. Mano pra
šymą nedarbingumo pašalpai 
gauti Soc. See. įstaiga atmetė, 
pasiremdama mano tėvų paja
momis.Kai kurie žinovai man 
sakė, kad paskutiniu metu pa 
daryti įstatymo pakeitimai ga
li man padėti. Pasakykite, ar 
tai tiesa? v' P- (Minkąs

ATS. Pradedant 1980 
iio mėn. tėvų pajamos 
liai dabar neturi įtakas j SSI 
išmokamas pašalpas nedąrbin 
<Jenis studentams ir nere-

iahsoncl <fiains sludenlanis J8 — 21 m. 
ila i’ž - m u amžiaus.

rgies ue- 
kompani- 

i

’.a ištvrus

in. spa- 
ir ištek

džiai mokėti mokesčius, ar į
.v I M

nuo visos niūsų uždirbtos me-i į 
tinės sumos, ar tik nuo tos, ku! 
ri viršins mums leistą uždibti’?!

o„ Jei nuo viso uždirbtos sumos, 
ap. tai kokį % reikės mokėti val- 

§_nis* džiai? Bet jei tik nuo tos su- 
i mos, kui yra virė leidžiamos 

įsira-' 7j(X) dol., tai kokį % reikės 
Pir"i valdžiai mokėti ? Už viską iš 

anksto tariu nuoširdų dėkui.
VI. š-nas? 

iš Miami,
AT. Jeigu judu vedę ir esa

te jau 80 m.am.ir pildote 
dą (jointly) formą, tai iš savo 
pajamų galite atsiskaityti 7,- 

/ 400. Jūs federalinius mokes
čius turit mokėti tik nuo tos 
sumos, kuri yra virš jums leE 

laiką (full-time) dirbti po toj 
khi man sueis 65 m. amž., kad j 
uždirbčiau virš S. S’ pensijos, * 
tai neturiu teisės gauti mene- • 
si n i u Soc. See. čekiu. Noriu 
paklausti, ar aš galiu gauti Me 
dicare apdraudą dabar, k°l 
nenustosiu dirbės? Vvkt. š.-tis 

I 
ATS. Jūsų teisė gauti ligo- V K’

nines ir medicinos Medicare 
apdraudą neturi jokios įtakos 
i gaunamus uždarbius. Jūs ga 
lite užpildyti formas dėl 
dicare bet kuriame Soc. 
ofise. 

(Šias žinias suteikė Soc.
administracija, esanti 1858 S. 
Ave., Chicago, IL 60609)

jūs 
jo

ga Įėjote 
atsisa-

K L. Kadangi aš noriu pilną- 
džiamos normos
dar gauti Energijos
Tuo reikalu reikia

Me-

Fla.

ben-

I ma, nes dabar toji komisija 
į apsileidusi, imanti kyšius. Ga- 
į žo vartotojų atstovai turį va- 
. žiuoti į Springfieldą, Washing 
toną, reikalaudamr, kad net
varka būtų pašalinta.

Viens seniora nusisundė,kad 
po to, kai jis kalbėjo su Ediso
no ir Gazo kompanijų įstaigo
se, kad sumažintų pisiųstas są 
skaitąs, tai vėliau vietoj $60 
s-tos? kita mėnesį sąskaita pa
augo iki $120; be to jis turėjo 
kompanijoms įnešti depozitą, 
palaužti vietinių gyventojų 

Dalyvis K,

Jūs galite 
kreditą, 

užpildyti 
pat galite- 

vvresniogauti kreditą, kaip 
(amžiaus asmuo (elderly).Tuo 
reikalu reikia žiūrėti IRS in
strukcijos 3 ir 4 pus. Pridėki
te schedulę, įrašydami “LFE” 
pie 1(110 formos, linijoje 39. 
Skedulėj R,pažymėkite x savo 
statusą ir amžių ir atžymėki
te 2a linijoj. Gautą pajamų 
kreditą atžymėkite 58 linijoje,

s-tos pn- 
ssą skaitą, 

va notoj as, 
> termino 
likėjo.
Guzo komi

t<al piruūą ral:j
> a: toj i i u j. s<ik
ralo> n<są. “Ar nnnns reikėtų 
eiti su šatidt'kh*mis ir į Gazo 
būstinę ir išsikovoti kainų su- 
mažinimo,” pasakė viena se
njore.

oa
ja? > Sti

lių kail II

Mojo kom!
depo-Įpmuja parr ik aku 

Z t(J. Jis tą MINI? 
įmokėjo ir prašė kiHką Action 
ji; skųsis per dienrašti “Extra 
j t.c skiltyje. Tuojau Gazo Co. 
paštu paprašė Juid tas vartoto

sumokėjo

Vyresnio amžias sutuokti-

NAUJĄ LAPĄ APVERTUS
Atvertę naują dvidešimto amžiaus lapą, 
Toliau sau einame pasirinktais keliais, 
Pamėgę būvį, sotų, mielą, nors ir trapų, 
Ne visuomet nužertą džiaugsmo spinduliais. 
Ir vėl mes ieškome, ko nesame pametę, 
Kai ką suradę, jaučiamės vis alkani, 
Daug pergyvenę, triušę, daug patyrę, matę, 
Kelių ir šuntakių painiajam raizginy. 
Į kelrodžius gerus retai težvilgterėję, 
Aklai ir išdidžiai tikėdami savim, 
Pajuntame, kad esam jau susidėvėję, 
Ir persisotinę likimo neviltim.
žmogus, tiktai į kilnų gėrį atsirėmęs, 
Neklaidžiodamas blogio mindomais keliais, 
Nuo gožio nuvalydamas kiekvieną dėmę, 
Ir baigmėje turtingas džiaugsmo spinduliais.

*

Juoazs Mikštas

..— Legating konsultaciją vy
resnio amžiaus amenims (Se
nior Citizens) bizniui vesti ir 
pirmus pasitarimus atlikti ne

mokamai teikia Gamberdino 
A Associates firma Chicagoje. 
Reikalui esant skambinkit tel. 
(312) 31-3910.

Kunigas sutinka girtuoklį 
parapijietį:

— Jau vėl gii-tas? 0 vakar 
aš buvaut toks laimingas kai 
mačiau tave blaivą.

— Taip, klebone, bet šian
dien yra mano eilė būti lai
mingu, — pasiteisino parapi
jietis.

1981
A



LIET. TAURAGĖS KLUBO VEIKLA ^<08®
rw.i iįjj

verčiamos į keletą kitų kalbų ir 
jos garsina pavergtos Lietuvos 
vargus, todėl reikalinga didės-1 
nių aukų, n s tų knygų išleidi
mas daug kainuoja.

Tuomet pirmininkaujantis at-‘ 
siklausė susirinkimą, o iš salės 
pasigirdo priekaištai, kad, g’r-J 
di, kunigas labai įkyrus, nes 
prieš kelis metus esąs gavęs vi- Į 
są tūkstantį dol., dabar ir vėl 
prašąs. Kažkas pasiūlė šį kartą! 
paskirti be n du šimtu dol., ta-’ 
čiau už tai pakilo nedaug ran-! 

. kų, o už tai, kad nieko neduoti, 
pakilo beveik dvigubai. Pirmi
ninkaujantis pasiūlė, kad po su
sirinkimo kunigas galįs priva-t 
čiai aukų pasirinkti- Girdint» 
visa tai iš šalies, kaito ausvs dėl ar nesanti re.kalinga kokia m.ninku liko 
tokio narių susipratimo.

Klubo metelis narių susirin
kimas įvyko š.m. sausio 25 cL 
Saulių namuose. Narių susirin
ko gana didelis skaičius. Re- 
g'stracijos lape pasirašė net apie 
120 asmenų. Trečią valandų 
punktualiai klubo pirmininkas 
Jonas Zinkus atidarė susirinki- 
mą, padėkojo už tokį gausu at
silankymą ir pirmu punktu pa 
skaitė mirusiųjų narių pavar
des, prašydamas susirinkimą 
juos prisiminti ir pagerbti atsi
stojus tylos minutę.

Vėliau susirinkimui pirminin
kauti pakvietė Vladą Palubec- 
ką, o sekretoriauti — Valerijo
ną Pocių. Pirmininkaujantis 
perskaitė susirinkimo darbo- 
tvarkę, kuri su mažom pataisom 
susirinkimo buvo priimta.

... y i \ dar kalbėjo, kad bent iš procen- ‘ p‘išalpcsPrrnimmkas J- Zmkus praneši ... , . . Jv. - . .x - t \. . Mu butu galėję paskirti kokią uiau<Lin se apie praeitu metu klubo i \•u t> • jT i □ ? -i Ipcnksimlę. veiklą. Pasirodė, kad tos veik •1 
los klube būta ne taip mažos 
Buvo suruošti du banketai ir ’ Pirmininkaujantis praneši 
viena gegužinė-piknikas šaulių t senoji valdyba atsisako, 
namuose. Būta kiek ir pelno, šios valandos 
Visi valdybos nariai, kurių yra 
penki, pareiškė savo nuomonę 
apie šio klubo veiklą. Visi pa
dėkojo už gražų susiklausymą 
ir klubo parėmimą, atnešant 
fantus loterijai/dirbant bare ir 
virtuvėje.

