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VLIKO SEIMO PRIIMTOS REZOLIUCIJOS
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimo, įvykusio 1980 m. 

gruodžio mėn. 13-14 d.d. Toronte, priimtos rezoliucijos

' 1) Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Seimas, iš
klausęs VLIKo Tarybos, Valdy
bos, kviestų pranešėjų ir Seimo 
atstovų pareiškimus bei disku
sijas, kviečia visus lietuvius dar 
stipriau ir energingiau remti 
VLIKo, kaip .Vyriausios Lietu
vos Laisvinimo Vadovybės, vi
same pasaulyje vedamą Lietu
vos- laisvinimo’ darbą-

Šių dienų Įtempti tarpvalsty
biniai santykiai ‘įpareigoja VLI
Ko Valdybą ypatingai atidžiai 
sekti tarptautinės politikos vys
tymąsi, nes kylanti politinė, so
cialinė ir ekonominė įtampa 
kiekvienu momentu gali tiesio
giai paveikti. ir Lietuvos inte
resus.

2) Seimas sveikina visus pa
vergtos Lietuvos ir laisvojo pa
saulio lietuvius, dėkoja už jų 
didelį patriotinį nusistatymą ir 
nepavargstančių kovą su oku
pantu.

Primena—pavergtos Lietuvos 
lietuviams, kad mes giliai išgy
vename jų kančią, 'niekuomet 
jų neužmiršime, .dėsime ir to
liau :visas galimas “pastangas 
greitesniam Lietuvos nepriklau
somybės ąistatjTnu^irb^ąvergtų 
šešių ir brolių išvadavirnui. iš 
vergijos pančių.’- 'J''"

3) VLIKo Seimas džiaugiasi 
VLIKo Valdybos veikiinu ir su
maniu Lietuvos reįkhlų atstova
vimu.

Seimas dėkoja VLIKo Valdy
bos pirmininkui dr. K. Bobeliui 
ir Valdybos nariams už jų pasi
šventimą ir asjnerūšką pasiau
kojimą, vadovaujant' Lietuvos 
laisvinimo kovoje.

4) Seimas pritaria geram 
VLIKo Valdybos .pasiruošimui 
atstovauti Lietuvos reikalus 
Madrido konferencijoje, džiau
giasi VLIKo delegacijos drąsiu 
ir aktyviu dalyvavimu pabaltie- 
čių demonstracijoje lapkričio 
11d. Madride, atstovaujant vi
so pasaulio lietuvius ir plačiai 
iškeliant spaudoje Lietuvos oku
paciją ir jos teisę į laisvę.

Seimas įvertina VLIKo Val
dybos ir Diplomatinės Tarnybos 
pastangas iš anksto pasiruošiant 
ir įteikiant bendrą memorandu
mą, pristatantį Lietuvos bylą 
Madrido konferencijos daly
viams.*

5) Seimas, įvertindamas Dip
lomatinės Tarnybos įnašą Lie
tuvos laisvinimo kovoje ir arti
mą bendradarbiavimą su VLIKo 
Valdyba, nuoširdžiai ją sveiki
na ir linki, sėkmės jds uždavi
niuose.

6) Seimas širdingai dėkoja

visiems, kurie jį sveikino ir iš
reiškė VLIKui savo pritarimą 
bei paramą.

7) Seimas nuoširdžiai dėkoja 
Tautos Fondui už auku telkimą 
VLIKo vedamam Lietuvos lais
vinimo darbui.

Ypatinga padėka priklauso Ka
nados lietuvių visuomenei ir 
Kanados Tautos Fondo vadovy
bei, kurie Vyriausiojo’1 Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto darbus 
jau daugelį metų nuoširdžiai 
remia gausiomis aukomis.

Kartu viso pasaulio lietuvių vi
suomenė yra prašoma ir ateityje 
aukoti Tautos Fondui, o tuo pa
čiu remti ir. VLIKą.

8) Sveikina VLIKo Valdybą 
už atnaujintus ryšius su Euro
pos Tautų Parlamentu ir siūlo 
pradėtą bendradarbiavimą iš
plėsti ir stiprinti.

9) Seimas smerkia SoX’ietu 
Sąjungos įvykdytą Afganistano 
okupaciją ir primena pasauliui 
apie panašiu būdu įvykdytą Lie
tuvos okupaciją.

10) Seimas įpareigoja VLIKo
Valdybą atidžiai sekti įvykius 
Lenkijoj ir atitinkamai reaguo
ti į lenkų ^patriotų aspiracijas 
nusikratyti. Maskvos domina- 
vimo;^ • r \b Lx

11) Seim.ąs pržsp VLIKo <Vai-- 
dybą’įr Tarybą- sudaryti iš
vystyti. platesnę ir pilnesnę in
formacinę tarnybą.

12) Seimas siūlo VLIKo Val
dybai ieškoti būdų santykiams 
su PLB Valdyba išlyginti.

13) Seimas pritaria VLIKo 
Valdybos pastangoms derinti 
Lietuvos laivinimo darbą, tęsti 
Lietuvos reikalu ■ atstovavima 
tarptautinėse konferencijose.

14) Seimas dėkoja laisvojo 
pasaulio lietuvių spaudai ir ra
dijo tarnyboms už VLIKo darbų 
pristatymą lietuvių visuomenei 
ir ateityje tikisi Y’LIKo Valdy
bos objektyvaus įvertinimo.

15) Seimas dėkoja To'ronto 
Seimo Rengimo Komitetui už 
tvarkingą ir gražų Seimo suor
ganizavimą, dvasiškijai už reli
ginių apeigų atlikimą, banketo 
programos dalyviams už jos pui
kų išpildymą ir visiems rėmu- 
siems bei prisidėjusiems prie šio 
Seimo pasisekimo.

EALTOJI KNYGA APIE 
RUSŲ TERORIZMĄ

WASHINGTON, D.C.
retorius Haig turi inIC.maciją 
apie Sovietų valdžios agentų in
tervenciją į Pietų Amerikos 
valstybių Įvidaus reikalus. Da
bartiniu metu Sovietų Sąjunga 
vartoja kubiečius ir kitų valsty- 1 
bių- agentus Sovietų politikai ‘ 
pravesti. Sovietų valdžia nesiun
tė savo kąrių į Angolą, bet pa
siuntė ten kubiečius. Jie buvo 
Kuboje apmokyti naudoti Sovie
tų tankus- Kubiečiai padėjo ir 
Etiopijos komunistams įsistip
rinti v’yriausybėje.

Sskr. Haig, norėdamas įrodyti 
savo tvirtinimus, ruošia didelę 
Baltąją -knygą, kurioje bus do
kumentai apie Sovietų valdžios- 
atstovų remiamą terorizmą. Jis 
pasiuntė du pareigūnus į Jugo
slaviją gauti tikslių žinių apie 
Sovietų pastangas pagrobti val
džią Jugoslavijoje, bet Tito ir 
kiti pareigūnai tada _nuo rusų 
terorizmo vykusiai apsigynė.

Š., JEMENAS PALEIDO 
DU AMERIKIEČIUS Euphrosine Mikužiutė, Chicagos Lietuvių Tarybos pirmi-

ADENO VALDŽIA NORI SEKTI PARY 
ŽIAUS' POLICIJOS TYRINĖJIMUS
ARABAI YRA ĮSITIKINĘ, KAD JĘ AMBASADĄ 

IŠPROGDINO KERŠTAUJANTIEJI ŽYDAI

I SOVIETAI TRUKDO PAKIS
TANO DEMOKRATĖJIMUI

ISLAMABADAS (AP). — Pa- 
j kistano prezidentas gen. Mo
hammad Zia ul-Taq pirmadienį 

! pareiškė grupei savivaldybės 
■ pareigūnų, kad dabar negalima 
• skelbti parlamento rinkimų dėl 
! Afganistano okupacijos. Rinki
mai ir jų propaganda sukeltų 

. krašte chaosą, kuriuo pasinau- 
’ dotų P’akistano priešai. Parla- 
Į mentinę sistemą _ panaikino da
bartinis prezidentas Zia, 1977- 
rnetais nuvertęs valdžią ir pa- 

i leidęs parlamentą.

Pakistane yra apie milijonas 
politinių pabėgėlių iš Afga 
nistano.

PARYŽIUS, Prancūzija. —■' 
Praeitą pirmadienį dviem ga» 
lingom raketom buvo išsprogo 
dinta Pietų Jemeno ambasada. 
Sprogimas įvyko anksti rytą, 
dar saulei nepatekėjus, todėl 
nieko pačioje ambasadoje ne-, 
buvo.

■ - — ■ -.1- . -■ 2.--.

WASHINGTON D.C. __ Du ninkė,pavyzdingai suorganizavo ir pravedė Vasario lo-osios-
Amerikos piliečiai praeitais me
tais buvo suimti Šiaurės Jeme
ne, .ilgai tardyti, bet vasario 
8 dien^. išteisinti ir paleisti. 
V ąĮsfvhės’r'iJėpa r tam en t o p r ane- 
Šfnfas 'sjtko, kad suimtieji buvę į 
kankinami.

š. Jemeno policija suėmė Du- j 
Wayne Terrell, kilusį iš Colo-, 
rado Springs, Colo., ir William ( 
Thomas Jr-, kilusį iš Madrido, 
Ispanijos, šiaurės Jemeno, poli
cija juos įtarė šnipinėjimu Iz-.
raelio vyriausybei. Suimtiesiems Chomeini pirmadienį kalbė- 
buvo suruoštas teismas, bet po- jo jamaran mečetėje, Teherane, 
licija neturėjo jokių įrodymų jQ ka]i)a buvo transliuojama

sukakties minėjimą. Ji įdėjo daug energijos ir sutraukė 
daug žmonių ir daug organizacijų į didžiąją salę. Buvo pa
vyzd.nga tvarka, visi trumpai pasisakė ir Lietuvos laisvi

nimo darbams sudėjo $13,000 aukų.

MULA CHOMEINI PRIPAŽINO 
REVOLIUCIJOS IRANE NESĖKMES
AMERIKOS TEISININKAI SAKO. JOG SUTARTIS 

SU IRANU YRA LEGALI

TEHERANAS.— Mula Ruhol-

saVo įtarimams patvirtinti, to
dėl vasario 8 d. juos išleido.

Laisvėn išėjęs Terrel tvirti
no, kad jis buvo kankinamas, 
o Thomas sakė, jog su juo žiau- tinė 
riai elgėsi. Š. Jemeno vyriau
sybei buvo įteiktas protestas dėl levi režimą, l ai yra didžiausias 
tokio elgesio’ su amerikiečiais.

per radiją- Savo kalboje jis pa
reiškė, kad mokyklose, preky
vietėse ir kitose viešose vietose 
skleidžiami gandai, kad dabar- 

revoliueinė valdžia yra
negeresnė už šacho Rėzos Pah-

Helmut Schmidt
KALENDORĖLIS

HONECKERIS TIKISI 
SUJUNGTI VOKIETIJĄ

BERLYNAS, Vokietija. — 
Erich Honecker, Rytų Vokieti
jos komunistų partijos vadas, 
pirmadienį pareiškė, kad neto
limoje ateityje jis tikisi su
jungti visą Vokietiją.

Vakarų vokieičai jau seniai 
kalba apie visos Vokietijos su
jungimą, bet jie siekia tai at
siekti demokratinėje santvarko
je, tuo tarpu IL neckeris dabar 
pradėjo kelti mintį, kad jis Vo
kietijas — Rytų ir Vakarų — 
sujungs ir tada bus tik viena, 
komunistinė Vokietija.

Iki šio meto komunistai buvo 
patenkinti rusų jiems duota Ry
lų Vokietija, bet šiomis dieno
mis Honecker jau kitaip prabilo. 
Vokiečiai abejoja tokia gali
mybe-

. Vasario 18: Konstancija, Si
meonas, Gendrė, Anga, Lengve
nis, Eisgilis.

Saulė teka 6:43, leidžiasi 5:27.
L ■■ -* ** ** * * * -

Oras atvžs.

