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STEIGIAMAS ALTO LAISVĖS FONDAS
Vienas patriotas lietuvis, ku

ris prašė pavardės kol kas ne
skelbti, atsiuntė Amerikos Lie
tuvių Tarybai pradžiai 1,000 do
lerių, skatindamas, kad Ameri
kos Lietuvių Taryba Įsteigtų 
Lietuvos laisvės fondą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
sausio 30 d. po'sėdyje šiai min
čiai. pritarė ir nusprendė steigti 
Lietuvos laisvės fondą, kurio 
pagrindinis kapitalas būtų sau
gomas nepriklausomybę atgau- 
šianėiąi Lietuvai, o tik palūka
nos būtų naudojamos Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Bus pa
ruoštas šio fondo statutas ir su
tvarkyti kiti teisiniai fondo rėi-; 
kalai. 
r * * %

DR. K. ŠIDLAUSKAS 
WASHINGTONE

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. Kazys Šidlaus
kas išskrido Į Washington^ da
lyvauti Bendro Pabaltieėių ko
miteto metiniame posėdyje ir 
Susitikti su- eile pareigūnų Lie
tuvos reikalais.

• * * *r į , - . ......

TEODORAS BLINSTRUBAS 
VYKSTA Į WASHINGTON^

Teodoras Blinstrubas, Ameri
kos Lietuvių 'Tarybos .vicepre
zidentas, išvyksta Į^ašlūngto- 
ną dalyvauti š.m. vasario 17 ir 
18 dienomis JAV Senate._ir At 
slovų dūmuose Puošiamuose 
Lietuves nėpriklausc'mybės mi
nėjimuose. Kartu su p. Blinstru- 
bu i xWashingtona vvkstadr. 
Leonas Kriaučėliūnas ir dr. Jo
nas Valaitis.

Blinstrubas su drl Valaičiu 
dalyvaus sen- Percy pravestame

KALENDORĖLIS

Vasario 11: Valentinas, Kiri
las ir Metodijus, žynė, Saulė, 
MantgailiS;

Vasario 15: Faustina, Jovita, 
Taurė, Vaidulis, Girdenis.

Vasario 16: Lietuvos Nepri
klausomybės šventė, G. Wash- 
ingtono gimtadienis, Julija, 
Laisvė, Vasaris, Vytis, Liu
tauras.

Saulė teka 6:48, leidžiasi 5:22,
Oras ne toks šaltėūM '

Lietuvos nepriklausomybės su
kakties minėjime JAV Senate, o 
dr. Kriaučeliūnas kartu su p. T. 
Blinstrubu dalyvaus Atstovų 
Rūmuose pravestame Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties mi
nėjime. Kaip Senate ,taip ir At
stovų Rūmuose bus pasakytos 
kalbos apie Sovietų karo jėgų 
primestą Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai vergiją, bus aiškinta kaip 
varta buvo įjungtos į Sovietų 
Sąjungą.

Visi Washingtonan. važiuojan
tieji ALTo atstovai važiuoja Į 
sostinę savo lėšomis. Tomis die
nomis jie pasimatys su Wash
ingtone gyvenančiais lietuviais 
ir aplankys kelias Kongreso 
įstaigas. Vėliau jie turės padė
koti sen. Percy ir kongr. Frank 
Annunzio už pasakytas kalbas: 
ir įjungimą į Kongreso rekordą į 
įvairių Lietuvą liečiančių do
kumentų.

(ALTo‘ Informacija)

— NUGINKLAVO ZIMBAB
VĖS MAIŠTININKUS

BITA VAJO. — Zimbabvės, 
(buv Rodezijo’s) premjeras R. 
Mugabe ilgai vedė pasitarimus 
su juodais partizanais, kurie ne
norėjo* - grįžti^ į kareiviuos ir’ 
dirbtiYriaudingąg darbą. Jam pa-. 
vyko .daugumą buvusių kovoto
jų įtikinti prie normalaus gy
venimo, bet, kurį laiką praėjus, 
prie laukų pripratę maištininkai 
nemokėjo prisitaikyti prie karei
vinių gyvenimo. Prasidėjo ne
tvarka ,muštynės, noras prisi 
dėti prie valdžiai priešingų jė-' 
gų, kurios pritaria minisleriui 
Joshua Nkomo, nesutinkančiam 
su’pfefrijeru.

Savaitės pradžioje buvo pra 
nešta, kad muštynėse žuvo 100 
žmonių. Penktadienio rytą gau
ta žinia, kad premjeras Mugabe 
Įsakė Zimbabvės aviacijai, arti
lerijai ir pėstininkams nugink
luoti visus juodaodžius, alėjų 
sius į kareivines ir negalinčius 
prisilaikyti prie naujos valsty 
bės konstruktyvaus gyvenimo. 
Antrame savo svarba Bulavajo 
mieste maištaujantieji kareiviai 
turi būti sutvarkyti, kitaip ten 
galėtų prasidėti pilnas pilietinis 
karas.

NESKLANDI KELIONĖ BA
LIONU APLINK PASAULĮ

LUXOR, Egiptas. — Du ame 
rikiečiai — Maxie L- Andersor 
ir Den II. Ida trečiadienį pakil. 
Egipte pirmai kelionei apink pa
saulį 20 aukštų dydžio balionu 
Tačiau skrendant virš Sruldi 
Arabijos pastebėta, kad balio
nas leidžia dujas. Manoma, kad 
jie turės nusileisti Arabų pusia
salyje ar Indijoje. Ekspertų 
nuomone, balionas Jules Verne 
gali dar skristi 18 valandas.

Balionas skrenda apie 50 my
lių per valandą 20J100 pėdę 
aukštyje. Manoma, kad jo grei 
tis gali siekti iki 150 mylių per 
valandą. Kelionė buvo planuo
jama atlikti per 10 dienų.

— Irako ir Irano karo veiks- 
•rriai aprimo, bet Iranas rtepajė 
gia atgnn©- -sever pozirijlį.

tas, La 1 s a ės n e o e &t.a s 
kas n e Gina jos/

LAS VEGAS VIEŠBUTI PADEGĖ 
TO VIEŠBUČIO TARNAUTOJAS
GAISRE ŽUVO ASTUONI ASMENYS, DAUG 

NUKENTĖJO NUO DŪMU

300 asmenų buvo prasiveržę pro 
užtvaras'-fr kavu Karri 11 amfSa- 
liniukams įprastas frazes, bet 
didesnių demonstracijų nebuvo. 
Ti eciadienio d e m on s t racijose 
žuvo vienas asmuo ir trys buvo 
areštuoti.

LAS VEGAS. — Bijoma, kad 
viešbučių gaisrai, kaip Kalifor
nijos ir Nevadcs valstijose, gali 
)3kenkti turizmui. Todėl imta- 
;i priemonių juos išaiškinti ir 
ižtikrinti, kad ateityje jų ne- 
>ūtų. Las Vcgas IliP.on viešbu
čio gaisre antradienį žuvo 8 as- 
nenys.

Las Vegas policijos departa
mento dUektvvu viršininkas Lt. 
c-hn Conner ir jo detektyvai 

Jirbo be atvangos, tikrindami 
>ei a škiudanu kiekvieną aplin
kybę ir galiinylię. Ketvirtadienį 
iic jau turėjo areštavę |>adcgė- 
įą. Jis yra 23 motų to viešbu
čio tarnautojas, lėkščių surin
kėjas - busboy Philip B. ("line, 
kuris pranešė viešbučio admi 
ristracijai apie gaisrą;

Savo pirmajame pareiškime 
policijai (.Une parodė, kari jis 
•inker lėkšks aštuntame viešbu- 
'•io aukšle, pasteličjo-gaisrą ir 
bandė jį užgesyti, l»el nepavyko. 
Tada jis pranešė administraci
ni. Vėliau melo detektorius ro
dė, kad jo pareiškimai nėra 
tikslūs.

Pakirtotinat klausinėjamas.P.

D. Cline detektyvu viršininkui i » *
Lt- John Conner pasakojo visai! 
skirtingą istoriją. Aštuntame | 
viešbučio aukšte jis rūkė mari- 
juanos cigaretę ir turėjo homo 
seksualinius santykius su nepa
žįstamu asmeniu, žinomu tik 
Joe vardu. Nuo cigaretės užsi
degė už.u<daide>s£ Gaisras kilo 
atsitiktinai- ( ’ląrKČ bounty teismo 
teisėjas Earl White įsakė jį lai
kyti kalėjime be užstato. Jis yra 
kaltinamas padegimu ir 8 as
menų nužudymu.

Tačiau yra abejojama ir šia 
įtariamojo versija, nes gaisras 
buvo ne tik aštuntame aukšte, 
bet ir antrame bei treciame.

PALAIDOTA GRAIKIJOS 
KARALIENĖ FREDERIKA

ATĖNAI. - Ketvirtadienį Atė 
nuošė buvo palaidota greta sa
vo vyro karaliaus Pauliaus iš- 
vietinta Graikijos karalienė 
Frederika. Kūną lėktuvu atvežė 
iš Ispanijos jos sūnus, buvęs 
karalius Konstantinas.

Laidotuvėse dalyvavo tūks-! 
tančiai karaliaus Šalininkų. Apie!

— Filipinų opozicijos vadas 
B nigno Atmino šiomis dieno
mis grįš j Filipinus ir dalyvaus 
rinkiminėje kampanijoje.

Valstybės gynėjas Richard M. 
Daley sekmadienį dalyvaus 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
ruošiamame Vrasario Šešiolik
tosios minėjime ir pasveikins 

susirinkusius.

REIKALAUJA, KAD SOVIETŲ VALDŽIA 
SUSTABDYTŲ KURSTYTI TERORISTUS

REAGANO ADMINISTRACIJA NEPRADĖS JOKIŲ 
PASITARIME. JEI NESUSTABDYS TERORIZMO

; WASHINGTON, D.C. — Se
natorius Charles Percy, Senato 
užsienio’ reikalu koimteto pirmi
ninkas, ėmėsi iniciatyvos su
vesti naujai paskirtą Valstybės 
sekretorių Aleksandrą Haig ir 
Sovietų ambasadorių Anatolijų 

i Dobrynina išsikalbėti apie abie- 
! ju valstybių santykius.I . .

Prezidento Reagano, sekreto- 
toriaus Haig ir kitų aukštų pa- 

! reigūnų pareiškimai apie Sovie
tų valdžios pastangas grobti 
kaimynines žemes ir bandymus 

Į ginkluoti Libijos, Artimųjų Ry 
tų, Italijos ir Pietų Amerikos 
teroristus privertė Sovietų val
džią susirūpinti apie tolimes
nius abiejų didelių valstybių 
santykius. Kol Sovietų Sujungs 
teiks tankus, lėktuvus ir kulko 
svaidžius Libijai, Afrikoje ne
gali būti ramybės. Libijos tan 
kai Tmvo bepradedą veržtis i 
Egipto teritoriją. Jeigu Egipto 
prezidentas nebūtų sustabdęs 1/ 
bijos tankų ir nesunaikinęs So 
vietų aviacijos bazių pačioje Li 
bijoję, tai Libijos kariai būti 
pasisavinę, didoką Egipto pasie 
nio plotą.

Senatorius Percy matė, ka<! 
naujos JAV administracijos i 
Sovietų Sąjungos oficialūs pa 
reiškimai prie gensnių ūbieji 
valstybių santykių neves. Vie 
toj faktu. Sovietų propagandų 
agentūros skelbė Įvairius prasi 
manymus apie prez. Reagan 
p’anus. Senatorius Percy manė 
kad ramaas pokalbio metu pri 
vakarienės stalo galima žymia 
daugiau išaiškinti, negu oficia
liaįs pranešimais apie aštrėjar. 
čius santykius. Sovietų Sąjun 
g^i Yb' rusų okupuotiems kraš 
tams reikalinga prekyba. Ru 
sams reikia javų, riebalų, mė 
sos, o Amerikos farmeriai netur 
kur jų dėti- Senatorius Percy va 
sario 5 d. vakarą i savo namu, 
pakvietė Sovietų ambasadorių 
Dobrynina ir sekretorių IFūl 
kad jiedu laisvai galėtų išsika1 
bėti pačiais svarbiausiais klausi 
mais, o vėliau žiūrėtu, ka gal» * * *
ma daryti didėjančiai įtampai 
mažinti.