V.' Galečkas prašė ir toliau 
gražiai sugyventi, nežiūrint, 1 
kas "kokiai Liet. Bendruomenei 
priklausė. Prašė .visus darbuo
tis šio klubo naudai, kuris gy
vuoja jau 24 metai- ir yra gal 
turtingiausias Chicagoje- Tad 
prašė negailėti ir paskirti dau
giau aukų kultūriniams reika-/ 
lams.

Revizijos kdlnisijos pirminin
kas paskaitė aktą, kuriame nu
rodė, kad finansinė atskaitomy
bė rasta tvarkoje, šiuo metu ka
soje esama apie 40,000 dol./o 
vien procentų gauta 3,000 dol. 
Už tai susirinkimas stipriai pa
plojo.

Toliau ėjo valdybos rinkimai.'

Kavalerijos dalinys rikiuotėje

ir du visuotinius narių susirin- tyta pareigomis ir aptarti atei- 
k'mus. į Les veiklos plas

Buvo atsiklausta A. Ramonio, reigomis pasiski 
ir toliau Jenas 

vienkartinė pašalpa. Bet jis nuo /inkus, vicepirm. Balys Sebas- 
aisisakė, nes turis tris ! rijonas, kasininkas sutiko būti Re< 
is, kurie pilnai ligoni- pareigose tik iki kito susirinki-

į nės išlaidas apmoka, o p ragy ve-' mo 
nimuį užtenka, pensijos- Pirmi
ninkaujantis jam padėkojo už

nuo
valdybos jau ne

bėra. Kažkas iš salės užklausė, 
ar senoji valdyba nesutiktų likti na |>aisįnga moteris buvo pa- 
antram terminui. Pinnininkau-, kviesįa pHc mikrofono Lietuves 
jantis V. Palubec.-ias visus •> vai-praveS[į yu0 suslrinki- 
dybos nariu=> kiekvieną asine-,; inas ;r jjIIVO užbaigas, nes 7-tą 
niškai atsiklausė, ar sutiktų pa- į vaĮ salė (lirėjo b-u ištuštinla> 
silikti valdyboje. Gavus teigia-į

mą atsakymą, tuo valdybos rin-į Pirmininkaujantis prašė dar 
! kiniai ir buvo atlikti, nariams nesiskirstyti, bet sudaryti stalus 
smarkiai paplojus. Tiktai buvęs Į po 16 asmenų ir pasiva.s...ti, 
sekretorius A. Ramonis dėl sun-jkaip savo namuose. Vaisių nie
kios paralyžiaus ligc:s savo pa- j tu kun. K. Kuzminskas, vienos 
reigose pasilikti nebegalėjo. Bu- moters asistuojamas, ėjo su 
vo paprašytas susirinkimui pir-Įaukų lapu nuo stalo prie stalo- 
mininkaujanlis V. Palubeckas, Į Teko nugirsti, kad buvo surink- 

' kuris ir sutiko eiti sekretoriaus ta netoli poros šimtų dol. aukų.
pareigas.

Po to buvo einama prie klau-1 pagrojo keletą sutryptinių. Kas 
j simų ir sumanymų. Kažkas pa- j norėjo ,lai ir kojas kiek pra
klausė, kodėl praeitų metų ban-j mankštino. Apie 7 valandą ma
ketas buvo skelbiamas Motinos' riai ėmė skirstytis, vienas kitam 
dienos proga, o motina ne tik sakydami — iki pasimatymo.

yra lietuvių tautds kankiniai, 
paaukoję savo gyvybę už šį di
dingą pasišventimą Mažosios ir 
D’džiosios Lietuvos laisvei.

Tilžės deklaracija, todėl, yra 
j didžiai reikšmingas istorinis 
įvykis ir neleistina, kad jis pasį- 

. liktų negyva data prabėgančio 
į laiko kronologijose. Tai akivaiz
dus testamentas kiekvienam.lie
tuviui ir ypačiai įpareigojantis 
veiksniams, a t s t ovaujantiemsj 

. . , . į negalinčią už save kalbėti tautą^rvzosi nutraukti svetimųjų prie-;. , . . •™ F ‘jog Mažoji Lietuva su jos istct-j 
į riniais lietuviškais centrais TiL-J

Tilžėje, 1918-taįs metais lapkri
čio 30 dieną, dir trejetą metų 
prieš Klaipėdos Krašto suki
limą.

Tilžėje paskelbtas Mažosios , 
Lietuvos tautinės tarybos aktas Į 
niažlietuviams buvo tolygus Va
sario 1 (i-tosicš nepriklausomy
bės paskelbimui Vilniuje- Atėjo 
laikas, kad abi tautos dalys, 
žiaurių istorinių aplinkybių iš
skirtos šimtmečiams, pagaliau

ras paprašęs Mažcsic’s Lietuvos 
autochtoną dr. J. Stikiicriu kal
bėti mano radijo pi’Ograincje, ką 
jis mielai sutiko, ir tai buvo pa
daryta (sausio 17 d. progra
moje).

Bat... nieku geru negalėčiau 
nusiraminti, nepaskelbęs A. Re
gio, tai — sausio 15-tos — pro
gai paruoštą krlbą. žibėdamas 
A. Regio lankstumą ir toleran
cija lietuviškoje politikoje, jo 
labai platų ir gilų apsiskaitymą 
Mažosios Lietuvos istorijoje ir * spaudos grandis ir pradėti nau-1 

ją gyvenimo’ gadynę bendroje ’ 
tautinėje valstybėje. Prūsų Lie
tuvos tautinės tarybos akto teks
tas buvo trumpas ir įtikinantis: 

uAtsižvelgiant į tai, kad viskas,, 
kas yra, turi teisę gyventi, ir 
į tai, kad mes lietuviai čionai 

gyvenantieji Į
tai retenvbė) X ! sudarome šito krašto gyventoj v.. . v. ,i ryžtingai šia kryptimi veikti- .

(Bus daugiau)

turimu — vietoje sergančio A. i 
Ramonio — Vladas Palubeckas, 

ilgam:tę veiklą klube ir palin- parengimų vade-vas Viktoras 
kėjo nepasiduoti ligoms. Susi- Galečkas ir ligonių lankymo ko- 
rinkusieji jam stipriai paplojo’, misijos pirm. Petras Padvalskis. » 
Susirinkimas ėjo į pabaigą. Vie-j Nutarta kaip ir praeitais me

šių dienų mūsų “politikoje” ta 
knyjini, jo gilų patriotizmą 
iš viso — džiaugiuosi, kad be 
tikrųjų Mažosios Lietuves au
tochtonų pačių žymiausių, čia

Valdyba pa-! išeivijoje, Veikėjų prof. M. Bra- 
slė šitaip: pu- ]<0, yj Gelžihio, dr. J. S tiki io-

riaus ir dar vieno kito, alsiran-Į Prūsų Lietuvoj 
da (tiesa
..egio kalibro “didlietuvių ’ .(ro-1 
dos, negyvenusio net Klaipėdos ’

-- Aleksas Brunas, o sekre-! krašte), taip stipriai ginančių j 
Mažosios Lietuvos* klausimą šių ; 
(Lenų mūsų išeivijos politikoje. ’ 
A. Regio gana žvarbus pasisa- į 
kymai, kai kuriais atvejais, Ma-J 
žosios Lietuvos reikaluose, man; 
labai patink-a ypačiai dėl to, kad 
net pačių mažlietuviu tarpe 
yra žmonių, pasisakančių, kad 
u.. . kai bus sprendžiamas visos 
Lietuvos likimas (nepriklauso-

tais aukoti ALTui 100 dol-, Krei
vėno leidžiamai knygai — irgi 
100 dol.

Atsirado ir muzikantas, kuris

nebuvo pasveikinta, bet net ne
paminėta. Buvo atsakyta,- kad 
toki minėjimą ruošiant, susida-Į.

TRUMPA TAURAGĖS
KLUBO ISTORIJA

Kun. K. Kuzminskas, paprašė j rytų daugiau išlaidų (atsaky- 
žodžio ir, leidus, jis prašė nepa- mas nerimtas). Buvo pasiūlyta 
miršti Liet. Kat. Bažn- Kronikų.! šiais metais ruošti tik du paren- 
Visaip graudeno, kad kronikos I gimus — banketą ir gegužinę,

š.m. sausio 31 d- P. Padvals- 
I kio namuose įvyko' valdybos po
sėdis, kuriame buvo pasiskirs-

Pažymėtina, kad Tauragės 
klubas buvo pripuolamai prieš 
24 metus įkurtas kelių iniciato
rių. Tai buvo A. Brunas, A. Ra
inoms, B. Sebastijonas ir kiti. 
Per šiuos ilgus metus pirminin
kavo pasikeisdami patys klubo 
steigėjai. Gal dėl to ir klubas 
taip gerai išsilaikė, sukaupda
mas didelį skaičių narių ir ne
mažą sumą pinigų. Tačiau ir šį 
klubą, kaip ir kitus, laikas vei
kia neigiamai. Senatvė, ligos ir 
mirtis retina narių gretas- Jau
čiamas pavargimas, o' jaunų jė
gų nėra. ;

Lieka tik palinkėti šiam drau7 
giškam klubui judėti ir gyvuoti 
dar ilgus metus, o kitais metais 
garbingai atšvsti. savo 25 metų 
veiklos sukaktį. >

Tauragiškis

VL.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i
» 1

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN.
ČIAM0S TREČDALI METŲ!

