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PREZIDENTAS LAUKIA 
PUBLIKOS PRITARIMO

SANTA BARBARA. — Pre
zidentas, paskelbęs savo naują 
krašto ekonominę politiką dėl 
biudžeto ir mokesčių sumažini
mo, išvyko keturioms dienoms 
atostogų į Kaliforniją, čia suti
kusiems žmonėms jis pažadėjo, 
kad Kaliforniją lankys regulia
riai. Kadangi jis jau pasidarė 
“vašingtonietis”, tai čia jam 
dėl Kalifornijos saulės sunku ir 
akis praverti.

Prezidentas tikras, kad žmo
nės pritars jo ekonominei politi
kai. Jis tiki, kad Kongresas su
tiks sumažinti dabartinį biudže
tą 41 bil. dolerių suma ir su
mažins asmeninius mokesčius 
per tris metus, pradedant š.pi. 
liepos mėn. 1 d.

Spaudos sekretorė K? Small 
pranešė, kad po prezidento kal
bos Kongrese, Baltucise Rūmuo
se gauta 1,253 lelef. pareiški
mai. Iš jų 1,083 buvo pritarian
tieji prez. kalbai. Gauta 926 te
legramos, pasisakančids už pre
zidento kajbą ir 7 — prieš.

Prezidento patarčiai mano, 
kad nebus greito sprendimo dėl 
grūdų embargo Rusijai.

Sveikatos seki*. Richard 
Schweiker mano, kad jei Kon
gresas nesiims reikiamų žygių, 
tai Social Security J983 metais 
atsidurs bankrote.? į Ą 1

Prezidentas Kongresui pasiū
lė 83 įvairius biudžeto jpakęiti- 
mus. Kongreso' vadus J pfąšė, 
kad jie padarytų spreiSJimąk/in 
a few months”. Dabafc.xnsii lau
kia kaip pasielgs Kongreso na
riai — kiek prezidentd pąsįūly- 
mų Senatas ir Atstovų.Rūmai 
priims, patvirtins. ‘

REAGANO EKONOMINE POLITIKA
LAIKOMA SVARBIU DALYKU, KAD JIS PILDO 

SAVO DUOTUS PAŽADUS

Praeitą sekmadienį Marijos aukšt. mokyklos salėje įvyko Vasario?šejpoliktos:os sukakties minėjimas. Salė buvo pilna 
čikagiečių. Čia matome fotografo Martyno Nagio vykusiai trauktą paveikslą, rodantį dalį gausių to minėjimo dalyvių.

ALTO VALDYBOS ATSTOVAI 
WASHINGTONE.

Vaičiulaitis, Ameri-

SIjSTABDYTI RUSU PARAMA SALVA
DORO KAIRIŲJŲ PARTIZANAMS 

SENATORIAUS C. PERCY MINTYS, PAREIKŠTOS
. - WASHINGTONO

WASHINGTON.— Visos rim
tos priemonės turi būti panau
dotos sustabdymui rusų ginklų 
siuntinio Salvadoro kairiesiems 
partizanams, pareiškė . senato
rius Charles Percy, neišskiriant 
net ir blokados.

ŽURNALISTAMS

IRANAS IŠLEIDŽIA ANGLŲ 
MISIJONTERIUŠ *

TEHERANAS. — Trys<anglų 
misijonieriai ebusįišleisti iš. Ira
no, nes jų apkaltinimas “šni
pais” buvo klaidingai padary
tas, būk, jį sufabrikavęs katali
kų misijos Irane tarnautojas. 
Misijonieriai buvo areštuoti rug- 
piūičo mėnesį. Išleidžiami yra: 
Jean Waddel, 58 metų misijos 
sekretorė, ir dr. John Coleman 
su žmcfna.

Kartu su jais išleidžiamas ir 
anglų prekybininkas Andrew 
Pyke.

AI.Tb valdyfibs' x^cepirmimn- minėjime; ir Lietuvos vardas ir 
kai — dr.1 Jonas Valaitis ir Teo- ( reikalai buvo labai gerai iškelti.
doras Blinstrubas lankėsi Wash- Minėjime, be šių minėtų, dar da- 
ingtone. Pirmadienį, vasario lyvavo A.
mėn. 16 d., aplankė VLIKą. Tą kos Balso lietuvių skyriaus di-
pačiąįįĮ^ną- dr. Jonas Vąj^itis,ira rektofrasW-Tetrutis ir ALTo a.t-
Teodcrras Blinstrubas b^^^--'.^|as'i'W%sįringtone dr. Jonas 
nist. ,StašicŪ:Bžt^fop palivi^^^KGenys.;
Vasario 16-osios ?Bįnėjimą Lie-' ALTo atstovai —dr. L. Kriau- 
tuvoą pasiuntinybėjeįŲe Įvairių čeliūnsįš;.T. Blinstrubas ir dr. J.
valslybių?dipl. korpušp. svečių, * Gejyys, po minėjimo, turėjo pro

gas aplankyti eilę kongresmanų.
i Edward Der- 

winski įteikė 5-tą ir 6-tą tomą 
Encyclopedia Lituanica. Pir
mieji keturi tomai ALTo jam 
buvo įteikti anksčiau.

Vėliau šie ALTo atstovai ap- Mes. negalime toleruoti slapto 
lankė Lietuvos pasiuntinybę, kur ginklų siuntimo partizanams, 
turėjo pasikalbėjimą su minis-1 nes tai vyksta lyg mūsų kieme.

; teriu Stasiu Baėkiu Lietuvos Tai 
reikalais

WASHINGTON AS— Pirmos 
klasės laiškų persiuntimas da
bar kainuos 18 centų. Gautas 
sutikimas ir atvirukų persiun
timo kainą pakelti iki 10c.

KALENDORĖLIS

dalyvavo kongresmanaifV Vals
tybės dep^ttamentp.. parė^ūįiąi Kongresmanui 
ir Washingtbno lietuviškų orga- 
nizacijų'* atstovai. Ą :

Antradienį, vasario '17 d., 
JAV Senate'įvyko senatoriaus: 
Charlės:- Percy? suorganizuotas' 
Lietuvos' nepriklaušcjnyliės mi-' 
nėjimas. Sen. Percy, šiuometi-' 
nis Senato užsienio komiteto 
pirmininkas, pasakė labaiįturi-Į 
ningą ir nuoširdžią kalbą.

Šiame minėjime, be dr. Jono 
Valaičio ir Teodoro Blinstrubo, i 
taip pat dalyvavo ministeris Sla-1 
sys Bačkis, VLIKo vicepirmi-, 
ninkas dr. Jonas Balys, Ameri-. 
kos Balso lietuvių skyriaus di
rektorius Alfonsas Petrulis.. ,
VLIKo sekretorė p. Margarita turėtas bet kokios Amerikcfe 
Samatienė ir ALTo atstovas korporacijos.
Washington dr. Jonas Genvs.l Pirmą kartą nuo 1956 metų, 
Po minėjimo, dr. Jonas Valai-; •«<> F^do bendrovė turi meti- 
tis, Teodoras Blinstrubas ir dr.' nius nuostolius. 1979 metais ji 
Jonas Genys buvo priimti Denio-! turėjo 1.2 bil. dokr.ų pelno, 
kratų senatoriaus Alan Dixon 
ofise‘ ! Los Angeles federalinis

grand jury tiria apie nelegaliai
Po apsilankynio Senate, ALTo siunčiamus įvairius technikos 

atstovai apsilankė Amerikos; įrengimus ir kompiuterius j Ru- 
Balso lietuvių skyriuje, kur bu- • gjja jr komunistinius kraš- 
vo nuoširdžiai priimti Alfonso* tus prt^ buvo siunčiamos į

. v • 1 A • 1 •__ U

.. a _x < v ; <
(ALTo Informacija)

TriDžIULIS. FORDO BEND
ROVĖS NUOSTOLIS

DETROIT. — Ford Motor 
bendrovė 1980 metais turėjo 
1.55 bilijono dolerių nuostolio. 
Tai rekordinis nuostolis, bet ka-

PetručK kitų tos įstaigos tar- , vakarų Vokietiją, o iš ten į Ru-

Vasario 21: Eleonora, Felik
sas, Žaigona, Kęstutis, Ger- 
tautas. i

Vasario 22: Margarita, Vėjū- 
nė, Gintautė, Daumantas, Kan- 
tigirdis.

Vasario 23: Polikarpas, Da
mijonas, Gindė, Santara, Almis.

Saulė teka 38, leidžiasi 5:32. 
Oras debesuotas, malonu*.

nautoju ir kur įrekordavo savo sįja Manoma, kad dalis prekių 
kalbas į Lietuvą.

Trečiadienį, vasario 18 d., 
ALTo vicepirmininkai — dr. 
Leonas Kriaučeliūnas ir Teodo
ras Blinstrubas dalyvavo Atsto
vų Rūmuose suruoštame Lietu
vos Nepriklausomy'bės minėji t teto pirmininkas, parc.škė pa- 
me, kurį globojo kongresmanas garbą Pabaltijo piliečiams,- ne- 
Frank Annunzio. Atstovų Bū- nustojantienis vilties išsilais- 
muose maldą sukalbėjo kun.' vinti iš vergijos, ir jis meldžiasi, 
Leonardas Andriekus. Ištisa eilė kad “pabaltiečių viltys vieną 
kongresmanų padarė pareiški- dieną realizuotųsi“. 
mus 
daug

buvo pirkta, o kita dalis 
' vogta.

WASHINGTONAS, vas. 17 d. 
Senatorius Charles II. Percy 

L, III.), Senato užsienio komi-

Lietuvoa reikalu, 
žmonių; dalyvavo

Labai | Visą jo kalbą įdėsime sekan- 
šiame-‘Ž>iarne Natųfenų numaryją/į

Sovietų Sąjungos pulkininkas 
mirė, bombai sprogus jo auto
mobilyje, praneša du italų laik- 

. raščiai. Jie spekuliuoja, kad tai 
įgalėjo' padalyti: ukrainiečiai, 
! musulmonai, o gal ir anarchis- 
! tai. šią žinią pranešė italų laik- 
Jraščiai: La Stampa iš Torino ir 
; Corriere della Sera iš Milano. 
; The Corriere korespondentas ra- 
į šo, kad pulkininko automobilis 
buvo pastatytas prie KGB vyr. 
būstinės, kai pasiuntinys atnešė 

i ir įteikė automobilio šoferiui 
j ryšulį. Po’ kelių minučių pulki 

------ ninkas išėjo iš KGB būstinės, ly 
[ dimas dar vieno asmens. Pulki 
ninkui atidarant ryšulį, įvyki 
sprogimas, kuris sunaikino 
tomobilį ir jame esančius...