Visi nauji Sovietų valdžioj 
ir Amerikos ginklų kontrolė: 
susitarimai, prekybos ir kreditr 

j sutartys bus sustabdytos, ko 
nebus pasiektas naujas susitari 
inas su Maskva apie jos veiki: 
visame pasaulyje, tvirtina 
ma, k.id sekietorids Haig minė 
tą vakarą pareiškė So\ietų am 
basadoriui-

Be to, sekretorius Haig primi 
aė Dobrynin u i, kad Sovietų Są 
junga 1972 mitų gegužės 29 d 
Maskvoje nustatė principus 
kurių Sosietų Sąjunga pa^iža 
Įėjo laikytis. Ik t ji nesilaiko 
Principus aptarė ir pasirašė 
Parašus padėjo Sovietų aukš 
ciauslosios tarybos pirmininkas 
Brežnevas ir . tuometinis JAV 
prezidentas Niksdnas. Sovietų 
Sąjunga privalo laikytis tų su 
sitarimų, jeigu nori fsreanių 
santykių su Ameriki. t

VISI LENKIJOS DARBI
NINKAI DIRBA

VARŠUVA.— Lenkijos prem
jerui Voiciechui Jaruzelskiui' 
pasakius kalbą Lenkijos parla-' 
mentui, ir Solidarumo unijos 
.pirmininkui I.ešekui Walesar 
patarus visiems darbininkams* 
:baigti streiką, praeitą ketvirta-' 
dieni ir penktadienį visoje Len--' 
kijoje niekas nestreikavo. Dar-*' 

Jiininkai rengiasi dirbti tiktai-' 
kas trečias šeštadienis, o kitusį 
du šeštadienius nebedirbs. A’al-' 
tižia priėmė šias sąlygas.

(Lenkai Walcsos pavardę ra-; 
šo su “ę” ir taria ‘’Valensa”, to
dėl jeigu ateityje rasite kitaip* 
•parašytą jo pavardę, žinokite 
priežastį: tas žodis bus rašomas 
:kaip lenkai taria — Valensa.) 

' Lenkijos komunistų partijos 
;Kania patenkintas Valensos pa
dariniais darbininkams susilai- 
kvti nuo streiku ir grįžti prie 

■ darbo, kol bus atstatytas dabar 
•šgriautas Lenkijos ūkis.

: Nei Lenkijos vyriausybė, nei 
labai griežti teismų sprendimai 
streikuojančiu nepaveikė. Dabar 

: įie Įsitikino, kad jau laikas 
: pradėti darbą ir nuėjo prie sa- 
, |,o darbų. Nepatenkinti Lenkijos 
^ūkininkai, bet ir jie pradėjo rū- 
: pintis artėjančio pavasario dar
bais.

PRANAŠAUJA BLOGUS 
LAIKUS

TĄL.LAHASSEF., Fla. — In
vestavimo bendrovės Salomon 
Brothers xyr. ekonomistas Hen-
ry Kaufman ketvirtadienį -pa- 
-eiškė, jog šiais metais inflia
cija ir aukšti nuešimčiai nesu
mažės. Taip pat plačiai tikima, 
kad bus depresija. L

Prez. Reagano pastangos at
gaivinti ekonomiją pradės veik
ti lik metu pabaigoje. Jo prane
šimu, įvyks šie dalykai:

~ Gamyba padidės tik 1.5? ;
- Prekių kainos pakils net

13-15%; į
- Algos pakils apie 10%.

— Čikagos juodųjų vadai kri
tikuoja merę Jane Byrne už at
leidimą dviejų juodųjų iŠ Švie
timo tarybos^ o j jų vietą pa- 
;kvriiną dvieju baltųjų, priešin
ai mokinm vežiojimui disegre- 
Racijos tikslu.

Pranršama, kad nuo ark- 
’ikos šalčių Amerikoje mirė 53 
Asmenys. Trečiadienį buvo že- 
niausia temperatūra.
- u,.,.,..—— «

Ketvirtadienį s kretorius gana 
Jgai kalbėjosi su Italijos užsie
nio reikalų ministeriu Emilio 
Colombo. Matyt, kad sekreto- 
ius p įpasakojo italų užsienio 
reikalų minisleriui apie pokalbį 
su Dobryninu ir priminė, kad 
Sovietų Sąjunga privalo laiky
tis susitarimo. Balų ministers 
papasakojo apie Sovietų val
džios kišimąsi į Italijos vidaut 
reikalus.
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LEIDINYS LIETUVIU KAIJLV ĮRIŠTAS 
KIETAIS ^PASUKIMAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO

Vasario 
naujam 
ryžtui.

ir nau
lygiem:
Nema

* vaka- 
dar di.

— *15*654
— 342-4240
— 633-0090
— 895-0700
— 436-2818
— 925-2787
— 376-6755 
216-845-6078

- 215 497 2382
— 3654780
_ 3*5-6740 
_ 6650

- 315 866 3939
- 305 673 8220

— 674 1540 
l?c 7430

215-WA-5-8878
- 602-942-8770

— 381-8300
— 2574320 
_ S89-4464
— 475-9746

•tų jurose 
pabudo ir 
ją prikėlė 

naujam

Visi kuo gausiausiai daly
vaukime Vasario 16 minėjime 
ir gausiai aukokime tik AL-

kalavi juo 
kuriuos rė 

Europos ka

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321 
(hik Lo, HI, 60454

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

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

ganė Lietuvos Aulo* pirm; 
e puslapyje. Bet pries pra 
dant spausdinti, kiekviena:

SV. RASTO 
N A IMĄSIS TESTAMENTAS

IR PSALMAI

Norėčiau būti paukšteliu i] 
dainuoti visą gyvenimą.

— O aš norėčiau turėti- sau 
tuva.

Lietuvos Taryba, paskelbusi Nepriklausomybės Aktą: iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, dr. Jurgis šaulys, kun. Justinas Staugaitis, Stasys Narutavičius, dr. Jonas Basa 
navičius, Antanas Smetona, kan. Kazys Stepas šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius; stovi: Kazys Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun 
Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, kun. Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas šernas ir Pranas Dovydaitis.

Lietuvių taul 
tirpo 
germanų ta 
ko gyva, ji 
16 d. aktas 
gyvenimui, 
naujiems uždaviniams 
jiems troškimams būti 
visu kitu tautu tarpe, 
ža lietuviu tautos dali v
ruošė sugermanėji ,o 
L nė jos dalis rytuose

tie rezultatai yra 
J. Carter, aukš- 
pditinių reika

lu patarėjas Zbigniew Brzezin 
<ki, spaudos konferencijoje, 
pienai korespondentei pasa
kė /‘Lietuvių galvos yra kietos, 
bet jos yra tuščios’.

Kaip matome, JAV LB auk
otieji pareigūnai, netikusia sa
vo pelitine veikla Amerikos 
valdžios laukėtųjų pareigūnų 
akyse, žiauriai pažemino ne 
vien JAV Liet. Bend.? bet dali
nai ir visus lietuvius. ALTas. 
per 10 iu. savo politinės veik
los, tokio pažeminimo lietu
viams nepadarė. ALTas visą 
laiką savo politinę veiklą 
stengėsi derinti prie JAV po
litinės eigos ir rezultatus ma
ume puikius. Madrido konfe
rencijoje JAV delegatai gana 
griežtai pasisakė prieš rusus 
ir prieš neteisėta Lietuvos oku

Senieji vokiečių įsakymai prieš prūsus
Prūsu uesuvokietinę, po kelių šimtų metų okupantai 

skelbė įsakymus lietuviškai

>41 AM' «-ACH
• c V VCK 3 N

- ’■ < 3 N
PHILADELPHIA 
PHOENIX. Arit.

-"'AY. N. i

naikino dvasiniai kad girdi, 
nori patekti į dangų, turi mel
stis ir kalbėti lenkiškai.

Ir taip, toji, narsi stipri, ga
linga karių ir raitelių tauta, 
kuri buvo sukūrusi didžiausią 
tuo laiku Europoje imperiją 
--nuo Baltijos iki Juodųjų jū- 
vų,buvo nutautinta, beveik su
naikinta ir paversta trąša ki
toms tautoms tarpti. Kai ku
rie mokslininkai, 
mūsų tautos nykim 
t ė j imą ir n ę m a t v dam i 
prošvaisčių, k: 
kiek ilgiau 
jo rinkti mūsų 
kas, užrašinėti 
rinėti žodvna *■ c- 
kad išgelbėjus 
tos išmiršlančic 

liekami 
iktas i

tavoje, bet kaip vokiečių nu
statyta.

Šiuo pats vyriausias Prūsi
jos pavergėjas, toje žemėje ka 
raliumi pasivadinęs, prisipa- 
pažįsta, kad iš žmonių mokes
čius rinkdavo pagal senus lie
tuviškus papročius. Neabejo
tina,toli dar prieš šio įsako pa
skelbimą buvo pavaldiniams 
aiškinama duokles, mokesčius 
rinkti taip, kaip daroma Vo
kietijoje, bet, kaip skaitome, 
vietiniai gyventojai vis įsteng
davo net tokį keblų kląusimą, 
kaip mokesčių rinkimą, pa
kreipti ir vykdyti pagal senus 
lietuviškus papročius.

Negali būti abejonės, kad 
taip senoviškai, lietuviškai 
tvarkytis galėjo tik vieningą, 
tvirtą, nepalaužiamai kietą, 
vienokią nuomonę turintieji 
žmonės, kuriems .savieji —lie
tuviškieji — įstatymai ir pa
pročiai buvo svarbesni.

(Bus daugiau)

matydami 
nutau- 
jokių ’ pas

ąli dar, cas Kudirka, 
likti gyva, prade

damas, pasa- 
žodžius, suda- 
ir gramatiką, 

nors trupinius 
s tautos kul

tūros liekanų kurios, kalba 
via raktas i indoeuropiečių 
kalbų tyrinėjimą, ir pati se
niausia visu tu kalbų.

šiais metais -ukank 
tai, kai 1918 m. vasar 
Vilniuje, Didžiojoje 
30 Lietuviu Komitet 
pose buvo pasirašyta; 
vos Nepriklausomybė 
tvm Akta 
20 Lietuvos Tarybo: 
falx-tine t\ 
mininkavo

tuose suslavėjo ir tik mažai panaudoja savo naudai 
lietuvių tautos dalis beprisi- 
kėlė. laisvam ir nepriklauso-Į 
mani gyvenimui.

Nepriklausomybės Akto pa
skelbimas nebuvo lyg koks 
perkūno trenksmas iš giedro 
dangaus. Tam prisikėlimui lie 
tuvių tautą, jau ilgesnį laiką 
budino, žadino, sąmonino ir 
kėlė mūsų tautos didieji pra
našai: Simonas Daukantas. 
Motiejus Valančius, Jonas šliu

Jonas Basanavičius, Vin- 
Jonas Jablons

kis ir visa eilė kitų. Sugriuvus 
dviem didžiosioms rusu 1917 
m. ir vokiečių 1918 m. imperi
joms, atsirado proga atstaty
ti sena, virš 1000 metų, ne 700 
m., kaip kas kad mėgina aiš
kinti, gyvavusia Lietuvos val-

---- 1/12. III. 1 d. Prūsijos kara- 
aiš-. liaus Fridriko I įsaku mokes- 

kindainas, kad mes patys savo čių rinkėjai ragų bei nagų 
noru įsijungėme į Sovietų Są-j mezliavas (rinkliavas) turi 
jungą.--------------------------------- į rinkti ne pagal senubsiuss są

rašus kaip iki šiol darvta Lie-

16 ' A k t as Lie tu vos 
daivneatslatė, tik pa 

nennre, neišj skelbė P^aųTrai, kad ji prisk 
nenuskendo skivu ii J kelia valstybiniam gyvenimui, 

j Nuo mūsų probuoniškų kaimy
nių, tą pi isikėliančią . valstybę 
‘ reikėjo apginti ginklu. Šį rys- 
j Iinga ir kilnu darba atliko mū 

su garbingoji, narsioji sava
norių kariuomenė ir šauliai — 
partizanai, remiami visos lie
tuvių tautos ir paaukojant ant 
tėvynės laisvės aukurd kelis 
tūkstančius gyvyjbių.

| Labai liūdna ir skaudu kad I y
t Vasario 16 minėjimui aptem- 
’ dyti ir pažeminti, reikia ma
nyti, ne be Maskvos į taigoji
mo, JAV Lietuviu liendruo- 

’ menės vadovai tą minėjimą 
siūlo sujungti su Mindaugo mi 
nėjimu. Mindaugą reikia mi
nėti atskirai.