PASTABOS IŠ TOLO
Mažoli Lietuva nebus užmiršta

paskutinėse pastabose išSavo
■ tolo “Naujienose” perdavęs Prū- 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas sų Lietuvos autochtono dr. Jono 
savo asmenišką dėmėsi, gerai su iomis susipa- stikiionaus (dabar Phiiadei- 

phijoje) kalba per Los Angelesžinti ir jas užsisakyti, 
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS. NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati' 
mmo vajaus talką!

Prenmnersto* pratęsimo, užsakymų, bei gailinę iksitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

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

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardai --------------- -------------- -
Adresai -------------------------------------------------------

kum?

Sponioriain pavardė, vardas Ir vietovė ---------------------------

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
Naujienų pastangas, prašau jas riuntinėti už pridedamus----- dol
Pavardė ir vardas --------------------------- —
'Adresas ---------- -—----- ————  ----------------------------- —

« Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir Tardai ...------- . . ------------------------------ .
'Adraaas .__ . i.

lietuvišką' radiją sausio 15-tds 
(Klaipėdos sukilimo laimėjimo) 
proga, padariau užuominų, kad

“Naujienoms” atsiųsiu Algio Re
gio (Čikagoje) ta proga radijo 
valandėlėms paruoštą kalbą, 
kurios aš pats, deja, per savo 
radijo valandėlę tegalėjau per
duoti tik trumpą ištrauką, dėl 
to, kad jau daug anksčiau (negu 
kad gavau A. Regio kalbą) bu-

že, Gumbine, Karaliaučiumi^ 
Tolminkiemiu privalo pasilikti} 
nedaloma atsistatysiančios Liė-j 
tuvos valstybės dalimi. Tokiai w f 4
buvo pareikšta to krašto lietu
vių gyventojų valia ir jos vyk
dymas Įpareigoja visas gyvas
tingąsias tautos kartas budėti ir

ju dauguomenę, reikalaujame ; 
mes, remdamiesi ant Vilsono j 
tautu paties apsisprendimo tei- ; 
sės, priglaudimą Mažosios Lie
tuvos prie Didžiosios Lietuvos. 
Visi savo parašu šitą pareiški- 
kimą priimantieji pasižada vi
sas savo jėgas už įvykdinimą 
minėtojo siekoi pašvęsti.” 
Tilžėje, lapkr. 30 d., 1918 m.

TAISOME KOREKTŪROS • 
KLAIDĄ I-:

š.m. vasario mėn. 11 d. Nau
jienose atspausdintame “Algi
manto S. Gečio pamokslas“ ra
šiny, 3-čioj skilty.antorsios pas 
traipos pirmąjį sakinį, prasi
dedantį “P-no Gečio gėrėji
masis...’, reik išbraukt (sumai
šytos eilutės) ir jo vietoj įdėt' 
teisingą:

P-no Gečio gėrėjimasis Ici- 
sviame pasaulyje gyvenančių 
lenkų nuoširdumu ir gerais jų 
norais, kai anie kur nors vep- 
tele, kad jie suprantą teisingas 
lietuvių pretenzijas į Vilnių, 
kaip lietuvių sostinę, mane 
verčia tam ponui priminti, 
kad jis visiškai nesigaudąs 
lenkų ambicijų ir jų siekių ar- 
bitoję.“ N. ;R.

Šį aktą, Prūsų Lietuvos tau
tinės tarybos vardu pasirašo: J. 

mybė), tuo pačiu bus išspręstas * Vanagaitis, Viktoras Gailius, 
ir Mažosios Lietuvos (o jau tik- Martynas Jankus, Mikelis Devei- 
rai — tai bent Klaipėdos kraš- kis, Mikas Banaitis, A. Sinala- 
to) likimas”. Išeitų, ko mums kys, Kristupas -Paura, Mikelis 
dabar čia rūpintis... Niekaip su ’ Lymantas, D. Kalniškys, F. Zū- 
tuo nesutiksiu ir dėl to nepa- Haitis, Kristupas Kiupelis, Jago- 
prastai vertinu A- Regio sam-!mastas, Jurgis Lėbartas, Jurgiu 
protavimus Mažosios Lietuvos Arnašius, Z. Deivikas, Jonas Už- 
eikalu iš viso, net jo gana kri- j purvis, Jurgis Gronavas, Hikelis 
tiškas pastabas tuo reikalu mū-. Mačiulis, E. Bendikas, M- Rei
sų veiksniams, besirūpinantiems * V. Didžys, J. Juška, M. Kleč- 
ateities Lietuvos sienų nusta-įkus ir Jurgis Margys. Pastebė- 
tymu. Įtina, kad net nacionalsociališti-

Dėl to dabar — Algio Regioje Vokietija pripažino šios dek- 
kalba.. . iteracijos didelę vertę ir keletas

j šių drąsių lietuvių patriotų vė
liau buvo mirtinai nukankinti 
nacių kacetuose. šie didvyriai ' dūšią, bet nevisuomet. (Lova)

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO SUKAK

TIES PROGA
Skaudžioje mūsų tautos isto

rijoje šiandien džiaugiamės 
reikšminga sukaktimi: Mažo'sios 
Lietuvos šiaurinė dalis — Klai
pėdos Kraštas — po ilgų šimt» ‘ 
mečių nelaisvės, pagaliau, sau
sio 15-tą dieną 1923-čiais mej‘ 
tais, ryžtingai išsikovojo naują 
laisvės rytojų. .-ij

Švenčiant Klaipėdos Krašto at
vadavimo sukaktį, dera žvilg- ’ 
terti į gilesnę praeitį ir suprasti,1 
kad šis įvykis nebuvo kažkokią 
nelaukta staigmena, bet išdava ’i 
visos Prūsų Lietuvos senųjų gy^j 
ventojų neišsemiamo ryžto susi
jungti į vieną bendrą laisvą Lie
tuvos valstybę. Šis apsisprendi
mas buvo oficialiai deklaruotas

«!■!»

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS

Gyvas, Įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyvenimo 406 pusi, romanas

BE DRUSKOS
Kiekvienas Ii etų vis privalėtų įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy- 

>• ’ ’ vai patašyta ir lengvai skaitoma.
Minkšti viršeliai

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

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

• Turi kojas, bet nevaikščio
ja, turi plunksnas, bet neskrai- 

j do, turi šiaudu, bet neėda, turi

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

’ KŪPESTINGAi BPILDOMJ RECEPTAI • FANNIE MAY SAL 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

= D. KUHLMAN, B.S., RegUtruotai vdatininiai
| TeL 476-2206 |

M

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. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V,

^(Meilaus straipsniai bei studij'os, iliustruotos nuotraukomis Ir 
| M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
S' kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

• V1ENIŠO ŽMOGAUS GY5 ENTMAS, Antano Rūko aprašy
ki tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
/gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
I’ i ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
k parduodama tik už $2.į* _

• LIETU5TŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitcfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |6.

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

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

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.
® SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 

vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.
Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 

IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Hlaidom*.

- Naujienos, Chicago, S, HL Friday, February 13. 1981
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huSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

pi Rtfes
pusei metų _______ ____ $22.00

$15.00
$ 4.00

rims meBesiajus __  ____
lenam mėnesiui _________

-tu uu pvi yciu per
tiutiui* >izuu pei 3 tnonihs. in 

Ik. HbA realities J4U.U0 per year, 
m pc ->lx months. $12.00 per 

. . hhiUu tariada $45.00 per year: 
ni-ie* >48.00 pei year

■\anadoje: 
metams ______________ $45.00

$24.00
$ 5.00

pusei metų _____________
rieaam mėnesiui________

♦ cot pei copy Jžsiezuuose 
metams_______________ $48.00

$26 txnpi-mob dienpt ousei metų___________ —
dainos

lUUJM
$45.00

juit $24.00
.lai. ncriebiama __ $12.00

n- neneši U) _ $5.00

> cuot A* - leioiu-
neum> $40.00

\aujienoa eiHA oiadien (Mfrirum 
eKmadiemus. Leidžia Naujienų Ber 

Irovė, 1739 So. Halsted St. Chicago 
IL 60608 Teief. 421-610a

reikia slųiU paito Mone'

Orderiu kartu užsakymu

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui 
ryio 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 v<L

Visi lietumi esame lygūs, bet 
Kamantas esąs lygesnis

Vakarykščiame Drauge Vytautas Kamantas, Pasau
lio Lietuvių Benduomenės cento valdybos pirmininkas, 
atspausd'no straipsnį “Tauta ir Pasaulio Lietuvių Ben- 
duomenė”, kuriame kelia kelis visiems lietuviams 
Įdomius klausimus, liečiančius daugybę dalykų, bet su
sidedančių Į vieną, paminėtą mūsų Įžanginio pavadini
me. Kamantas vienos dienos .Draugę savo problemas 
neišaiškino, bet jeigu jis'pradės aiškinti pirmoje savo 
rašinio dalyje’keliamas prešginybes, tai mums visiems 
Lūs aiškesnė visą lietuvių tarpe nerimą kelianti 
prblemai

Ne visi Draugai skaito, todėl mes padarysime porą 
ilsesnių etarii, kad mūsų skaitytojai suprastų, kodėl 
Kamantas yra lygesnis už visus lietuvius ir kad jis 
pats pamatytų ,kodėl lietuvių dauguma nenori, kad jis 
pradėdamas lygintuvu zulinti, per daug, jų neatbukintų. 
Jis rašo:

“Taigi, lietuvių tauta esame viena, nežiūint 
kur bebūtume, ai’ okupuotoje Lietuvoje, ar Sibire, 
ar laisvajame pasaulyje. Visi lietuviai esame lygūs 
tos pačios tautos vaikai, tarp savęs broliai ir 
seserys.