Helmut Schmidt, Vak. Vo- 
kfetijo’s kancleris, ilgiausias 
valandas skiria krašto ūkio 
reikalams tvarkyti. Jis la

bai susirūpinęs pradėjusia 
"knsfi markė,

ŽMONES OPERUOJA 
BE REIKALO

NEW YORK, N.Y. — Ameri
kos slaugės, kurios praleidžia 
ilgiausias valandas su ligoniais, 
tvirtina, kad apfe 30% daromų 
operacijų žmonėms yra visai

METEORAI YRA GRĖSMINGI 
ŽEMĖS GYVENTOJAMS- t

*

WASHINGTON, D.G.— Aero 
nautikos ir Erdvių^ tyrinėjim<» 

’patariamoji taryba savo'prane- 
! Šime rašo, kad. vienas iš apie S(J(I 
' meteorų bei asteroidų gali su 
‘ naikinti daug gyvybių šioje že- 

i'mėje. Jie yra pakeliui į.Saule., 
! sistemą. -3060 pėdų skersmens 
j meteoraTbus Žemės orbitoje u 
j keliui metų. Pranešime rašoma, 
kad toks meteoras sunaikino 
dinesaurus prieš 65 milijonus 
metu. "

Dabartinė technologija gal 
lamo revoliucijos priešams, ku-. apsaugoti Žemę nuo katastro

fos. Reikia .tik iš anksto nirsta 
tyti meteorų kryptį ir juos sau 
giame atstūmę sunaikinti hidro

Paryžiuje tuojau pasklido 
gandas, kad ambasada išsprog
dinta keršto sumetimais. Praei
tais metais spalio 3 d. Paryžiuje 
buvo išsprogdinta sena žydų si
nagoga, užtat dabar išsprogdin
ta Pietų Jemeno ambasada. 
Paryžiaus policija nori šių gan- 
dų pradininkus išaiškinti. Išaiš
kinus gandus, galės paaiškėti ne 
vieno, bet dviejų sprogdinimų 

• kaltininkai. '
Adene, Pietų Jemeno sostinė

je, vyriausybė pasikvietė. Pran
cūzijos atstovą į P. Jemeno 
denio reikalų ministeriją 
įteikė jum griežtą protestą 
ambasados išsprogdinimo- 
sienio reikalų ministeris
pridėjo, kad P. Jemeno amba
sados susprogdinimas yra dar
bas “imperialistų ir zionistų”. 
Jis reikalavo, kad nusikaltėliai 
būtų išaiškinti ir tinkamai nu
bausti. Prancūzijos atstovas 
prižadėjo m misterio pageidavi
mą pranešti Prancūzijos ’S’y-

uz- 
ir 

dėl

dar

rie nuodija žmonių protus. Jie 
prilygina dabartinį . premjerą 
Molųpnmed Ali Rajai prie bu-

1 ž kiek laiko Pietų Jemeno 
užsieniu reikalų ministeris dar 
pridėjo vieną savo vyriausybės 
oage'davimą. Jis nori, kad Pran
cūzijos policija leistų P. Jeme
no atstovui dalyvauti įtariamų 
teroristų apklausinėjime. Pran
cūzijos atstovas prižadėjo pra
nešti savo vyriausybei ir šį Pie
tų Jemeno pageidavimą. Pa
prastai, vyriausybės neleidžia 
kitų valstybių atstovams daly
vauti tardymo metu. Jiems lei
džia sekti teismo eigą, bet ne
leidžia trukdyti policijos ap
klausinėjimo.

Visa Pietų Jemeno ambasados 
sprogdinimo istorija yra truputį 
misteriška. Paleisti gandai tą 
misteriją dar labiau g’lina- Nie
kam ne paslaptis, kad P. Jeme
ną valdo sovietiniai ‘agentai, 
nors jie tiktai pasisako apie 
esamą “marksistinę” vyriausy- 
»ę. Jie ginasi nuo sovietinės 
takos, bet visi žino, kad ge

riausi jų patarėjai y’a rusai.
Sunkiausia išaiškinti, kodėl 

praeitą vasarą išsprogdinta Pa
ryžiaus žydų sinagoga gali tu
rėti ka bendro su Pu tu lemenu.C- *

Iki išo m *to nėra jokio’ įrody
mo, kad sinagogos sprogdini
mas liūtų buvts P. lemeno vai- 
tižios žmonių darbas. Taip pat 
nėra jokio įrodymo, kad P. Je
meno ambasadą būtų sprogdinę 
žydai. Šie du įvykiai surišti tik 
gandais. Bet reikalus giliau psr- 
žįstantieji tvirtina, kad gandlį 
nėra be pagrindo. Pietų .Jemene 
vietos žydai turėjo didelės įta
kos j buvusią vyriausybę.

4’1 & A XX V A. B. A £ ĮJ V* v V f ♦

vusio šacho ministerių, kurie 8eno bomba bei pakeisti skri- 
varydavo žmones i kulkosvai- ’ 
džiu vamzdžių priekį. Tie>a, k 
kad Islamo revoliucija nealsie-1 
k ė savo tikslų, 
trūkumų, kurių 
neigti.

Tuo tapu AP 
iš Washingtoncx pranešė,

Dar yra daug 
negalima pa

žinių agentūraIslamo revoliucijos įžeidimas. 
| Jis pripažino, kad Irane yra trū
kumų, kad tebėra prostitucija, speciali teisininkų komisija ty- 
vartojamas 
negerumai. Prostitucijos ugdy- I 
tojai yra mod rnūs filmai. Dau
gelio moterų ideologija nėra 
pasikeitusi. .los išeina į gatvę 
apsirengusios moderniais drabu
žiais ir vaizduoja jaunas lėles.

Daug karčių žodžių mula Cho- 
meini pasakė rašytojams ir Is-

dimo kryptį.

— Lenkijos darbininkų 
darumo unijos vadas Lešek 
lesa (Valensa) labai patenkin
tas, kad pasibaigė streikai. Da 
bortinis premjeras Jaruzelski-, 
prašė lenkus darbininkus ne 
streikuoti bent 9b dienu.

alkoholis ir kitokie rinėjd legalumą sutarties, pasi- 
Į rašytos Amerikos ir Irano pa
reigūnų, dėl 52 įkaitų paleidimo. . 
Ji rado, kad sutartis nepriėsta- Į 
ra uja Amerikos ir tarplauti-! 
niams įstatymams. Tačiau su
tarties legalumo ir kitais atve-j 
jais studijuoja prez. Reagano 
administracijos specialūs parci- 
gūnai. Senato užsienio reikalų 
komisija pradėjo įkaitų apklau
sinėjimą. Kai kurie įkaitai pa
davė teisman Irano valdžią, rei
kalaudami sumokėti už išlaiky
tą laiką ir už nuoskaudas. Su- ( 
tartis apsaugoja Iraną nuo tokių 
bylų. Tam tikslui yra įšaldyta j 
$4 bilijonai Irano pinigų. Jie 
yra tarptautinės komisijos prie
žiūroje.

nereikalingos-
Amerikos slaugių žurnalas BN 

(Registruota slaugė) nutarė ap
klausinėti mokslą baigusias ir 
ligoninėse dirbančias slauges 
apie įvairius ligonių, ligoninių ir 
daktarų b:i 
Surinktos 
veik pusė 
apie 50D

• operacijų 
sutvarkyti 
laidų, ir iš viso apie 30% 
racijų daroma nebūnant būtino 
reikalo.

Slaugės nėra, gydytojai, jos 
negali galutinai spręsti apie 
operacijų reikalingumą, l>et 
nuomonė yra įdomi, nes jos 
gus metus dirba ligoninėse 
ii arti s«ka įigonių likimą.

slaugių reikalus, 
žinios rodo, kad be- 
slaugių tvirtina, kad 

ligoninėse daromų 
būtų galinta kitaip 

, sutaupant daug iš- 
ope-

Varšuvos laikraščiai 
kad I^nkijos darbininkų 
mdne, krašte jau užtenka strei-1 
kų, reikia grįžti prie rimto dar- ( 
bo, krašto ūkio atstatymui.

Wa

rašo, 
nuo1 RM

ju
il- 
ir

— Lenkijoje tik studentai dar J 
kelia nerimą. Jiems labai nepa-1 
tinka ' t>riv«rsf;~i ”markc’<.
kursai. į -£

Sekretorius Haig įsakė su 
rinkti dokumentus, iš kurių 
matytųsi, kaip Sovietų val
džia naudoja teroristines 
priemones tautoms paverg

ti it kraštams ųžiHiU.
— Londone pirmadienį aukso 

uncija kainavo $490.
i
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERLMAV1CIUS

Per anksti ir per vėlai
1 ui būt, t;rp jau yra mums Be to, per anksti nusibraižė- 

Praamžinus lemti, kad niekad {me būsimos Lietuvos žemėla- 
laiku nesuspėjame į istorijos; pius, suplanavome ateičiai nau- 
tratiAinį ir \ s arba pavėluojame 1 ją demokratinę santvarką ir net 
riba persiskubzrcine, dėl to ap- pasiskirstėme savo partijom nu
turėdami. tik nemalonumų. Ir 
taą> nuo pat senovės*

Štai savo suvienytą valstybę 
sukūrėme per vėlai, o kąralių 
Mindaugą pavyduoliai anų die- j 
nu pirmininkai nužudė per 
anksti.

Istorikai tvirtina, kad per vė
lai priėmėme krikščionybę, tad 
labai daug nekrikštytų tautie
čių stačiai galva nugarmėjo į Į 
pragarą, bet Vytauto Alanto ; 
nuomone, — per anksti išsiža
dėjome Perkūno, Pykuolio, Pa
trimpo, Žemėpatiės, žalčių ir ru
pūžių garbinimo, dėl to sugedo j 
musų senoviškas charakteris, ir i 
dabar, net smaugdami tėvynėje 
sato brolį, nebijome nė velnio.

nisterijas, o per vėlai pradėjo
me mokyti savo vaikus lietu
vių kalbos, kad galėtų būti mi- 
nisteriais.

O gal svarbiausią mūsų klai
da, kad per anksti buvome nu
matę grįžti į tėvynę ir per vė
lai pradėjome pirkti rezidenci
jas ir Los Angeles dangoraižius, 
kurie dabar jau žymiai pa
brango.

Tad visus tuos ir kitus pana
šius reiškinius suglaudus vienu- 
mom, peršasi lik viena neabe
jotina išvada: per vėlai ir per 
mažai kadaise mūsų tėvai mums 
braukytu viržiu įkirto į kelnes 
ir per anksti palaisvino nuo 
kiaulių ganymo’ garbės pareigų.

gatves šlavė šiukšlių plūgai. 
Sniegu užvertė mašinas. Savi

ninkai turėjo palys išsikasti sa
vo mašinas iš pusnių.

• —Kažin, ar jie daug pinigų 
surinko Vasario 16 minėjime?

klausia veiksnių veikėjas. — 
O ką aš žinau, juk ten nebuvau 
.r nė cento nedaviau.

Kiekvienas stengiasi būti 
įgas, o tas. kuris negali 

juo būti, beveik visada gudrus.
• Kai protingas tave, neikia, 

tai blogai, bet kai giria kvailys, 
tai dar blogiau.

‘ < Blogi sprendimai dažnai i 
sugrįžta. !

< Be tvarkos nėra tvarkos.-
Iš Paryžiaus ateina žinių, 

:kad garsioji Champs Ekysees : 
gatvė — labai pavojinga turis- ? 
tams. Atsirado daug kišenvagių.

• Kairo muziejuje buvo iš
statytos 27 Egipto faraonų mu- j 
hfijos. šiais metais Sidatas už : 
draudė muziejuje laikyti. Pagal 
Islamo tikėjimą, jos bus palai- į 
įlotos Karalių slėnyje, kur yra i 
piramidės.

• Dusscldorfe. Vokietijoj, 12 i 
metu berniukas rado tris grv- ‘ 
bus, kurie kartu sudėti svėrė 
50 svarų. Vienas iš jų svėrė 2b 
svarus, o kili du pavaišino 1 I I 
grvbu mėgėju. Tie .grybai buvo! 
kukurbezdžiai (Licaperdon) 
valgomieji fungi.

• Nėra reikalo eiti i karu, jei 
nori išbandyti savo drąsą: 
lanlų gydytojui išgręžti 
lantį.

• Niekieno nuomonė
bevertė. Net ir neinąs laikrodis 
hikart per parą teisingai rodo 

:aiką.

savo

nėra

3 Jei žem? nebūtų buvusi 
plokščia, ir Galilėjus nebūtų iš
garsėjęs*

O Aš niekada neklausiu žino
jus, ką ji išvirė, ligi lol. kol pie- 
us suvalgau. Don Pilotas

ATVIRUMAS TEISME

bii
kaltinamas žmožu oy s <e. 
lines liudininko kėdėje 
kalas klausia savo kli<n

to:

magnetas. '
vienus traukia į kalėjimą, k - 
tu* į pragarą- ..

• Namai pragarai, bet be n:i- 
mų negerai. (Aukšlaič ų p ie- 
žč’dis)

e Marquel’c

Kok> jūsų užsiėmimas?
Kraustau kišenius, at 

ukė kaltinamasis.
Jei jury tave išteisintų 

ą tiioinel darytum?
Vėl krauslvčiaus k išenius

IšEIVlšKOrO PINČIUKO 
1APAŽINTIS

Kelia vėliavą ar Vytį - 
Aš ir giedu, ir meldžiuos, . 
Taj kas drįstų palaikyti 
Priešu dangiškas valdžios, 
Jei net gerkle ir jpilvu 
Lygus lygiam tarp savų ?

Ant kanopų žvilga batai, 
Dengia ragą garbana, 

Kviečia tartis diplomatai, . 
Gydo daktaro žmona, 
O politikų pirty — 
Visad prie vadų arti.

Juodas užgeriu gražiuoju 
Su geltonu ir žaliu. 
Pas raudoną nuvažiuoju 
Patriotų važeliu.
Ligi Trakų, Vilniaus, Kauno 
Laistau ašarom kelius, 
0 nuo Kauno atsispjaunu

* Lig Chicagos atgalios 
Ir savęs, kada grįžtu, 
Vėl išsiginu raštu.
Ralfui vėl’centus aukoju, 
Vilką smaloje malu, 
Ilga uodega šmigtfju 
Po Bendruomenės stalu, 
Jeigu dar seimų diena — 
Pradžia velniavos gana: 
Išdėlioju delegatam 
Po sėdynėm žarijas, 
Ir iš karto salėj matom 
Vieną rują prieš rujas. 
Jau draugų akis žvaira, 
šiaušias šerno ketera, 
Bunda Lumštis iš letargo, 
Pučias partinis gūžys.
Laisvių sargas laisvių sargą 
Rodos negyvai ūžės. 
Ant veikėjų išdidžių, 
Dygsta skiaulurės gaidžių, 
O vėliau be jokio vargo

i — Ką naujo girdėjai, Maiki? 
i — Daugiau blogo, negu- gero,
• o naujo visada atsiranda. Ne- 
J žiūrint įvairiausių tarpusavio

nesutarimų ir varžymosi dėl va-
• dovybės ir, svarbiausia — pini- 
| gų, Vasario 16-tos minėjimas 
1 gražiai praėjo.