Krauju ir gyvybės aukomis 
iškovota Lietuvos nepriklau
soma valstybe ir laisve, lietu
vių tauta tegalėjo džiaugtis 
vo> tik ~ metus. 1910 m. bir
želio mėnesį Lietuvos valstybę 
užplūdo žiaurios, puslaukinės 
rusų bolševikų gaujos ir vėl iš 
naujo mus paverė, ir toji ver
gija jau lesiasį virš 10 metų. 
Liūdna, skaudu ir gėda, ne 
vien prieš pasaulį, bet ip prieš 
esamą ir būsimas lietuvių tan
ios kaitas, kad turėdami gerai 
paruoštą ir pagili tuometinį 
lygį, gerai apginkluotą kariuo
mene. mes nepasipriešinome 
naujai rusų okupacijai. Tą ne- 
pa^ipriešinini Lietuvos oku
pantas prie kiekvienos progos pači ją

Prof. dr. Jokūbas Stukas sutiko pasakyti pagrindinę kalbą 
Chicagos Lietuvių Tarybos rengiamame Vasario šešiolikto
sios minėjime vasario 15 d. Marijos aukšt. mokykloje.

Dr. Stukas New Yorko universitete įgijo bakalauro laipsnį 
ekonomijos srityje. Tų pačių metų vasarą, kaip JAV stipen
dininkas, dalyvavo mokslininkų seminare Anglijoje, Oxford 
universitete, ekonominėms Europos problemoms studijuoti. 
1951 m. baigė Columbia universitetą New Yorke, įsigydamas 
magistro laipsnį.

Keletą metų dirbo A oice of America programos režisie
riaus darbą.

Nuo 19o5 metų jis vadovavo didžiulės Tarptautinės pre
kybos vadovų sąjungos užsienio skyriui, šias pareigas eida
mas, jis apkeliavo pasaulį ir suorganizavo prekybos vadovų 
konferenciją.

Vėliau perėjo dėstyti tarptautinę ekonomiją ir prekybą 
New Yorko miesto universitete ir Pace kolegijoje.

1965 m. apgynė disertaciją ir įsigijo daktaro leipsnj New 
Yorko universitete. Po to buvo paskirtas profesoriumi S<ton 
Hali universitete. Vėliau paskirtas profesorium Sctca Hali 
universitete, South Orange, N.J., ir iki šiol dėsto šioj moks
lo įstaigoje.

Išrinktas direktorium Selon Hall International Commerce 
Institute ir paskirtas profesorium šioje įstaigoje.

Jis vadovauja anglų ir lietuvių kalbomis radijo progra
mai nuo pat jaunystės.

Jis dalyvavo beveik visuose lietuviškuose klubuose ir or
ganizacijose. Jis yra Vyčių garbės narys, išbuvęs prezidentu 
t ketus. Jis yra ALTo, BALFo narys, SLA ir I.RKSA ir L!J> 
narys Brooklync ir New Jersey.

Lietuvių sukurtos finansinės įtaigos Schuyler Savings 
c’t Ix>an Association, Kearney, NX, jis eina prezidento parei
gas ir yra banko direktorius. >

Chicagos Lietuvių Taryba džiaugiasi prof. dr. mkūbo 
Stuko sutikimu dalyvauti mnsų tėvų brangios i’ mvlimos 
šalies nepriklausomybes minėjime Chicagojc E. M.

“Lietuvos Aulo numeris tu
rėjo būti patiektas vokiečių 
cenzūrai gauti sutikimą. Vo
kiečių cenzoriai, pamatę pir
mame puslapyje Lie tu u vos 
Nepriklausomybės Aklo pas
kelbimą, Lb jau keletas jų įsi
veržė į spaustuvę, konfiskavo 
p arei

Įdomu, jog Prūsijos valdi
niai taukiami į Lietuvos teis
mus ir jiems padaromi nuo
sprendžiai. Tai rodo kitą 

. mums iki šiol nežinota laktą. ♦
I XVII aiuž. lietuviai Lietuvoje 
skaitė ,kad PPrūsija yra Lie
tuvos dalis ir ten gyvenan
tiems tikomi lietuviškų teis
mų nuostatai. Dėl to pyko net 
Lenkijos karalius, taigi reika
las buvo tarptautinio garso ir 
matomai lietė*' žemes ir žmo
nes, gyvenusius lenkiška įta
ką turinčiuose plotuose. Juo 
labiau jie turėjo įtakos įtaigo- 

j tį vokiškoje okupacijoje pri- 
‘ slėgtas mūsįškiusį

XVIII amz. mokesčiai rinkti 
lietuviškais įpročiais

Tik Amerikos Lietuvių Ta-j 
ryba — ALTas ,kurį sudaro 
keliolika organizacijų, dali
nai,tą lietuvių tautai ir valsty-; 
bei padarytą gėdą • nuplovė.] 
Tuoj pat, vos tik rusams oku-! 
pavus Lietuvą, 1940 m. visų* 
Amerikos lietuvių vardu pas-Į 
kelbė kovą prieš Lietuvos oku 
pantą ir už nepriklausomos - 
Lietuvos valstybės atstatymą. 
Ta kova tebesitęsia ir šian-į 
dien. Nors iš JAV Liet. Bench’, 
pusės susilaukia daug trukdy
mų ir aukų grobstymo Vasa
rio 16 minėjimuose.

Pagal JAV LB krašto vai-j 
dybos pirm, pasisakymą, kad 
iš pagrobtų pinigų ,nors jis to 
tiesiog nepasakė, vien 1980 m. 
JAV LB (ALTo darbų dubli-j 
kavimui. A. PI.) politinei veik-j 
lai išleido 50,000 dol.

Kyla klausimas, kuo toji J-’ 
A V LB austųj ų pareigūnų po-j 
litinė veikla pasižymėjo?. 
Trumpai būtų galima atsaky
ti šitaip: dažnas slankiojimas 
po State Dpt. koridorius, kar
tais susitikimas su 3 ar 4 eilės 
tarnautojais, ieškojimas pro-! 
gų su jais nusifotografuoti, pa 1 
sigarsinti lietuviškoje spaudo
je ir arbatėlės gurkšnojimas 
Baltųjų Rūmų sodelyje. Ir ko
kie viso tokio politinio darbo 
rezultatai? ( 
šitokie: prez 
čiausiausias

At I PMTnurKj _
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liorių paslėptė saugioje vie
toje. kurie šiandien yra didele 
istorinė retenybė, išliktai 
simoms lietuvių kart ins, 
aktas vislik slaptai buvo 
kleistas po visą Lietuvą, 
tauta su juo susipažintų.

Per patikimus vokiečių 
reivius. Aktas taip pat skubiai 
buvo įteiktas keliems vokie
čių laikraščiam-, Vokietijoje 
h vasario 18 d. buvo atspaus- 
diutas- šiuose laikraščiuose: 
‘Vossische Zciluug”. “Taegli- 

die Rundschau“ ir “Kreuzzei- 
tung", < vasario 20 d. Katalikų 
Cviuro pirmininkas Graeber ji 
perskaitė Vokietijos Reichai a 
ge (seime). Tokiu būdu. Lie
tuvos Nepriklausomybės Ais- 
>atvmo Aktas buvo paskelbta^ 
pasauliui.

Lietuvių tauta rusų vergijo
je išbuvo 129 metų (1795 
1915), 200 melų (1202 1 11(0 
lietuvių tautą, negirdėtu žiau 
rumu, fiziniai naikino du vo 
kiečiu 
ėiai ir

numerj ir paų I 
larė. l'o laikraščio 
s ir Nepriklau 
) Jgnatara 
jau ‘.(lamar

patal- 
Lietu- 
Atsta- 

\ktą pasirašė* visi 
nariai ai 

rka. Posėdžiui pir 
dr. Jonas Basana- 
uK*tu Lietuvą tche 
vokiečių okunpa- 

cinės valdžios ranka, su griež
ia >paudcs. cenzūra. Aktas tu
rėjo būti paskelbtas Liet, l'-bos

omy- 
etras K Ii 
ad taip 
laikraš-



VL. ĘAKCNAS

PASTABOS Iš TOLO
auklčlausia"
Kia p'dus ir

la.T.as susTųpinti
Mūsosios Lietuvos 

pris’minimu ir minė-

Mažoli Lietuva nebus užmiršta
(Tęsinys)

Šiais metais sukako kitas,mū
suose dar nepastebėtas ir neap
tartas klaikiai lemtingas istori
nis įvykis. Tai 750 metų, kai 
kryžiuočių ordinas, po krikščio
nybės apaštalavimo priedanga, 
įsiveržė i tūkst. metų apgyven
tų lietuvių genčių erdvę Balti
jos krantuose jų sunaikinimui. 
Vakarų Europos remiami, su 
stipria ir nuolat papildoma ka
riuomene ir administracija, ap
rūpinti tų laikų geriausiais gink
lais’ kryžiuotai per ištisas kar
tas ir be perstojo taip uoliai žu
dė Senuosius prūsus ir lietuvius 
t— Įtariamai krikščionybės var
du,-.— kad neturėjo laiko pa
ruošti nei pirmajam katekizmui 
siu žmonių kalba- šitokių neiš
pasakytai: klaikių įvykių pada
riniai pasuko iki tol. laimingą 
lietuvių genčių gyvenimą į krau
jo, vargų ir nesibaigiančios prie
spaudos nedalią, nulėmusią visą 
lietuvių tautos istoriją pasibai
sėtiniems : pražūties posmer- 
kiams. Mažoji Lietuva visa tai 
patyrė savo likimo tragikus pil
numoje. Privisę vokiški kolonis
tai pėr šimtmečius ardė ir grio
vė, lietuviško gyvenimo atramas 
iki ipąt Hitlerio genocido laikų. 
Skaudžiam likimui, tarsi, dar ir 
to nebūtų buvę'’gana.
• Pats; žiauriausias J tautos, ka- 
fąkĮĮzrųąš. įvykdytas?.Sovietams 
tariamai “išvadavus”' ši gintaro 
kraštą, kai prūsų-.ir lietuvių 
kraująj pąlikuąuys;’buvo išžudy
ti, išįaąrinti, deportuoti, gi pas- 2 1 ‘ l , i . ►J • s - Į ‘ ♦ 4 < . % ‘ ‘ - Jkutinieji pasmerktos tautos li- 
icučiai ‘išgaibęhti’ą Vokietiją 'be 
galimybės palaikyti ryšį su gy
vąja tauta, ir amžiais brandintu 
lietuvi^^gyyginmjlU^Jėks nėra 
girdėj ęs, k.ad laisvės i ir derno- 
kratijos vardu. karą laimėjusioms 
didžiosios, valstybės būtų pro
testavusios arba parodžiusios 
bent kiek dėmesio šitokiam bai
siam barbarizmui, Įvykdytam 
krikščioniškosios c i v ilizaci jos 
žydėjimo gadynėje.