Šiandien okupuotoje tėvynėje esanti lietuvių 
tauta herojiškai kovoja už savo religines, žmogiš
kąsias. tautines ir valstybines teises, ką mums vaiz
džiai liudija “Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos”, 
“Rūpintojėlis”,“Aušra”, “Tiesos kelias”, ‘Alma Mater’, 
“Vadas”, “Aušrelė”, “Perspektyvos”, “Pasto
gė” ir kiti pogrindžio leidiniai, pasiekę laisvąjį 
pasauli.

Šiandien mūsų pagalbos šaukiasis lietuvių tau
tos kankiniai ir herojai kaip Petkus, Gajauskas, 
Terleckas, ir daugelis kitų, kurių net ir vardų gal 
nežinome.

Šiandien okupuotoje Lietuvoje kovojanti 
tauta siekia atgauti savo laisvę ir valstybinę nepri
klausomybę, prašydama mūsų visų pagalbos.

•Laisvajame pasaulyje gyvenantieji lietuviai vi
sokiais būdais stengiamės tėvynėje esantiems lie
tuviams padėti. Todėl savo tarpe išlaikome ir ug
dome tautinę gyvybę, gilų tautinį sąmoningumą, 
tautinę kultūrą, plečiame politinę veiklą ir rūpina
mės savo vaikų lietuviškumu.

Mus visus Į bendrą šeimą ir bendrus darbus 
jungia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, kurios tik
slai yra: padėti pavergtai lietuvių tautai tėvynėje, 
okupuotoje Lietuvoje, atgauti laisvę ir valstybinę 
Lietuvos nepriklausomybę, išeivijos lietuvių tarpe 
išlaikant ir ugdant tautinę gyvybę ir gilų tautinį 
sąmoningumą.”

(Draugas, 1981 m. vas. 13 d., 3 psl.)
Jeigu Kamantas būtų pasitenkinęs pirmuoju mūsų 

pacituotu paragrafu, tai vargu jam būtų reikėję tiek 
daug aiškinti. Jo tvirtinimas, kad visi lietuviai yra ly
gūs, nebūtų sukėlę jokių ginčų laisvame ir pagrindi
nėmis žmogaus teisėmis besirūpinančiame krašte.

Jeigu jis dar būtų pridėjęs, kad visi esame lygūs 
teisiniu žvilgsniu, tai nebūtų pagrindo nesusipra
timams.

Tylomis ir be ginčų būtų priimtas ir tvirtinimas, 
kad esame broliai ir seserys, ilgesnį laiką tarp savęs gy
vendami, turį progos arčiau vienas kitą pažinti, pasve
ria kiekvieno savo artimjo dorovinį stiprumą, jo pa
siryžimą bendram gėriui pasiaukoti, trauką prie antro
jo ir pajėgumą pasiaiškinti, sakyti teisybę ir dalį teisy
bės nuslėpti, tai dėl brolių ir seserų meilės galima dar 
pasiginčyti. Būtų lengviau, jei brolių ir seserų santy
kius spręstume nustatytų teisių nuostatais, o kur jų 
nėra, tai pagrindan padėtume krikščioniškos darovės- 
principus ir, ranka numoję, galėtume visi po vienu sto
gu gyventi, kaip vienos tautos broliai ir seserys gy
venti ir dirbti naudingą darbą. . <. -:-

Daųg sunkiau būtų susitarti su Kamanto dėstomais 
klausimais šios citatos kitais klausimais. Kad lietuvių 
tauta atkakliai kovoja už savo religinias, žmoniškąsias, 
kultūrines, gėrio ir tautines teises, tai kiekvienam aiš
ku, bet kai pradeda mums prievarta kišti vien tik. tiky
bines kronikos teises, tai daugelis suabejoja, nes kovą 
už nepriklausomybę veda ne viena grupė, bet didelė da
lis lietuvių tautos. Mums patiko geriau, kai mūsų žinių 
biuleteniai teikė žinias apie visos tautos kovą, o ne apie 
vieons josios grupės. Tauragės klubo nariai pajuto, kur 
paruoštos kronikos veda ir pasakė, kad dviejų kailių 
neleisime lupti. “Neapsižiūrėjome, nulupote kartą, bet 
antrą kartą neleisime” — pasakė lupikams.

Jeigu Kamantas būtų pasitenkinęs pirmuoju para
grafu, jeigu jis pats būtų pasiryžęs kiekvieną to para
grafo tvirtinimą ginti, kaip prokuroras gina kiekvieną 
įstatymo paragrafą, tai ginčų nebūtų. Bet p. Kamantas 
savo dėstymo gale jau visai kitaip kalba apie visų lie
tuvių lygybę. Lygtis lietuviai, bet ne visi. Iki 1949 metų 
lietuviai, buvo lygūs. Jie visi priklausė Lietuvių Ben
druomenei, bet nuo 1949 metų vieni lietuviai yra lyges
ni už kitus. Gaila, kad Kamantas nepasitarė su Ben-- 
droumenėj teisininkais,tai visiems reikalas būtų aiškes
nis. Toliau Kamantas šitaip rašo:

“...kai tariame Lietuvių Bendrumen ė, turime 
mintyje ne kokią tam tikrą lietuvių įsteigtą drau
giją,klubą ar kitą organizaciją,bet kurios nors vieto
vės,, kurio krašto ar viso pasaulio visus lietuvius. 
Lietuvių Bendruomenei priklauso savaime, be jo
kio pareiškimo, kiekvienas lietuvius, kuriam plaka

V

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGUS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario 1b 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 Amerikosi lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vasario 16 sukaktis paminėti ko. Įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir 
piinginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

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

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

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

Prel. J. BALKUNAS, 
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio 
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DABARČIAI IR ATEIČIAI
> (Lietuvišku žemių sienas besprendžiant)

i K. ir V. Ž.

(Tąsa)
' Susitarėme, ir už dienos jam atvykus, pagal mano pa

ruoštą kelionės po miškus maršrutą, jis turėjo progos 
visą dieną juose buvoti, aplankyti porą vielos gyventojų 
ir porą mano girininkų.

Mano svetys buvo kalbus ir kelionėje per miškus 
labai daug kas jj domino. .Jis pasisakė, kad virš 30 metų 
vadovaująs savo įmonei ir turėjęs prekybos ryšius su 
Vakarų Europos valstybėmis, kurias labai gerai pažįstąs, 
bet į Rytus — toliau Berlyno jam netekę būti. Bendrai 
vakariečiuose \yravusi nuomonė, kad toliau į Rytus, ypač 
už Vislos, prasideda žemos kultūros kraštai, tuo labiau 
moraliai puolusi bolševikinė Rusija. Tik praeitais me
tais, pirmą kartą karo tarnybos reikalais, jam teko per 
Karaliaučių-Tilžę-Šiaulius pasiekti Daugpilį (Duenaburg), 
d iš ten j>er Kauną-Eitkūnus-Karaliaučių grįžti namon, 
šiais metais teko pasiekti Vilnių, Gardiną ir vėl Kauną. 
Šie maršrutai, be to, praeitais metais įsigytoji ir išstudi
juotoji literatui a, net nuo senų Kryžiuočių Ordino laikų 
su jų kronikomis apie Rytprūsius ir Lietuvą, jį nepa
prastai sudomino ir pakeitė jo pirmykštę nuomonę. Be 
kitų vietovių, jį ypatingai žavėjęs Vilniaus miesto ir jo 
apylinkių nuostabus gamtovaizdis. Jis ilgdse (automa- 
.ma; ue.ionėse kreipęs ypatingo dėmesio į bendrą krašto 
■«P»ėvaizdį. Važiuojant nuo Berlyno iki Vislos upės, tas 

mėvaizž'ė buvęs savotiškai vienodas, ir jis vadino jj — 
P< meranijes ž. nevaizdžių (Pommemsdie I^andschaft). 
Nuo Vislcs va/iuebūit. jis keitėsi ir dar toli nepasiekus 
K;iraliaii<"3us. jis i pd vienmlcsniu, labai panašiu į tą. 
koki ;a.i. :ek ' ti savo maršrutuose toliau j»er visą

Lietuvą, dėl to jis šį žemėvaizdj pavadino būdingai lietu
višku (edit Litauisch). i

Kili jį užintrigavusieji aspektai atsirado iš perskai- | 
tytų kryžiuočių kronikų. Prūsijos istoriko .L Voigto raštų, 
kuriuose jis rado minint šventas lietuvių girias, (“der 
Heilige Wald der Litauer”), šventas upes. .Jose senų pla
čiašakių ąžuolų prieglobsty ruseno' vaidilučių prižiūrima 
“Amžinoji ugnis’’, tas joms nesuprantamos dieviškos ga
lios ir gyvenimiško skaistumo bei padorumo sinibolus. 
Skaitant, jam teko stebėtis, kai, pavyzdžiui, pagonis lie
tuvių karalius Kęstutis, kuone visą savo gyvenimą pra
leidęs kovose su Kryžiuočių Ordinu, lo didino brolių, nors 
ir neaukštos moralės krikščionių, minimas su didele už
tarnauta pagarba, vadinant ji pirmaeiliu rilerium. i

Mano svečio nuomone tų laikų lietuviai pagonys, 
gyvendami nuostabioje juos supančioje miškų gamtoje, 
matė ir jautė slypinčią joje ir per ja pasireiškiančią die
viškąją didybę, jos galią ir valią. Dėl to jie buvo jiems 
nesuprantamų gamtos jėgų, bet ne stabų gerbėjai 
panteistai. Noras visa tai geriau pažinti ir išsiaiškinti, 
jį paskatino ir šiandien atvedė į šiuos senovės didžiųjų 
Lietuvos girių likučius. Tenka pripažinti, kad jie išlikę 
daug artimesni neliestai (urwaldaehnlich), gamtos jėgų 
išugdytai medžių liendruomenei, negu jau vien žmogaus ' 
veikime ir priežiūroje išaugę, ar auginami Vakaru Eu
ropos miškai. Už patirtus kelionėje pd miškus įspūdžius 
ir naujas žinias, reiškė man nuoširdų ačiū ir kvietė ] 
jį pirma proga aplankyti.