— Maiki, girdėjau, kad ko
munistų' agentai ruošėsi pike-

Viskas vyksta, kaip geidžiu... . tuo’ti minėjimą. Komunistų da-

SO VIETINĖ DOVANA

• valkos klausinėjo pensininkus, 
> kiek kuris pinigų ir turto turi. 

? Matyt, kad pinigai jiems labiau 
rūpi, negu politika.

4 — Jeigu Sovietai negrobtųDu pažįstami susitiko Kauno 
žuvinėje. Vienas b.uvo .partijos! svetimų žemiir ir nesiginkluotų, 

o kitas nepartinis, dirbąs lai žmonės nestovėtų eilėse prie
• krautuvių, kuriose visko trūks-' 

paklausė ko- ta- Paskaityk, jėve/ kai reporte-
j ris paklausė Britanijos princą 

is tas naujo. I Philipą, ką jis manąs apie So- 
Gal tau įdomu bus. patirti, jogj vietų Sąjungą,- tai princas atsa- 
iš Leningrado prisiuntė mums : kė: Dabartinėj Sovietų sistema 

neturi nieko bendro su marksiz-

narvs
prekybos įstaigoje..

— Kas naujo? — 
munislas.

— Taip, yra šis

156 tūkstančių porų balų.
Matai.

tarybinei Lietuvai, kuri negali; 
pati pasigaminti užtektinai ava
lynės. Sovietų Sąjunga parodėt 
mums gerą .širdį. Ji patiekė 
mums geriausius batus.

'Piešą sakai, tikrindamas, 
og sovietiški batai via geriau-’" 

>i pasaulyje, bet tuos 1-50,000 
oalų jie atsiuntė į Lietuvą, kad., 
unkaltumėm jiems naujus pus-.
?adžius. .. . ,

kainos batams? Reikia i tai pa
žiūrėti Jš kito taško. Prieš 50 j 
metų darbininkas uždirbdavo 
nuo 10 iki 60 centų per valandą, 
o kai kas dar mažiau. Dabar • 
daug kas uždirba $15 per va-j 
landą. Auto mechanikų garaže 
pats mačiau iškabą, kur para
šyta kiek tas garažas įskaito už 
mechaniko darbo valandą — 
net 40 dolerių. Blo'gai tiems, kas 
neturi darbo, ir pensininkams.

— Infliacija, Maiki, žudo eko- j 
nomiją- Mažas biznierius pri
verstas ieškoti išeities arba užsi
daryti savo biznį. Kapitalo vel
nias neima: daug išleidžia, bet 
daugiau, gauna. O man atrodo, 
kaip suomiai sako: ’‘maklu” — j 
gembleriavimas...

— Taip yra, tėve. Bet aš ne-| 
galiu nieko padėti nei tau, j 
nei sau. į

— Jeigu taip, tai iš piktumo į 
einu pas Andriejų čierkutę iš-j 

A ekono- j 
Gal jis ko geresnio su- Į

FORTŪNA SVEČIUOSE

Mes Fortūnai priekaištingi.
Kas neturi turto, ar nelaimingas, 
Už visą blogį ją laiko atsakinga: 
O kai į save pažiūrim iš arti, 
Dažnai pamatom, kad patys esame kalti. 
Laimė akla, kai bastosi tarp žmonių; ' 
Nevisada ji būna didikų svečias ar carų; 
Ir lūšnoj tavo, tik tu žiūrėk, 
Gal ir tave vieną gražią dieną aplankys. 
Kai ji pas tave atsilankys.
Leisk tik minutę ji pabus, 
Atlygins tau už visus vargus; 
O jeigu nemokėsi tos minutės išnaudot, 
Tai kaltink tu save, o jos nedrįsk bumot, 
Ir žinokie visados, 
Kad ji gali negrįžti niekados.

* «
Sena bakūžė miesto pakraštyj riogso, 
Trys broliai ten gyevno ir visko jie stokojo. 
Savo darbe jie pasisekimo neturėjo;
Ką jie nesumanė, viskas vėjais ėjo.
Anot jų Fortūna buvo jiems nepalanki 
Ši deivė kartą juos aplankė netikėtai 
Pamačius, kad jų ištekliai menki, 
Panoro jiems padėti
Ir visą vasarą pas juos viešėti.
Visą vasarą! Tai nejuokai.
Iš karto jųjų reikalai 
Pradėjo-sektis jiems gerai. 
Vienas jų buvo nekoks pirklys: 
Vis, būdavo mažai pelnys. 
O čia ką tik jisai parduos, 
Pelną didelį nušluos.
Visai pamiršo, kada jis nuostolius turėjo. 
Jis greit kaip karalius praturtėjo.
Antras brolis raštininkauti pradėjo. 
Kitu laiku ~
Su jo -protu
Jis nebūt išlikęs nors kiek aukščiau "
Dabar jam sekėsi geriau: ■. ?
Tai jį pietų pakvies' tai jam algos'pridės,.
Tai reikaluos gerai pelnyti padės. • ' ; '
Greit vasarnamį ir namą jie turėjo.
Dabar paklausite ką trečias laimėjo;
Juk jam Fortūna be abejo taip pat padėjo? 
Savaime aišku: su juo jinai gerokai padirbėjo. 
Bet jis per vasarą muses tik gaudė.
Kaip matot, jis. taip pat darbavos ir nesnaudė. 
Taip sėkmingai Fortūna jajn talkininkavo, 
Kad, pamatęs musę, kiekvieną kartą ją pagavo., 
Pagaliau Fortūna, pas brolius pasisvečiavus, 
Į tolimą kelionę iškeliavo.
Du brolįai,Fortūnos paremti, nemažai laimėjo.
Gi trečias bręlis keikė likimą savo, 
Kad iš Fortūnos jis tik krepšį gavo, 
Su kuriuo dar ilgai elgetavo.
Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo

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

lai didelė parama i niu, todėl Sovietų grėsmė nėra gerti ir-pasikalbėti apie 
’ideologinė, nei ekonominė, bet-miją. E 
grynai karinė. Vadinasi, Sovie-! galvos.
tai/nuolat ir neatlaidžiai kariau- j — Lik sveikas, tėve. Tik ne- 
ja. Kai jiems pasipriešinama, i pasigerk ir nakties metu.nesi- 
tai atsikerta, kad jie gelbsti pa-Į valkiok gatvėje, dar kas noTs 
šaulį nuo kapitalistų vergijos. Į pakaušį gali pramušti!
Juk ciniškas pasijuokimas ir j 
melas! Visos Sovietų sienos už-j 
darytos nuo laisvojo pasaulio,. 
Berlyno miestas pertvertas gele
žine siena, kad niekas iš Sovie- Bernard Show, pirkdamas duo 
tų rojaus nepabėgtų, o į Rytų|n<»s kepalą, pastebėjo: 
Berlyną niekas nebėga. I — sis kepalas sveria

Pasakyk, Maiki, ko norijžiau, negu jūs sakote, 
mūsų LB' vadukai iš ALTo ir 
VLIKo? Kodėl jie taip neapken
čia tų dviejų Lietuvos laisvini
mo organizacijų, kurios kovoja 
už Lietuvos nepriklausomybę? 
Juk minėtąsias organizacijas 
remia socialdcmpkratai, sanda- 
riečiai, tautininkai ir visi geros] 
valios lietuviai. LB vadukai nori! 
pasiglemJi liehiv.sko gyvenimo 
politinę ir kultūrinę veiklą į sa 

kad jiems nedalytų { 
už bendravimą su I 
Frontininkai veikia •

lio, jog jis yra smulkus vagis 
bet nepatikėjo, kad jis būtų 
žmogžudės ir... išteisino.

ABIEM PATOGIAU
Kartą garsusis dramaturgas

ma-

pirmuosius
Pievas su-

□nu u'sakė 
j’s klausė,

Guvus Vincuke s žinojo...

Montessori mokykloje kape- 
į tienas aiškino apie 
• tėvus ir klaiibė, ką 
; <vėrė pirmiausia?

Adomą, un 
visa klasė. Paskui
kodėl DieVss sutverė pirma vy
rą. c tik vė iau m: te į!

Visi vaikai ne, ineje. l ik gu
vus Vincukas pakėlė ranką, at- 

j sistajo ir sakė:
.lis nenorėjo, kad Jam mo- 

trris nuroti nė ų, etų
)ūli vvras. . .

v o rankas, 
priekaištų 
okupantu. 
<švicu su LB.

— Tai nieko nuostabaus, 
jums bus lengviau nešti, — at
sakė šypsodamas pardavėjas.

Show paėmė duoną ir padė
jęs vieną šilingą, pasisuko į 
duris išėjimui.

— Tamsta apsirikote, — su
šuko pardavėjas.— Man prik
lauso dar du pensai.

— Tai nieko — mandagiai • > °
atsakė Show. — Jums bus 
lvngviau suskaičiuoti.

IŠSIRINKO
Nelabai seniai dr. T. E. Au

gust, Kansas universiteto pro
fesorius parodė savo stucle- 
dentams 75 fotogafijas ir .pra
šė pažymėti, kurios fotografi-

jos yra kriminalistų.

Daugiau negu pusė studen
tų pažymėjo, kad J. Edgard 
Hoover, federalių detektyvų 
galva, yra kriminalinės išvaiz 
dos asmuo.

sa m s

čia vau.

rantant kdti 
čia u.

ATVIRAS PRISIPAŽINIMAS

PAGARBINIMAS
— Jis garbina net tą žemę, 

ant kurioj jis vaikšto.
Taip. l>et jis tuntų pa

wn kš-

PAS GYDYTOJĄ
Kodėl neturi apetito?
Eidamas pas tamstą 

us stiprokai papusry-

Tiesą, sakai, tėve. Bendruo 
menininkai, kartu su frontinin-J 
kais, negali pakęsti, kai jiems" 
kiti parodo jų’ daromas klaidas 
ir biogus užmojas. Svarbiausia, 
jiems rūpi pinigai ir tik jų va
dovybė turi būti pripažinta. Net 
”mulamdijonierius" Razma pri
sijungė. Remeikas taip |>at prie 
ų su savu “gilumine ’ psicholo

gija* Kai kas" įtaria, kad for
muojamu nauja fašistinė suste
na, kokia buvo Lietuvoje.

Tegul jie voliojasi dėl ALTc 
‘senatvės", o niudum veizėsi 
-ne. kas te Jau bus.

l ai gal tu, tėve, geresniu 
dejų turi?

žinai, Maiki, doleris ver
kia. kai nueini ką nors pi.’kli 
Aną d eną, neatsimenu kurią 
miėjau į krautuvę batų nusi- 
mrktk Išsigandau, kai pu ma
da u lange kainas; 2L 28, 40 ir 
30 doL porai! Net audekliniai 

$15 iki 18 doi.
atrodo, kad aukštos

Vyras grįžo iš tolimos kelio
nės po Afriką. Žmona ir klau
sia jį:

— Pasakyk, ar ten dažnai 
apie mane pagalvojai?

— Nė vieno karto.
— Kodėl gi, brangusis? 

Tavo pačios gerui.
— Kaip tai mano gerui?
— Jei būčiau nors kartą pa- 

į galvojęs apie tavef tai dar bū
čiau negrįžęs kokius penke
rius metus.

1
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SKAITYTOJ y BALSAI

NERAMI SĄŽINĖ
Jau iš prigimties lietuviai yra 

dideliai kantrūs, nuolaidūs, ne 
priekabingi, ypatingai flegma
tiškieji žemaičiai, ir teisingi- 
Tad nestebėtina, kad Lietuvos 
kaimynai ją skriaudė ir išnau
dojo visais galiniais būdais — 
krikštijimu, kultūros nešimu, 
svetimos kalbos brukimu di
džiūnų tarpe ir panašiai.

Pasėkoje viso to, iš didelių 
imperijos plotų teko susispaus 
ti mažame kampelyje ir galop 
svetimųjų buvo visiškai užgož
ta. Kaip bekalbėtumėm ir be- 
aiškintumėm, tai buvo savųjų 
labai žemi ir iki išdavystės blo
gi darbai — pataikavimas svę- 
thmesiems, oportunizmas, am
bicijos ir dvasios menkystė bei 
stoka meilės savam kraštui, 
ir sužlugdė valstybę.

Tik: dėka lietuvių tautos 
paprasto gyvastingumo, lyg 
įsikibęs savoje žemelėje gležnu
tis želmuo, sunkiai. vegetuoda
mas išsilaikė virš dviejų šimt
mečių nesunaikintas, o sąlygoms 
susidarius prasiskleidė ir pra
žydo gražia gėle — išsikovojo 
laisvę ir buvo' laiminga. Deja, 
Antrojo Pasaulinio karo pasė
koje, netieko nepriklausomybės 
ir šiandien tebeneša žiaurų oku
pacinį jungą.

Tai skaudi: tautos, tragedija, 
kad tie iškilieji, kokiais vardais 
juos bevadintumėm, žudė tautą 
praeityje, žudo ir dabar. Jau 
nekalbant apie esančius kvislin- 
gus tėvynėje, kurie galvotrūk
čiais šoka kazoką išgirdę oku
panto grojimą, bet ir išeivijoje 
esantieji seka sąmoningai ar ne
sąmoningai jų pėdomis, dirbda
mi tiems, nuo kurių bėgo.