Bet dar skaudžiau, kai mūsų 
pačių politiniai veiksniai nėra 
parodę deramo uolumo iškelti 
aikštėn, šios daug ko'vojusios ir 
kentėjusios tautos dalies tragiš
ką likimą ar užėmę reikiamas 
politines pozicijas dėl dekoloni- 
zuoto ir vėl, dabar jau rusų, 
naujai užkolonizuoto krašto 
ateities. Emigracinių veiksnių 
intelektualinis tingumas ir vals
tybinio nusivokime stoka sukū
rė didelį pasimetimą lietuviško
je visuomenėje Mažosios Lietu
vos likiminių įvykių raidoje. 
Girdime gausių pareiškimų apie 
Lietuvos valstybinį laisvinimą, 
luo tarpu kai jaunoji karta, pa
mažu perimanti lietuviško gy
venimo vadovaujantį vaidmenį, 
palikta, visiškai neįsisąmonijusi 
ir neparuošta Lietuvos valstybi
nių sienų problemos0. Netgi ne-

juiUi į* u*rsmu nisstu, 
ii u, kurie dar savo 
i -Ht

maža senesniosios kartos 
palikta nesusivokime, tarsi 
5oji Lietuva apsiribotų 
Klaipėdos kraštu, tuo tarpi 
isteriniai to krašto lieiav 
veiklos centrai —- TiLė, Gumb:- 
nė, Labguva, Tolminkiemis, 
Karaliaučius — kur pasirodė 
pirmoji lietuviška knyga, kur 
gimė lietuviška grožine litera
tūra, kur buvo 
plati ir įvairi tautin 
spauda, kur ilgus 
vystėsi platus ir 
kultūrinis, religinis 
gyvenimas, šiandien mūsų lie-/ 
tuviško g\’veninio vairuotojų 
palikta užmarštin. i

Labai gražu ir prakilnu, kad 
prisimename keli asdešimties 
tūkstančių lietuvių baisias bir- { 
želines deportacijas, bet yra nu- ■ 

tau-1 i
• mu: mano asmeniškai ir Los 

i Angeles .Juozo Daumanto šaulių
knopso pirmininko K. Karužos 
pastangomis ir darbu.

Minėjime publikos beveik rones ir vaisivpines vcimis rūpės- - r„r. ' . ; tilpo parapijos sale^e. sauliųčius ir ateities planus, tarytum L ... • ...v . • - .v ‘kuopa parode tam minėjimui!šis lietuviškais vietovardžiais ir j 
senolių kovų krauju nužymėtas! 
kraštas buvotų kažkur Azijos ar} 
Afrikos toliuose, bet ne Neinu-į 
no ir Šešupės krantuose. Tai:,.. . v r • ., . . L- ; butu ivg ir šaunu pareigryškiai parodo mūsų veiksmų ’ . 
nusivokime stoką atsistatysian-j 
čic’s Lietuvos reikalų ’atstovavi
me.’To viso pasekmėje vykdo-. 
ma pražūtinga žala tautos atei
čiai.

M a-

1

spausdinama 
io atgimimo 
šimtmečius 
sąmoningas 
ir politinis

sikaltimas prieš istoriją ir 
tinę sąžinę, kai keleto* šimtų* 
tūkstančių senųjų prūsų ir lie-, 
tuviu kilmės žmonių visiškas’ 
išnaikinimas Mažojoje Lietuvo
je neįeina į šiandieninius tauti
nės ir valstybinės veiki i s rūpes-

ji-U lu >J iii- 
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t:.it nai m Mažcjics lietuves 
Bičiulių d augiiomls — kur to- 

dar Lutų hxę. Kalbėtojais 
u

i

nr.istų 
kur U

e minėjimuose
ii. pirmo į

turėtu

1 pėdos

i t kas zs 
susipaži- 
Mažos os 
Aitu mūe. I ūks

> s iilyirias, išp’aukią
meninės p frties, kai pernai 

toks ininėjirha3, labai iškilmin
gas ir skait.ingaf, buvo sureng
tas Los Angeks t.’k vos dviejų

^03 /3Js»S3

su Lietuvos priešais.

taip klaidina visuomenę. Paaiš
kiname, kad Lietuvių Moterų 
klubų federacija niekad nėra 
prašiusios Vasario 16-sios gim
nazijos vadovybės neorgani
zuoti jaunimo ekskursijų į pa
vergtą Lietuvą, bet prašė ginu i 
nazijos direktoriaus paveikti', 
gmnaziją lankantį jaunimą, 
kad susilaikytų 1980 metais nuo“

MOTERŲ FEDERACIJA GINASI NUO A 
GEČIO PRIEKAIŠTO IR GINA VEIKĄ j*

<kuopa parode I
didelį supratimą ir sugebėjimą 
tokį gausų minėjimą suorgani
zuoti ir pravesti. Pagaliau, Sau
sio LTosios minėjimų rengimas

ir pats Klaipėdos sukilimas 
1923 m. buvo’ šaulių Sąjungos 
organizacinių sugebėjimų išda
va. Be abejo, siūlydamas LŠST 
imtis dabar tų minėjimų rengi
mo, nemanau, kad tai būtų “mo- 

Tilžės deklaracija, todėl, šian-! nopolis”, duodąs teisę tokius mi- 
dien iškyla prieš akis , ir prieš! nėjimus rengti tik šauliams, 
tautinę, s&žinęi*kaip išžudytos: Rengti gali kas tik nori; juo mi- 
tautos dalies šauksmas; šauks-J nėjimu daugiau tuo geriau. 1 ’ 
mas į kiekvieną,sąmojingą.lie- • -- -----------------------------— —:—
Juyį teseii/1918 metų lapkričio į 
30-tcš dienos testamenta — Lie-! 
tuvos ’apjungimą abiejose Ne- i 
munp.- krantų žemėse, 
šauksmui neturime teisės 
liktų-kurčia is.

Taip, A. Regio žodis Mažosios 
Lietuvos reikalu buvo labai lai-

šiam 
pasi- į

ku ir pietoje, kaip ir dr J. Stik- 
lioriaus kalba, apsiribojusi tik j 
►Kląipędos j krašto atvadavimu ir j 
prijungimu prie Lietuvos. 'Bet 
ar to turėtų būti gana? Ne, ir 
ne<.« Tokiu “žodžių” ar kalbų 
mūsų išeivijoje turi būti kuo į 
dažniau, ypačiai geriausia tam 
proga — .Sausio 15-ąją — Klai
pėdos sukilimo - laimėjiir. ą mi- i 
nint. Kas tuo turėtų rūpintis? |

Klausimas platus, bet dabar 
jau ir labai opus, dėl to, kad 
Klaipėdos minėjimai (nekalbant _ 
jau apie Mažąją Lietuvą iš viso) 
išeivijoje reteja ir retėja — iki 
neminint nieko... Net vietovė- 
se, kur “tebeveikia” (popietyje ę 
— kai kur) buvę Mažosios Lie- 
tuvos Bičiulių Draugijos liku- 
čiai... Tokiomis prielaidomis £ 
ateityje negalima paskliauH ir^ 
manau, kad dabar iau pats @

*>*»*<IMii »i„
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Eugenija Treimanienė rašo 
“Drauge”, reikšdama pagrįstą 
pasipitkinimą A. Gečio sklei
džiamu melu — VLIKo oficia
laus pasisakymo neteisinga in
terpretacija okupuotos Lietuvos 
lankymo klausimu- E. Treima
nienė piktinasi A. Gečio anti- 
patriotiniu siekiu ir pastango
mis kaip nors pateisinti ir pri
dengti Vasario j. v ^hhhqaxjuo . 

ekskursijų organizavimą, moki-1 
nių vežimą į okupuotą Lietuvą 
per okupanto malonę ir jo pati
kėtinio gen- Petronio paslaugą.

E. Treimanienė pateikia visą ’ 
eile faktų prieš A. Gečio sklei
džiamą netiesą. Tenka pastebė
ti, jog E. Treimanienė straips
nį pasirašo savo vardu, nors ra- į 
šo ir kalba, ką organizacija gal- J 
voją, koks jos nusistatymas išei-1 
vijos santykių su tauta reikalu. 
LMK (Lietuvių Moterų Klubų) 
Federacija aiškiai ir tvirtai pa-

----- - r ______ _ ■. -4
ros, nesuderinamos su gyvena
mo krašto spaudos laisvės prin- 

l ir įstatymu.
Skaitytojo’ tiksliai informaci

jai spausdiname visą E. Treima- 
nienės straipsnį, štai jis:

DĖL EKSKURSIJOS

Šaulių pareiga būtų imtis inicia
tyvos ten, kur verkia šaulių 
vienetai.

(Pabaiga)

LB visuomeninių reikalų ko
misijos pirm- A. Gečys savo 
straipsnyje “Vliko seimui To
ronte susirenkant” (Darbiniu-, 
kas, 1980 m. gruodžio 5 d.) pa
liečia ir Lietuvių Moterų klu-f 
bų federaciją, sakydamas, kad| 
ji spaudoje paskelbusi kreipi
mąsi į Vasario 16-sios gimna
zijos vadovybę, prašydama 
gimnazijos neorganizuoti jau
nimo ekskursijų į pavergtą Lie
tuvą Velykų atostogų metu. 
Dar A. Gečys kaltina LMKF, 
kad ji šiuo klausimu nebuvo 
pasitikrinusi su gimnazijos va
dovybe ir gimnaziją lankančių 
ar lankiusiu moLiniu tėvais ar 
pačiais mokiniais. . j

Nemalonu, kad ' A. Gečys ši-'

dėl žinomų priežasčių. Savo vi*/ 
suose pareiškimuose LMKF pa
sisakė esanti priešinga Vasario 
16-sios gimnazijos mokinių dą*- 
lyvavimui Tėviškės d-jos orga-^ 
nizuojąmose ekskursijose.

Be to, Liet. Moterų klubų? 
federacijai buvo žinoma, kad 
ne Vasario 16-sios gimnazija' 
organizavo tas ekskursijas, bet- 
Tėviškės d-jos agentai. Taip 
pat buvo pasitikrinta ir su kąi 
kuriais gimnazijos mokslei
viais, dalyvavusiais 1980 mę-; 
tais Tėviškės d-jos ruoštoje 
ekskursijoje ir jų tėvais. Iš jų 
ir sužinota, kad nuo gimnazi
jos vartų iki Rytų Berlyno eks
kursantai kelionės išlaidas ap-į 
simokėjo patys, o nuo Rytij 

. Berlyno iki Vilniaus visą ke- 
lionę, 10 dienų viešėjimą Vil
niuje Tėviškės d-jos globoje, 
maistą, visas pramogas apmo
kėjo Tėviškės d-ja. 1980 m. 
vasario-13 d. Vasario 16-.sios 
gimnazijos direktorius parašė 

j LMKF-jai laišką, kad nežinąs, 
kas organizuoja ekskursijas. 
Ekskursijos vykstančios per 
Velykų atostogas-, kai mokslei
viai pereina tėvų žinion, atseit, 
gimnazijos vadovybė tada ne
besanti atsakinga už savo 
moksleivių veiksmus. Betgi 
mųksleiviai į ekskursiją re
gistravosi jau 1980 inetų sau
sio mėnesį. • .

: A. Gečys merko, kad reikia 
palaikyti ryšį su tautos kamie
nu. Kiekviena proga jis prime-

(N^kelta į-penktą puslapį)

16 gimnazijos. sisako prieš Vasario 16 gimna- 
I zijos mokinių vežimą į okupuo- 
i tą Lietuvą per okupanto malonę 
ir gen. Petronio paslaugą. Tai j 
pagarba šiai moterų organizaci- 

; jai,1 taip tvirtai žengiančiai Lie
tuvos keliu! Tai sektinas pav\’ž- 
dys viso’ms kitoms lietuvių or
ganizacijoms ir kiekvienam są
moningam lietuviui.

Eug. Treinianienės straipsnis, 
pavadintas “Dėl ekskursijų”, 
yra atspausdintas Draugo dien
raštyje š.m. vasario 7 d. laidoje, 
Laiškų skyriuje.