Kelionėje buvo vengia liesti to laiko aktualius, poli
tinius klausimus. Tik atsisveikinant, intymiai jis man į 
pasakė, kad mums lietiniams būtų didelė tautinė ir po- Į 
litinė nelaimė, jei vokiečiai (Hitleris) karą laimėtų. 1x1.1 
dar didesnė katastrofa ištiktų vokiečius, jeigu laimėtu 
rusai (Stalinas). Anglai su amerikiečiais gerai žino, ko 
siekia Hitleris, bet jie nesi interesuoja ir nežino, ko siekia 
Stalinas su savo rusišku liolševizmu. Galima laukti ir

50% baigusių
, Į

Paaugo ir kariupruenejė pasi- 
.iekanęaų - skaičius š.T%. Pasta
rajame periode paliko kariuo
menėje 61.5%. Gal būt dėl eko
nominės padėties padidėjo sava-

. pagerėjo laisvanorių rekrūtų ko I buvo tik apie 
kybė- Iki gruodžio pabaigos net .aukštesnes mokyklas. 
75 procentai įstojusių kariuome
nėn yra baigę aukštesnes mo
kyklas, 9% daugiau; negu metų

GERESNĖ REKRŪTŲ 
KOKYBĖ

WASHINGTON (AP).— Pen
tagonas paskelbė, kad praeitais 
metais spalio 1 d. pakėlus 11.7
proc. kareiviams lagas, žymiai | ketvirčiu anksčiau. Prieš metus

lietuviška širdis, kurio gyslomis sruvena lietuviš
kas kraujas, kuriam lietuviškumas reiškiasi būde, 
pap/ročiuose, lietuviškoje kilmėje. Draugiją sudaro 
norintieji joje būti nariai; bendrumenę sudaro vi
si lietuviai. Žinoma, gali atsirasti užsispyrėlių, ku
rie vengs savo pareigų bendruomenei, atsisakys
solidarumo Įnašų. Gali atsirasti suklydėlių ir net 
asiskyrėlių, kurie savo nusistatymu ir darbais 
kenks benduomenei, kaip yra kenkiančių Lietuvai 
ir ją išduodančių. Tokie negali būti prileidžiami 
bendruomenę tvarkyti...” (Ten pat.)
Benduomenei visi lietuviai priklauso. Bendruome

nė — ne draugija. Draugijai priklauso tik tie, kurie 
nori, bet Bendruomenei — visi. Bet Bendruomenės rei
kalų tvarkyti visi negali. Tai kasgi gali?

Bendruomenėm reikalus tvarko ne visi, nors visi 
lietuviai yra lygūs. Bendruomenės reikalus tvarko pa
rinktieji. Kas gi tuos parinktuosius parinko?

Užbėgame Kamantui už akių, nes norime, 'kad jis 
nebaigtų savo rašinio, nepaaiškinęs kodėl Bendruome
nėje visi lietuviai lygūs, bet yra ir lygesnių?

Prof. Mykolas Roemeris

norių skaičius ir dabar pilnai 
pakanka. . s.

______________________ X v

— Kalifornijoje mirė 85 me
tų sulaukęs Martin E. Morten
sen- Parmušė širdies smūgis. 
Tvirtinama, kad jis buvęs Mari
lyn Monroe tėvas.

— Zimbabvėje (buv. Rodezi- 
joje) įvyko kruvinos kovos tarp 
dviejų kovojusių karių pusių. 
Žuvo virš 80 karių.

— Billy Carter buvo pasisko
linęs iš Libijos 220,000 dolerių. 
Trečiadienį jis jau grąžino 1,000 
doleriu, c.

— Chonieini dar karta prašė 
mulas aktyviai nedalyvauti po
litiniame Irano gyvenime.

— Izraelio spauda paskelbė, 
kad turi 200 atominiu raketų 
stipriausiam priešui išnaikinti.

MYKOLAS BIRŽIŠKA

PROF. MYKOLAS ROEMERIS
(1881-1945)

(Tęsinys)

Užuot jam (Roemeriuij, Lietuvos lenkui, bū- 
Socjaliczna. Užtat jam — Lietuvos lenkui — bū
dinga, jog Payžiuje su lietuviais zoologu Tadu 
Ivanausku, tapytoju Adomu Varnu, skulptorių 

Į Petru Rimša, skulptorių ir architektu Antanu 
jVivulskiu (vėliau su lenkais susidėjusiu), dantų 
gydytoja Marija Putvinskaitė, vėliau ištekėjusi 
už tapytojo Antano Žemaič^o-Žmuidzinavičiaus, 
ir kitais steigia draugijėlę “Lithuania”, iš kurios 
paskiau išėjo 1907 m. Vilniuje įsteigtos lietuvių 

1 Dailės Draugijos valdyba: A. Žmuidzinavičius, 
Rimša, Roemeris... Taigi vilniškės Dailės Drau
gijos užuomazgos bene tenka dar Paryžiuje ieš
koti! Juk ir Roemeris iš tapytojų šeimos!

Toks Roemeris grįžta Lietuvon visuomeninio 
darbo dirbti.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYT! DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

tvirtinti, kad sfU laiku jis savo globėjus labai apvils. Dėl 
lo dalis vokiečių galvoja: telaimi karą Churthilis su 
Rocscveltu, tik ne Kaukazo plėšikas ir žmogžudys 
(Massenmoerder) Stalinas.

Pabaiga 1 — Naujienos. < .hiratfd. 111 , bndav. February 13, 1
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
Ji» surinko juo* į vieta, kuri hebraiškai vadinama Arm«gedon" 

(Apreiškimo 16:16)

26. Apie^visa lai yra parašyta šventajame Rašte ir visa tai liu
dija apie neišvengiamą faktą,'kad dabar Dievas dalyvauja žmo
nių reikaluose, ir kad priartėjo diena jo rūstybės prieš nuodėmę 
ir prieš visas nuodėmingąsias įstaigas.

Galime džiaugtis žinodami, kad galutinos dabartinio taati* 
suspaudimo sėkmės nepateks į saumylingų šalies valuuvų lanKas, 
bet rytojaus pasaulis bus Kristaus karalystės valdomas. Galime 
būti Dievui dėkingi ir už tai, kad per busimąjį tūkstantį metų 
tautos nebebus pavergtos tironiškų komunistų viešpatavimai.

Teisėtasis Karalius
Kaip buvo pastebėta, pirmesniais laikais Dievas buvo savo 

senovinės Izraelio tautos valdytojas.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL 60632

X9XX<Z<X<X X<> X<XX<X X<XX<XX<XX<XX<XX<2<

OH P'Jl v DAQGh 

GYDYTOJAS <R CHIRURGAS 
Community kHrdko 

Mudicinet direktoriui
931 $ Manhelm Rd.. Il

VALANDOS: 3—9 darbo dienom!* 
ktj ųntra ieitadieni 8—3 v«j 
T?! 542 2727 562-77^

-nu. Bk -1-549}

DR. A. B. GLEVECKA
GVOVTOJAS <« CHIRURGĄ*

•sffiC’Ai YBe AKIU UGc*

t etiudo*

DR ^RANK PLEURAE 
>PTOM»TRI$TA* 

ULA.LBA UETUVIflKAA 
2Š14 W- 73 St. T»L 737-5144 

Tikriiu riu*. Pritaiko akiniu* 
“contact lenaea” 

Vai aga* *»’sitarima Išdaryti

u

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURG2JA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Rezidencijos teleL: 448-5545

Si) .EIKIS, O. P.
Aparatai - Protezai

l- SuOTortr) ir t, *

‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., iz:30 vai. p p. 
iš WT1S stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telei. 7 /8-5374

Telšiv __ Kretingoj geležinkeli*, kuri* buvo pestetyte* neprikhusomybi*
laikais, sujungė Oidži^j^ Lietuvą tu Klaipėdos kraštu Ir uhtu. i:» 9*1* 
linkelis buvo gražiai pastatytas, k< rodo či* pastatytas tiltai ties Salantais.'