štai, . kad ir su tuo VLIKo 
biuletenyje įdėtu visais atžvil
giais nevykusiu žemėlapiu, ku
ris parodo mūsų menkyste, atsi
sakant nuo Lietuvai priklauso
mų žemių. Įdomu, kaip reikėtų 
pavadinti tuos, kurie įtaigoja ir 
įrodinėja, kad mes turime siekti 
Lietuvos atstatymą tose ribose, 
kaip VLIKo išleistame žemėla
pyje,. nurodyta, tai yra be Ma-} tant ir automobilio radiją.

kas

Restauruota Traky pilis

ne- 
t H S

žosios Lietuvos, Seinų, Suvalkų, 
Gardino, Punsko ir kitų Vilniaus 
krašto vietovių? Negana to, dar 
ir baugina: jei reikšime preten
zijas j minėtas žemes, tai Lie
tuvai gali būti blogai. Norėtųsi Į 
paklausti, o kas begali būti blo-■ 
giau, kai ji jau paguldyta grabe 
ir bereikia tik užkalti ? Kaip ten ' 
bebūtų, bet tikrumoje taip ne- * 
bus — mes nesame avinai, kad i 
tylėtumėm ir pjaunami, bet jau ! 
dabar turime šaukti ir reika- ’ 
lauti kas Lietuvai priklauso, j 
Pesimizmui nėra vietos, o kas

I jį sėja — šalin iš kelio!

nęsaiesiems ir Jaunimo nesi
stengia į VLIKą įtraukti.> Kai 
kurie Gailos rašte išvedžiojimai 
yra asmeninio pobūdžio įžeidi- 
nėj.mai VU KO pirmininko ir 
H-1 visos jo vadovybės.

Jei VLIKo pirmininkas dr. K. • 
Bobelis ir kiauptųsi ant kelių ' 
prieš Kamantų ir Gurecka. ir jų 
atsiprašytų, Gaiks ir Gečio raš- 

| tai Įrodo, kad sugyvenimo' ir 
solidarumo bei nuoširdaus bend
radarbiavimo su LB ir PI B ne
būtų. Frontininkų nusistatymas 
yra piktesnis, 
Lietuves okupanto ir jo tarnų, 
tai VLIKo suna kinimo prihei-

ALGIRDAS GUSTAITIS

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

skelbė įsakymus lietuviškai

Paskutiniu metu spaudoje pa
sisakius atviriau apie jų pasime
timą ir paminėjus žodį “dege
neratai”, kilo didžiausia reakci
ja na tik spaudoje, bet anoni-1 
miniais laiškais bei telefonais- ! 
Jų siekis žinomas — suniekinti 
kitaip manančius ir nuslopinti 
prasiveržusius patriotinius jaus
mus, pasisakant už Lietuvai pri
klausančias žemes.

Tai naivėlių ir pasigailėjime > 
verti patamsių šešėliai, kurie ne_ j 
drįsta išeiti viešumon pasisaky-į 
darni kas esą. Jie mano, kad to- j 
kiais keliais paveiks turinčius 
tvirtus principus ir užsigrūdinu-1 
sius kovotojus, kurie visai ne • 
kreipia dėmesio į tokius “komi
kus”, neš sliekas palieka slieku.

J. Tzjiinas

K. PAŠILYS

VLIKO PUOLIMO SIAUBINGUMAS

(Tęsinys)
Maždaug apie penkius šim

tus metų (nuo XIII aniž.) oku 
pantaj vokiečiai, įnirus teisė
tam ūkio savininkui, velionio 
turtų nusavindavo, į jį sodin
dami atvežtus kolonistus. Tai

kaip pavergtos • buvo atliekama patylomis. 
Per 500 metų tuo būdu privež
ta buvo, prisodinta tūkstan- 

j čių tūkstančiai vokiečių ko
lonistų. Iš prusą lietuvių atim
tus turtus gaudavo vokiečiai 
ar jiems parsidavėliai.

Draudžia kolonistams bėgti 
is Prūsijos

1723 m. spalio 22 d. PrrūsiJ 
jos karalius Pričkus Vilius Įsa 

kia, kokiais metodais stengiasi ke sakoma, kad “kai kurie iš 
-sunaikinti arba priversti VLIKą? kitų Vokietijos kraštų į Prūsi- 
kapituliuoti jų naudai ir jų in-; ją atgabenti ir čia apgyvendin- 
teresams. LB arkliuką jie jau ti kolonistai meta savo ūkius 
baigia savo tikslams pasižaboti.! ir bėga kitur. Įsaku reikalau- 
Be gėdos jau kalba ir išeivijos ‘ j am a gaudyti bėglius ir juos 
visuomenės vardu, nesiginčija ’ bausti mirties ar kūno baus- 
jau LB visuotinumu. Galima 
pramatyti ir prasikišančius me
todus suvarymui išeivijos visuo
menės “

VLIKą sudarančios . partijos 
;r sąjūdžiai į Geč‘o ir Gailės 
puolimus ir puolime' metodus 
turėtų atkreipti rimta klėmesi, i 
savo susirinkimuose s uos fron
tininkų, LB vardu, užpuolimus i 
turėtų apsvarstyti ir padaryti Į 
išvadas, nes matoma ko jie šie-1

nys, kurie kurstys bėgti val
stiečius, bus baudžiami paka
riant. Didelis atlyginimas pa- 
žadamas tiems, kurie praneš 
atitinkamoms įstaigoms apfe 
kurstančiuosius bėgti. (13 psl.Jg

Kaip buvo stipri vietinių liė-į 
tuvių — prūsų tautinė valia m 
veikla, aiškiai matoma iš 
Prūsijos valdovo įsako, 
žiūrint visokių lengvatų, 
rainos, turtų dalinimo, plaj 
čiausio valdžios rėmimo, pri
vilegijų, popiežių ir bažnyčių- 
palaiminimų — vistiek kolp^ 
nistai norėdavo gyventi ir steti

Si

‘i pa-į

mėmis. čia pat Prūsijos kara
lius pasižada vykdyti ’• paža
dus, duotus kolonistams, atvv-

Nenuostabu, kad VLIKas yra suomenės pajuokai. Rimtai pa- 
į “tabu” Lietuvos okupantams, tartina VLIKo’-vadovybei. į to- 
įjos tarnams. Jie puolė ir visą kios kultūros nuosmukio kate- 
Į laiką ji puls, dės visas gulimas į goriją patekusio žmogaus spau- 
pastangas VLIKtii kenkti, jį j doje vilkiško nurzgimo šapalio- 
sprogdinti iš vidaus, kiršinti ir 

j jo balsą laisvuose kraštuose nu-

UNIJA KALTA DĖL AUTO-
. MOBILIŲ BRANGUMO

DETROITAS. — United Auto’
Workers vadovybė prisipažino, j tildyti. Tas VLIKo priešų daro- 
kad unijos buvo per daug sėk-įina 33 Metai. Tačiau kada per 
mmgos disputuose su darbda- pastaruosius kelis metus (o per 
viais del darbininkams atlygini- j praėjusius ypatingai) mūsų 
mo. Faktas yra, kad darbiniu- Į ‘-‘patriotinėje” spaudoje VLIKas 
kai gauna j>er dideli atlyginimą, j pradėtas siaubingai pulti, jo va- 
Dėl to Amerikos automobiliai j jOvaj jr jų darbai niekinti ir 
negali konkuruoti kainos atžvil-j 
giu su užsienyje gaminamais.

Japonijos ir Vokietijos auto- si labai rįmlas; 
mobilių pramonės darbininkai labai 
gauna 25-30% mažesnį atlygi-i naiviems, 
nimą už Amerikos darbininką.

jimus nekreipti dėmesio, nes 
neverta nei vienu žodžio garsu 
atsakyti —būtų saves nusiže
minimas. ■ ■' - ? " * ' :

povienu.stogu”. Reikia: tusiems į Prūrsiįą iš svetur.
ncrH ir fwivtoi rmci I t...i... . . - i ■»

statyti,, kad frontininkai nesu
spėtų LB namų stogus “užlo-

Įsaku nustatoma, kad asme-

pinti”, kad nevarvėtų vanduo,' ^Iaus sulaukęs vyras ir 62 nie
kaip dabar joje yra-

VLIKas gali būti ramus ir ne-

tų sulaukusi moteris gali pra
šyti socialinės apdraudos mokes
čių. Sen. Chiles siūlo pradėti 

kreipdamas dėmesio j puolam mokėti tiktai 68 metu sulauku-

Be abejo, vietiniai prūsai 
lietuviai ragindavo kolonistus 
sugrįžti, iš kur atvykę.

Anie kolonistai, numanu; 
masiškai bėgdavo iš Prūsijos* 
jei karalius įsako juos sugaJ 
vus bausti mirtimi ar kūno 
didelėm: bausmėm, kurios ture 
jo būti irgi kietos, jei pasta
tomos greta mirties bausmės. 
Ir karalius iš naujo; pažada 
vykdyti pažadus, duotus kolo
nistams, čia apie tuos paža
dus neužsimena, bet galima 
numatyti iš -kitų. įsakų, raštų, 
kad jie buvo įvairūs, platūs, 
ko palankiausi naujai atve
žamiems. ■ ' -v1 ! V- t •-

-.. {Bus daugiau)

purvais drabstyti Lietuvių Bend
ruomenės vardu, reikalas daro- 

suprantanias 
aiškiai, nesuprantamas

PLB vsiuomeninių reikalų ko- 
i misi jos pirm. A. Gečys išvaka-

• Vidutinė amerikiečių šeima šrėse'VLIKo' seimo Toronte, Ka- 
nadoje, Darbininko Nr. 49 gruo
džio rnėn. 5 d. paskelbė siau
bingą VLIKo puolimų, kaltini
mu, šmeižtu straipsni, duoda-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i - —* i m ui i

turi šešis radijo imtuvus, Įskai-

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

“Vliko sei- 
Toronte susirenkant”. Rei

kėtų A- Gecį laikyti, rašant aną 
straipsni, ištikusiu smegenų 
sklerozės komplikacijos, jei jis 

! turėjo drąsos parodyti tokį pa
simetimą, savo ambicijos nesu- 
kon troli avi m a ir savo asmeniš
kos kultūros žmoniškumo sunie- 
kinimą, savęs paties išjuokimą 
ir prisistatymą kultūringos vi-

Gailos “pasveikinimas” 
VLIKo seimo

Jei pasirodė'Įr VLIKo kaltini
mo reikalu spaudoj e . pasiskar
deno A. Gečys, tai negalėjo nu
sileisti dr sekantis iš eilės vyrės-, 
niškumu frontininkas J. Gaila. 
Per. du “patriotinės” ^spaudos 
Draugo 1981 m. 7 ir 8 numerius 
paskelbė VLIKo seimo “pasvei
kinimą’? ir J. Gaila. Pastarasis 
VLIKo seime nieko reikšmingo 
nerado, negirdėjo kaip VLIKo 
vadovai LB ir PLB’žmonių bu
vo' ' kaltinami, į ž e i dinėjami, 
smerkiami, tad apsisprendė pa
rašyti spaudoje, jog VLIKo pir
mininkas dr. K. Bobelis meluot 
ja ir savo melus pavadina 
faktais, kad jis savo- darbais 
VLIKo garbingumą žemina, yra 
nesukalbamo charakterio, tie- 
sio'g jis yra ir frontininkų, ir 
LB-nės priešas numeris pirmas- 
VLIKas yra tik senių ir “išmi- 
ruoliu”, neleidžia VLIKo veik- 

1 loję ir darbuose pasireikšti jau-

čiųjų urzgimą dirbti savo lais
vinimo darbą. VLIKas turi tau- r______ _____
tos įgaliojimus ir mandatus ’ mažėja, nes labai anksti prade- 
vesti ir koordinuoti pavergtos ma mokėti socialine apdraudą. 
Lietuvos laisvės koVą. VLIKo j Senatorius Chiles‘mano’,' kad 
užnugaryje tauta pavergtame j dabartiniu metu ši įstatvmo pa- 
krašte ir išeivijos -visuomenė, kaita turėtų galioti iki 2000 
eina ir eis stipriais žingsniais Įmetu. Iki to meto vėl padidėtų 
visur ir visuomet kartu. Jei lai- socialinės apdraudos fondai.

įkas neišgydys VLIKo puolėjų, 
ateis, laikai, kad išeivijos lietu
vių visuomenė, išsekus kantry
bei, puolėjus ir jų šalininkus ar 
talkininkūš nutildys ir pagydyš 
eiti visiems vieningu laisvini
mo keliu.

Lietuvos .laisvės kovą. VLIKo j

Šiems- Jo nuomone, socialinės 
apdraudos sumos taip greitai

— Aukščiausiojo teismo vyr. 
teisėjas 'Warren Burger pareiš
kė, kad per daug dėmesio krei
piama į nusikaltėlio teises- Rei
kia skubesnio . teismo. proceso", 
griežtesnių bausmių ir mažiau 
kreipti dėmesio į apeliacini by
linėjimąsi be tikslo. H ■ .