POPIEŽIAUS VIZITAS 
FILIPINUOSE

Be to, reiktų panaudoti grū
dų ir kitų koncesijų nutrauki
mą Soyietų Rusijai, kol ji su
stabdys kišimąsi į to' krašto vi-1 todėl popiežius visą laiką pąsi- 
daus reikalus, — pridėjo sena-1 l‘Ro aerodrome.

Senato užsienio Į 300,000 žmonių,
sutikti popiežių, turėjo praeiti 
pro metalo kontrolės vartus, 
įmonės pradėjo rinktis 18 va
landų prieš popiežiui atvyks
tant.

Savo kalboje popiežius gri<žr^;yj-^i9,3a*sy^I^ms- 
tai pasisakė prieš abortus, prieš į 
dirbtina gimimu kontrolę ir 
prieš skyrybas. Patarė krikščio
nims ir musulmonams baigti 

• j karą, kuris jau pareikalavd 
60,000 aukų.

torius Percy, 
reikalų komiteto pirmininkas. —

au

PRASIDĖS AUTOMO
BILIŲ PARODA

Automobilių paroda Čikagoj 
. prasidės šiandien, vasario 21 d 
H1 vaL ryto McCormick salės i Jir tesis devynias dienas. Bus iš
• statyta virš 7(10 automobilių i 

iš 
ši1

DAVAO, Filipinai. —- Popie
žius Jonas Paulius II, laųkyda-r 
masks Filipinuose, sustojo ir 
Davao saloje. Skaitoma, kad tas kraštu 
sustojimas buvo labai rizikin-.
gas, nes čia dominuoja musui-1 Xletinėje automobilių pramo 
monų ir komunistų partizanai, n^jė yra daug naujovių, kuriu

yra vėžys, kuris veda į 
suirutę. Jeigu nedarysime nieko 
dabar, tai vėliau jau bus per- 
vėlu. Šioje vietoje turi būti nu
statyta riba, — pridėjo sena
torius.

Pasiremdamas oro' satelitų 
duotais nurodymais, senatorius 
apkaltino rusus naudojant Sal
vadoro kaimynus, kaip Nikarag
va, kuri persiunčia rusų prista
tytus ginklus kairiųjų partiza
nams.

Be grūdų suvaržymo, senato
rius pridėjo, kad reikėtų jiems 
priminti, kad jiems reikia ir 
vamzdžių ir kitų reikmenų pra- 
vedimui natūralinių dujų iš Si
biro.

Senatorius nemano, jog rėmi
mas dabartinės Salvadoro val
džios yra rėmimas nepopuliarios 
chuntos. Žinoma, jos populiaru
mas padidėtų, pagerinant žmo
gaus teisių davimą vietiniams 
gyventojams.

Be to, galima perspėti ir Ni
karagvos valdžią, kad ir jai gali1 
būti nutraukta parama, jei ne 
sustabdys ginklų persiuntimą 
į Salvadorą.

Senatorius Percy toliau kal-i 
įbėdamas, aiškiai nurodė: Jung- Į 
tinės Amerikos Valstybės turi1 
taip susitvarkyti Centrinėj Ame 
rikoj, kad rusai nedrįstų ten 
kelti kojos ir negalėtų daugiau 
remti kairiųjų sukilėlių, kurie 
rengiasi pagrobti valdžią.

kurie atėjo

sunkvežimių. Taip pat bus 
statvti ■ automobiliai iš š

bus rodomos.

> ^VOKIEČIŲ ŽURNALAS
APIE ATOMINIUS GINKLUS
BONN, i—■ Reūterio žiniomis 

Vokietijos teisingumo instituei 
jos svarsto, ar žurnalas Ster;

• nėra nusižengęs paslapčių išda

WASHINGTON, D.C. — Eili
niam amerikiečiui padarė gerą 
įspūdį prezidento Reonald Rea- 
’ano kalba Kongrese ir jo pa
stangos mažinti biudžetą, ir ma
žinti mokesčius. Jis tai pažadėjo 
rinkiminėje kampanijoje, o da
bar sąžiningai vykdo. Kiekvie
nam yra aišku, kad negalima 
vis skolintis, mokėti aukštus 
mokesčius ir šelpti užsienio 
kraštus, kurie net yra priešingi 
Amerikos ar jos sąjungininku 
politikai ir tarptautiniuose foru
muose balsuoja kartu su Sovie
tų Sąjungos bloku. Prieita riet 
prie sąmoningų nesąmonių, tei
kiant pašalpą kdmunistinei Ni
karagvai ir ją nutraukiant prieš 
komunizmą kovojančiam Salva-* 
iorui. Eilinis amerikietis prezi- 
lentą Reaganą laiko valstybės 
vyru, o ne eiliniu politikieriurm

Nors visa eilė prezidentų iš- 
eido bilijonus dolerių sociali
sms programoms, tačiau atsi- 
anda vis daugiau asmenų, gy- 
.enančių iš pašalpų. Preziden- 
as Lyndon Johnsonas pralaimė- 
o karą prieš vargą, nes federa- 
inės sumos daugeliu atvejų su

lindo' Į adruinistratoriiĮ ir biuro
kratų kišenes. 1970 metais pa
ilginto maisto korteles gavo 
1.3 milijono asmenų, gi prezi- 
lentas Carteris numatė, kad 
19.81 metais tokių bus 21.1 mi- 
i jono ir maisto kortelių progra
ma kainuos 9.7 bilijono dolė- 
•ių, o 1982 metų biudžete tam 
lalykui numatyta išleisti 10.2 
’>il. dolerių.

Svarbiu ir geru dalyku laiko
ma, kad prez. Reaganas nutrau
kė pašalpas tabako industrijai. 
Keista, kad buvo šelpiama ta in
dustrija, prieš kurios produktų 
vartojimą buvo ir yra išleidžia
ma daug pinigų. Prez. Reagano 
ekonomistai yra Įsitikinę, kad 
už keturių metų infliacija sų-

Stern žurnalas įdėjo straips 
nį, kad Vokietijoje yra pilnt 
atominių ginklu. Prie straipsni, 
yra įdėtas žemėlapis, kuriam 
nurodyta šimtas atominiu gink 
lų sandėliavimo vietų. Taip pa ' 
žemėlapvje nurodvta sviediniu

- Vakarų Vokietijos preky- ir bombonešiu bazės.
bos balansas 1980 metais davė
$13 bilijonų deficitą. Naftos ir' Straipsnyje tvirtinama, km 

Vokietijoje yra did/.iausia ato 
miniu ginklu koncentracija. Ja 
me rašoma ne tik apie dabartį 
nę atominių ginklų koncentra 

įciją, bet ir apie jų papildymu 
bei naujų bazių įrengimus.

Japonijos prekių importas per- 
okietijos i Ameriką 

. 1980 metais į 
Ameriką Vakarų Vokietija eks 
portavo už $11.9 bilijono.

• viršijo ' V
[ eksporto p. Iną. 

n I \ i. t T.,1- o »

Tyrinėjimų duofnenimis, žmo
nių nuomonės prez. Reagano 
•konominei programai pritaria, 
net 90'?. Jie tiki, kad ji palies 
r turtinguosius ir jiems netar
naus, d taip pat nebus skriau
džiami neturtingieji. Buvęs kon-

— Trys teroristai ketvirtadie
nį bandė nušauti graikų katali
kų bažnyčios patriarchą Maxi- Į 
mos V. Hakin. Jo automobilį 

. apšaudė iš automatinių šautu
vų, liet 78 metų patriarchas ir 
jo palydovai liko nepaliesti.

• — Japonijos spalvotos televi
zijos eksportas 1980 metais pa
kilo 59%. Eksportuota 4.65 mil. 
aparatų. Bet ekspertas į Ame-

• riką sumažėjo 17%. Parduota 
apie 570 milijonų aparatų.

Bedarbių padidės vienu 
milijonu

RAI. HARBO1 R, Ha. - AFL 
CIO prezidentas L. Kirkland 
pranašauja, kad vykdant prezi 

j denio Reagano pasiūlytą “rizi 
kingą planą”, nedarbas padidės 
xienu milijonu.

Yorko pareiškė, kad biudžetas 
urėjo būti drastiškiau mažina

mas. o taip pat nukarpami So
cialinės apdraudos mokėjimai, 
kurie vis buvo didinami.

PRINCAS CHARLES ŠĮMET 
NEAPLANKYS CHICAGOS

’ Amerikoje. Numatoma, kad jis 
pietaus su prezidentu R.aganu 
Baltuose Rūmuose, taip pat bus 

' pagerbtas pietuose, kuriuos 
kashiet ruošia Cambridge ir Ox
ford© universitetus baigusieji.

j Anksčiau buvo kalbama, kad 
Anglijos princas aplankys ir Chicagą,WASHINGTON

princas Charles balandžio 30 — bet dabar tie planai pakeisti — 
gegužės 3 dienomis .lankysis Chicagos šįmet neąpląnkyi.

~ i

Biiidžeto planas daugiausia 
palies vidutinę klasę

WASIIINGTONAS (AP). - 
Jeigu Amerikoje randame as
menį, kuris turi karvių, važinė
ja autobusu j miestą. Imi mo
torinį laivą ežere ir siuniča vai
kus j kolegijas, tai jis daugiau
sia nukentės pagal R. Reagano 
ekonominį planą.

Jeigu jis yra vidurinės Klasės 
mokesčių mokėtojas, jis daug 
daugiau praras iš dabar gauna
mų valdžios subsidijų, negu 
jis gaus iš mokesčių sumaži
nimo.



V. RATAS

JAUNIMAS SENIAU IR DABAR

šiurkštūs kaimie- 
gražių žodžių, kai 

s u pančiodavo jų

(Tęsinys)

Tu mano širdyte, tu mano 
papylė!