Tenka klausti Draugo redak- ; 
torius, kodėl jie šį taip svarbų, J 
patriotinį E.T. straipsnį nukreiė : 
pė tik į Laiškų skyrių, kada ši- ‘ i 
toks straipsnis galėjo būti atr \ 
spausdintas laikraščio vedamuo- ; 
ju. Netenka abejoti, jog Drau- i 
go redaktoriai, būdami vienos irv : 
tos pačios politinės krypties, ; 
kaip kad yra A. Gečys, dar ir i 
siekė šį straipsnį į pašalį nu-: ; 
stumti ir šitaip savo sėbro tau- į_ o e o i =.. ;== D. KUHLMAN, R.S.. Registruotai vfiistimnkaa =tmę nuodėme pridengti. - =

Taip pat netenka abejoti, jog = Tel. 476-2206 ■
šį E.T. straipsnį jie butu mielai = . - =
visai netalpinę, nespausdinę,

I bet matomai jie jau pabūgo pla- . ’ ------------------ ----  —----- -
j čios visuomenės dažno priekaiš- i NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS - 
to Draugui del vedamos cenzu-. 7

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

* »€? ©STINGAI lSPn<DOKI RECEPTAI • T ANNIE XAY SAU 
OUHYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
- «- • ‘

5 vaL ryto iki 10 vai. vakaro.

U

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS

Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyvenimo 406 pusi, romanas

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

? ? vai parašyta ir lengvai skaitoma-.

Minkšti viršeliai...........$8.00

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

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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® LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir •mokšlo- 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankos,-’ 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V., 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir. 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

® VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausaa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga - 
parduodama tik už §2.

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

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

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

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. H&lsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo iflaidnma

3 —Naujienos, Chicago, Ill-, Saturday-Monday, Feb. 14-16, 1921
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Malda už Lenkiją
Paskutinėmis spaudos žiniomis, Lenkijoje vyks

tantieji darbininkų, ūkininkų ir net studentų streikai 
išeina iš Solidarumo unijos užbrėžtų rėmų ir graso pa
skandinti visą kraštą anarchijoje. Atsakomingi Ameri
kos valdžios atstovai jau nekalba apie Sovietų invazi
jos galimumą, bet svarsto invazijos datą.

Dabar svarstoma, ar Maskva pradės invaziją prieš 
Visasąjunginį Komunistų Partijos Kongresą, kuris pra
sidės š. m. vasario 26 d. Maskvoje, ar praslinkus kuriam 
laikui no Kongreso. Maždaug tame laikotarpyje numa
tomas Sovietų'sprendimas, kuris gali būti staigiai pa- 
k.eistasv:;-ats’dūrus Varšuvos vyriausybei kritiškoje 
padėtyje.

K-'ip lietuviai ir.iii-atsakomingi ■ veiksniai galvoja 
partrenkti, tokiu atveju? Pirmoji tuo klausimu susirūpi
no L. Bendruomenės vadovybė, kurios atstovai V. Ka
mantus, Br. Nainys, B. Juodelis, A. Gečas ir A. Kazlau
skas jau 1980 m. gruodžio 13 d. buvo nuvykę pas Ameri
kos Lenkų Kongreso vicepirm. K. Lukomskį pasitarti, 
kaip lietuviai tėvynėj ir išeivijoj galėtų padėti Lenkijai 
šiame lemiame memente.

Buvo numatyta, kad prasidėjus invazijai lietuviai, 
dauge su lenkais ir kitomis pavergtomis tautomis parei
kalaus JAV vyriausybės nutraukti detantės politiką, su- 
s^abdvti prekybą su invazijoje dalyvaujančiomis val
stybėmis ir padėti lenkams rinkti aukas pinigais, mai
stu ir vaisias, skirtais Lenkijos kovotojams.

Puvo mrtasi. ar invazijai prasidėjus nereikėtų per 
“Am'T’’kots Paha” kreiptis į Sovietų armijoje tarnau
jančius lietuv’ų karius, kad atsisakytų smurto veiksmu 
prieš T.eiklios gvventojus. Galop buvo sutarta paskelbti 
maldos diena už Lenkija ir kviesti visus lietuvius mal
doje su'ikaupri už Lenkijos laimėjimus.

Visai be reikalo buvo tartasi apie sankcijų pritaiky
mą Sovietams ir jų satelitams invazijai prasidėjus, nes 
vakariečiai jau senai yra įspėję Maskvą apie tokio žygio 
pasekmes. ’

Svarstytas atsišaukimas per “Voice of America” į 
okupuotą Lietuvą, kad tarnaujantieji lietuviai kariai at
sisakytų pavartoti ginklą prieš Lenkijos gyventojus, bu-

vo neleistinas LB atstovų prasižengimas, savo teisių ir 
atsakomybės nepaisymas ir drauge neapgalvotas suma
nymas. Tokios šnekos gali tik suteikti Sovietų saugtimo 
organams pateisinimą sustiprinti įtarimą ir priespaudą 
krašte. Tuo klausimu VLIKas privalėjo nedelsiant rea
guoti, pasiunčiant atatinkamą raštą Amerikos Lenkų 
Kongresui, kad LB atstovai nėra įgalioti tartis Lietu
vos ir lietuvių išeivijos vardu, ir šį nutarimą paskelbti 
spaudoje.

Iš visų nutarimų tik malda už Lenkiją buvo sukal
bėta keliose bažnyčiose, dėl kurios jato buVo pašisakyta 
gan kritiškai lietuvių spaudoje. Maldės tėkštas, patiek
tas LB atstovų, prasidėjo sekančiais žodžiais:

“Dieve, apsaugos Lenkiją nuo Raudonosios Ar
mijos įsiveržimo ir suteik Lenkijai, Lietuvai ir vi
soms rusų pavergtoms tautoms visišką laisvę ir se- 
priklausomybę.”

(Daugas 1980 m. gruodžio 24 d.)
Maldos tekstas yra grynai politinis ir toje prasmėje 

bus svarstytas, kuris įrodo LB vadovybės pilną nesusi
gaudymą Lenkijos įvykių eigoj-,ir pastangas atlikti meš
kos patarnavimą Lenkijai ir netiesioginiai lietuvių 
tautai.

Šiuo klausimu jau buvo rašyta keletą kartų šioje 
vietoje, nurodant, kad prasidėję lenkų darbininkų strei
kai nebuvo nukreipti nei prieš Lenkijos socialistinę san
tvarką, nei už nutraukimą Varšuvos pakto, bet siekiama 
demokratinių teisių ir laisvių Įgyvendinimo socialistinė
je sistemoje. Tik šiose ribose veikiant darbininkai galė
jo tikėtis pasiekti bent dalinio laimėjimo, nes peržengus 
minimas ribas galėjo tikėtis griežtos Varšuvos valdžios 
‘r ypatingai Maskvos reakcijos.

Šitą padėtį puikiai suprato vakariečių politikai, po
piežius, kard. Št. Wyszynski ir pats Solidarumo unijų 
vadas Lech Valesa. Todėl visi kvietė streikuojančius 
laikytis santūrumo,vengė bet kurios provokuojančios So
vietus akcijos ar retorikos. Pav., popiežius Jonas Bau
bus II galėjo paskelbti maldos dieną už Lenkiją visame 
katalikiškame pasaulyje ir kviesti visus masinėmis de- 
monstacijonjs paremti Lenkijos laisvės ir nepriklauso
mybės siekimą. Tokiu savo žygiu popiežius būftj pateisi
nęs Maskvos ir Varšuvos vyriausybės kaltinimus, kad 
no Solidarumo priedanga telkiasi kontrevoliucinės jėgos 
rikslui sugriauti socialistinę santvarką Lenkijoje ir nu
traukti rvšius su Maskva.

Tuo tarpu LB vadovai, norėdami pasirodyti išmin- 
tingesniais už Vakarų demokartijų vadovus ir pati po- 
oiežių, savo maldoje už Lenkiją visai neparemia Solida
rumo unijos siekių, bet paremia Maskvos kaltinimus. 
Neveltui rusų patarlė sako, kad patarnaująs kvailys yrą 
oavojingesnis už priešą. Artėjant Vasario 16-tai šven
tei aukotojai neprivalėtų pamiršti šių LB £<nuo- 
pelnų”.

VLIKas, ALTas ir Diplomatinė Tarnyba Seka Len
kijos įvykius su ne mažesniu dėmesiu, nes jų rezultatai 
vienokių ar kitokiu būdu liečia ir Lietuvos likimą. Vie
nok laikosi santūriai, prislaikydami bendro Vakarų de
mokratijų nusistatymo. Bent iki šiol nepadarė jokio nė-, 
apgalvoto išsišokimo, nes, antra vertus, labai sunku nil-.
matyti kuomi baigsis prasidėjęs demokratėjimas Lenki
joje, kad ir socialistinės santvarkos rėmtrose. Kylanti:
anarchija Lenkijoje gali sužlugyti iš vidaus visas disi
dentų pastangas pasiekti bent dalinio laimėjimo.

Numatoma Sovietų invazija pakeistų iš pagrindų 
santykius taip Vakarų ir Rytų, sugrįžtų šaltasis karas, 
kas vėl mūsų veiksniams sudarytų visai skirtingas vei-
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Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGUS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario 16 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 
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.

Pert!uodamas JAV LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą viltį, kad, budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai
kymo reikalui. „ , ,Prel. J. BALKUNAS, 
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio 

Komiteto Pirmininkas

Karys,1953 Vasario men. Nr.2
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Už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą
tuvos laisvei atstatyti. Jos tiks- ia žino netiktai y 

pądė-į:(v^gaš,;iiug&jėtiėms), 
ti Lietuvai vėl atgauti Nepri- va^ victorious /(va

W ir

Prieš 63 metus Lietuvos Ta- 1 
ryba Vilniuje vasario 16-ają las buvo ir dabar yra — 
dieną paskelbė Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo ak-, klausomybę ir valstybinį suve- 

renumą, atsikratyti žiaurios ir 
laukinės rusiškosios - bolševi
kinės okupacijos. Amerikos 
Lietuvių Taryba iki šios dienos 
tebesiekdama šio didžiojo tiks
lo, atstovauja ir jungia visus 
Jungtiniu Amerikos Valstvbių 
lietuvius ir patriotines organi
zacijas.

Istorija gausi nesąmonių ir 
prieštaravimų, nes tai paties: 
žmogaus atvaizdas; jo idėjų 
išmintingų bei pakvaišusių ir' 
jo veiksnių, .kurie nevisada ati 
tinka skelbiamas net ir kilnias 
idėjas, čia susidaro istorijos' 

i 'paradoksai. Vienas iš ryškiau- 
— kai gar- 

laisvė ir palaikoma 
Kai greta žmonijos

tą. Ir šis Lietuves Tarybos ak
tas anuomet buvo Įgyvendin
tas tikrovėje visų lietuvių vie
ningomis pastangomis, dideliu 
p a s i šventimu ir aplaistytas 
Lietuvos sūnų krauju prieš to 
meto nedraugiškų mūsų di
džiųjų kaimyninių valstybių 
pasipriešinimą Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymu’.

1940 metais Lietuvą klastin
gai ir niekšiškai okupavus ru
sams - bolševikams, Jungtinių 
Valstybių lietuviai labai jau
triai pergj'vetrd Šią lietuvių 
tautos tragediją ir pirmieji sku
bėjo gelbėti Lietuvą, Įsteigda-i 
mi tam tikslui Amerikos Lie- šių mūsų laikais 
tuviij Tarybą, kuri darė ir da- binama 
ro \-isus įmanomus žygius Lie- vergija.

kimo sąlygas. Turint tai omenyje, santūrumas Lenkijos 
įvykių atžvilgiu, turi būti išlaikytas, nes tokio 
nusistatymo laikosi visas Vakarų pasaulis.

laisvės, trečdalis jos neša sun
kų vergijos jungą. Betgi^isfori- 

vietis“ 
bet ir 

_ _____ _ /(vargas nu
galėtojams). Ir anot latvių is
toriko A. Merkėls posakio: 
“Tauta nėra aklas šuo, tvoja- 
mas ir laikomas pririštas prie 
gurbo, tauta vra tigras, kuris 
savo apmaude kremta, grandi
nes ir tyko akimirkos, kad-sa
vo gėda nuplautų krauju^.