PIRKITE <AV TAUPYMO BONU*.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati 
nimo vajaus talkąI

r t

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų. bei galimų įkaityto]ų 
reikalai* prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

gu
CHICAGO, IL 60608 B
• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką Ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardai -------------------- ------- ------------------------------
Adresas ---- —--------- ---------------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytojas. Priede -------  dot
Pavardė ir vardas -----------------------------—
Adresai ------ -------------------------------------- - —

, kurte

■
I

Sponioriaui pavardė, vardaa ir vietovė
i*5

• Plątinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamų*----- dol
Pavardė ir vardai -------------- ------------ —-----------------------
'Adresas ————————- --------------------------

0

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės «udpsžinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir Tardai --------------------------------------------------------
Adresai —-------------------------------------------- —-------------------- -

0
9

* SIŪLO SOCIALINĖS AP- į. 
DRAUDOS PAKAITAS f į ?

’ ’ WASHINGTON, D.C. — Sė- 
natorius Lawton Chiles, ištyrit 
nėjęs, .socialinės apdraudos daį-1 
bartin'ę būklę, yra pasiruošęs 
šiomis dienomis pranešti apie 
siūlomas padaryti pakaitas vi
soje socialinės apdraudos struk
tūroje. Pagrindinė pakaita lies
tų pensijos davimą. į'

Dabartiniu metu 65 fnetų am-

I i

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS

Gyvas, Įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyvenimo 406 pusi, romanas

BE DRUSKOS
Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa 
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy 
i 4 .* vaj patašyta ir lengvai skaitoma. ■

Minkšti viršeliai $8.00

Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiau t $9 čekį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

i

mihikbiihiim
JAY DRUGS VAISTINĖ ■
2759 W. 71st St, Chicago, Hl ■

t RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL = 
DUMYNA1 • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais, nuo B

■nimmnnm
NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno 'ir 'mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstę, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcftiiko, V. Stankos, 
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. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ductmenimii

i i bei užkulisiais. Studija yra 151 pus!., kainuoja $2.
S -L’'--

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
ki tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
$! gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcttarpio buities lite-

1 ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg* 
| parduodama tik už ?2.
i , _L ...

• LIETTUTIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina J6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orentaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprs*- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe-

ft’ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja S6.

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
EL 60608. Užsakant paltu, pridėti dolerį
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NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nno 9 vai ryro iki 5 vai popiet Šeštadieniais —‘iki 12 vsL

Negalėdavo Drauge bendradarbiauti ir žurnalis
tas Petras Stravinskas. Naujai paskirtieji redaktoriai 
negalėjo pakęsti kataliko Stravinsko rašinių pagrindi
nių žmogaus teisių, krikščionių demokratijos ir paties 
VLIKo vedamą darbą giriančių straipsnių. Kataliko 
Stavinsko ilgų metų bendadarbiauvimas Draugo pasi
baigė vyriausio redaktoriaus pranešimu, kad jo raši
niai Drauge nepageidaujami. ’Jo laiškai neatplėšti, bus 
metami į gurbą.

Nepasikeitė žurnalistas Stravinskas, bet pasikeitė 
Draugas. Draugą pakeitė jo priešakiu pastatyti vienuo
liai Rimšelis ir Garšva. Iš krikšioniško, demokratiško 
dienraščio, šie du vienuoliai padarė jį nekatalikiškų 
autoritarinių idėjų ir politikos laikraščiu. Demokra
tiškų lietuvių politinių grupių sudarytą VLIKą, ilgus 
metus Draugo gintą, buvo pradėta niekinti ir kone
veikti. Pradėta steigti organus, dublikuojančius VLIKo 
vedamą darbą, šiandien Draugas griauna tą, ką ilgus 
metus krikščionys demokratai puoselėjo ir stiprino. 
Užtenka palyginti prieš 25 metus Drauge spausdintų 
straipsnį su straipsniais, pasirodžiusiais paskutiniu 
metu .apie Vliką. Net įžanginiuose VLIKo vedamus dar
bas nuvertinamas ir niekinamas.

"...I LOVE YOU MORE."

Popiežius Jonas Paulius II labai šiltai buvo, sutiktas Maniloje. Jį pasitiko 
Filipinų prezidentas Marcos ir pusantro milijono tikinčiųjų.

Ką Draugas rašė prieš 25 metus

Tautos laisvinimo darbas 
turi būti vieningas

Vakar pradėjome spausdinti lygiai prieš 25 metus 
Drauge atspausdintą straipsni “Mūsų vienybė ir tau
tos laisvinimo darbas.” Šitas straipsnis Drauge buvo 
atspausdintas 1956 metų vasario 13 dieną, prieš Vasa
rio 16-tosios sukakties minėjimą, o mes spausdiname 
tuojau po 1981 metų vasario 17 d., viena diena po Vasa
rio 16-tos dienos minėjimo.

Šis straipsnis kilo iš teisininko Petro Stravinsko 
2353 m. vasario 3( dieną Člevelande Lietuvių Demokra
tinių Gyųpitį susirinkime. Vėliau praėjus maždaug sa
vaitei pb tminėto susirinkimo ir jame, vykusių diskusijų, 
jis buvo to paties'teisiriinkb; ir žuralisto Petro Stravin
sko pasiųstas ir atspausdintas Drauge.

Kas turės kantrybės šį straipsni ištisai perskaity
ti, tai pamatys, kad ne tik teisininkas Petras Stravins
kas, visi jo vienminčiai ir Amerikos Lietuvių Katalikų 
Demokratų dienraštis spausdino VLIKą girantį straips
ni. Tada Draugą redagavo didelis lietuvių katalikų de
mokratas Leonardas šimutis. Jis buvo išinktas Į Lietu
vos Seimą, Krikščionių demokatų sąrašu. Atvykęs į 
Ameriką ii- atsistojęs lietuvių krikščionių demokratų 
Įsteigtame dienraštyje spausdino VLIKą girianti 
straipsni.

Visi žinome, kad tuometinis Draugo redaktorius 
Leonardas Šimutis buvo krikščionis demokratas, tokiu 
ir pasiliko iki gyvenimo pabaigos. Mes taip pat žinome, 
kad ir žurnalistas Petras Stravinskas prieš 25 metus 
gynė demokratines lietuvių idėjas, krikščionis demok
ratas yra ir šiandien. Jiedu nepasikeitė, bet pasikeitė 
Draugas. Dabartinė marijonų vadovybė neleido Leo
nardui šimučiui redaguoti Draugo, kol pas jį buvo jė
gų dirbti. Jis pivalėjo dirbti. Jam buvo reikalinga kas
dieninė duona, bet darbo sąlygos jam buvo nepaprastai 
sunkios. Redakcijon atėję snargliai pradėjo braukyti 
ir cenzūruoti Šimučio rašinius. Būdavo dar blogiau, 
kai jo priimtus ir spausdinti pažadėtus rašinius brau
kydavo arba visai nedėdavo.

Prieš 25 metus ir vėliau spausdinto Draugo šian
dien sunku gauti. Kad -skaitytojas būtų tiksliai infor
muotas, koks Draugas buvo prieš 30, ir 25 ir net 20 me
tų, vakar mes atspausdinome anksčiau Drauge spaus
dintus straipsnius. Parodysime kantriems skaityto
jams kaip pasikeitė, kaip pakeistas buvęs krikščionių 
demokratų organas.

Taip pat šia proga parodysime, kaip nepasikeitė 
lietuvių tautininkai. Juos bandė pakeisti Rastenis,bet jie 
laiku susiprato ir Rastenio atsikartė.Tautininkus, kaip ir 
visas kitas liet, politines, organizacijas užgulė ta pati ne
laimė — pasiiyžimas griauti Amerikos lietuvių orga
nizacijas iš vidaus. Buvusio socialisto dr. Stepono Bie- 
žio, atitarnavusio Amerikos kariuomenėje, įsteigta 
Amerikos Lietuvių Tauutinė Sąjunga, buvo demokra
tinė organizacija. Tiktai K.Karpius padarė didelę klai
dą. Jis atidavė Dirvą ir, kaip sakė, visą “tautinę sąjun
gą” gabiam faktų rinkėjui, bet stiprių politinių ir ideo
loginių principų neturinčiam Vincui Rasteniui. Pasta
rasis per nesusipratimą tapęs Lietuvos Tautininkų par
tijos sekertorium, tiek išgarsėjo,kad gavo “nuosavybėn” 
ne tiktai Dirvą”, bet ir “tautinės sąjungos” visą orga
nizacija. Neturėdamas principų ir labai slidžius doro
vinius pagrindus,, jis pirmas pradėjo ardyti visą Ame
rikos lietuvių tautininkų judėjimą. Talkon jis buvo pa
kvietęs Vokietijoj daktaro laipsnį gavusį Bronių Ne- 
micką. Jiedu pradėjo vesti kovą prieš VLIKą, ryžosi 
kenkti “Tautos Fondui” ir kelti ermyderį politiniame 
Amerikos lietuvių gyvenime. Politines “tautos vado” 
teises gavęs, Rastenis sukėlė tokią nesantaiką ir susirū
pinimą tautininkų eilėse, kad net kėlė susirūpinimą ir 
kitos Amerikos lietuvių grupės. Tos nelaimės neišven
gė nė viena Amerikos lietuvių politinė grupė.

Vinco Rastenio atnešta nelaimė smarkiai pakenkė 
tautininkams, Bet tautininkai pajėgė susivokti, kas ne
ša nelaimę ne tik patiems tautininkams, bet ir visiems 
Amerikos lietuviams. Prieš 25 metus jie susispietė į 
glaudesnę grandį, atsikratė ne tik Rastenio, bet išgel
bėjo Dirvą ir sutvarkė savo leidyklą. Šiandien tautinin
kai yra patys stipriausi VLIKo ir ALTo gynėjai. Kitos 
Amerikos lietuvių politinės grupės privalėtų pasekti 
tautininkus ir apsivalyti nuo rastenių, kaip nuo jo at-

MŪSŲ VIENYBĖ IR TAUTOS LAISVINIMO DARBAS
Santrauka kalbos, pasakytos Cleveland© Lietuvių Demokratinių Grupių 

1956. II 5 d. sušauktame visuomenės susirinkime

i STRJ VINSKAS, Cleveland, Ohio
x i'ęsinySy

4) Niekina”:? ir spaucYoje Įžei
dinėjami garbingi mūsų visuo
menės veikėjai ir politikai, ku
rie Vliką ir puolamus jo narius 
gynė.

5) Buvo tautininkų statomi
Vlikui įvairūs ultimatumai, vis 
reikalaujant, kad Vliko daugu
ma pasiduotų jo mažumai (tau
tininkams) . • '
. 6) Kai-Vliko dauguma tos sa
vo narių mažumos nepaklausė, 
tai tautininkai ir iš paties Vliko 
pasitraukė. Jie pradėjo organi
zuoti Vlikui ir jo padaliniams 
analogines institucijas; įsisteigė 
savo “Liet. Neprikl. Talką” ir 
“L. Neprikl- Fondą”.

7) Išstoję iš Vliko, tautinin
kai paraližiuoja aukų rinkimą 
Tautos - Fondui, reikalaudami, 
kad visuomenė aukotų jiems, 
kad Vasario 16 proga surinkto
sios aukos būtų paskirstytos 
“proporcingai” tarp Tautos

Fondo ii jų naujai įsteigto vad. 
“Lietuvos Nepr iklausomybės 
Fondo”. •

8) Tautininkai apsijungė Į 
vad. liberalinį frontą ir pasiskel
bė mūsų diplomatijos užnuga
riu, siekdami prisidengti diplo
matijos skydu kovoje su Vliku.

Visuomenė desorientuo’jama. 
Silpninamas jos atsparumas tau
tos' laisvinimo darbe. Vlikui ir 
visai mūsų tautos laisvinimo 
organizacijai gresia sugriuvimo 
pavojus. - ‘ ’ .. i, \

Kas atsitiktų, jei Vlikas 
būtų sugriautas?

Pirmiuasia, būtų nutildytas 
mūsų tautos balsas, keliąs pro
testą dėl tautos pavergimo tarp
tautinėje plotmėje.

Ką sakytų komunistai, Vliką 
sugriovus ir tautininkams 
vieniems ėmus vadovauti 
tautos laisvinimo darbui?

Jie aiškintų pasauliui, kad lie
tuvių tauta laisvės nenori, kad 
ji plipažįsta okupaciją, kad 
“triukšmą kelia” tiktai nereikš
minga politinė grupelė, “dikta
tūros palikuonys”-..

Ką laimėtų tautininkai, 
Vliką sugriovę?

Jie. užsitrauktų didelę visuo
menės neapykantą už tą pražū-; 
tingą darbą. Ir sugrįžti į išlais
vintą tėvynę “būtų jiems nepa
togų.,,.Tauta uos pasmerktų.

Kas atsitiktų, jei du veiksniai
— Vlikas ir tautininkų Įsteigta

LNT bandytų tarptautinėse 
sferose kalbėti tautos vardu?
Abu tie veiksniai vienas ki

to teisę neigtų, pasaulis 'tatai 
matytų ir nesiskaitytų nė su 
vienu jų.

Kaip atstatyti vienybę?
• Vienybę atstatyti galima lik

sivalė tautininkai.
Prieš 25 metus Draugas gynė tautininkus nuo Vinco 

Rastenio. šiandien padėtis pasunkėjo. Pats Draugas 
yra patekęs į rasteninių žmonių rankas. Amerikos lie
tuviams teks krikščionims demokartams ateitį į pagal
bą, kaip jie savo laiku atėjo pribaigti ardomąjį darbą 
dirbusius bendradarbiauto  jus ir tiltų statytojus.