Mokėjo ir
čia , . ..nkii
i. :__.•> jurtai
j. .i.„..o širdis.

Kui kompanijoje vyksta toks 
ir nemeluojantis meilės 

aišku, didelė 
kilus vakaro 
ėmė rėkti ar- 
polkutės me- 
ėmė trenkti

POPIEŽIAUS* TURTUS D ALINA NETURTINGIEMS
Italijos menininko Bernardo Strozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas-

Sis straipsnis pasižymintis nekalbant apie jos nuvertini- 
minties aktualumu pakartoti- nimąf palaipsniui žūtų ir lie- 
nai spausdinamas. 1 tuvybė^ o su tuo ir visa tau-

Paskutiniu laiku lietuvių tar ta.
1 pe ir net kai kurioje spaudoje 
keliama mintis, tikriau paša-

1 kius — siūloma prie Vasario 
16 šventės minėjimo prijungti 
ir karaliaus Mindaugo vaini-

I kavinio paminėjimą. Tuo ino- 
! tyvuojama, kad sujungus mū
sų tautai tuos du 
aspektus, praturtinsime 
papildysime Vasario 
šventės reikšmę.

Dėl šio keliamo klausimo 
i be didesnių aiškinimų, nagri
nėjimų, bei kitokių išvedžioji- 

į mų, tenka pasakyti, kad Vasa- 
j rio 16-ta ir karaliaus Mindau- 
į go vainikavimas yra visai skir 
( tingi mūsų tautos epochiniai 
j įvykiai. Todėl jie negali būti 
sujungti į vieno minėjimo rė
mus, nes vieno ir kito reikš
mė turės būti apgaubta negei- j Taliams, 
stinu šešėliu. Gi rezultate —\ 
abu bus gerokai nublukinti, 
ko dalinai kai kas ir siekia.

Vasario 16 lietuviams yra 
tas pats, ,kas krikščioniškajam

tais. Viena buvo aišku, kad An
tano tėvai savo 8 hektarų ūkio 
jam pavesti negalvojo. Namie 
buvo už jį vyresnis brolis ir ke ‘ 
lėtas jaunesnių seserį ūkių.

Tokių grytelninkų mūsų apy
linkėje bus o daug. Tai buvo ne
turtingų kaimo žmonių gyveni
mo pradžia, dažnai nusitęsusi 
visą jų amželį, žiūrėk, nusižiū
rės koks kaimo bernas samdi 
nys tokią pat tarnaujančią mer
gaitę ir apsiveda. Kol gali, ) 
abu eina padieniais darbiniu- j 
kais; kai atsiranda vaikų, vyras Į 
vienas Įiasidaro* svarbiausiu šei-: 
mos (kionpelniu. žmona, kiek [ 
gali, jam padeda: užsidirba ir 
prisiduria prie šeimos išlaikymo 
terpdama apylinkės ūkininkėms 
vilnas, linus; kita, gabesnė, už
siima audimu. Tai buvo uždar 
biai, kurie ne vieno iš jų nepra
turtino, tik galą su galu suvesti 
galėjo. Jie buvo pavalgę ir apsi
rengę, paprastai, kukliai; gyve
no svetimoje trobelėje ir už tai 
turėjo atidirbti tam tikrus dar- j 
bus jos savininkui. Tos trobelės 
dažniausia būdavo tokios, apie 
buria savo raštuose yra minėju 
si rašytoja Žemaitė: metų sle
giamos, 
nelabai 
langais,
ūžiančiu stogu.

Labai netolimoje 
je turėjome tokį 
Tas jau buvo iš neturto aukš
čiau prasimušęs. Dirbo mūsų 
turtingojo kaimyno malūne gi
zeliu. ir tai jam padėjo4 iš var
go išbristi. Jo trys jaunos duk-

v'eš;s i 
(len ions .ravimas, 
p^kusa apima ir 
dalyvius. Garsiau 
monikos m uzika 
lodijas, smagiau 
aslą naginėmis apsiavęs jauni 
mas.

Kaip pasibaigė šokiai ir kada . 
išsiskirstė jaunimas, sulaukti 
neteko. Tokio amžiaus vaikai, i 
kokie mes tada buvome, būdavo1 
varomi vyresniųjų i kamarą 
miegoti dar tdkiu metu, kai gy
venamoje troboje ermideris te
bevyko pilname įsibėgėjime. I 
Tik vėliau, jau žiemą, vieną : 
sekmadienį, pargrįžę iš bažny- > 
cios vyresnieji šeimos 
Šnekėjos1 tarp savęs ir aptarė ką : 
buvo girdėję. j

— Užsakė antru užsaką Olę į 
Godelyte su Antanu Kundročiu- Į 
k u, — pasakė kažkuris iŠ še; : 
mynikščių.

Sesuo Izabelė, atlikinėdama ‘ 
talkas apjdinkės ūkiuose, buvo į 
spėjusi sūsįdųąugairti su Ole. j 
Tie užsakžįy-jUi padarė (kdelį- 
įspūdį. Tr’/kaip gi ne: jos geriau-1 
šia draugė, ir dar lokia jauna, : 
0 jau išteka! Olei buvo tik sep-Į 
tyniolika melų.

Dabar, praslinkus nuo tos žie
mos daugiau negu pusei šimto \ terys ateidavo pas muš pavaka- 
metų, tas įvykis būtų galima 
komentuoti iš kito taško. Ne
žinia, kaip ilgai-Antanas vadino 
savo jaunązž*moną "širdyte, pu 
pyle”, bet viena buvo tikra, kad 
jie buvo vieni iš nedaugelio to 
meto lietuviško kaimo jaunuo
lių. kurie apsivedė iš ineilęs, o 
ne tėvų padiktuoti dėl kokių me- susidraugavime. Ji man atrodė 
džiąginių išrokavimų. 
mažažemių vaikai, ir 
buvo labai paprasta.
jie galėjo’ įsikurti grytelninkais j da buvau, daug nereikia: pa- ’ Bet panelės, kad ir ne iš dva- 

•Lr toliau dirbti pas stambesnius glostė mergina savo švelnia ran- 
iūkininkus padieniais darbiniu-Į ka pasišiauši tįsią vaiko galvutę

viena :

nariaiI

i žemę susmukusios, 
sandariomis durimis ii 
dažnai ir lietų pralei-

kaimynystė- 
grytelninką.

roti. Mūsų Izabelė mėgo jauni
ni i ir jas užkviesdavo; o kad 
mergaitės buvo ne ūkininke 
dukterys, to ji nebojo. Jauniau 
šioji iš mergaičių, Ievutė, visa
da mane, jauniausią šeimos na 
rį. pakalbindavo, už tai aš ją 
iš karto pamėgau, mes beveik

Abu buvo į iš ,visu gražiausia. * *
jų ateitis ‘ radimą visiems pasakojau. 
Apsivedę į kio amžiaus vaikui, koks aš ta

ir aš tą al-
To-

reikalingus 
bei 

16-tos

Todėl mes negalime ne tik 
kalbėti, bet ir mintyje turėti 
apie Vasario 16-os minėjimo 
pakeitimą bei jos reikšmės 
“pakėlimą“. Ji mums savaime 
yra daugiau nei reikšminga ir 
svarbi be kitokių priedėlių bei 
pagražinimų. Vaasrio 16 yra 
mūsų tautos ryžto, kančių ir 
kraujo pagundytas » nemiršta
mas kūrinys. Kas kitaip gal
votų, tai galima įtarti ieškant 
naujo kelio sužlugdyti Lietu
vos laisvės siekimą.

Buvusių garsių Lietuvos 
valdovų nuopelnus paminėti 
bei juos pagerinti, galima pa- 
siringti bet kokią kitą dieną, 
tik ne Vaasario 16, nes jos tau 
tinė didybė bei garbė neskal 
doma ir nedaloma net ir ka-

jau ir turi garbintoją.
Yra sakoma: genys margas, 

svietas dar margesnis. Ir jauni
mas, kaip tas genys, buvo įvai
rus savo būdu. Buvo jaunimo, 
kuriam, atrodė, visada ir visur 
sekasi: geros širdies, draugiškas, 
visų mėgiamas, laukiamas. Bu
vo ir lokių, kuriems ir labai 
slapstantis, išlįsdavo, lyg yla 
maišo, kokia yda. ?dūsų turtin
goje kaimyno atžalyne vešėjo 
niekieno nemėgiama, bet per
daug neslepiama yda — pa

da, vaikinas nieko nelaukęs pri
siartino prie jos ir pabučiavo.

Melžėja buvo mūsų vidurinio
ji sesuo ir, kaip kaime buvo kal
bama, gražiausia iš visų sese-

i pasauliui Velykos — Prisikėli- 
| mo šventė. Kitokio palygini- 

I ] mo sunku surasti, nes lietuvių 
tauta po ilgo letarginio miego 
ir svetimųjų naikinimo, pati 
savo dvasinių jėgų veikiama, 
Jyg tas. užgęsęs ugniakalnis, 

į išsiveržė tokiu gaivališkumu, 
j kokio istorijos puslapiuose sun

toks nemesdavo savo pikto 
įpročio.

Nė vienam iš jaunųjų vyrų 
netrūko išdidumo. Tokio išdidu
mo pavyzdį teko iš labai arti 
stebėti. Jis buvo vardu Albinas, 
našlės grytelninkės sūnus, ir 
dirbo mūsų ūkyje, bernu. Albi
nui tai buvo pirmieji bernavi- 
mo metai, o mums pirmasis ber
nas ūkyje. Pradžioje viskas ėjo 

j sklandžiai. Buvo, žiema, gavė
nios pradžia, tėvas su samdiniu 

'i iš pavydo: nei jos mokytos. ' važiuodavo į mišką malkų vež- 
nei perdaug gražios, nei kokios D- Vakare, parvažiavęs 
panelės iš dvaro.