Anapus sienoj kurie žuvo ir 
žūna nežinomo partizano žo
džiais tariant: “Nors teka krau 
jas žeme mūsų, lietuvių kar- 
žygių va^kŲ? kentėt išmokom 
dėl prabočių ir miTl, ankstis 
dėl savų“. Tai tikrieji vilties 
žodžiai ir tikriausia atrama i 
laisvojo pasaulio lietuvių šir
dis, lilkiant paguodos sunkia
me likimo bandyme. Laisvi ir 
pavergti visi lietuviai savo ran
kose turi tautos gyvybę, ne^ 
tai yra dvasinių jėgų srovė, 
kuri iš praeities ]ier dabartį 
ka ateitin.

Ji te1<a mumyse ir teka 
mumis, kur ’mes bebūtum

su 
i; 

(Nukelta Į šeštą puslapi)

QYKoL.ikS BIRŽIŠKA

FROF. MI KOLAS ROEMERIS
(1881-1945)

(Tęsinys)

i II.
190fi metai. Sėdžiu Vilniuje nuo 1905 m. Ku

ldens; kai antru atveju tuometinių mano vadų, 
Petrapilio technologijos instituto vyresnių stu
dentų Vlado Sūrio - Sirutavičiaus (“draugo” 
Aleksandro”) ir Stepono Kairio (“draugo Mari-‘ 
jono”), buvau iššauktas drauge su jais ir kitais ' 

į veikėjais (daktaru Andrium Domaševičium, 
stud. Jurgiu ŠlapeUu, stud. Vaclovu Biržiška, 
mokytoja Bronislava Šėmyte. fotografu Ant. Če- 
chanavičium ir kitais, Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos darbo dirbti tarp Vilniaus darbinin- 
kų. Mokėdamas lenkiškai, ne tik dirbu lenkiškai 

j kalbančiųjų kuopelėse, bet ir rašau Tilžėje spaus- 
l dinamafne lenkiškame Partijos laikrašty “Echo 
žycia robotniezego na Litme”, verčiu lietuviškus 
atsišaukimus lenkų kalba (“Slowo robotnikow, 
do braci wiesniakow”) ir pats parašau lenkiškus, 
karius brolis Vaclovas su Motiejum Baltūsiu ir 
“fotografu” (čechanavičium) spausdina slap
toje spaustuvėje tai Antakalnyje, tai Užupyje 
(pas kurpių Bonifacą Verbylą — Wierzbicki, 
1919 m. tragiškai žuvusį beginant Darbininkų 
Tarybą nuo puolančių ją pilsudskinių lenkų), 
verčiau net iš rusų kalbos revoliucinius eilėraš
čius lenkiškai (Swięto pracy i swobody niech žy- 
je pienvszy maj”. Vėliau, bene balandžio mėn., 
Partijai nustojus leisti laikaščius Tilžėje (buvo 
žymima Londonas — saugojantis Prūsų admini
stracijos. bendradarbiauvusios su maskolių žan

darais) ir Įsteigus Vilniuje darbininkų savait
raštį “Echo”, gaunu jį net redaguoti. Taigi bu
vau paverstas “lenku”. Tačiau kaip “lenkiškas” 
Patijos darbas buvo susijęs ne tik su jos liėtūvi- 
škuėju dalim, bet ir su lietuviškuoju jos nusista
tymu ir padėjo jai išstumti iš Vilniaus pilsuds- 
kinę P.P.S. (jos organizacija įsiliejo i L.S.D.P.), 
o Vilniaus darbininkai ilgai tebeminėjo L.S.D.P. : 
kaip “nasza litewska partiję”, taip ir man teko 
dirbti lenkiškai, bet ir lietuviškai, ne tik Parti
jos, bet ir tautos darbą: čia rašant populiarią lie
tuvių literatūros istoriją P. Višinskio “šviesos” 

.leidyklai (rankraštį mafi drauge su kitais rank- 
VašČiais ik Laikinojo Vilniaus Komiteto dokume- 
tais pavogė 1920 m. žiemą), čia dirbant “Naujo 
je Gadynėje”, čia mokant kuopelėse lietuvių kal
bos, čia šokant suktinį scenoje lietuviškame 
balete . . .

Vieną gražią dieną Povilo Višinskio patari
mu, kuris po poros mėnesių mirė Berlyne džio
va, ir rites jį Rašuose palaidojom, siūlo man vesti 
.lietuvių gyvenimo kroniką steigiamojo c|ienraš- 
|čioo “Gazieta Wilenska” leidėjas ir redaktorius 
Mykolas Roemeris, apie kuri pirmą kartą teiš- 
girdau. Višinskis man paaiškino, jog tai esąs pa
siturįs jaunas Lietuvos dvarininkas, labai pa
lankus tautiniam lietuvių judėjimui. Po to nenu
ėjau Roemerio redakcijon dirbti, juo labiau, jog 
dar 1902 ar 1903 m. Maskvos Lietuvių Studentų 
Draugijoje savo ratelyje raginau draugus infor

muoti lenkų spaudoje apie tautinį lietuvių judė
jimą, o 1903 —-- 1904 m. ir laikraščiuose “Ogni- 
wo” ir “Kraj” esu kai ką ir parašęs. Tad ir da
bar per kėlis mėnesius Vis teikiau “Gazieta Wi
lenska” skiltyse trumpesnių ir ilgesnių žinių, 
net ištisų straipsnių apie lietuvių dalykus, kiek 
jie man atrodė teiktini lenkiškai kalbantiems 
Lietuvoje. Nei Roemeris, nei kitas kas nekliudė 
man ką ir kaig rašyti; turėjau čia rtsišką laisvę. 
Iš viso leidėjas ir redakton'us visiems redakcijos 
bendradarbiams davė laisvės rašyti, sakyčiau — 
net per daug laisvės, dėl ko ir laikraštis gavo nu
kentėti. Pats Roemeris teparašydavo Įžanginius, 
pateikdamas juose šviesias mintis gražiais įuž- 
baigtais sakiniais, tik, deja, miesčiohišškai 
Vilniaus publikai per šviesias, per kilYdas, per
daug vakarietiškas; be to, dėstymo būdas buvo 
Iterdaug jai atitrauktas, per inteligentiškas, su 
visoSJromiš Rwnrerto mėgiamomis '"VdYrcepcijo- 
mis” ir kitais per gudriais jai europinės politi
nės telnrihologijos žodžiais. Toks stilių kokiu 
jis pradėjo, liko tiek lenkiškuose, tiek ib lietuviš
kuose jO raštuose. Pačioje redakcijoje dirbo pa
kviesti iš Varšuvos “prityrę žurtiaTistai”.

(Bus

Pats skaityk ir k:tus paragink
SKAlTYtl DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

I Naujienos, ( hgo.. II] . Sat.-Monelay. I'cb. 11-16, 19X1



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
h% nurinko juo* i vieL*. kur* hebraiikti vadintina Armaqraoi<

(Apreiškimo 16:16)
* « •

27. šventajame Rašte pasakyta apie įvairius Izraelio karalius, 
kad jie sėdėdavę “Viešpaties soste”. Bet tas patvarkymas pasibaigė 1 
tada, kai paskutinis žydų»karalius Zedekijas buvo nuaustas nuo 
sosto. Pranašas Ezekiėlis aiškina, kad taip turėjo bū i ‘‘iki aleis 
tas, kimam priklauso teisė” (Ezek. 21:27). čia kalbama apie 
Kristų, ir gana aiškiai pasakyta, kad nuo to laiko j ūkia žemiška 
valdžia nebebus Dievo atstovė iki ateis laikas įkurti pažadėtąją 
Kristaus karalystę.

Nuvertimas paskutinio žydų karaliaus įvyko 606 metais pirm 
'•Kristaus, ir tuomet prasidėjo ilgas laikotarpis, kuriuo VLšpsts 
leido pagoniškoms tautoms steigti ir palaikyti šio pasaulio san
tvarką. Pranašystėje tasai laikas Jėzaus pavadintas “Pagonių 
Laikas”.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL 6C632

'WXtX >3kX XtX X» X<X X<X -«X XfX X4X X4X XfrX XO - Xe> <<
Lietuvos kariuomenė buvo gerai ginkluota pegal to mato karo reikalavimui Čia matomai priešlėktuvinis dalinys

LAIDOTUVIŲ' DIREKTORIUS 

CHARLES STASUKAITIS., 11

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika Evans
’v * v t oru f

We r** hsst-er MtnIVr
Medici not direktorius 

i93S S. Manhebn RcL WaateheMer, ik 
BALANDOS: 3—d darbo dienom!* ♦' 

ku entra težtadieni 8—3 vk) 
Ttl. 562-2727 irbe 542-27?*

“Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 

Programos vedėja

TU____B9 3-51W

DR A. B. GLEVECKA- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
^PRClALYBt AKIŲ LIGOr 

W Waft 103rd Straat 
Valandos pagal rasitarima.

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illiums 60629 
Telef. 778-5374

OR ^RANK PLECKAS
OPTGMITRISTAI

KALBA UETUVUKA1 
MU W. n st. TaL 737-5145

Tikrini* tkii Pritaiko akinius ir
'‘contact lente*’'

Vai rufitf.riniĄ Uždaryte tree.

_____________________ -------- j---------G 
_ __ ___ .-------------------------- i

. SUSlKLNKiMŲ Į

PRANEŠIMAI

P-. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

... ■ <i ĖLKI8. 0. E
•a .-m, >rt?DA.vPROTEZISl'AS 

aparatai - Protexai. Med ban- 
O “«u Speciali weeUee feOlMMk 
st' ij t. '
»i ■*' .r 9- S 'i^adiemeis 9__į
« ■•¥<»*« 3t„ Clu*. BJ i&tiį

Tele,.; PRss»»ct

Lietuviu Motery Apšvietus draugi- • 
jos metinis narių susmmamas įvyss i 
šeštadieni, vasario i* d-, i vai. popiet 
38ub b. union Avė. i\aies p-aoumoo 
acSuanKyti, nes yia svainių le-Kal^ 
aptarti, bus ir vaišes.

Rože Uidžgalvis, ra^t.

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiad.e.ų, 
vasario 18 d., 1 vaL popiet Aneies 
KojaK saieje, 4500 So. 'dainiau a ve. 
Manai p^a^omi atsiiankyu, nes yra 
svarbių reiKaių ap<aiu. Laikas užsi
mokėti nario OuOKies. B^s ir vaisęs.

Rožė Didzgalvis, rast.

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų fr šlapume 
' takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK

LMK FEDERACIJA GINASI 
NUO GEČIO PRIEKAIŠTO

Atkelta iš 3 ps>

na, kad ir veiksnių konferen
cija, įvykusi 1974 m. White 
Plains, N.Y-, yra nutarusi pa
laikyti ryšius su pavergtos Lie- 
tuvds žmonėmis. Visi žinome, 
kad toks nutarimas buvo. Bet 
atmintina, kad 1974 m. White 
Plains konferencijoje veiksniai 
nutarė palaikyti ryšius tik su 
pavergtais lietuviais, juos lan

kyti savo išgalėmis, bet n.e per 
manislin.ų organizacijų ma

lūne. Ten nebuvo nutarta, kad 
ir Tėviškės d-jos kviečiami ga
lime sau ramiai keliauti į pa
vergtą Lietuvą. Ko"nferencijos 
dalyviams, turbūt, tada nebuvo 
atėję į galvas, kad lietuvis — 
bėglys nuo sovietinio teroro, 
kiek atsikvėpęs laisvėje, su
manys bendrauti su sovietų 
įkurta Tėviškės d-ja, su jos 
agentais, priims jų kvietimus, 
ir siūlomas kelionės privilegi
jas lankantis pavergtoje tėvy
nėje, kurią persekioja, rusifi
kuoja sovietai, Tėviškės d-jos. 
ir jos agentų darbdaviai.

Lietuvių Moterų klubų fede
racija yra Už keliones į paverg
tą Lietuvą, bet tik griežtai pri
silaikant 1974 metų White 
Plains veiksnių nutarimo, bū- 
t.nt, palaikyti asmeniškus ry
šius su gi. i nėm'.s artimaisiais, 
;e. n. s.. Okupanto pareigu 

nals. Taigi A- Gečiui patariama 
tiksliai inteipretuoti 1974 m. 
veiksnių nutarimą dėl apsilan
kymų tėvynėje ir netaikyti to 
iiutar nia pa .eisinimui ekskur- 
SU'4 i pavergtą Lietuvą per Tė
viškės d-ją.