Kas matė paeitą sekmadienį įvykusį Chicagos Lie
tuvių Tarybos Vasario 16-tosios sukaktuvinį minėjmą, 
tas jau žino, kad čia yra jėga, kurios keli fontininkai 
su visais savo bičiuliais nepajėgs išgriauti. Kiekvieną 
dieną vis didesnis lietuvių skaičius supranta, kad šis 
darbas privalo būti vieningas.

Vliko sustiprinimu ir tautininkų
separatinės akcijos tautos lais-
vįnimo darbe sustabdymu.

1) Išėjusios iš Vliko grupės 
(frontininkai ir tautininkai) tu
rėtų vėl į Vliką sugrįžti. Tauti
ninkai galėtų grįžti, susijungę 
su kitomis savo grupėmis, kaip 
liberalų frontas. Tuo būdu į
Vliką būtų pritraukia pozityvių 
jėgų iš LRS, kuri dabar dirba 
daugiausia tik Vliko. griovimo 
darbą, niekam nenaudingą, ne
bent priešui.

2) Turi būtį -tuojau pat su- 
(N-kelta į penktą puslapį)

MYKOLAS BIRŽIŠKA

PROF. MIKOLAS ROEMERIS
(1381-1945)

(Tęsinys)

Tatai gai.ma butų atitaisyti nors dabar, bent vė
lai, išvertus, bet nepamirškime, jog tai būtų ver
timas parašyto prieš 40 m. veikalo, kuris, žino
ma, 1, atrodys nesykį kartojas tai, ką mes iš ki
tų (vėliau už jį rašiusiųjų) jau žinome, nesykį 
atsilikęs (per 4° metų!) nuo mūsų istorijos ži
nių,, 3. per griežtai susijęs su taip tolima jau 
nuo mūsų 1905 — 1907 m. gadynė. Juk ir anuo
met, 1923 ar 1924 m. besirengdamas su studen
tais jį versti ir aptardamas busimąjį darbą su 
Roemeriu, gavau jo sutikimą tik su sąlyga, kad 
jis pats jį peržiūrėsiąs, patikrinsiąs, papildysiąs 
paaiškinimais ir įžangoje paaiškinusias: 2. sąly
gas, kuriose jis rašęs, 2. savo vėlesnę pažiūrą į 
vieną ar kitą savo veikale dėstomąjį dalyką. Da
bar vertimą leidžiant, deja, tektų verstis jau be 
autoriaus pagalbos, tik vis dėlto turint galvje 
reikalą jo istorinę poziciją išsaugoti ir neatimti 
iš veikalo jo aktualumo.

Čia dar minėtina, jog kiek vėliau po šio vei
kalo' Roemeris iširi lo mažesnį už jį rašinį apie 
Prūsų iirivvius iatp pat lenkiškai. Beje, dar tik 
parašęs savo “Litvvą”, jis ir lenkų enciklopedi
joje (Wirika E .cyklopedya Powszechna Ilustro- 
v.ana) rašė apie lietuvius rinktiniame straips

nyje su K. Būga, Myk. Brensztejnu, Myk. Biržiš
ka ir kitais.

III.
Grįžęs iš užsinio į Vilnių, lengvai likvida

vęs savo bylą ir įsirašęs į advokatus, Roemeris 
labiausiai pasiskyrė visuomenės darbui. Lenkų 
kultūros žmogus, su lenkais susigiminiavęs, su 
sidraugavęs ir lenkę net vedęs (paskiau išsisky
ręs), lenkų visuomenėje jis betgi dėjosi tik su 
demokatinėmis ir antinacionalinėmis grupėmis, 
tiesioginiai arba drauge su tų grupių atstovais, 
sueidamas ir su lietuvių visuemene, čia jau ir ne- 
besroviŠkai pasireikšdamas. Taip, daug’ausiai 
draugaudavo su liaudininkais demokratais (Jo
nu Vileišiu, Mykolu Sleževičium, Fel. Bortkevi- 
čiene) ir socialdemokratais (Aug. Janulaičiu, 
Step. Kairiu, Myk. Biržiška), jis betgi dirbo ir 
Lietuvių Dailės Draugijos valdyboje, ir buvo 
Lietuvių Mokslo Draugijos narys, gražiai suei
nąs su jos pirmininku, labiau į ta utininkus lin- 
kuriu dr. J. Basanavičium. Nors kiti tos kyp- 
ties veikėjai, kaip Ant. Smetona ar kun. J. Tu
mas, tuo laiku tebebuvo Roemeriui svetimoki, 
bet ir jiems, jųjų kovai dėl lietuvių kalbos teisių 
Vilniaus krašte, jis buvo artimesnis, negu jųjų 
priešams lenkams nacionalistams. Per kelerius 
metus Vilniaus gražbylio advokato Tado Wrob- 
lewskio ketvirtadienio vakaruose (“czwartki”) 
sueinant ir pasikalbant apie politinius ir visuo
meninius įvykius lenkų, lietuvių, gudų ir . žydų 
demokratams ir socialistams, sutinkame ten ir 

Roemerį ,tik pats mėgęs daugiausia kalbėti ir 
palaikęs plačius santykius su Petrapilio ir Mask
vos rusų socialistais ir liberalais šeimininkas 
skersavo į rimtai ginantį savo pažiūras, bet ne 
petrapilinio, maskvini ar varšuvinio, tik abstrak- 
tesrro paryžinio tipo radikalą. Tarp kitų “ket
virtadienių” dalyvių prisimenu: advkatą Stan. 
Baginskį, Kraševskį, Bron. Kryžanowskį, Joną 
Klottą, Juozą Folejevksį su žmona—lenkus, save 
patį su žmona, Aug. Janulaitį — lietuvius, Vla
sova — gudą, Goldmaną ir Kleiną — žydus. Ki
tus neaiškiai prisimindamas, čia neminiu. Iš vi
so išvardiju ką prisimindamas tam, kad busimie
ji M. Roemerio biogafai labiau orientuotųsi 
tuometiniuose santykiuose ir iš ko kartais galė
tų gauti medžiagos jo biografijai. O jis sverta 
geros biografijos!

Atrodo, jog po Wroblewskio kitai — “dešini
nei” lenkų publikai paskirtuose vadinamųjų “neo- 
šubraveų” lengvesnio žanro susirinkimuose Roe- 
meris nedalyvavo — gal nekviečiamas, o gal ir 
pats nelinkęs ten eiti.

Žvirblio ar Žvirblėno, kaip mes vadindavom 
Wroblewski, dėl ko jis ne tik nepyko, bet kai 
1920 — 1922 m. ir vėliau ligi pat savo mirties 
(1925 m.) ypatingai buvo susiartinęs su Vilniaus 
lietuviais, mėgdavo mums sakyti: Przeciež ją je- 
stem žvirblis?! — “ketvirtadieniai” dėl šeimi
ninko plepumo ir kitų varžymo kalbėti jų daly
vius mažai tepatenkindavo, tad nei mes, nei Roe- 
meris nebuvome čia uolūs ir lankėmės daugiau

iš mandagumo užgalaus šeimininko atžvilgiu. 
Užtatad ten,kur Roemeris laisvai,nevaržomai ga
lėjo veržtis ir kalbėti,jo asmenybė reiškėsi visu sa
vo intelektiniu svoriu ir maloniu bendradarbiavi
mo draugiškumu. x

Taip, Petrapilio rusų masonų palaiminimu 
Vilniuje įsteigus “Lietuvos”’ (slaviškai: Litwa) 
ložę, bene reikšmingiausias, 'bent masoniškiau- 
sias jos narys buvo Mykolas Roemeris. Nors Vil
niaus ložė formaliai buvo surišta su Rusijos ložė- 
>mis ir jos priešaky stovėjo aprusėjęs Vilniaus 
Ižydas gydytojas Romm’as, artimas rasų ‘kade
tams (konstitucionalistų demokratų partijai), 
bet pats jos prisiimtas Lietuvos vardas ir tarp
tautinė (Vilniaus tautybių) narių sudėtis aiš
kiai rodė jos savarankiškumo siekimą. Jos narių 
— brolių tarpe, be Roemerio, lenkai dar buvo ad
vokatas Vytautas Abramavičius (1920 m. vadina- 
mosioss Vidurio Lietuvos — želigovskinės Vil
niaus lenkų valdžios pirmininkas), advokatas Jo
nas Pilsudskis (Juozo Pilsudskio brolis, vėliau 
Varšuvos finansų ministeris) ir kiti, gudai Jo
nas Luckevičius (tautinio gudų atgimimo vadas, 
Vilniaus gudų muziejaus steigėjas), busimasis 
Lietuvos Respublikos gudų reikalams ministeris 
Siemaška ir kiti.

(Bus daugiau)

I — Naujienos. Chicago, 111. Wednesday, Feb. IS, 1981
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
"Jii nurinko Juos J viet^ kuri hobraUkai vadinama Armageaoir' 

(Apreiškimo 16:16)
• *

29. kitoje pranašingoje stovyloje Roma buvo atvaizdinta gėle-, 
žinėmis blauzdomis; kojos ir jų pirštai perstatė pasidalinusias 
Romos viešpatystes, kaip jos pasirodė įvairiose .Europos valsty
bėse pirm 1914 metų. Regėjime pasirodė akmuo, kuris trenkė 
į stovylos kojas ir sudaužė ją ir sutrynė į dulkes. Danielis aiškino, 
kad tasai akmuo atvaizdino Dievo karalystę, kuri pagaliau pri
pildys visą žemę.

2,520 metų “pagonių laikų” turėjo pasibaigti 1914 melais, ir 
kadangi šitas pranašingasis laikas palietė abudu — žydus ir pa
gonis, kaipo tautas, todėl tam laikui praėjus turėjo įvykti žymios 
permainos, ir tai mes dabar matome. Beveik paskučiausieji 
senosios Romos viešpatystės likučiai jau naikinami — sutrinami 
į dulkes, o tuo tarpu žydų tauta yra atgavusi sau didelę Palestinos 
dalį, ir yra susiorganizavusi sau naują Izraelio valstybę.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL 60632
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VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika Evans
DR. PAUL V. DARGIS 

0Y0YY0JM IR CHIRURGAS 
WeeKhMter Corununity klinika* 

Medicine* direktorių*

ft “Lietuvos Aidai’’
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja
VALANDOS: 3—8 darbo dienpmU ir

T»L: 562-2727 arba 562-2729

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LĖGO* 
3907 Wact 103rd Strwt 

Valanda* pagal sontarim*.

OPTOMETRIST AS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2611 W. 71 St TeL 737-5149
Tikrina akla. Pritaiko akiniu* ii

“contact lender" 
VaL agal cusitarimi. Uždaryta treč.

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

SUSIRINKIMŲ

nemunėje “germanizacija jau 
buvo per toli pažengusi”.

Po 1945 m.,' kai sovietiniai 
okupantai išžudė arba ištrėmė 
beveik visus Mažosios Lietuvos 
gyventojus, tas motyvas nusto
jo prasmės.

1928 m. sausio 29 d. Berlyne 
Lietuvos ministras pirminin- 

. kas, profesorius Augustinas Vol- 
■ demaras ir Vokietijos, Weimaro 
I respublikos užsienio reikalų mi
nistras dr. Gūslav Stresemann 

; pasirašė “Sutartį tarp Lietuvos 
‘ Respublikos ir Vokietijos vals- 
i lybės sienos dalykams sutvar- 
; kyti”. šiąja sutartimi Lietuvos- 
j Vokietijos siena buvo' sutarta ta 
• prasme, kad Mažosios Lietuvos 
: šiaurinė dalis, atseit Klaipėdos 
kraštas buvo pripažinta priklau-iT v • r • i n • j • • n •- iv’ santi Lietuvai, bet pietinė Ma- irlazosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio . žoSiOS dabs (atseit Rytprūsių 

•v* • v • t • J 11 • provincijos šiaurinė pusė, supareisklinas Mažosios Lietuvos klausimu miestais: Karaliaučius, Tilžė, 
j Įsrutis, Gumbinė ir Lt.) buvo 

Rašo dr. JONAS A. STIKLORIUS . pripažnita priklausanti Vokie
tijai. _ i

Pasirašydamas, nežinia ko
kiais sumetimais, šią 1928 m- 
sutartį, prof. Vdldemaras aiš
kiai pakenkė lietuvių tautos as
piracijoms ir siekiams. Taipogi 
prof. Voldemaras tuo prieštara
vo savo veiklai 1919 m. Versa
lio konfetencijos metu, kai jo 
vadovaujama Lietuvos delegaci
ja įsakmiai reikalavo visos Ma
žosios Lietuvis. i I 

Vertinant šios 1928 m. sutar- ? 
ties reikšmę, reikia tačiau pri-

----------------------------------------------- :--------- -» Žemaičių Kultūros klubo eilinis
T A C dTTOTTrrW ’ nar^ susirinkimas įvyks irečiacLeni, 

UTg -LuJVlNAo D£jJLD U IJLo , vasario 18 d., 1 vai. popiet Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Laikas uzsi-

- mokėti nario duoKles. Bus ir vaišės. 
Rožė Didžgalvis, rast.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURG'JA į 
2656 WEST 63rd STREET

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

Rezidencijos teieL: 448-5545

A) Vokietija
Vokiečių pretenzija į Mažąją 

Lietuvą galėtų būti pagrįsta tuo, 
kad jau prieš 700 metų, 1231 m., 
vokiečių kryžiuočių Ordinas 
pradėjo užkariauti prūsų ir že
maičių gyvenamas žemes. Per 
eilę šimtmečių vyko Mažosios 
Lietuvos gyventojų vokietini
mas, pradžioje tik lėtai, tačiau 
vėliau, ypač Bismarko laikais 
(po 1871' m.) jau visai stipriai 
ir sistemingai. Taipogi lietu- i 
viams pakenkė gamtos katastro-' 
fos, kaip pav. didysis maras simi-nti • 
(1709-1711 m.) , išnaikinęs maž-į 
daug pusę visų Mažosios Lietu- į 1939 m. kdvo 23 d. Hitleris, 
vos gyventojų, ir tokiu būdu da- grasindamas didele karinės jė-. 
ves vokiečių valdžiai pro’gos su- Sos persvara, atėmė iš Lietuvos 
stiprinti . krašto kolonizavimą ' Klaipėdos kraštą. Šiuo smurto j 
vokiečiais. j veiksmu Hitleris, žinoma, sulau-!