Mūsų Izabelė, kuri ne kartą 
caimyno dviejų dukrelių buvo 
įpjuok-a, skųsdavosi kitoms 
kaugėms:

Ir ko tems mergaitėms deg-

Vaikinų mušeikų artimoje 
kaimynystėje nebuvo. Toji yda 
buvo ir tėvų persekiojama, ir 
kunigo iš sakyklos barama, ir 
draugų nemėgiama. Jei kas ne
paisė netekti draugų ir būti pra-1 rų. Bet blondinukei, kuri buvo j 
vardžiuojamas juodu avinu — tik šešiolikos metų, nepatiko}

jį ku rasti. Ne karalių bei kitų 
valdovų dėka gimė Vasario 16- 
ji, o tam didingam aktui įgy

toks samdinio pasielgimas 
supyko ir- pasakė:

— tik šalin, šlubi!
Pasikalbėjimas tuo^ ir baigėsi, 

baigėsi ir Albino tarnyba mū
sų ūkyje. Rytmetį jis ii_____
kė iš palovės batus, kaip tai da
rydavo k iek v iena 
eidamas į bažnyčią, apsiavė, su-

tauta karaliumi 
Mindaugu didžiuojasi ir ger
bia, -nors jis ir nebuvo pirma, 
sis valstybės kūrėjas, o tik jos 
centralizuotoj as — suvienyto
jas ir žymus bei gabus valdo
vas. Todėl jo vainikavimas tu
rėtų būti atskirai minimas.Tai 
būtų gražus sentimentas pra
eičiai, o tuo pačiu turėtumėm 
iš žilos senovės vertingą pavyz 
dį, kaip reikia dirbti ir kovoti 
už Lietuvos laisvę ir jos ge
rovę. i ■ ? f

Akivaizdoje to viso, tenka 
ap^ailestayjtjį - kad atsiranda 
norijičių apgaubti neaiškia

vendinti paruošė mūsų tautos šydu Vasario 16 miuėjiimą^ pri 
eiliniai žmonės, taip vadina-1 dedant visai Lito'^^zuirio tu-

šsitrau- liaudis.
Tai lyg stebuklas įvyko. Lie

ą seKinadieni i 'tuv4? nepriklausomybę atkū
rė ir vasario 16-sios aktu pa

sidėjo savo daiktus į sunduką ir tvirtino tie prasčiokėliai, 
pasisakė, kad išeina. ’ r*e buvo savų karaliūnų

Tėvas, netekęs berno, įvairiai! valdlovii visiškai
bei 

nuvertinti.

rintį aspketą. Tas parodo, kad 
kažkas stengiasi planingai nai 
kinti kas lietuviams brangu ir 
šventa. Jų to darbo metodas: 
dublikuok minėjimą, skaidyk 
aktu rinkimą, rodyk pasyvu
mą ir silpnyt jo jo prasme pa-

vaiki- 
j rias pasišerdavo gyvulius, o po 
• vakarienės vyrai rasdavo ką pa-' 

ro, laikėsi savo, vis aukščiau ? dirbėti troboje: nuvydavo vieną 
save’ jaunąs nosiukes riesdamos. ; kitą pantį ar botagą, pasidary- 

‘ davo' nagines, pataisydavo ar 
naujus padirbdavo grėblius, taip 
reikalingos šienapiūtei prasidė
jus. Sekmadieniais Albinas ei
davo į miestelį, į bažnyčią, susi
tikti draugus ir grįždavo tik va
kare gyvulius šerti.

Vieną sekmadienį, bešeriant 
raguočius, jo žvilgsnis, ilgiau 
negu visada, sustojo prie druč
kės blondinukės, melžiančios 
karvę, kuriai jis kaip tik buvo 
atneš.s glėbį kratinio. Kai mer
gaitė pabaigė melžti, jis ją už
kalbino. O kai ta, pasidėjus 
milžtuve, nuėjo užrišti avių gar-ra

Yju can’t afford to be vrrong. 
Because if you're in charge of 
the family budget, you're 
making decisions about the 
future, too.

And that's where U-S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them tlirough your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meet mg the day-to-day ex
panses, you'll still he building 
a more secure future for jour 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman u no really Knows 
a good bargain.

nuktunty <Tt S ♦ 4 X tr»- SrMyeark

hbnk. l.Tter*"< J

. stock > 
mĄmerica.

Join the Payroll Savings PU^

i

i

spėliojo dėl jo tarnybos tokios j ypač paskutiniais šimtmečiais.! triotiniu atžvilgiu. Todėl ’turi- 
nelauktos užbaigos. Kodėl tas a(L nebus 
vaikis, kuris atrodė vieta buvo 
patenkintas, taip staiga nutrau
kė darbo sutartį? Buvo paini-j 
nėta ir viena priežastis, ir kita, 
ir pagaliau bėda primesta sil
kėms.

Kad išlaikyti reikalaujamą 
pasninką, gavėnios bietu mes 
dažnai valgydavome silkes. Taip 
jau buvo įprasta nuo senų laikų. 
Labai galimas dalykas, Albinas ; 
nemėgo silkių. Tėvas nieko kito 
negalėjo sugalvoti.

Gi 
kitur.

tikroji priežastis glūdėjo

(Bus daugiau)

98 % amerikiečiu šeiniu 
televizijos imtuvus, iš ku-

£
turi
rių trys ketvirtadaliai yra spal
voti. Daugiau kaip pusė šeimų 
turi 2 ar daugiau TV imtuvų.

The New-Way Apple Pie

Here’s real, h ome mad* apph pie made a new way that’* 
light, refreshing and chills In the refrigerator in about 2 hour*. 
Thanks to 1 handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non dairy whipped topping, the pie fillingSs a fluffy mixturf 
of apices, chopped <PP1« pecans, and tart complement of 
lemon flared gelatin. To make life easier, use a packaged cm mb 
crust and eliminate aZJ baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
1-1/2

2
2/3 
1/4 
1/8 

2
1

1/2
1

cupi coarsely chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

cup chopped pecans
baked 9-inch graham 

cracker crumb crust,
pooled

package (3 oz.) lemon 
flavor gelatin 

tahtespooni Mftar 
cup boiling water 
teaspoon cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubei 
container (8 oz.) frozen 

whipped topping, thaw rd
Dissolv-a gelatin ^nd sugar completely m bofling water, 

ttirring 3 mimftes. Adi spices and i<fe cubes and dir constantly 
until gelatin ia thickened, about 2 to 3 minutei. Remove any 
unmelted i<W. Using Wife whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold In apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into >ie crust. Chill 2 hours. 
G«mi$h w'fh additionalupple slices, iT desired.

A'ofe? Dip apple sVces in lemon juice prevent darkening

apsirinkta pasajme būti akylus ir tvirti lietu
kais, kad Vasario 16 yra mūsų! viską dvasia kovoje dėl Lie- 

tuvickos laisvės.faulos (iidziausio pasididžia-j 
vinio žvaigždė, prašokanti 
bent kokį Maskvos vartų dau
žymą bei arklių girdymą Juo
dojoje jūroje. Ją aptemdžius,

g Acto ir vandens mišinys iš
ima iš batu druska.

SENIS IR KAIMYNAS

Kuomet nelaimė mus užpuola,
Tai randame tame paguodą,
Kad mums kas nors padės ir mus užstos;
Bet kai bėda nukrinta nuo galvos, '
Tai dėkingumo rodyt nesiteikiam
Ir geradari dar ko gero mes išpeikiam. 

š s c
Senis ir jo kimynas
Grižo namo iš darbo per beržyną; 
Ir štai nelauktai mešką jie sutiko.
Senis iš išgąsčio suriko,
Bet nuo meškos pabėgti nesuspėjo.
Meška jį puolė ir žaloti tuoj pradėjo.
Senis ant žemės vos gyvas jau gulėjo.
Visas jėgas sukaupęs jis suriko:
“Kaimyne, gelbėki mane nuo užpuolimo!”
Narsus kaimynas prišokęs meškai stipriai 

kirviu kirto;
Meška sustaugė ir negyva nuvirto.
Bėda praėjo. Senis pakilo ir atsipeikėjo;
Kaimyną barti tuoj pradėjo.
—“UFltą?”, pritrenktas kaimynas nustebti

negalėjo.
Už ką tu mane taip burnojai?”
“Nagi, kvaily, brangų kailį kirviu tu sužalojai”.

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 psL, 
kaina $3, gaunama Naujienose.

They call it
“The Overnight Wonderr. 

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

the little white pill they call "The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system's 
own natural rhythm. Overnight. So tn the morning, you're 
back on the bright side. Comfortably! It's 
a good feeling. /

What is ’The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax* Pills. That's fight—pilh from 
Ex-Lax. Look for the fcfofte bhx.

Ike onJy as directed.

Naujienos, Chicago, Ill.. Satur«lay-Mon<lav. Feb 21-23, 19S1.



BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

RUSŲ, LENKU KĖSLAI IR LIETUVIU
< BENDRUOMENĖS POLITIKA

as

(Tęsinys)
Rusų disidentai už rusiš

kąjį imperializmą
Pradžioje okupuotų krašti 

išeiviai turėjo vieną kovos tiks 
lą: savo šalims nepriklausomy 
bę iškovoti, ir vieną priešą 
rusiškąjį imperializmą. Tiktai 
išeivijoje atsiradus rusų d 
dentui A. Solzhcnitsyn’ui 
“žmogaus teisių“ riksmu, 
pasimetė.

Solzhenitsyn, važinėdamas 
Paryžių, Madridą ir kitus Va
karų didmiesčius, su neapsako
mą drąsą, entuziazmu ir ener
gija pasakojo apia komunisti
nės sistemos Rusijoje baisumą, 
žmonių persekiojimus, jų kan
čias ryšium su pamintomis žmo
gaus teisėmis, šalia to jis teisi
no, gynė rusų tautą, stengda
masis komunizmo atsiradimą 
Rusijoje suversti ant Vakarų 
Europos pečių. Todėl nenuosta
bu, kad atsirado Vakarų gyni
mosi prieš. Solzhenitsyn’ą opozi 
cija. Tačiau Solzhenitsyn nerei
kalavo; kad Rusija pasitrauktų 
iš okupuotų kraštų. Jis neprita
rė'ir (kovai prieš rusiškąjį im
perializmą, priešingai, įrodinė
damas, kad tokio imperializmo 
nėra, kad vienintelis pavojus 
pasauliui yra komunistinis reži
mas, o ne Rusija.