Prieš ekskursijas p. r Tėviš 
kės d-ją yra viešai pasisakę 
mūsų žymieji rezistentai: Vla- 
d.’s Šakalys, Simas Kudirka, 
Elena Juciūtė, Tomas Venc'o 
va, Romas Giedra. Jie yra p 
t kinūausi autoritetai, jie ge
riausiai žino, kokie yra Tėviš 
kės d-jos tikslai ir kėslai ir k 
jie nori :š mūsų jaunimo.

Savo straipsnyje A. Gečys 
siūlo baigti nesutarimus dėl tų 
ekskursijų. O kaip gi galima 
tylėti, kai jis pats, LB visuo 
meninių reikalų komisijos pir-

minink.-s, klaidingai informuo
ja visuomenę. Anot jo išsina, 
Lietuvių Moterų klubų federa
cija ir kiti sukūrė išmistos apie 
tas ekskursijas, apie tų kelio
nių finansavimą.” .

Tai šitaip pųnia Eug. Treima- 
nienė ryškina tiesą — demas
kuoja A- Gečio politines kombi
nacijas. Ji aiškiai liudija, kad 
ponas A. Gečys, LB-nės visuo
meninių reikalų komisijos pir
mininkas, yra jau labai toli pa
siklydęs bendradarbiavimo poli-
tikoje su okupantu, ir kad ši
toks LB-nės politikavimas yra 
tik didžiulė žala tautiniam rei
kalui, Lietuvos laisvinimo' rei
kalui.

Man malonu pasisakyti, kad

St. Petersburg, Fla. 33719 
TeL (813) 321420U

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymaa 

iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

i VANCE FUNERAL HOME ž 
t ’ . c

1424 South 50th Avenue |
| Cicero, ILL. 60650 |
| TeL: 652-5245 " I

| TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ |

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: į
$ ' t
į JEAN VANCE ir GEORGE SORINI S
Y f
/ . „ ž
$ Aikštės automobiliams pastatyti *

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
FeleL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629
______  J

• Nustatyta, kad jau akmens 
amžiuje moterys slėpdavo savo 
amžiaus metus. ♦

• Trijų prezidentų figūros,
iškaltos Rushmore kalne, matosi 
60 mylių atstume. į

• Atlėkė paukšris be spar
nų, įkAndo žmogui be dantų 
(Kulka)

esu išos garbingos organizacijos 
— LIETUVIŲ MOTERŲ KLU
BŲ FEDERACIJOS — narė. 
Didžiuojuosi, kad ši organizaci
ja aiškiai ir tvirtai gina tau
tinės ištikimybės principą, vie
šai, atvirai pasisako prieš netie
są, prieš politinių pasimetėlių 
skleidžiamą melą, prieš siekį 
politiškai neparengtą jaunimą 
vežti į patyrusių enkavedistų 
glėbį, kad šie jį marksistine 
ideologija apšviestų.. .

Tenka pasakyti, jog tokie 
pseudo politikai, koks pasirodo

.esąs ponas A- Gečys, yra tik iš
eivijos nelaimė, ką tenka tik 
giliai apgailestauti. i

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos narė ,

Antanas Graužinis iškeliavo amžinybėn
Mirė 1931 m. sausio 26 d-, su-\ 

įaukęs 82, me.ų amžiaus. Gimė 
Lietuvoje, D/anicėnų km.r Ute
nos apskrityje. Amerikoje išgy- 

eno 32 metus.
^aldctuv^s ±vy_o sausio mėn. 

dieną, šv. M. Marijos Gimi- 
parap.j^s b.;.:nyeioje atlai- 

.xdc. . s u_ ve-
-..i. i ... -a._L.0ias šv- ha-

...... ero L,eto,ių kapinėse.

Jo gj-. e.ūmj odisėja

s c_0 m. buvo pa- 
.L i kariuomenės 

r.evolę. Tarnavo 3-čiame Arti
er, j cs pu.ke 1-je sunkioje bate- 

_je, K_une — Šančiuose. At-
> xęs kariuomenės prievolę ir 

ėjęs atsargon, įstojo Kauno
,..liesto raitojon policijom

Kauno policijon buvo priima-, 
i .ni gerąi išsilavinę, jauni ir 
! aukšto ūgio vyrai. Antanas tuos 
;privalumus turėjo; jis buvo pri- 
intas ir paskirtas pirman poli- 

i rijos būrin. Pirmas būrys buvo 
! raikomas garbingesnis už kitus 
oūrius.

Pasiltoosavus iš Kauno raito
sios policijos, įstojo į geležinke
lių policiją- Buvo paskirtas Obe

lų-Zarasų apsk. geie-inkelio 
stobn. Geležinkelių žinyboje 
daug me ,ų ištarnavo. Buvo pa
aukštintas tarnyboje į Geležin
kelių policijos veršininkus.

1944 m., rusams antrą kartą 
-kupavus Lietuvą, su šeima pa- 
s.traukė į Vakarus.

!S'i9 m. atvyko į JAV ir apsi- 
jyveno. Čikagoje. Nusipirko- na
mus lietuvių apgyventoje Mar
que Te 'Parko apylinkėje. Darbą 
mslrado geležies apdirbimo, fab- 
r.ke. Darbas nebuvo lengvas, bet 
gerai apmokamas- Tame fabri
ke išdirbo iki pensijos.

Antanas turėjo vienintelę duk
rą Rūtą. Savo laiku Rūta lankė 
„tuanislinę mokyklą ir pavyz
dingai ją užbaigė. Ji baigė ir ba
igto šokių studiją. Rūta sukūrė 
iotuvišką šeimą ir apsigyveno 
Čikagoje.

Paliko nuliūdusi žmona Ber
nadeta, duktė Rūta, žentas Fe
liksas Daukus ir šeima..

Mielas Antanai, ilsėkis amži
noje ramybėje. P. M.

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

PETER POCIUS
Gyv. St. Petersburg (Gulfport), Floridoje

Mirė 1981 m. vasario H d., 9:30 vaL vak., sulaukęs 6.5 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Šiauliuose-

Amerikoje išgyveno 32 metus.

Paliko nuliūdę: duktė Lina Junokas, jos vyras Bernard, 
trys anūkai — Robert, Annette ir Michael, giminaitė Frances 
Holopilza bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Buvo kepėjas, šaulys ir priklausė St. Petersburgo Lie
tuvių klubui. ‘

- Kūnas pašarvotas Baird koplyčioje, Gulfporl, Floridoje.

šaulių atsisveikinimas įvyko vasario 13 dieną.
laidotuvės bus privačios.

Nuliūdę lieka:
k «

K
Duktė, žentas, anūkai, giminaitė.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIK1S
GAIDAS - DAIMID

- MIAIW IP niDSlAUSJA 1,MIKLUMO (STAIG#

•oš - so HERMITAGE >
«*l 327-1741 - «74?

SO CALIFORNIA X' EM I
Telefonas 523-6440

KH'KJKMSb.Oi' MR CONDITIONED KOPI rCHJT

levas ir sūnus
MARQUETTE FUNERA1

2533 VV. 71 si Street
(410 So. 50th Avė.. < icer<

Felef. 476-234.-

TRIS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PHILUPS - LABANAUSKAS : 
s 

‘307 So. LdTUAMCA AVĖ. TeL: Y Areli 7-34UJ j
S K ______ ____ ___ 1

BUTKUS- VASAIT1S į
<44b cx>. auth Avė-, Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1003 |

. PETRAS BIELIŪNAS I
»34h So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572 I

I .. . -. - - _ _____________ _______ ___ 1
IGEORGE F. RUDiMINAS |

LII3 S«. UTUAMCA AYE. Tel: YArd. 7-1.38 - L13S i

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS į
(LACKAWTCZ) g 

| 2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
I 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hill*, HL »74-441fi I

Į P. J. RIDIKAS
j X354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 I

5 —Naujienos, Chicago, HL, Saturday-Monday. Feh. 11-16. 1981



įvyks šia tvarka:

Sekmadieni, vasario 15 d
©
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Chicagos Lietuvių Tarybos rengiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės — Vasario 

Šešioliktosios minėjimas

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

Centro sodelyje.

10:30 vai. ryto pamaldos šv. Mergeles 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.
‘ Sveikins Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė.
’ 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 visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti.

Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja 
su vėliavomis.

Chicagos Lietuvių Taryba

nž Lietuvos laisvę yra didysis 
mūsų tikslas.
žiūrint pokių
mo, vieningai
širdis, rankas ir protus už Lie-i
tuvos Nepriklausomybę ir jbš 

tam tikslui, nesigailė-į 
pusi >

JURGIS ZABLOCKIS
(Tęsinys) i

Iš visu savo Tūbingeno auk
lėtinių Zablockis buvo labiau
siai susiartinęs su Merkeliu 
Giedračiu, gal ir dėl to, kad tas 
labiausiai buvo subrendęs, nes 
jau 1551 m. vasario 12 d. buvo 
įsimatrik oliavęs Karaliaučiaus 
universitete, 1560.IL14 Vitten- 
berge, 1560.VIII. 1 Tūbingene, o 
1563 m. Leipcige, iš kur, jau 
Zablockiu! mirus, dar porai me
tų buvo grįžęs į Tūbingeną. Vis 
tai buvo protestantiški univer
sitetai; kadangi nei vieno tuO; 
metu vokiečių kraštuose buvu-

sidurdamas, o gal dar ir Lietu
voje Zablockio ruošiamas siu- ■ 
dijoms, Gierailis iš jo nekartą 
girdėjo ir Zablockio parašytą-: 
sias lietuviškas giesmes ir per i 
Zablockį buvo susipažinęs su 
Mažvydo lietuviškomis knygo
mis, jei jų dar anksčiau nebuvo 
matęs, studijuodamas Karaliau- ’ fizinių 
čiuje. j šauksmas.

Grįžęs Lietuvon, greitai ne! 
tik grąžintas į katalikybę, bet 
nuo 1576 m. sausio’ 16 d. paskir
tas žemaičių vjrskupu, Giedrai
tis, norėdamas pakelti religinį I 
savo vyskupijos lygį, pirmasis,

šio katalikiško universiteto Gied- Pr’si'ninęs protestantišką lietu-į
vių literatūrą, susirūpino ir ka-! 
talikiškosios lietuviu literatūros

atrodo tikra,
Lietuvos ka-
atgaivintojas, l™kuniu ir suragino M- Daukšą
buvo

raitis nelankė, tai 
kad šis vėlesnysis 
talikų bažnyčios 
bestudijuodamas 
protestantu; tai aišku ir iš jo
bibliotekos, kurios didžioji da
lis yra išlikusi ligi mūsų dienų.

Draugaudamas su Zablockiu, 
kartu studijuodamas su Valavi
čiais ir Vesiolovskiais, su kuriais 
jis, rodos, buvo ir susigiminia-: 
ves, Giedraitis, 1561 
jaunų Vesiolovskių 
karštai protestantei 
Valav iėiūtei - Vcsiolovsktenei. I 
1558 m. mirusio Petro Vesio- 
lovskio našlei, buvo išspausdi
nęs Karaliaučiuje jos atmini-’ 
mui skirtą nedidelę knygute, 
pavadinta: “In mortem Cathari-( 
nae Wolowicz (loniugis. •. Petri 
Wesolowic... Authore Melchio- 
ro D. Gedročio*’ ir joje kartu iš-

O vis dėlto dviejų saulių spin
duliai skverbiasi Į marias ir 
siekia tą laivą kažin kieno pa
slaugi ir tvirta ranka ir kelia 
jį į paviršių. Norėtume many
ti, kad tai lietuviškas kraujas, 
širdy motulės Lietuvos į atgimi 

j mą šaukia naują, Į dieną dar- 
! bo ir kovos.