_____   1   — -- - - T " --~I n—<   ji«_r_ji__M—UMJIUIT

JURGIS ZABLOCKIS

pro-

Našliy, našliukiy ir pavieniu asme
ny Kiuods lysi m. vasal io men. ±3 u., 
PcLLb.iaaierų, o vai. vaK., vyc.ų j>aitje,

W. 41 tn bt., turės narių sus*nn- 
! kimą. ixvieciami v^si aptarimui eina 
majų Kiaoo reiKaių. r o susir.nKnno 

I bus vaisęs. v. C.n*a

■ Lietuviu Motery Apšvietus draugi
jos meams narių susir.nximas įvyKo 
sesiactiexu, -vakario ±4 d, ± va*, popiet1

d. union Ave. įsaies p.a^mu-1 
j atsilankyti, nes yia svmom ±e.KaU 
,apiar<a. r»us ir vaišes.

Rože Uidžgaivis, rast.

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis 
.narių susirinkimas Įvyks treciaded, 
vasario 18 d., T vai popiet Aneies 
KojaK saieje, 4500 So. VaLiiau avo. 
Nariai prašomi atsilankyti; nes yra 
svarbių reikalų apkalti. Laikas užsi
mokėti nario duosies. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvi^, rast.Use St.. CSIcas*. H-' «**-»
T«l«f.; PltM»4ct

D R. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir Slapūnu

5025 CENTRAL AVK 
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813) 3214200

Būdamas entuziastiškas 
testantizmo šalininkas, Zabloc
kis tuojau nuvyko į Karaliaučių 
vadinti iš ten Kulvietį į Vilnių
— liuteron’ų eilėms sustiprinti. 
1544 m. pabaigoje Zablockis jau 
buvo Karaliaučiuje. Ir pats Kul
vietis, jausdamasis Karaliaučiuje 
kaip ištremtas, veržėsi Į Lietuvą, 
ir kunigaikštis Albrechtas irgi 
pritarė jo kelionei, nors jis jam 
buvo labai reikalingas Karaliau
čiuje dirbti neseniai įkurtame 
univers tete. Bet nusvėrė tiky
bos propagandos reikalai. Alb
rechtas aprūpino juos rekomen-’ 
daciniais laiškais Mikalojui Rad
vilai, nors laiškuose tikrasis ke
lionės tikslas ir buvo nuslėptas
— j.e, esą važiuoją sutvarkyti 
savo materialiniu reikalų.

1545 m sausio mėn. abu pne- 
tel:ai išvyko į Vilnių, kur užtru
ko apie 4-5 mėnesius. Bet Vil
niuje Kulviečio sveikata visai 
rrsTo. Jau seniai pradėjęs sirgti; 
džiova, "is čia taip nusilpo, kad’ 
Zablock:uj teko jį vežti į Kulvą.: 
^ia Zablock’s kokį mėnesį Kul
vietį slaugė, bet, birželio 6 d. 
Kulviečiui mirus, jis kurį laiką, 
matyt, neima jokios pastovios 
v;etos. Atrodo, kad tuo metu jis 
vėl paima savo globon, greičiau- 
s;a’. A’b’-echto pavedamas, nau- 
ią būrį lietuvių jaunuolių, ku
riuos ruošia universitetan ir ku
rie buvo numatomi lietuvių pro
testantų kunigais Maž. Lietu
voje.

Su jais, matyt, 1545 m. pa
baigoje jis atvyko į Karaliaučių 
ir čia 1546 m- įsimatrikuliavo 
universitete kaipo “Georgius 
Zablocius” (G. Erler, Die Mat- 
rikel d. Albcrtus-Univeisitat, I, 
1910, 6, 21, 22 p.), o kartu įsi-

matrikuliavo jau anksčiau Leip
cige studijavęs, o paskui Vil
niuje veikęs Jurgis iš Eišiškid, 
čia pasivadinęs Heschitzu, Mar
tynas Mažvydas, Aleksandras 
Rodūnionis, Baltramiejus Vilen
tas ir Jonas Zablockis ar Zab- 
leckis, gal koks Jurgio Zabloc
kio giminaitis. Matyt, kurį laiką 
juos visus Zablockis ir Karaliau
čiuje globojo ir ypatingai susi
artino su Martynu Mažvydu, 
Kuris, dar tais pačiais 1546 m. 
paruošęs ir 1547 m. pradžioje 
išspausdinęs pirmąją iieiuviŠKą 
Knygą “Cateehismusa prasty 
szadei”, čia idėjo ir vieną Zab
lockio parašytą, giesmę — Lita- 
nia naueij suguldyta ant tas no
tas kaip giestišy Tieve musu 
danguičsis (O Dievve kuris dan-’ 
guį esi, b Jėzau ir. schvventa 
dwase); " - ■

Ši giesmė išspausdinta čia 
ZablocKio pavardės nepadėjus, 
oet 1570 m'. Mažvydo giesmyne 
. buvo- su -jaž.is pakeitimais 

..i o a-ei. .‘^rodyta, kad 
.....d-.-a..to.zaas. 15/0 m- 

^.esmyne y-a .d_.a .r kita jo pa- 
. ,.y<.u g esmė -- Gesma ape 
..u-ls<,aus sm aumirusu prie-
. ~ m J s 1 Kente smer- 

, -r ^iic.iv.3. ik_..d.iots ėst usch 
musu ghreKus). Labai gali būti, 

:ae pačiame giesmyne 
.ą.L.ią giesmių yra ir

a .dgiuu 'Zto-uc-ko parašytų.
Mes nešinome, kada jas Zab

lockis rašė — greičiausiai, kad 
Kulviečiui esant gyvam ar jo 
paragintas,. gal viešėdamas Kul
voje 1545 m. Tur būt, visas sa
vo giesmes jis buvo 1546 m. ati
davęs Mažvydui, ir tas jas su
naudojo ir savo' katekizmui ir 
savo 1566 ir 1570 m. giesmy
nams, kurie buvo išspausdinti 
jau ir Mažvydui ir Zablocxiui 
mirus.

Nors apie keturiolika tolimes
nių Zablonkio gyvenimo metų 
vėl jokių neturime žinių, bet 
nėra abejonės, kad visą tą laiką 
jis mokytojavo Lietuvos didikų 
šeimose. Paskutinioji jo tarny
ba buvtf pas Eustaką Valavičių, 
kur jis auklėjo jo vaikus, gimi
naičius ir šiaip kitų kaimynų 
jaunuolius. Gali būti, kad jis 
palydėjo į Karaliaučių Joną Va
lavičių ir Petrą Vesiolovskį, ku-

. d

rie 1558X11.29 įsimatrikuliavo 
Karaliaučiaus universitete. Ta- 
i au tuo laiku jis Tūbingene ne
minimas, bet jau 1560 m. rug
pjūčio 14 d. jis pats įsimatriku- 
liuoja Tūbingene kaipo “Geor
gus Zablotius”, “praereptor” 
/Įso būrio: Melkioro Giedraičio, 
?ridrikio Skumino (Tiškevi
čiaus), Stanislovo Kmitos (Kni- 
os), Jono ir Juozo Valavičių, 

. uozo, Petro ir Jono Vesiolovs- 
.ių, Petro Rorsago ir Martyno 
.leino, visų iš Didžiosios Lietu- 

• s (H. Hemerliac, Die Matri- 
eln der Universitat Tubingen, 

, 1906, 413 p.).
Tūbingene Zablockis praleido 

•ėjus metus ir čia 1563 m. mi- 
j Ners- jis ir įsirašė čia į uni

versitetą, bet, matyt, jau nebe
studijavo; jis palaikydavo ry
šius liek su Vittenbergo kuni
gaikščio Kristupo dvaru, tiek su 
įvairiais tikybiniais reformato
riais, kurių daug, keliaudami į 
Šveicariją, pravažiuodavo pro 
Tubingeną, tiek, pagaliau, va
dovavo savo auklėtinių mokslui. 
jo auklėtiniai, rekomenduoti 
kunigaikščiui specialiais laiš
kais ne vien Eustako Valavi
čiaus, bet ir paties Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio Žygimanto 
Augusto, mielai buvo kviečiami 
. įvairias dvaro iškilmes, o 1563 
metais net keliems mėnesiams 
_uvo sutrukdyta jų kelionė su 
Jab.ockiu į Šveicariją, kad jie 
galėtų dalyvauti kunigaikščio 
dukters sutuoktuvių iškilmėse-

Iš reformatorių Zablockis 
ypač susiartino su Vergerium ir 
.š dalies su Veigeliu, kunigaikš
čio Albrechto ir Mikalojaus 
Hadvilos patikėtiniu, nuolatos 
į vairiais reikalais siunčiamu pas 
..vairius vokiečių kunigaikščius. 
J 1563 m. gegužės mėn. antro- 
e pusėje, po kunigaikštytės ves- 

.d/ių, Zablockis su .trim savo 
-u.;iėtimais (jų tarpe, rodos, 
javo ir Merkelis Giedraitis) nu- 
-yko į Šveicariją, kur Ženevoje 
pl-ankė Kalviną ir kitus R.efor- 
.laciįos šalininkus.