Po pirmojo pasaulinio karo, I žė tą 1928 m. sutartį. Einant • 
1918 m. Versalyje vyko taikos -tarptautinės teisės principais, 

m. Haagoje (Olandijoj), konferencija. Ten buvo ir Lie- tai reiškia, kad bet kuri vėlesnė j

ORTHOFEOAS-P50TE2JSTAS
Aparatai - Protezai. Med. han- 
iažai. Speciali p*««ibs PZDiMMc 

r <Arch Support?) ir L t

Gen. T. Daukanto į Oru šauliu kuo
pos nariy visuotinis-metinis susirin
kimas įvyks š.m. vasario mėn. 22 d. 
2 vai. popiet Vyčių salėje. Susirinki
mo metu gus peržvelgta praeitų metų' 
velkio, prisaikdinti nauji nariai ir 
nustatytos kuopos veiklos gairės 
1981-siems metams. Visiems kuopos 
nariams susirinkime dalyvavimas 
yra būtinas. Po susirinkimo — už
kandžiai. E. V.

Tokiu būdu Vytautas Didysis 
padalino lietuvių tautą į dvi da
lis: vieną, vakaruose, mažesnią
ja, (iš čia ir pavadinimas “Ma
žoji Lietuva”), kurioje gyvento
jai lietuviai buvo evangelikų 
liuteronų. tikybos ir gyveno vo
kiečių kultūros įtakoje, o kitą, 
rytuose, didesniąją, kurioje gy
ventojai lietuviai buvo R. kata
likų tikybos ir gyveno lenkų kul
tūros įtakoje.

Susipratę lietuviai tačiau jau 
seniai siekė šį skirtumą panai
kinti. Dar prieš nepriklausomos 
valstybės atstatymą, lietuvių 
seimai arba konferencijos vyko 
šiose vietose:

11)05
1914 

lyne,
1916
1916

miestuose (Šveicarijoje),
1917 m. Petrapilyje ir Voro

neže (Rusijoje);
(Švedijoje).

Visomis šiomis ir taipogi ki
tomis progomis susirinkę lietu
viai priėmė nutarimus ir rezo- 

i Uncijas, reikalaujančius autono
mijos, o vėliau laisvės “visai et
nografinei Lietuvai”, ir visiems 
buvo aišku, kad vartojant šį iš
sireiškimą- buvo turėta galvoje 
ir Didžioji, ir Mažoji Lietuva.
III. Mažoji Lietuva kaimyninių 

valstybių atžvilgiu
Valstybių, kurios galėtų turėti 

pretenzijų į Mažąją Lietuvą, yra 
trys: Vokietija, Lenkija, Sovie
tų Sąjunga- Jų situacijos yra 
skirtingos ir dėl to apie kiek
vieną jų tenka kalbėti atskirai.

ir 1917 m. Vilniuje, 
m. Chicagoje ir Brook-

m. Bern ir Lausanne

050 W«ct 63rd Stw Cileaa*. KL666Ž!
T»l*f.: PRac^act

MŪSŲ VIENYBĖ IR TAUTOS 
LAISVINIMO DARBAS

T

DR. G K. BOBELIS

5025 CENTRAL AVK 
St. Petersburg, Fla. 3371S.

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apd raudi 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Atkelta iš 4 psi.
j stabdyta tautininkų anti vilkinė 
1 akcija ir likviduoti jų suorga- 
| nizuotieji Vlikui ir jo padali
niams analogiški steigmenys 
(LNT ir LNF).

3) Turi būti sustabdyta tauti
ninkų akcija prieš Vliką, Tautos 

C Fondą ir jiems nepritariančius 
? visuomenės veikėjus.

Tautininkams pasirinkus 
separatizmo kelią,

visos lietuvių demokratinės gru- 
Į pės turėtų sustiprinti savo vie- 
t nybę ir sugriežtinti kovą su 
pražūtingu mūsų jėgų skaldymu 

\ tautos laisvinimo darbe-

tuvos valstybės delegacija, va-Vokietijos vyriausybė jau nebe- 
‘ dovaujama užsienio reikalų mi
nistro, profesoriaus Augustino’

Stockholme Voldemaro, kuri ryžtingai ir 
‘ stipriai reikalavo,, kad visa Ma
žoji Lietuva būtų atskirta nuo 
Vokietijos ir atiduota Lietuvai. 
Alij antai tačiau Lietuvos dele
gacijos reikalavimo nepatenki
no- Versalio taikos sutarties 99 
straipsniu, jie nuo Vokietijos 
atskyrė ne visą Mažąją Lietuvą, 
bet tik jdš dalį dešiniajame, 
šiauriniame Nemuno krante, 
kuri buvo pavadinta Klaipėdos 
kraštu. Ali jautai šį tik dalinį 
Lietuvos reikalavimo patenkini
mą teisino tuo, kad likusioje Ma
žosios Lietuvos dalyje — piet-

gali, remdamasi ta 1928 m- su
tartimi, .užginčyti teisę Lietuvai 
reikalauti Mažosios Lietuvos. 
1928 m. sutartis, Hitlerio sulau
žyta, Lietuvos jau nebesaisto.

1939 m. pradėjęs totalinį ka-. 
rą, Hitleris jį 1945 m. totaliniai 
pralaimėjo. Dalis kainos, kurią 
Vokietija turėjo sumokėti už šį , 
pralaimėjimą, buvo netekimas Į 
didelių teritorijų Vokietijos ry- j 
tinėje dalyje, jų tarpe ir Mažo- 4 
sios Lietuvos; Dėl to ir Vakarų 
Vokietija, bent ligi šiol, oficia
liai 
vos grąžinimo klausimo.

nėra kėlusi Mažosios Lietu-

(Bus daugiau)

J

Apdraustas perkrausimai 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

Reikia tik josios visiems no
rėti. Reikia visiems Įsitikinti, 
kad ypač tautos laisvinimo dar
bas negalimas, dirbant jį susi* 
skaldžius.

Jei į pogrindį prieš natinę ti- 
oniją susijungė visos vokiečių 

idilinės grupės (išskyrus tik 
komunistus), jei į rezistencinį 
sąjūdį prieš vokiečius okupan
tus sus.telkė visos prancūzų po-

BRONEI PANGONIENEI 
mirus,

mielam jos vyrui Stasiui ir artimoms giminėms - - 
skausmo valandoj, reiškiame gilią užuojautą.

JONAS ir REGINA SMAILYS 
(Omaha, Nebraska)

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 IciL A. M.

Lietuvi? 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 
Felef.: HEmlock 4-2413

T159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

Butinas aukų vajaus Tautos 
Fondui pagyvinimas

Tie, kurie iš bendro fronto iš
siskiria, turi būti išryškinti, o 
bendrose eilėse kovojantieji už 
tautos laisvę turi būti stipres
niais ryšiais apjungti. Renkant litinės grupės, įskaitant net ko- 
aukas Vasario 16 proga, šie du i munistus (sic!), tai kaip negali* 
frontai išryškės. ) me su Įlipti į vieną tautos lais

vinimo organizaciją mes, lietu
viai, ir mūsų grupės, kurios 
deolcgiškai yra daug viena ki

lai artini ssnėsTJ
Tešviečia ir tepamoko mus 

mūsų kenčiančių brolių vieiiy- 
bės ir solidarumo pavy zdys, pa
siekiąs mus savo spinduliu iš tė
vynės ir Sibiro tundrų-

Nesigaiiėkimė nieko 
nybei atstatyti

Nei darbo, nei lėšų, 
kito. Meskime į šalį ir
nes ambicijas. Tautos interesas 
to reikalauja.

Vienyte galima

vie

konei 
asmeni-

$

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštės automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
>

GAIDAS--DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-6440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

POCIUI

(R) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VADOVYBĖ

(R) Lietuvių Bendruomenės St. Petersburg, Fla-, 
Apylinkės Pirmininkui

mirus,
jo ŽMONĄ bei kilus artimuosius nuoširdžiai aužjau- 
čianic ir su tos Apylinkės Valdyba bei visais Apylinkės 
nariais kartu liūdime.

PETRUI
§taiga

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagoc
Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 
Asociali jo*

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LJTUANICA AVĖ. TeL; YArd* 7-34ui

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Ave^ Cicero, 111. Tel: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayetU 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YArds 7-113S - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hill*, I1L 974-441C

*354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

I*
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Mykolo Pranevičiaus žodis lietuviams
(Chicagos Lietuvių Tarybos 
vicepirni. M. Pranevičiaus 
pranešimas, skaitytas per S-

Barčus radijo stotį Vasario 
šešioliktosios pruga)

Gerbiamieji Chicagos lietuviai!
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šiemet ALTas ruošia Vasario 
16-osios minėjimą.

Pavartę Amerikos Lietuvių 
Tarybos statutą, 3 paragrafe 
randame (cituoju): “Kovoti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo jos istoriškai etnogra 
finėse sienose su reikalingais 
geografiniais ir etnografiniais 
korektyva is; dėti visas pastan
gas, kad būtų sustabdytas lie
tuvių tautos naikinimas, trėmi
mai; rusifikacija, siekti, kad 
būlų grąžinti iš vergų stovyklų 
ištremtieji”. Ketvirtas paragra- 
gas skamba šitaip (cituoju): 
“Teikti pagalbą Lietuvos žmo
nėms jų kovoje dėl laisvės ir 
globoti pabėgusius nuo prie
spaudos ar ištremtus jos pilie
čius”.

Kaip matome, ALTo tikslai 
yra labai plačios apimties. Jų 
įgyvendinimas reikalauja iš mū 
su kieto’ darbo ir pasiaukojimo. 
Nemažai tu dalyku ALTas yra 
atlikęs: padėjo suorganizuoti 
Kersteno komitetą; ALTo pa
stangomis ir rūpesčiu pavyko 
aptvarkyti mūsų atstovybių fi
nansinius reikalus; ALTas su
rinko ir paruošė doku men taci 
ją, liečiančią okupuotą Lię.tuvą, 
ir Madrido konferencijoje :čją

— Austos Saulių kuopa, Mia-

elid, Ohio, ponia Lueille Samon, 
ponia L. Vaitonis ir Jonas No- 
ayk iš Marquette Parko, Titas} 
Briškaitis iš Melrose Parko, A. I 
ir F. Galdikas iš Brentwood, i
Cal., Pranas Dovydaitis iš Losi

mi‘, Fla., paskyrė Naujienų para-J Angeles, ir Pranas Žilėnas iš Ar-! v. . _ . .- oon . . ; . \ I -j -TA-i • - • « zio, ruošiasi išvykai imai $20 auką ir ją atsiuntė per Į vida. Que. Dėkui visoms ir vi-i ’ J
ponią O. ? šilas. Dėkui valdybai
ir visiem^ tos kuopos nariams.

i L-— Portia Teklė Glaveckas iš 
Marquettb Parko tapo Naujienų 
skaitytoja, užsisakydama jas pu
sei metų. Ji taip pat atsiuntė 
dolerį Naujienų paramai, tapda
ma jų rėmėja. Dėkui.

— Dėkui Stasiui Juškui iš 
Brighton Parko už ankstyvą pre
numeratos pratęsimą ir už $15 
auką. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams ir 
įteikusiam penkinę už kalendo
rių, bet pavardės prašiusiam ne
skelbti. • $

— Michalina Baronienė, dabar 
gyvenanti McLean. Va.; išvyko 
žiemos pabaigai į Orange City, 
Floridoje. Jos dukra Milda jai 
užsakė Naujienas. M. Baronienė 
yra buvusio redaktoriaus Barono 
našlė ir Naujienų direktorė.

— Sol. Roma Mastienė dai
nuos Miami Lietuvių klube ko
vo 1 d. 3 vai. popiet. Jai akom
panuos pianistė Danutė Liaug- 
minienė.

— Vytautas Januskis, Cleve
land, Ohio, pratęsdamas prenu-! 
meratą, atsiuntė $10 auką. Po S5 j 
atsiuntė: Petras Vaiginis iš Eu-

I hey call it 
“The Overnight Wonderi

A for constipation. e
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder’ Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the 
back on the bright side. Comfortably! It’s, 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Fx-Lax" Pills. That’s right— pills from 
EX Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

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

tojo, visuomenės veikėjo ii rašytojo atsiminimus.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

madienį Chicagos Lietuvių Ta
rybos suruoštame Vasario šešio
liktosios sukaktuviniame minė
jime surinkta $13,000. čia įeina 
įžangos $2 mokestis ir aukoms.

Iš įžanginio mokesčio mokės 
nuomą už salę ir kitas išlaidas, 
o visos aukos bus pasiųstos į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
centrą.