Kai kurie išeiviai, susižavėję 
Solzhenitsyn’o energinga veikla, 
o ypač jo disidentiniu garsu, 
pradėjo kopijuoti jo “žmogaus 
teisių’’ politiką, visai nesigilin
dami į tų žodžių prasmę, ne
svarstydami 'kiek "tas naujas 
šauksmas jų nepriklausomybės 
siekiui bus naudingas.O

Maskva, matyt, pastebėjusi, 
kad “žmogaus teisių” šauksmas 
yra puiki priedanga rusiškajam 
imperializmui ir sėkmingas til- 
dytojas šauksmo’ už nepriklau
somybę, pradėjo daugiau disi
dentų su “žmogaus teisių” riks-

ALGIRDAS GUSTAITIS

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

skelbė įsakymus lietuviškai
(Tęsinys) pėdos miesto įstatyme (NVett-

.... < Articull der Stadt Memel“ ra-11,S Tvanksteje (Kara-. . ,eis-jai (ai|)

pat pirklių našlės ir seni ligoti 
miestiečiai, kurie patys nega
li atlikinėti prekybinių veiks
mų, gali rinkoje arba ant til
to laikyti pavaduotoją 
miolį“.... Moteris, tarnas, 
naitė arba lietuvis neturi būti 
tokiu pavaduotoju. Tik 
kas nemoka lietuvių kalbos,tai 
tas, sutinkamai įsu 1631-ais 
metais išduotu tuometiniu ko- 
misarijų leidimu, gali laikyti 
jaunuoli ir juo naudotis, iš 
anksto pranešę apie tai tary
bai, bet tada negali eiti į pre- 

Pakarklis, t, p.

inu į Vakarus išleisti; ne tik ru
sų, žydų, bet ir lietuvių.

Agresyvūs Rusijos dis’d^ntai 
kovoja tiktai prieš Rusijos ko
munistinę santvarką, nors patys 
prie jos statybos buvo prisidė
ję, tik pačių kailiui nukentėjus 
praregėjo... Tačiau jie visomis 
jėgomis stengiasi išlaikyti Ru- 

- sijos imperiją, kurstydami išei
vius nekovoti prieš rusiškąjį im- 
perial’zmą, 6 vietoje -reikaLavi- 

| mo savo kraštams nepriklauso
mybės, siūlo padėti rusų disi
dentams vaduoti Rusiją iš ko
munizmo. ..

i

su
J

po

Pirmicji į rusų disidentų link- 
'a įsirito garbėtroškos ir nrpa-j ' . Isilikinlys .savimi— bailiai. Vie-’ 
ni manė, kad atsistoję šalia gar-į 
šiųjų Rusijos disidentų, jų gar-J 
be ir garsu užsikrės, kiti ją Į 
veikios prieglobstyje siekė užsi- Į 
angažuoti tokiais pat dlsidenti- J 
niais veikėjais. i

Tokiu būdu į rusiškojo impe-j 
rializmo’ išlaikytojų veiklą iš lie-j 
tuvių pusės nužygiavo kai ku- Į

likti rusu tautoje, iredinėdamas, ■ 1kad caristinėje Rusijoje lietu-1 
viams nebuvo blogai gyventi, 
kad mažai tautai yra geriau 
prisišlieti prie didesnės tautos, 
kad dabar Sovietų 
esamds tautos nėra 

rie Fronto Bičiuliu ir LR-nės i £ I vadai, netrukus paskui save ir 
nusitempdami visus LB-nės na- - •

■ riūs. Taip jie išdavė Lietuves!
1 nepriklausomybę “žmogaus tei- j- 
| siu” vardan, priyesdami išeivijai 
prie šiandieninio tautinio nuo
smukio.

Tuo metu lietuviški laikraš
čiai buvo pilni straipsnių, tiesiog- 
dievinančių Sovietų Sąjungos 
disidentus, “žmogaus teisių” ša
lininkus. Rusai buvo skelbiami į 
ne tik geriausiais lietuvių drau
gais, bet net broliais. “Draugas” 
kasdieną skelbė, kad S. Kc’va-

burg’o mintis, kad geriau Lie
tuvai pasidaryti Lsnkijcs pro
vincija?... Ar nebandys įrodi
nėti, kad praeityje lietuviams 
su lenkais kartu gyventi ne-

Sąjungoje j buvo blogai? 
■ii-ratu

(Kara-1
Priimtas valstiečiui 

kuriame,i 
P i-ū-j 
seną 

reiškia

Antoi- 
praeito 

kuris,ii tarnų įstatymas 
be kitko, 
sais reikia elgtis pagal 

1 paprotį.“ šis posakis 
ne ką kitą, o tik patvirtinimą 

; senųjų įstatymų, nukreiptų 
prieš lietuviškuosius ordino 
valstybės gyventojus. (T.p.).

Okupantų vokiečių tokia 
' įstatyminė atitvara galėjo 

reikšti, kad vietiniai gyvento- 
į jai buvo daugiau išsilavinę, 

■ gabesni, darbštesnių veržlesni, 
tvirtesni. Su jais lygiomis vo
kiečiai gal niekur negalėjo at
silaikyti. Todėl juos suvarė į 
gettiSų atimdami visas teises. 
Tada, neturėdami konkuren
cijos, okupantai kolonistai ga
lėjo šeimininkauti kaip norė
jo, pavergtuosius stengdaifue- 
si nusmukdyti į žemiausį kill-, 
tūrinį lygį.

Panašiai elgiasi ir dabarti
niai Prūsijos kolonistai rusai 
šiaurinėje, o lenkai : pietinėje 
Prūsijoje.

rašoma:

“jau-
lar-

jei

d. įstatymu nu- 
lietuviams turi 

mažesni atlygi-

Upytės klubas
Upytės Draugiško klubo me

tinis susirinkimas įvyko vasario 
6 dieną Anelės salėje. Susirinki
mą atidarė pirmininkė Anne 
Wiechecki 1:3O vai. popiet ir 
pasveikino visus narius.

Nutarimų raštininkė 
net te Ralys perskai tė 
susirinkimo protokolą, 
buvo vienbalsiai priimt

Į klubą įsirašė nauja nar^ 
Irene Urban, kurios priėmimu^ 
į klubą nariai džiaugėsi.

Revizijos komisijos pranečini^ 
perskaitė Mary Šimkus. Iš pržQ 
nešimo sužinota, kad klubas yrą 
gerame stovyje. *

‘ i

Sergančioms narėms: Louisę 
Shepelis, Anna Trakiu ir Mary: 
Gurskis palinkėta greit pasveik
ti. Anna Trakin ir Mary Gurskis 
buvo atleistos nuo mokesčių ir 
dabar liko klubo garbės narė-į4 
mis. Jos per daug metų nuošir-’ 
džiai darbavosi dėl klubo ge
rovės. 4 .

Buvo nutarta rengti Bunco 
Party kovo 22 dieną Dariaus ir 
Girėno salėje, 1 vai. popiet. Ren
gimo koihisiją sudaro': John ir 
Antoinette Kalvs, Anne Wie- 
■checki, Nellie Skiirulis ’ir Anna 
Casev. ’ ■ - •

P.o susirinkimo buvo paga
minta skanių valgių.

Norime padėkoti mūsų na
riams, kurie aukojo gėrimus: 
Walter Belskis, Mįlton Spitzęr 
ir Joe Martikonis. Skanų tortą 
^aukojo -Bernice. Gintautaš.-, Viąi 
draugiškai. praleidom popietę.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 6 dieną. A. Kalys

gyvietę.“ P.
60 psl.).

1681. XII. 5 
rodoma, kad 
būti mokami
nimai, nei vokiečiams.

Čia labai trumpai aptariau 
kai kuriuos Prūsijos valdovų- 
okupantų įsakymus, paliėpi- 
mus vietinių gyventojųr ,t. y. 
prūsų - lietuvių atžvilgiu. Tie 

; dokumentai turėtu, būti deta- 
Kaip jš Prūsijos dingo kolo- liškai panagrinėti. Kada nors 

nistai- vokiečiai", taip iš tenai. lai ir:bus atlikta.
turės dingti ir kolonistai rusai; Buvusiose prūsų žemėse da

bar sėdi kiti okupantai. Jų iš
leidžiami įstatymai irgi bus 
surasti, pasvarstyti, palyginti.’ 
Gi lietuvių tauta, jei bus vie-:

Dabar pažiūrėkime su kokio- 
| mis imperialistinėmis mintimis 
1 į viešumą išeina garsusis A. Sol- 
Į zhenitsyn’as. , Savo straipsnyje 
“Nesupratimas Rusijos reiškia 

‘ pavojų Amerikai-’ Foreign Af
fairs (Spring, 1980 m.) rašo, 
kad rusai Sovietų Sąjungoje 
nėra valdanti tauta. Sovie
tų Sąjungoje valdančios tautos 
nėra, nes, anot jo-, komunistų 
internacionalistams jos niekados 
nereikėjo. Rusų kalba buvo pa
likta oficialiąja kalba automa
tiškai, nes viena kalba turėjo 
likti bendrąja kalba. Toliau jis 
aiškina, kad Sovietų Sąjungoje 
kiekviena tauta turi savo kalba 
kalbančią komunistų partiją, ku
ri pati, be Rusijos įtakos ir įsa-

iam laikui yra reikalinga Mask- Į 
ros autoritetinga priežiūra.