Grįžę į Tubingeną, po 
mėnesių jis mirė. (Th. 
schkė, Vergerijos zvveite
aaeh Preussen und Littauen — 
Altpr. Mntscįr., 47 t., 1911, 263- 
-65, 275 ir 312 p. ir Gedrg Wei
gel — Archiv f. Reformations- 
geschichte, 19 t., 1922, 32-33 p.,

(Iš “Tremties metų”) 
(Bus daugiau)

poros 
Wot- 
Reise

LAIDOTUVIŲ DIRKKTORILi-

CHARLES STASUKATTIS
GESINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika E/ Evans

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKlb
GAIDAS - DAIMID

<ENIAUS1A

34

ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

SO. HERMITAGE V EM F
TeL 927-1741 — 1742

SO CALIFORNIA X'EM t
Telefonas 523-0440

iin-lSKMShUJ' UK CONDITIONED K.Ui'1 tC«O>

PERKRAUSTYMA1

SOPHIE BARČUS

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

M O V I N G 
Apdraustai perkraustyma* 

iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos ii WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldena Datikus 
TaleL: HEmloek 4-2413

(Minimu m $500'
Don’t Go Out Without It

WINTER 
OVERCOAT.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

iBI.ię KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

1914 metu
A

Midland :.aviną? 
naaia taupymo 
paskolų re.Kalus visos mū
ši! apylinkės. Dėkojama 
Jums už fcitfms parodyta 
pasilkkėjirna. Mes norėtu
me būti .uiffls naudingi u 
atetvic.

Sąskaitą apdraustos 
•ki 540,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL 6062 

9x5-7400
8929 SO. Avė.

Srlrfijevlrw, IL
T*L 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4(M0 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

TĖVAS IR SUN 
vtARQUETTE FUNERAL HOMF

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.. ’ leer*

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams PASTATYTI

grabncšianis ir mielai p. S. Butkienei, 
<torci, už tokį malonų patarnavimą.

Sūnus dukterys, žentai ir anūkai

I

t

TeL: YArdi 7~34UJ

TeL: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-3572

Į

TeL: Y Ar du 7-1x38 - 113S

j

TeL YArdi 7-1911
L
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I

AMSULANSO 
PATARNAVIMAI

(UR'Mk 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALY'S E.

Chicagoe

Uetsviiį 

-aidotuvią 

Direktorių 

Asociacijos

PETRAS BIELIŪNAS
t4> so. CALIFORNIA AVE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublk 7-1213
U028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4411

GEORGE F. RUDMINAS
«19 So. LITUANICA AVĖ.

P. J. RIDIKAS
1354 So. HALSTED STREET

BUTKUS - VASAIT1S
44b bo. 5(Hh Ave^ Cicero, Ill,

Atsiųsta paminėti
• SKAUDŲ AIDAS, vasario 

numeris, 24 pusi. Leidžia LSS 
Tarybos Pirmija, vyr. redakto
rius Juozas Toliušis, šį numerį 
redagavo vyr. sktn. J. Mikutai- 
tienė- Jame yra daug trumpų 
stra psnelių, gausiai iliustruotų 
nuotraukomis bei piešiniais. Įdo
mus Skautiškos šienligės skirs
nelis apie pastebėtas negeroves. 
Visa medžiaga įdomi skautams 
ir jaunimui. Kainuoja metams 
$5, pusei metų $3. Administrato
rė Malvina Jonikienė. 6345 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, IL 
60629.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
So. LllUAxNlCA AVE.

A.A. AGOTA ČEPAITIS
Mūsų mylima mama, uošvė ir mamytė mirė 1981 m. 

sausio 27 dieną ir buvo palaidota sausio 31 dieną Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse, Chicagoj.

Nuoširdžiai dėkojama visiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir palydėjd j amžino poilsio vietą.

Dėkojame kunigams: Lengvinui' (iš NVindsoro), 
Rutkauskui ir Valančiui, kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jos sielą.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie užprašė šv- Mišias 
už a.a. Agotos sielą.

Ačiū dr. B. Motušienei už pasakytą jautrų žodį kop
lyčioje, atsisveikinant su velione.

Didelis ačiū kun. Lengvinui už maldas kapinėse. 
Nuoširdi padėka tenka kun- Rutkauskui už sukalbėtą 
rožančių koplyčioje.

Ačiū visiems organizacijų nariams, draugams ir pa
žįstamiems. kurie suteikė paskutinį patarnavimą a.a. 
Agotai.

Dėkojame 
laidcluviu dir



p
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Chicagos Lietuvių Tarybos rengiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės — Vasario Njtmftl, — Pardavimui 

R£AL ESTATE FOR SALI
_ Marmi, Žwn4 — Pirdevlmel 

REAL ESTATE FOR SALS

Šešioliktosios minėjimas
Įvyks šia tvarka:

Šeštadieni, vasario 14 d.
12 vai. žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo 

- Centro sodelyje.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
iR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LOSIMO K UTM AKS 

xj£L VISŲ INFORMACUU KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cermak Road Chicago, I1L TtJ. Virginia 7*7745

Kauno miestas, fiūrlnt nuo Aleksoto fcafno. Apačioje ffemtrnw į

Sekmadieni, vasario 15 d.

10:30 vai. ryto pamaldos Šv. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje.
10 vai. pamaldos Liet. Evang. Liuteronų Tėviškės 
ir Liet. Ev. Reformatų par. bažnyčiose.
2 vai. popiet akademinė dalis Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje.
• Kalbėtojas —. VLIKo vicepirm. prof. dr. Jokū

bas Stukas.
Meninę dali išpildo solistas Algirdas Brazis, 
Vyčių choras, diriguojamas Fausto Strolios, ir
Šaulių rinktinės šokių grupė Vytis.

Lietuvių visuomene kviečiama gausiai dalyvauti.

Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja 
su vėliavomis.

Chicagos Lietuvių Taryba

ALGIRDAS GUSTAITIS

Senieji vokiečių Įsakymai prieš prūsus
Prūsų nesuvokietinę, po kelių šimtų metų okupantai 

skelbė įsakymus lietuviškai

Tų okupantų vokiečių pas 
keltbų įsakymų knygoje sūdė.

nių gyventojų naikinimo tak
tika.

(Tęsinys)

“Ls centro per didžiulį biuro“ 
fcratijos aparatą ji smulkme
niškai reguliavo savo valdi
niu, daugiausia valstiečiu ne 
tik feodalines prievoles, bet ir j 
patį gyvenimo būdą, 
dama nepatinkamus jai 
nuosius gvvenimo 
Vyk d a n t merk a n t ei izm o 
nomine politiką ir 
kuo didesnio pelno iš 
binių monopolijų, 
čiams, būdavo uždedamos prie 
volės pirkti nustatytus kiekius 
druskos ir kitokių produktų, o 
už prievolių nevykdymą gra
sinta žiauriausiomis bausmė

mis. Tai rodo, kad Prūsijos 
karalystė buvo tipinga polici
nė valstybe, neleidžianti savo 
valdiniams savarankiškai tvar 
kytis, neduodanti net valdi
niams dirbti savo nuožiūra 
jiems pavestoje srityje. Poli
cinis režimas buvo suėmęs į 
savo rankas visą valstybinio 
aparato veikimą. (6 psl.)

naikin-
se- 

įpročius.
eko-

siekiant 
valsty- 

valstie-

ži aus
Po geroko laiko, kolonistų: 

l įsakymai ir kitokie susiraminę-j 
| jiniai sudaro vertingą doku-Į 

menline medžiaga tam laiko-Į v » *• t
tarpini panagrinėti, susipažin-j 
ti su valdančiųjų naudotomis 
priemonėmis savo veiklai nu
slėpti, ir pan.

Skaitydami tokius o]<iipan-l 
tu vokiečiu išleistus rašius lie-j 
t ii visk i em s Pr ū s i j os gy ve n t o - j 
jams tvarkyti malšinti ir tero-l . . ‘ . . Irizuoti. savaime pagalvojame 
apie dabar vykdomus tuose 
pačiuose lietuvių —prūsų kra
štuose koloniazavimo ir naiki
nimo piūvius, lenkų varomus 
pietinėje dalyje ir rusų—šiau
rinėje dalyje. Su laiku teks ir 
jų toms sritims išleistais raš-j 
tais naudotis, juos versti į lie-Į 
tuvių kalbą, kad geriau supra-j 
stūmė mums rūpimus klausi
mus, susijusius su jau kitų 
okupantų tenai varyta vieli-i

Prūsijos pavergė jų įsakymai

Pirmasis, paskelbtas minė
toje knygoje, yra 1589 m. rug
sėjo 22 d. Prūsijos kunigaikš- 

‘ čio Jurgio F r i d r i k įsa-, 
į kas, draudžiąs šotams pre- 
i kianti pabučiais bei pakie- 
Į miais. šotais vadinti mums da- 
j bar žinomi škotai.

Bėga iš poVcčėų valdomos 
Prasi jos

1639. III. 22 d. Lėk i jos ka

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to 

5

CERTIFICATES 
EARN UP TO

mi 
Ccnpwaded 

Quarterly
OUR SAVINGS

S89 us for 

financin9- 

AT OUR 10W RATES
with •fitfprtYwreivr >'

- (Jr iNcoiyii.L,

MutuOeSl
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS ffWW 
pmx Kawutskai. PrenJtat Phonal VL-riaU 7-7747

BOVRSt Mon.Tua.Fr 1,9-4 Thur,9-8 Sat. >•!