O tai vra tautos dvasiniu ir- c

jėgų nenutilstamas 
Tautos . psichinės 

energijos, nemirštančios galios 
išraiška. Tautos sunkiųjų ban
dymų likiminė. valia. Liki- 
minė tautos valia skverbiasi 
pro okupanto vergijos pančių 
grandines ir veržiasi į žadėto
sios laisvės aušrą... Tautos va
lia savo nesulaikomais smū
giais prasiskverbs į laisvojo pa
saulio sąžine ir įrodys, kad jos 
okupantas — didžiausias nusi
kaltėlis, didesnis už didžiuo
sius Nuerembergo nusikaltėlius. 
Anie žudė paskirų tautų na
rius, o šitasai kėsinasi į tau
tų gyvybę, jų kultūrą ir graso 
laisvojo pasaulio žmonijos lais-

išversti Ledėsiuos katekizmą ir 
Wuyko Postilę, o dar anksčiau, 
gal apie 1585 m., ir vertimu ano 
dar pilnai nepaaiškėjusio Cani- 
siaus katekizmo, kurį gal ir 
pats mėgino išversti. Ir visą tą 
laiką savo mokytojo Zablockio, .......................
kad ir seniai mirusio, nepamir-j ve* *r c^vl^zac^ai- 
šo: 1609 m. rašydamas savo tęs-1 

m. mirus1 tamentą, vienu liudininku pa-
motinai, j kvietė Erazmą Zablockį, gal j 63-ąją Lietuvos 

Kotrynai! Jurgio sūnų ar giminaitį, kuris
Ro- 
pa-

garsaus humanisto Erazmo 
terdamieėio garbei buvo 
krikštytas Erazmu.

(Pabaiga)

spausdino savo mokytojo Zal>-1 koks 
lockio astuonių eilučių 
ką epitafiją.

Negali būti abejonės.
lėtą metų gyvendamas
kio globoje, kas dieną su juo su-

Už LAISVĄ IR NEPRI
KLAUSOMĄ LIETUVĄ

Atkelta iš 4 psl.

likimas bcištiktų, jei
lolyniš- Į tik liekame savo tautai ištikimi.

kad ke- 
Zabloc-

Lietuviu taut;} šiandien regi
me, kaip M. K. Čiurlionio pa
veikslo laivelį, apgaubtą gedu

lo ir griinstanli jūros dugnan.

K « acMt nt x fi. xxst x x rz sc ne» st at sx a:« x x x ax ar x x x x x x t

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės kėliau b — kreipkite J Lietuviq Įstaigą:

American Travel Service Bureau
#727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

TeleL 312 238-1787
• Nemotiisui paurnivUnm utoiktnt lėktuvą, traukinlą, ladvą kelk 

nJq (cruiser). vleAbuciM ir automnbilią nuomavimo rezerv&cnaa; Parduoda 
n>e kelionių draudimus, Organizuojame keliones į Uetuv^ Ir katua taAtua, 
Sudarome 1A kvieti mus giminių apsilankymui Amerikoje ir telkiame inf&rl 
macijag visata Kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktnvais. tik eixu rezervccu vietas 
H anksto — prieš 45 - 60 dienu.

‘ narių, po 30 minučių šaukiamas 
kitas susirinkimas ir pastarasis 
bus skaitomas teisėtu. Bus ren
kama metiniai kuopos valdybos 
organai. Po susirinkimo — ka- 

, vutė.
I — Kaziuko raugė įvyksta ko- 
‘ vo X dieną -parapijos kieme ir 
; salėje. Tai 20-oji Kaziuko mugi- 
Mugėje bus visokiausių laimėji
mu,
puošalų, skanus valgiai, 
viskas baras, kavinė. Visi 
iami dalyvauti ir paremti 
viškc'Jos skautijos veiklą.

gausybė rankdarbių, pa
lte tu- 
kvie- 
lietu-

Todėl visi, nej 
pažiūru skirtu^ 
sujunkime savo

laisvę, 
darni nei darbo, lėšų ir 

r šventimo.
r Taigi š.m. vasario mėn. 

skaitlingai dalyvaukime

Nftrnal, — Pirdivlmu|
HEAL ESTATE FOR SALS

. Namai, Žemė — Pardavimai 
REAL fSTATt FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDJAM3 
xE 2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS. j

^»£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J; 1

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
— Kemn. G. Gudauskienės -

kūrinys “Los Akeles vaizdai” M 2 W‘ O”"*2 Road Cb’ca<r°- “• Td- VUglB“ 
Los Angeles įkūrimo 200 m. su
kakties proga bus išpildytas 
Brentwood - Westwood orkestro 
koncerte, įvykstančiame kovo 
8 dieną, sekmadienį, 3 vai. p.p.1 
Paul Revere Junior High School 
auditorijoje, 1450 Allenfc’rd Av.,1 
Brentwood, Cab Lietuviai kvie- ‘ 
ėiami .dalyvauti. Įėjimas nemo-’ 
kainas.

BUTŲ NUOMAVIMAS
-• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

S

1

n

— Dr. Henrikas ir Adelė Mac- 
kevičiai iš Argentinos yra atvy
kę į Los Angeles ir svečiuojasi 
pas J. ir N. Mockus, Yucaipa, 
Calif. I)r. Mackevičius dirba 
Cordobos miesto ligoninėje, o 
p. Adelė profesoriauja meno 
mokykloje.

— Vasario 1 dieną Anaheim, ■ 
Calif., traukinio nelaimėje žuvo' 
Jonas P. Petras, 31 m. amžiaus. 
Dideliame nuliūdime liko* tėvas; 
ir du broliai. j

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos U 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

, < MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
’ Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- 
‘ duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY

f ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tek 927-3559

— šeštasis metinis tarptauti- ■ 
nis festivalis St. Petersburge 
įvyks vasario 20-22 dienomis 
Bayfront Center pastate, kuria- ’ 
me lietuviai dalyvaus su savo 
virtuve, tautodailės paviljonu ir, 
tautiniais šokiais bei dainomis. • 
Tautodailės paviljonui vadovaus 
V. Augustinas, vyriausioji šelmi- 
ninkė ir virtuvės vedėja — M.; 
Juodienė. Muz. P. Armonas da
lyvaus su mišriu klubo choru ir 
M. Jokūbaitytė-Sandargienė pa- i 
sirodys su jaunimo Bangos šo
kėjais. Koordinatorė šiems rei
kalams bus A. Kamiene. Lietu
vių choras ir tautiniai šokiai pa
sirodys vasario mėn. 21 d. 
vak., o vasario mėn. 22 d. 
20 min. šoks tik jaunimo 
nių šokių Bangos šokėjai.

— St. Petersburgo Lietuvai 
ilgametę 

tradiciją, Ireną Račinskienę iš- 
Žilienė, G. Sturonienė, M. Jonu- J rinko karaliene, o Antaną Gra-

15 d< 
Ma4 

rijos Aukštesniosios mokyklos 
salėj rengiamame minėjime 2 vi 
p. p. ir savo pinigine auka pa-i 
remkime Lietuvos laisvinimą 
pastangas. i1

I(jn. Andrašiūnciš
, j

j
. * 1 11 l.l

— Dail. Prano Gailiaus iš Pa-Į 
ryžiaus darbų paroda bus alda-1 
ra iki vasario 21 d. Galerijoje į

— Irena Smieliauskienės va
dovaujama tautinių šokių gru-i 
pė Grandis ruošiasi išvykai r 
Australiją. Globėjų 
sudaro V. Meiluvienė, 1). Dund |

komi tek?. klubas, palaikydamas

šiene ir I. Rimavičienė-
— Rochester™ lietuviai minės 

Lietuvos n e p r i k 1 ausomybės 
švente vasario 22 d. 3 vai. po
piet parapijos salėje. Kalbės To 
m as Venclova,

— Kompoz. Juozas Žilevičius, 
buvęs Muzikologijos archyvo 
steigėjas ir vedėjas, dabar gy
venąs Maryland valstijoje, kove 
16 d. švenčia 90 metų sukaktį.

— Kalifornijos lietuvių fila
telistų draugija šaukia narių 
susirinkimą vasario 21 d.. 6 vai. 
vak., šeštadienį, Vila Trakai 
svetainėje. Bus perkami ir par
duodami įvairių kraštų pašte 
ženklai, Lietuvos banknotai ii 
metaliniai pinigai.

— Daumanto šaulių kuopo* 
susirinkimas šaukiamas vasario

Vasario 15 dieną Chicagoje 
gyvenantieji lietuviai minės 

Nepriklauso
mybės švente. Chicagos Ame
rikos Tarybos šios Vasario še
šioliktosios minėjimo proga 
kviečia visus geros valios lie
tuvius ir mūsų šaunųjį jauni
mą įsijungti į šventės mirusi- 
mą ir garbingą kovą už Lėtu-'22 d., sekmadieni, 12 vai. Vite 
vai laisvės atgavimą ir kiek Trakai svetainėje. Jei 12 vai. į 
vieną taurų lietuvį prisidaryti šį visuotinį narių susirinkimą 
Lietuvos laisvės gynėju. Kova neatvyks reikiamas skaičius

—....... II ni y

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
KARU A NOREIKIKNJ

į Vytu* SMi SL, CMcar«. CL MS2I > TtL WA 
Dloellr paxtrlnkiinij gero* rūifei Ivilrių prekig.

MAISTAS Ii EUKOF9S SANDELIŲ

Co8ino8 Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

We’ll help you make the right move.

NEIGHSC^HOOD
REAITV GROUP
lt* K

6 vai.
3 vai. 
tauti-

kauską karalium. Klubo pirmi
ninku išrinktas Albinas Karnius

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti -savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet km 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų Įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FET1NG1S CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

; DARYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenus 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai & brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tek REpubHc 7-1941

— Aušros Baronaitytės, kolo
ratūrinio soprano dainų ir arijų 
debiuto rečitalis įvyks š.m. va
sario 22 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet. Jaunoji solistė daug kar
tų jau yra puošusi savo lengvu 
— lakštingalos balsu lietuvių 
parengimus, o ir amerikiečių 
balso specialistų paklausose yra 
ne kartą laimėjusi išskirtino 
pripažinimo. Rečitalį rengia 
Izabelės Motekailienės Dainavi
mo studija, kurią ji šiais metais 
baigė. Visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankymu paremti šią 
daug žadančią dainos atžalą.

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugijos val
dyba šaukia visuotinį narių su
sirinkimą kovo 1 d., sekmadie
nį. 2 vai. popiet, šaulių salėje, 
2417 W. 43rd St. Prašome visus 
narius kuo gausiau dalyvauti. 
Po susirinkirrio 
pasivaišinhnas.

— Viktoras 
INCOME TAX
Įstaigoje, 2951 \V. 63rd Street. 
Darbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba 
763-0337. (Pr.)

—J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Box 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 + 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

1 # *

— Dengiame ir taisome visų 
ūšių stogus. Už darbą garan- 

• uojame ir esame apdrausti

I
JOHN GIBAITIS

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

r“

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS^ 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

bus draugiškas
Valdyba (Pr.)
Šimaitis pildo
Šimaitis Realty

PERSONAL 
Asmenų Ieško

M, i 1 M X U 1 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-745^ 
F«:p pat daromi vertimai, glminly 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pri-

iymai ir kiloki blankti.

Z------------------------------------------- —"%
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS
2458 W. 69th St.

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

IEŠKAU GYVENIMO DRAUGO
Norėčiau sutikti asmenį, kuris 

mėgsta ramų gyvenimą. Esu lie
tuvė, vidutinio amžiaus, išsilavi
nusi. 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 00608

— Illinois valstijos loterijoje 
vasario 12 <1. Pot of Gold lošime 
laimėjo 459232- Bingo! lošime 
laimėjo 03, 28, 31, 50, 75.

——------- ■ ■■■■! IW.. > I I

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandom: nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. va/. Šeštadieni nuo

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

T«i 776-5162 arba 776-5161
2649 Wert 63rd Street

Chicago, UI. 60629

ARVYDAS KIELA, 434-9655 6 —Naujienos, Chicago, HL, Saturday-Monday, Feb. 14-16, 1981