Buvo atlindęs vienuolis su 
dviem dėžėm aukų rinkti, bet 
jam buvo pasakyta, kad niekam 
neleidžiama Vasario 16-tos su
kakties minėjimo metu aukų 
rinkti. Visos aukds skiriamos 
tiktai Lietuvos laisvės kovai 
vesti.

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

susirūpinimą--------------------------------------- $8.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais ... .......  $4.00
Minkštais viršeliais, tik ____________ $3.00

Dr. A- J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ $2.00

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu CratemaUnė or- 
?anr^cija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus-

SLA — atlieka kultūriniu* darbus, £elb*ti Ir kitiems, kurie turo 
darbus dirba.

SLA — Išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MHJJONUS doleriu 
apdraudę <<avo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA ndeiko pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.• *

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
f Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

KLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
11,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopxri vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėa 
J savo apylinkės SLA kuopu reikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA jstrašyti-

Galite kreiptis Ir tiesiai Į SLA Centrą:

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

W W. 30th St.
TH. (Ill) 543-H1I

— Illinois respublikonų pir
mininkas Don W. Adams pa
kviestas į partijos vykdomąjį 
komitetą ir paskirtas darbų ko
ordinatoriumi.

TAISOMA KLAIDA
Š-m. vasario mėn. 17 d. Nau

jienų pirmame puslapy, spaus
dinant Vasario 16-osios aprašy
mą, buvo pažymėta, kad minė
jime įnešta 10 vėliavų, o turėjo 
būti — 10 vėliavų. N. R.

• Kvailiai visada žada nuo 
rytojaus pradėti naują gyveni
mą. (Paul Varlaine)

j U kė a 1’1' n ka mums delegaci
joms. Dab^r rūpinasi musų at
stovybių tęstinumo reikalais.

Pasižiūrėję į praeitį ir paly
ginę ją su dabartimi, matome, 
kad mūsų visuomeninėje veik
loje atsirado nedarnumo. Dalis 
mūsų tautiečių pradėjo vystyti 
ir plėsti veiklą prieš Amerikos 
Lietuvių Tarybą, užmiršdami, 
kad lik ALTo dėka mes čia 
esame. Kokiais motyvais ir ku-^ 
riuo tikslu lai daroma, atrodo, 
tik jizms patiems tai žinoma- I

Vasario 1 (tosios minėjime 
surinktos aukos būdavo skiria-J 
.mus tik ALTui. Jau kuris laikas 
į šias aukas pradėjo reikšti pre
tenzijų ir Lietuvių Bendruo
menė. Pastaroji turėtų atsimin
ti, kad ALTas tik kartą metuo
se, l.y. Vasario 1 (Josios minėji
me, renka aukas IJeluvos lais
vinimo reikalams, tuo tarpu 
Lietuvių Bendruomenė turi iš
tisus metus rinkti aukas sa
viems reikalams.

Nepaisymas susitarimais nu
statytos tvarkos įneša tik nesu
sipratimus ir nesugyvenimą lie
tuvių tarpe ir kenkia vedamai 
laisvinimo kovai.

Turėdama tai galvoje, Chiea- 
gos Lietuvių Taryba kviečia vi
sus lietuvius suglausti savo eiles, 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti

Standard Federal Taupymo ir Skolinimo Bendrovės pre
zidentas ir Tarybos pirmininkas Justinas Mackevičius Jr. 
pranešė apie bendrovės finansinę padėtį praeitais metais- 
1980 m. pabaigoje bendrovės kapitalas pasiekė rekordinę 
$542,801,777.38 sumą. Įnašai padidėjo virš 46 milijc’nų 
dolerių, gi atsargos pasiekė virš $32 milijonų. Bendrovėje 
yra virš 80,000 taupytojų, jiems išmokėta $36,639,935 pa
lūkanų, duota virš $53 milijonų paskolų. Praeitą rudenį 
Oak Lawn, Ill., atidarytas dešimtas bendrovės skyrius.

Vasario 16-c’sios minėjime ir
kuo gausesnė auka paremti 
Amerikos Lietuvių Tarybos ve
damą kovą už Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą.!

dokumentų ir fotografijų paro
da, kuri tęsis iki kovo 30 d.

— Rice aukšt. mokykla Čika
gos pietvakariuose paskelbė gar
bės mokinių sąrašą. Tarp kitų 
jame yra: Darius ir Audrius Po- 
likaitis, Giedrius ir Algirdas So- 
donis, Jonas Eringis, Edvardas 
Kibartas, Danielius Trucksis ir 
Andrius Sūnaitis.

— Detroito Jaunimo ansamb
lis, vadovaujamas muz. St. Sli-

Čikagą ir
Jaunimo centre parodys “Sek
minių vainiką” kovo 21 dieną. 
Koncertą ruošia BALFo Čika
gos skyrius.

— Alice Sirevičiūtė yra garbės 
mokinė Lourdes aukštesnėje 
mokykloje.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyks vasa
rio mėn. 20 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak. parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Ave. Susi

— Balzako Lietuvių Kultūros 
muziejus minės Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą vasa
rio 22 d. 4 vai. popiet. Kalbės
konsulė Juzė Daužvardienė. mu
zikinę programą atliks Linda 
Ruzgas, bus užkandžiai. Ta pro
ga atidaroma nepriklausomybės

SIUNTINIAI Į LIETUVA * * f

MAKUA N0REIKIEN2 f

WM VvM SMi St, Iii. 60623 s TzL WA į
Didelir ptalrinkimo geroj rūfia? {vtiriu prekinį. g

KAISTAS Ii EUROPOS SANDSLIŲ I

J SIUNTĖJAI I LIETIMĄ i
B | J

Cosmos Parcels Express Corp. * 
į 21ARQUETTE GIFT PARCELS SERYIC3 i

morning, you’re

S5«I W. I Hi SC, Chicago, HL <5062K — Tel. WA J-I7J7 j 
V. V A L A N T I N A 3 1

darė svarbių reikalų aptarti, to
dėl visus prašome dalyvauti. 
Bus trumpai paminėta Lietuvos 
nepriklauso’mybės atkūrimo die
na — Vasario l&-oji. Po susirin
kimo bus užkandžiai.

Stasys Patlaba
— Viktoras Šimaitis pildo 

INCOME TAX Šimaitis Realty 
Įstaigoje, 2951 W. 63rd Street. 
Darbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba 
763-0337. (Pr.)

i
— švento Rašto Tyrinėtojai 

duoda veltui kietais viršeliais 
įrištą knygą apie Šventąjį Rarš-; 
tą. Pirmi atėjusieji į Naujienas 
galės gauti: 1) “Amžių planą”, 
374 psl., vardų rodyklės, arba 
2) “Kasdieninė dangiškoji ma-j 
na”, 200 psl., kasdieniniai pa
mokymai, arba 3) “Laikas pri
siartino”, 358 psl.

Knygas veltui gaus pirmi at
ėjusieji. Kas norės daugiau šios 
rūšies knygų. tai prašomą 
kreiptis į šv. Rašto Tyrinėtojus,

5421 S- Mozart Ave., Chicago, 
IL 60632. (Pr.)

— JAV LB (R) Apylinkės 
visut tlnis narių susirinkimas 
įvyks š.m. vasario mėn. 22 d. 
11:15 vai. ryte’ šv. Antano pa
rapijos salėje, 19th Ct. — 15th 
St. kampas, Cicero, 111. Maloniai 
kviečiame vlšus susirinkime

lemi — Fardavlmui . Nimal, Žemi — Pardtvlmvrf 
ESTATE FOR SALI J REAL ESTAT1 FOR SALS

dalyvauti. Valdyba

LIET. SPAUDOS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubas š.m- vasario 6 d. turėjo 
mėnesinį susirinkimą, kurį pra
vedė pirm. Antanas Pleškys. Da
lyviai buvo geroje nuotaikoje, 
buvo diskutuojami įvairūs klau
simai ir sumanymai. Nutarta pa
aukoti $25 Sibiro tremtinio Jono 
Kreivėno leidžiamai knygai Mir
ties lageriuose ir tremty. Taip 
pat nutarta, Vasario 16 proga, 
paaukoti $25 ALTai paremti — 
pavergtai Lietuvai išlaisvinti. |

Liet. Spaudos klubas smerkė 
LB-nę už jos kepurės kaišiojimą

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. >

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 4

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cermak Hoad Chicago, Ill. Tel. Vlrginiz 7-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 1

• NOTARIATA’S • VERTIMAI.

yiSXJ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA p

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY \
INCOME TAX SERVICE , 

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

per Vasario 16-os šventės minė
jimus ir sau renkant pinigus, tuo 
silpninant ALTos veiklą, ir tuo 
keliant tarp lietuvių nesantaiką.

Be to, nutarta išleisti Antano 
Pleškio brošiūrą “BALFo, ALTo 
ir VLIKo niekinimas”. i

Sekantis susirinkimas įvyks
kovo 6 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
Sodyboje, 6515 S. California 
Avenue, Chicago.

Antanas Marma

DETROITE PAMINĖTA LIE- • 
TUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ •

DETROITAS, Mieli. — Pra-ĮI 
eita sekmadieni, vasario 15 d.,!.-T .7 1
Detroite buvo gražiai paminėta j 
Lietuvos nepriklausomybės 63 j 
metų sukaktis, — pranešė tele-
fobu Saulius šimoliūnas.

Prisirinko pilna salė, virš 400 
žmonių. Pagrindinę kalbą pasa
kė JAV senatorius Carl Levin. 
Jis pastebėjo, kad jo žmona ir 
josios tėvai gyveno Lietuvoje. 
Jie labai gražiai prisimena gy
venimą nepriklausomoje Lietu
voje.

Senatorius Levin pareiškė, 
kad lietuviams yra vilties at
gauti laisvę ir nepriklausomybę
rusų pavergtai Lietuvai. Jis pa
tarė Amerikos lietuviams ko
voti už nepriklausomą Lietuvą.

— Kol Amerikoje bus lietuvių, 
kurie ryšis kovoti už laisvą, ne
priklausomą ir demokratinę 
Lietuvą, tol bus vilties Lietuvą 
išlaisvinti, — pasakė sen. Levin. 
— Kol aš būsiu Senate, tai žino
kite, kad aš būsiu su tais lietu
viais, kurie kovos už nepriklau
somą Lietuvą.

CHICAGO.JE SURINKO $13,000
CHICAGO, ID.— Praeitą sek-

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tas 

2951 West 63rd Street 
Tek 436-7878 arba 839-5568

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTS

Tuo reikalu jums gaii daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 

: paruoštą — teisėjo Alphonse 
: WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’-' 

■‘išleista knyga su legališkomis 
; formomis.
I Knyga su form on tw gauna- 
; ma Naujienų administracijoje 
; 1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina 53.00.

II---------------------------------

Atsiusta paminėti
i
i © NAUJOJI VILTIS, 13 nr., 
120 pusi. Leidžia Korp! Neo- 
Lithuania ir Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga. Vyr. redakto
rius dr. Jonas Balys, technikinis 
redakt. Jonas P. Palukaitis. Lei
dėjų tarybą sudaro Teodoras 
Blinstrubas (pirm.), Jonas Jur
kūnas, Bronius Kasakaitis ir 

.Mečys Valiukėnas, šiame nu
meryje telpa įdomūs straipsniai 
bei studijos: Alberto Geručio’, 
Zenono Ivinskio ir Jono Balio.
Gausi naujų knygų apžvalga, 
įdomus skyrius Spaudoje ir gy
venime, taip pat Namie ir sve
tur. Kainuoja $4. Kreiptis į ad
ministratorių Bronių Kasakaifį, 
7150 So. Spaulding Ave., Chi
cago, IL 60629.

* * #
@ SPEAK UP, nr. 1, politinio 

ir ekonominio realizmo' mėnesi
nis laikraštis anglų kalba. Lei
džia ir redaguoja Giliaras Urbo
nas. Tai vienintelis pasaulyje 
prieškomunistinis leikraštrs su 
plačia informacija apie komu
nizmą ir jo įtaką kai kuriose, 
net religinėse, organizacijose- 
Jį turėtų remti ir prenumeruoti 
visi pavergtų tautų kilmės as
menys, o nešūkauti apie infor
macijos stoką. Melams kainuo
ja $10. Rašyti: Speak Up, Box 
272, Station B, Tcfronto,' Ont., 
Canada, M5T 2W2.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

-r,1,- -r - ,, r

B—fa—■  .............. .. ......M—'

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURA I T I S 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775
n -----------

GENERAL REMODELING
® Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce- 
“ mento laiptai, porčiai, stogai . 

ir visa kita.
FETINGIS CONSTRUCTION 

7152 So. K?dzie Avenu# 
Tel. 776-8505

f DAŽYMAS IR REMODE- 
L1AV1MAS

• Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Is lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman A.venut 
Tel. 523-0383

A. TVBRAS
Laikrodžiai Ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymai 
2646 West 6^h Street 
Tel. REBubHc 7-1941 

v... -----—-------------- ------ --------*

------------------------------------------------------------1

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenuę, 

Chicago, III. 60G32. Tel. YA 7-59S0
I I

_/

M. ž I M X U I
Public

IWCOME TAX SERVIC1
42S9 S. Maplewood. T«I. 254-745* 
T«:p pat daromi vertimai, giminiu 
Iškviatimal, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokį blankai.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000 
\J

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: quo 9 vaL ryte 
Ud 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

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

T<£ 770-5162 arba 776-516J
2649 West.63rd Street

Chicago, DI- 60621

8 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, February 18, 1981