SIEVING CHICAGO END SUBURBS SINCE 1905

ralius uždraudė lenkų valdi- bė vokiečių, lenkų ir lietuvių 
ninkams niedžĖ ti Prūsijoje, kalbomis, šis įsakus neturėjo 
taip pat įsakoma Lenkijos pa-galios Lietuvoje..
reigūnams padėti gaudyti Prū
sijos Valdinius, besislapstan
čius Lenkijoje.

» Pastaroji pastraipa atveria 
• naują mintį, iki šiol, berods,. 
■ neliestą mūsų raštuose: Prūsi- 
[ jos valdininkai, neaišku, vo- 
; kiečiai ar gal ir vietiniai, jei;
I tokie pakliūdavo Į
i pabėgdavo ne tik į Lietuvą, 
[ bet ir į Lenkiją. Jei taip, bėg- 
( lių galėjo ar turėjo būti ir į ki- 
| tas valstybes, kaip Skandina
viją, ar net gerokai toliau į 
pietus — Prancūziją ir kt. Ko
dėl jie bėgo? Ko jie ieškojo kij 
tose valstybėse? Kodėl kitose1

Kitoje šios studijos vietoje 
radau, kad lietuviai įsiveržda
vo į Prūsijos žemes bausdami 
okupantus, ne vietinius gyven
tojus, naikindami ar kaip čia 
sajkoma, grobdami gyventojų 
turtų,taigi kolonistų, pavergu
sių ir skriaudusių vietinius lie

tarnybas, tuvius — prūsus. Galimas da-

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

valstybėse buvo geriau, nei 
prie vokiečių pavergtoj Prū
sijoj? —Nepakęsdavo vietinių 
gyventojų naikinimo? Norėjo 
talkinti vokiečių piešanis?

Lietuviai neišduoda pabėgu
sių prūsų

1641. VIII, 22 d., isakvme 
Lenkijos karalius Vladislovas 
IV praneša visiems gyvento
jams, kad lietuviai įsiveržę į 
Prūsijų, esą, grobia gyventojų 
turtų, bet jie (lietuviai) neiš
duoda pabėgusių Prūsijos val
stiečių, kurie slapstąsi Lietu
vos teritorijoje. Kai kurie Prū
sijos valdininkai, nors ir jo
kit] žemės turtų neturi Lietu
voje, esą šaukiami Į to kraštu 
žemės teismus. Jei šitie Prūsi
jos valdininkai neatvvksta i 
tokius teisinus,' tai jie netei- Į 
siami kaip nestoję į teismą. 
Prūsijos valdžia įsakų paskui- '

SIUNTINIA1 Į LIETUVA T
KARU A NOREIKIKNJ ę

SS08 VfftsĮ g fSt, Chicks, CI. S?i829 g TsL WA .'•47$:
- Dioelir paxtricitnii gere* rūiles įvtirių prekių. į

kaistas h eukofūs sandelių I

Cosmos Parcels Express Corp.
AL1RQUIHTE GIFT PARCELS SERVICE

W. Ctth st, Ckkxgo, DL <062>. — TeL WA 4-1787

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemaltnA <xr- 

gAniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuns 
darbus dirba.

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

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
|l,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA—kuopų vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

D>-

Galite kreiptu Ir tiesiai j SLA Centra:

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

N7 W. St.
Te4. dll) Ml-ttlf

lykas, prie 
prisidėdavo 
tojų, kurie 
pasitraukti 
likti vietoje
nugalabytiems.

(Bus daugiau)

tokių ekspedicijų 
ir vietinių gyven- 
gal pasirinkdavo 
su lietuviais, nei 

ir būti vokiečių

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

♦ 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos h 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

* MŪRINIS .BUNGALOW Brighton 
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

ŠIMAITIS REALTY
Notary. Public

Insurance, Income Tax

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

PERSONAL
Asmeny ieško

IEŠKAU GYVENIMO DRAUGO
Norėčiau sutikti asmenį, kuris 

. mėgsta ramų gyvenimą. Esu lie
tuvė, vidutinio amžiaus, išsilavi- 

. misi. Pageidaučiau taip pat vi
dutinio amžiaus gyvenimui drau
go. Aprašydami trumpai savo 
gyvenimą, pridėkite ir savo nuo
trauką. Rašyti:

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

— S. Pulkauninkas' iš Mar- J 
quette Parko Vasario 16-osios1

[ proga sveikina gimines, draugus
I ir pažįstamus, taip pat visus 
Naujienų skaitytojus, linkėda
mas Lietuvai atgauti laisvę, o 
virš minėtiems — sėkmės ir iš
tvermės, nepavargti toje kovoje. ’■ 
Naujienų paramai jis atsiuntė 
$10 auką. Dėkui už ją ir už pras
mingus sveikinimus bei tokius, 
pat linkėjimus.

i
— Ponia A. Matuliokas iš. 

Clearing apylinkės atrašė tokį; 
laišką: “Mano dukros jau kele-.

I tas metų mano gimtadienį pra- 
! tęsia Naujienų prenumeratą. Tą 
pat jos padarė ir šiemet. Aš

r siunčiu Jums dešimkę: $5 už
gautą kalendorių ir $5 auką Nau- j Gerbiamieji! 
jienoms. Man labai nepatinka'
lietuviu nesantaika. Mes čia at-i Prisiunčiu čekį 1981 metams 
važiavę nebuvom mokyti, bet to Naujienų prenumeratos pratęsi- 
nedarėm ir i
glėbiais, o velnio kūliais. Tikra baigiasi, 
sarmata, kad mokyti žmonės, 
bėgę nuo komunistų, taip elgia
si. Dėl to mes turime palaikyti 
Naujienas, kad bendradarbiau- 
tojai nesuvedžiotų.” Dėkui už 
laišką ir už auką.

— Steven M. Puiszis, baigęs 
Teisių mokyklą Loyolos univer
sitete. pakeltas prokuroro padė
jėju ir paskirtas į Specialių by
lų biurą Valstybės gynėjo įstai
goje. Studijuodamas jis tarna
vo teisių raštininku.

— Ponia Anna Bimba, New 
Port Richey, Fla., žinomo pra
monininko ir Naujienų rėmėjo 
našlė, gavusi kalendorių, atsiun- pasilaikiusiomis spaudos nege- 
tė $10 auką. Dėkui.

— Ponia Ona Didžbalis, Addi
son, Ill., kalendoriaus proga pa
rėmė Naujienų leidimą penkių 
dolerių auka. Dėkui.

— Vasario mėn. 26 d. 7 vai. 
vak. įvyks klubo rengiamas kon
certas su soliste Gina Čapkaus- 
kiene. Programoje dalyvaus 
amerikiečių trio ir klubo mišrus 
choras, diriguojamas njuziko P- 
Armono.

— Viktoras Šimaitis pildo 
INCOME TAX Šimaitis Realty

i Įstaigoje, 2951 W. 63rd Street. 
Darbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tol.: 136-7878 arba 
763-ft337. (Pr.)

□

ne^riebėm Dievo muh Les prenumeratos metai 
Labai apgailestauju, 

kad negaliu nė kiek Naujienų 
laikraštį šiuo laiku paremti-

Praeitieji 1980 metai man 
buvo blogi metai. Mane buvo iš
tikusi didelė nelaimė: lūžo koja, 

j Turėjau ligoninėje išbūti tris su 
viršum mėnesio, o parvykęs na
mo irgi vos galėjau su lazdomis 
pasiremdamas paeiti. Mano ap
drauda daug apmokėjo, bet dalį 
mokėti paliko ir man pačiam, 
todėl šiuo laiku esu neturtingas. 

I šiaip viskas gerai. Jau pradė
jau šiek tiek vaikščioti.

Linkiu Naujienų redaktoriui 
ir jo bendradarbiams geros sėk
mės, vesti kova su visokiomis fe

! povėmis.
’ Mano žmona Jane vis prisi
mena ir nuolat mini administ
ratore Kristiną. Ji jai linki daug 
laimės ir sveikatos, kad būtų 
visuomet tokia žavi ir guvi, kaip 
ŠIA mitinguose bei seimuose.

Vladas Bajerčiu.% 
So. Boston, Mass.

CICERO

tano parapijos salėje įvyks vi
suotinis metinis R. Liet. Bend- 

. ruomenės narių susirinkimas, o 
kovo 4 d. 6 vai. vak. SLA 301 
kuopis narių susirinkimas vice
pirmininkės Onutės Vyšniaus
kienės namo, 1401 So. 49th Ct., 
apatiniame aukšle. Įėjimas iš 
kiemo.

. j Po abiejų susirinkimų bus ka
vutės ir užkanda.

S. Paulauskas
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D Ė M E S I O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenue 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
L1AVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybes
Pardavimas ir Taisymas 

2644 West 6<hh Street 
Tsl. REuublk 7-1M1

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-5980

M. I I M K U S

k___________________________________________________J

Notary Public
INCOME TAX.SERVIC3 

4159 S. Msplewcod. Tel. 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iskviatimal, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

H0ME0WNERSPOUCT
P. Topolis, Aęenf 
12081/2 W. 95th St 
Ey^rg, P»rk, III. 
40642, • 424-U54

and

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

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

P vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

Tci 776-5162 arba 776-5161 
2649 We»t 63rd Street 

Chicago, UI. 60621
—■—-——— - -

Vasario 22 d. 12 vai- Šv. An- g Na'ijienot, Chicago, 8, DI. Friday, February 13, 1981
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