Tų pačių metų gegužės 11-1 II 
iienomis A. Ginzburg kaibšs’.a-, 
mas Washington, DC, pacitavo 
sovietų disid nlų sukurtą šūkį 
“už jūsų ir mūsų laisve”, sa' v- J k k k 7 k.

dainai: “Man labai r.orčt’.isi, { 
_ kad lietuvių ir rusų išeivija ras- 
j tų bendrą kalbą, ypač kultūri- 
Į niuose reikaluose, kad ji palai- 

ryšius. Mano troškimas, 
į kad abi tautos nežūtų”. (.. .) 
: “Todėl aš trokštu, kad abi tau- 
] tos padėtų viena kitai atgimti;

liov aukojasi ir kenčia, kad lie- Rusijai imperializmas neieika- 
tuviai laisvi gyventų. Toji lie- hngas, nes ji pati .nuo jd ken- 
tuvių karštligė gana ilgokai tę- ^ia- • •

Anot Ginzburg’o, ne okųpuo- į kymo, smaugia savo tautą. To
tos tautos, bet jų okupantas ken-

lingas, nes ji pati .nuo jcr ken
čia...”

bei lenkai.
P r i e.ši i e tu viski n u ostata i 
kryžiuočių valstybei žuvus

Kaip visi pavergėjai, taip ir( ni’nga, atgaus senprūs.iu žemes 
kryžiuočiai išseko, išnyko. Bet tada tenai žmonės gyvens 
prfešlietuviški įstatymai Prū-j laisvai, smagiai ir laimingai, 
sijos miestų santvarkoje neis-1 Lai Aukščiausias pagelbsti 
nyko,nes juos tęsė tie patys vo-į lietuvių tautai. ■>., ’ į
kiečiai, tik kitais vardais, kitą 

'.santvarkos' skraiste apsigau
bė. .

(Pabaiga)

sėsi, ir tik neseniai atslūgo.
1979 m. Santaros-Šviesos su

važiavime, Rusijos disidentas £.ja nuo rusiškojo imperializmo, 
žydų kilmės A. Ginzburg kalbė-Į jejgU Rusija
damas lietuviams pasiūlė nesi
traukti nuo Rusijos, bet pasi-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS *
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METUI 
S • t

Visi lietuviai'kviečiami atkreipti į Naujienai 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati’ 
nimo vajaus talką!

i imperializmo ne
reikia, .tai kodėl rusai nesineš- 
dina lauk iš Pabaltijo valsty
bių? Kokia gi bendra kova gali 
būti už Lietuvos-Rusijos laisvę, 
juk pati Rusija nėra praradusi 
laisvę, tiktai laiko' kitas tautas 
šavo nelaisvėje. Afganistanas — 
nauja rusiškojo imperializmo 
auka.

Įdomu, kad tą patį šūkį “už 
jūsų ir mūsų laisvę” L. Gogelis 
ir V. Laugalis yra užsirašę ant 

{savo leidžiamo “Patrioto” vir
šelio, kovodami už lenkų su lie
tuviais susivienijimą... Ar vie
ną dieną jie nepakartos A. Ginz-

kiu būdu išeitų, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija yra Rusijai t<£ 
lygios agresorės,, bet ne Rusijos 
okupuotos. Tai štai, jums, lietu
viai, kurie garbinate Solzhenit- 
sym’ą, jo antausis. - : J

Lietuvių Bendruomenės Lr 
“politinė” veikla ;

Dr. A. Maceina jau’seniai lie
tuviams aiškino ta patį, ką kal
ba rusų disidentai. 1971 m. ge
gužės mėn. “Į Laisve” žurnale 
straipsnyje “Nuo ko mes bege
ni e?” dr. Maceina įrodinėja tą 
patį, ką įrodinėja rusai, kad 
okupuotų kraštų didžiausias 
priešas yra ne rusiškasis impe
rializmas, bet komunizmas —

' Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimu įsaitytoją 
reikliai* prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

$

8

0

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

0

S Amerikoje iš dešimties 
-1667. V.7 d. okupuotos Klai-pe*miJ septynios turi nuosavus 

_________ ______ ___________ J namus.

: —' Buvęs prezidentas N ikso- 
•nas -Columbus mieste, Ohio, pa
reiškė, kad prezidento Reagano 
sustiprinimas a p s iginklavirho 
bus garantija Amerikai ir jos 
aliantams prieš . Sovietu Sąjun
gos vedamą šantažo politiką.

LicLU-vd iic jLiUbijd, ne ■ - • •: i- :> ' • *" j

Maskva, liet toji komunistinė == FA V nPTTPQ V A FS'TTAJ'E^ S
Rusijos santvarka, ne rusai, bet = LzIaUviO Y AaO±JLlNUi =
komunistai. Tik dr. Maceina n--n . r,, m -Skažkodėl nedrįsta pasakyti ko ■ 27°9 'lst St> ChlCaSO, ŪL < g
kios tautybės buvo tie mus oku- = * SuFSSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE SAY SAL- = 
pavę komunistai. Lame straips- = . =
•i?yje jis mums pataria kovoti = Atdara sioidadieniais nuo
tiktai prieš komunizmą, padėti: 
rusams Rusiją padaryti demo
kratinę valstybe, tada demokra
tiški rusai Lietuvai gera valia 
sugrąžins nepriklausomybę. Dak
taras Maceina aiškina, kad jei 
šiandieninė Rusija nebūtų ko-1 
niunistinė, tai nebūtų okupa
vusi svetimų kraštų.

(Bus daugiau)

| TeL 476-2206 V |

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS

Gyvas, Įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyveninio 406 pusk romanas

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol
Pavardė ir vardai_____________________________________
Adresą* _____________________________________________

BE DRUSKOS
į

• Užsakau Naujiena* kaip dovaną savo _ 
yra nauja* akaitytojas. Priede  doL 
Pavardė ir Varda* ____________________
Adresą* _____________________________

, kun*

1V*o
I

? f

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

£ $ vai hafrašyto ir lengvai skaitoma.

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno7 ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, 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. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

I ( --------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- _

tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg* 

| parduodama tik už $2.
T ri.-inr, * 1 rv 1 r * nvrrt v v ____-i _ n* . _ -r- » «

ę

S

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy-

Minkšti viršeliai $8.00

Spon*orian» pavardė, vardu Ir vietovė ----------------------------

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b
Naujieną pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- dol
Pavardė ir vardai ---------------------------------------------------------
Adresas---------------------------------------------------- ——■—  

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi sa
raitės susipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą. 
Pavardė ir vardas —___ __________________________________
Adrasaa - - ____________________

I
i

I 
i 
I H i

j
Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 

pasiunčiant $9 čekį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

R

R

• LIET UVIŠK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžią pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kolbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina S6.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsb 
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 n* 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yr» 40 sąmojingą novelių. Kaina 32.

Knygos gaunamo* Naujienose, 173
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dol

9 So. Halsted St., Chicago, 
!Tj penduntlmo maldom*.

3 — Naujienos, Chicago, HL, Saturday-Monday. Feb. 21 23. 1981



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
'‘ublished D&uy Except Sunday by The Lithuanian Newt Pub. Co., Ine.

1739 So Htlsted Street, Chicago, L< $0604. Tale^hom 421-6100 

'ECUND-CLASb POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

4* of Januiry I, i960 
Subscription R.itwS:

$45-UU pei j tai 424UU pe> 
ux months, $12 00 per 3 months. Ir 
jther USA localities $4U.UO per year 
>22.00 per six months. $12.00 per 
±ree months. Canada $45.00 per year; 
)thex countries $48.00 pei year

25 cents per copj

Nuo sausio pirmos dieno* 
Dienraščio kainos:

uiua^vjt u priemiesčiuose.
metams .... $45.00
pusei metu _$24.00 
trims mėnesiams  $12.00.
nenam menesiui_____ $5.00 ’

Eitose JAV vietose:

pusei metų __________  L $2? 00
'-rims menesiams$15.00 
nenam mėnesiui -________ $ 4.00

xanadoje
metams  $45.00 
pusei metų-------------------------$24.00
nenam mėnesiui _______ _ $ 5.00

Užsieniuose
metams------------------------- $48.00
pusei metų --------------------- $26.00

5umjieno& eina xasdien, įrakinant 
seamadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 So. Halsted St, Chicago* 
IL 60608. Telef. 421-6100-

reikia xnjra palto Money
metams $40.00 irderiu kartu m nUatyau

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
r/io 9 vai. ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 piL

Frontas prieš savuosius — 
talka okupantui

Jau keturiasdešimt pirmuosius metus lietuvių tau
ta neša okupanto uždėtą sunkų vergijos jungą. Per tą 
laiką tūkstančiai ištremtųjų Sibiran žiausiausiosę są
lygose iškankinti paguldė savo kaulus taigų pusnynuo
se. Kas suskaičiuos nužudytuosius ir tebežudomus ka
lėjimuose, psichiatrinėse kankinimo Įstaigose... 0 ir vi
sa Lietvos žemelė permirkusi nukankintų kalinių ir 
partizanų krauju. . s ■ ’

Tautinis, i?-religinis persekiojimas, kratos,; tardy- 
mąų.jtęi^mai, trėmimai be atvangos vykdomi ir dabar. 
Apie tai ’sutartinai aliarmuojančiai skelbia visa pogrin- 
dožio spauda. -

Okunpantas, pavergdamas buvusias nepriklauso
mas valstybes (Vengriją, Čekoslovakiją, o dabar Afga
nistaną...), pavergimui vykdyti siunčia jaunus Lietu
vos vyrus, kad žūtų už komunizmo ekspansijos 
interesus.

Vengdami Sibiro tremties ir žiaurių kankinimų, 
tūkstančiai lietuvių per karo pavojus išnešė gyvastį i 
Vakarus.

Skaudu ir graudu, kad visa eilė iš anų bėglių, svei
ką kailį nuo komunizmo teroro išnešusių, šiandien jau 
yra okupanto talkininkų savanorių eilėse. — Lietuvos 
laisvinimo veiksniai — VLIKAS ar ALTas—okupantu’

Dailininko A. Cooper-Skupo sūnus Paul

viršiaus — yra tolygus žiaurių vaikų veiksmai žudyti 
savo tėvus. '

Frontininkų Bendruomenės vadai ir jiems f pėrsi- 
samdę bendrininkai VLIKo ir ALTo sunaikinimui var
toja dvi pagrindines priemones: 1. savo kontroliuojamo
je spaudoje bei gyvu žodžiu - melu, šmeižtais, visaip iš
diegdami ir suniekindami šių veiksnių priešakyje sto
vinčiųjų asmenų gerą vardą, didžiausią neapykantą ir 
pagiežą reikšdami prieš pasimetėlių nusikalstamų dar
bų veišumon kėlėjus; 2 atitraukdami ALTui ir VLIKui 
visuomenės skiriamas Lietuvos laisvinimo darbams vyk
dyti aukas. — Suniekinę krikščioniškuosius padorumo 
principus, tikisi išeiti laimėtojais. — Na ir kas pasakys, 
kad jų darbas dirbamas veltui, nepalieka akivaizdžių pėd
sakų? — Taip elgdamiesi, okupanto tikslų vykdymo 
talkininkai gali didžiuotis Lietuvos išdavikui, “Tėviš
kės"' (Rodinos) draugijos vaišingajam šeiminin
kui, raudonajam generolui Pr. Petroniui padėjo laimė
ti iš L. Brežnevo aukšto laipsnio “tautų draugystės” 
ordiną. — Gal ko nors panašaus ir mūsiškiai talkinin-

Lietuvos atstovo dr. S. Bačkio žodis 
į Lietuvą Vasario 16-osios proga

(Žodis pasakytas 1981 m. 
vasario 16 dieną)

Brangūs Tautiečiai,
Vakaruose gyveną lietuviai iš

kilmingai mini Vasario šešiolik
tąją, Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo su
kaktį. Tąja proga Amerikos 
Valstybės sekretorius Alexander 
M. Haig, Jr, atsiuntė man raš
tą, kur.uo jis Jungtinių Valsty
bių vyriausybės ir tautos vardu 
perduoda lietuvių tautai ir man 
nuoširdžius sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 63- į 
čiųjų metinių proga. Savo rašte 
jis pažymi, kad prisimenama vi
sur gyvenančių lietuvių gilus 
įsipareigojimas išlaikyti savo 
tautini ir religinį paveldėjimą 
ir kad jis su pagarba vertina lie
tuvių kilmės asmenų Jungtinėse 
Valstybėse ir kitur pasišventi
mą laisvo apsisprendimo, laisvės 
ir nepriklausomybės princi
pams. Tas gražus JAV vyriau
sybės ir tautos vardu mostas 
konkrečiai parodo, kad JAV 
tvirtai nuo 1940 m. liepos 23 d. 
pareiškimo — nepripažįsta pri
verstinos Lietuvos inkorporaci
jos į Sovietu Sąjungą ir tebe- 
pripažjsta Lietuvos diplomat!-: 
nius .ir konsulaririius atstovus, 
paskirtus ' Nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybės. Pridurtina, 
kad JAV Senate š.'m. vasario 
17 d., o Atstovų Rūmuose vasa
rio 18 d. bus minima Vasario Še
šioliktoji, kur bus paryškinta 
dabartinė lietuvių tautos pa
dėtis.

Nuoširdžiai sveikindamas Jus, 
brangūs tautiečiai, Vasario 16

Dienos proga, su liūdesiu kons- 
tatuo:u, kad mūsų krašto oku
pantas aštriai persekioja laisvės 
trokštančius lietuvius, vykdo ru
sinimo politiką ir varžo religi
jos laisvę. Mums gerai žinoma, 
kad pavergtoje tėvynėje lietuvių 
tauta kenčia ir kad ten nesi
liaujama protestuoti prieš oku
paciją ir visas priemones, kurio- 
m;s Lietuvos okupantas siekia 
panaikinti lietuvių tautos kultū
rinį savitumą ir kiekvieno tau
tinio gyvybingumo ženklą, nesi
laikydamas Sovietų Sąjungos iš
kilmingai pasirašytų sutarčių ar 
susitarimų — Pasaulinės Žmo
gaus Teisių Deklaracijos, Hel- 
-ink o Baigiamojo Akto bei kitų 
konvencijų.

Lietuvos Diplomatinė ir Kon- 
sularinė Tarnyba, lietuvių orga
nizacijos ir visi lietuviai Vaka
ruose gaunamas iš pavergtos 
Lietuvos pogrindžio leidinių ži
nias pateikia Vakarų kraštų vy
riausybėms; parlamentarams, vi
suomenei ir spaudai. Sovietų Są
jungos Lietuvoje padaryti nusi
žengimai pagrindinėms laisvėms 
Ir žmogaus teisėms plačiai buvo 
minėti pirmoje Madrido konfe
rencijos sesijoje ir Vakarų kraš
tų spaudoje.

Šiomis dienomis paskelbtame 
JAV' Valstybės departamento 
leidinyje apie Žmogaus teises 
rašoma, kad “Sovietų įstaigos 
pradėjo daugiau persekioti ak
tyvistus už žmogaus teises ir 
daug stipriau negu anksčiau, ka
da žmogaus teisių sąjūdis prasi
dėjo. -.” Vakaruose tikima, kad 
disidentų judėjimas Sovietų Są
jungos valdomoje teritorijoje ir

yra rakštis akyse. Bet kadangi šie veiksniai toli, už pla
čių vandenų, ir juos nuolat persekioti neparanku, oku
pantui talkinti pasišovė veiksnių artumoje esantieji 
buvusieji bėgliai, dabar laisvajame Vakarų pasaulyje 
dideliais politiniais veikėjais pasiskelbusieji lietuviai. 
Šie naujieji “politikai” aklai vykdydami savanoriškai 
prisimtą lietuvių tautai didžiai pragaištingą misiją, per 
greit spėjo pamiršti didžiuosius savo geradarius—AL- 
Tą ir VLIKą. Juk ALTas išrūpino JAV valdžios įstai
gose mums visiems teisę atvykti į šį laisvės kraštą ir 
Čia patogiai įsikurti; VLIKas, įkurdamas Lietuvių Ben
druomenę, pašaukė ją kilniai tautos tarnybai — lietu
vybės išsaugojimo misijai. Dabartinių Bendruomenių 
vadų pastangos VLIKą ir ALTą nušluoti nuo žemės pa

kai sau tikisi už pavyzdingai atliekamą paslaugą lai
mėti? Tiesa, juk privilegijuotųjų skaičius per eilę metų 
jau išaugo nemažas: aštuonios studentų laidos šešių 
savaičių komunistinės indoktrinacijos kapsukiniuose 
kursuose Vilniaus universitete, inžinierių, daktarų 
‘r pavienių šviesuolių kuo nors nusipelniusių kasmet, 
ruošiamos kelių savaičių viešnagės gerojo gen. Pr. Pet
ronio apmokamos. Ir visa tai įrašoma į “bendravimo su 
tauta” saskaita. C k

Lietuvos laisvinimo veiksnių — ALTo ir VLIKo — 
griovėja', įsitvirtinę katalikiškos ir liberalų “tiltiriin- 
kų” spaudos bunkeriuose, gindami Lietuvos okup. valdo
mas tvirtoves, pasiskelbę naujaisiais politikos ■ vadais, 
prisirekrutavę iš ideologinių organizacijų bei kitų vi-

suomeninių grupių klusnių talkininkų, atsuko savo 
veiklos frontą ir sunk, patrankų vamzdžius prieš Lietu
vos laisvinimo veiksnius ir visus geros valos lietuvius, 
kurie šių “vadų” pragaištingoms direktyvoms ne
pakluso.

Pavergtos mūsų tautos pogrindžio, kovotojai apie 
šią gėdingą talką okupantui jau gerai žino, ja piktinasi 
ir ^merkia. Jie su didžiu karteliu jau ne kartą pasisa
kė, kad tai liks biauri ir tamsi išeivijos istorijos dėmė 
prisikelsimai į laisvę ateities Lietuvai.

Vasario šešioliktosios minėjimo artumoje stabte
lėjus kiekvienam geros valios lietuviui, kyla neatlaidus 
klausimas: kur anų tautai pragaištingą kelią' pasirin
kusiųjų einama'ir ko siekiama? — Lietuvai laisvės per 
bičiulystę su okupanto tarnais ir Lietuvos laisvės kovai 
pasišventusiųjų įtūžusiai atkakliu niekinimu, jų veda
mai laisvės kovai būtinai reikalingų aukų grob
stymu ? ’

Šios situacijos akivaizdoje kiekvienam pravartu 
giliai susimąstyti ir atviromis akimis apsidairyti — į 
kurį tikslą vedančioje eilėje esame įsirikiavę!

L Sarapinas

Vakarų kraštų politikų, parla
mentarų, mokslininkų, rašytojų, 
darbininkų veikla už pagrindi
nes laisves ir žmogaus teises 
stiprės, nors Sovietų Sąjunga 
siekia užgniaužti Žmogaus tei
sių klausimą. Bet minėtoje Mad
rido konferencijoje Kremliaus 
atstovams nepavyko tai nuslo
pinti ir jie dėl savo arogantiškos 
laikysenos Afganistano bei žmo
gaus teisių klausimais, suartino 
Helsinkio Akto Vakarų valsty
bių atstovų laikyseną, kurie vie
ningai pasisakė prieš Sovietų 
atstovų skelbtas tezes.

Sovietų Sąjungos nesilaikymas 
pasirašytų jos sutarčių ir Vaka
rų kraštų sustiprėjusi kritika 
tokios Sovietų laikysenos — yra 
stiprus pozityvus naujas reiški
nys, kuris sustiprina mūsų įsiti
kinimą. kad mūsų tautos kan
čios ir skundai ,išdėstyti petici
jose, bus geriau-išgirsti ir su
prasti Vakarų pasaulyje.

Pasaulinė įtampa visiems yra 
aiški. Mums svarbu yra, kad So
vietų Sąjunga nepajėgtų palauž
ti mūsų ryžto ir vilties atgauti 
laisvę. Ta viltis stiprina visus 
pavergtoje tėvynėje ir čia gi
nančius pagrindines laisves ir 
žmogaus teises. Vakaruose gy
veną lietuviai kiekviena Vasa
rio šešioliktosios Dienos minėji
mo proga pasiryžta daugiau ir 
stipriau veikti, kad Vakarai dau
giau patirtų apie Sovietų Sąjun
gos priespaudos ir. persekiojimų 
veiksmūąpfnūfeu tėvynėje, kurie 

; plačiai yra atskleidžiami lietu
vių pogrindžio leidiniuose, pasie^ 
kiančiuose Vakarus.

Tikėkime, kad bendromis pa
stangomis ryžtingai veikiami 
vieningumo dvasioje,jAanksčiau 
ar vėliau; pralaųšime ledus Lie
tuvos laisvės byloje.

— WARREN, Mich. (AP).— 
Pora Michigano lakūnų, pritrū
kę benzino laimingai nusileido 
New Yorke, ten pasipildė ben
zino ir pakilo, bet ir vėl pritrū
kę benzino nusileido gyvena
mame, kvartale, sudaužydami, 
lėktuvą ir patys atsidurdami 
ligoninėje.

ĮSPĖJIMAS RŪKANTIESIEMS

Nebrangi kraujo analizė gali 
gana tiksliai parodyti besiarti
nančią širdies ataką vidutinio 
amžiaus žmonėms.

Prancūzijoje, Paryžiaus ligo
ninėse, po eilės metų tyrinėjimo 
prieita" išvados, kad kuo dau
giau pas žmogų rasta baltųjų 
kraujo rutuliukų, tuo didesnis 
pavojus yra gauti širdies smūgį. 
Tai daugiausia liečia rūkan
čiuosius.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $507.30.

MYKOLAS BIRŽIŠKA

PROF. MYKOLAS ROEMERIS
(1881-1945)

(Tęsinys)

Iš numatytų tartis lietev’ų Vilniuje tebu- 
buvau aš vienas. Čia kalbos greit nutrūko, kai 
Laikinasis Vilniaus Lietuvių Komitetas, kuriam 
aš pirmin’nkavau, tepareikalavo Vilniaus lietu
viams visų lasvių, o dėl krašto ateities tartis at
sisakė, tam nurodydamas Letuvos vyriausybę 
Kaune, kur ir be mūsų nurodymų jau prieš tai 
Pilsudskio buvo pasiųstas M. Roemeris >r kiti. 
Lietuvos vyriausybės priekyje tebestovėjo dar 
ložinis Roemerio brolis Myk. Sleževičius, tebe- 
ministeriavo nepriklausomieji Tarybos mažu- 
miečiai Kairys ir Vileišis; netoli buvo ir Stan. 
Narutavičius, kurio brolį Gabrielių jųdviejų jau
nystės draugas ir giminaitis Pilsudskis pastatė 
Varšuvos ministeriu, paskiau ir Lenkijos prezi
dentu (jį.lenkai tuoj nužudė). Ką Roemeris Kau
ne Sleževičiui ir kitiems sakė, nežinau, tik nea
bejoju, jog kas jam siuntėjų buvo pavesta, tei
singai dėstė, bet su kuo atvyko, su tuo ir išvy- 
.;c : tegu Pilsudskis ats'ima savo kariuomenę iš 

ilniau. ir graži.u jį lietuviams, tuomet galima’ 
artis, kiek U: Lietuvai bus naudinga. Tačiau j 

Roemeris išsive;; iš Kauno dar ir tai, kas nebu-
avesta; >amatė, kiek per kelis mėnesius facto ir greit po to. liepos mėn., Maskvos lietu- kotorpis.

• sunkiausiose sąlygose Nepriklausomoje Lietu- 
Ivoje buvo padaryta ir kaip daug tame darbe gauna pasitraukti
svėrė (magna pars fuit) jo vilnietiški draugai ir 
bičiuliai. Nesitverdami iš “zlasties” dėl nesukal
bamų “žemaičių”, pilsudskin'nkai ėmė rengti pė- 
oviakus Kauno vyriausybei su lenkų kariuome
nės pagalba nuversti. Sleževičiui, Kairiui, Vilei

šiui suimti ir jų vietoje savo pastumdėlius pasta- , 
^yti (lietuvių rastas net tam tikras lenkiškųjų , 
Lietuvos ministeriu sąrašas), papirkinėjo tokius ■ 
durnelius, kaip prūsokas Jurgis Aukštuolaitis, 
kurstė lietuvių kare.Kiuis, viliojo karininkus. 
Atsitūpęs Vilniuje, buvęs Pilsudskio ministeris 
ir knygos “Litwa i Bialorus” autorius Wasilews- 

ikis siūlė L'etuvos socialdemokratams (VL Siru- 
tavičiui ir šiauliškiui Venclauskiui) pėoviakų 
talką Lietuvos vyriausybei versti (S'rutav’čius 
turėjo savo seną draugą ir bičiulį Kairį nuo mi- 
nisterinio sosto versti!). Nesisekė nei lenkų so
cialistų pasikalbėjimai Varšuvoje su lietuvių 
socialistais (Kairiu ir kt.),nei lenkų soc. Mečdziak 
kovsk>o) lankymasis Kaune, net pas Aug. Vol
demarą. Pėoviakai lietuvių buvo sudrausti, o 
kursčiusi juos Varšuvos vyriausybė sukompro-
mituota. Lietuva nepasidavė.

Roemeris jokiuose Varšuvos pasitarimuose 
su Kaunu jau nebedalyvauja. tik iš tolo seka 
Lietuvos nepriklausomybės stiprėjimą. 1920 m. 
vasarą ir Varšuva gauna pripažinti Lietuvą de 

vių ir rusų sutartimi ir karo su Rusija išdavoje 
iš Vilniaus, užleisdama jį Lie

tuvai. Spalio mėn. ta> patvirtinama Suvalkų su
tartimi. Prieš tai dar atsiranda Vilniuje ir Roe
meris, pasiryžęs kaip lojalus Lietuvos lenkas 
drauge su lietuviais Nepriklausomą Lietuvą 
remti, stiprinti joje demokratizmą, tautinę tole
ranciją ir t.t. Tik štai Suvalkų klasta. Spalio 7 
d. sutartimi Vilnius Pilsudskio atiduodamas Lie
tuvai, o 9 d. to paties Pilsudskio įsakymu Želi- 
gowskio kariuomenė užimą Vilnių, pasiskelbda
ma maištininke. Paskelbiama kažkokia Vidurinė 
Lietuva su sayo vyriausybe, su senu Roemerio 
pažįstamu pilsudskininku Vyt. Abramavičium 
priekyje ir bendradarbiaujant joje su Vilniaus 
endeka’s kitiems -Roemerio pažįstamiems lenkų 
demokratams, socailistams, masonams.

To jau Mykolui Roemeriui buvo per daug! 
t Jis rašo einantį per rankas karštą laišką Juoza
pui Pilsudskiui, kuriame reiškia savo pasipikti- 
’nimą Lietuvai padarytąja niekšybe, kurį laiką 
'stengiasi dar paveikti blaivesniuosius lenkų de- 
Įmokratus, kad mėgintų atitaisyti tai, kas įvyko, 
ir padoriai išlyginti santykius su Lietuva, bet, 
įsitikinę* jų bejėgiškumu ir nedrąsumu, nusto
ja juos kalbinęs ir pasitraukia iš Vilniaus, tik 
Šį kartą nebe Varšuvos ar Lomžos linkui, o tie
siog į Kauną, laikinąją Nepriklausomos Lietu
vos sostinę. Prasidėjo jo gyvenimo kauninis lai-

Roemeris — teisininkas, Vilniuj advokatas, 
o Lomžoje teisėjas, tad stoja jis ir Kaune į teis
mą, pakildamas Lietuvos Tribunolo nariu. Toje 
srityje jis randa gerų pažįstamų iš praeities Vil
niaus laikų — teisėjų, advokatų arba perėjusių į 
kitas darbo sritis teisininkų: Joną Vileišį, Au
gustiną Janulaitį, Mykolą Sleževičių, kauniškius 
Petrą Leoną, Vladą Stašinskį ir kitus, tad nesi- 
jaukia čia svetimas ir greit savo žiniomis, rimtu
mu ir teisingumu pritraukia ir kitų Lietuvos tei
sininkų simaptijas. Iš Tribunolo jam jau tiesus 
kelias į Valstybės Tarybą, kurioje drauge su ki
tais nariais atsidėjęs svarsto, nagrinėja ir ren
gia Lietuvos įstatymus ir potvarkius. Platesnė
je Lietuvos visuomenėje jis įgyja gražų vardą, 
kai du kartu dalyvauja Tarptautiniame Haagos 
Teisme, kaip teisėjas iš Lietuvos pusės, kartą 
Vokietijai, kitą kartą Lenkijai ją patraukus tie- 
son ir abudu kartu teisme čia Lietuvai laimėjus. 
Tas laimėjimas ne be pagrindo buvo aiškinamas 
ne t'k Lietuvos reikalo teisingumu ir gera to 
reikalo gynyba, bet ir rimta, autoritetinga M. 
Roemerio laikysena teisėjų tarpe.

, (Bus daugiau)

PATS SKAITYK II? KITUS PARAGINK 
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
MJU surinko juos j kuri hebraiškii vadinama Armageaoir

(Apreiškimo 16:16)
• ♦ •

32. Apaštalas Povilas, rašydamas apie tą pačią "‘Viešpaties die
ną”, sako, kad “tada ištiks juois staigi prapultis, kaip gimdymo 
skausmai nėščią moteriškę, ir jie neištrūks” (1 Tesal. 5:1-3). 
Girpdymo skausmai, kaip žinoma, ateina su trumpomis pertrau
komis arba skausmų sumažėjimais. Panašiai buvo su įvykiais nuo 
“pagonių laikų” pasibaigimo, po 1914 metų. Povilas pasakė, kad 
sykiu su tais skausmų sumažėjimais eis šūkavimai apie “ramybę 
ir saugumą”; ir matome, kad šita pranašystė tikrai taip dabar 
įvyksta.

Dusyk tautos susijungė bandydamos išgelbėti pasaulį nuo dar 
kito gresianičo sunaikinimo; bet, kaip pranašystėje pasakyta, jų 
susijungimai tikslo nepasiekė.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL 60632
K*X>»X>»XX»X>3»XX*XX*<X*XXeXX«<X*XX*XX*XX*XX*XX*XX*X':<«

_DR PAUL V. DARGTS- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»c*<:h«ct»r Community klinika 
Uedicino* direktoriui

S- Manheim R4., Woitchoeter, II 
VALANDOS: 3—0 darbo dienotai* •’

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTE 

Programos vedėja

T«L: 542-2727 *rb« 542-274*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBt AKIŲ LIGO* 

3907 We«t 103rd Street 
Vilandot pagal susitarimu

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 WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

penkiomis kalbomis ir išlaiko 
Madrido ir Vatikano translia
cijas Į pavergtą Lietuvą. Kiek
vienas lietuvis, kiekviena pat
riotinė lietuvių orgauizacija 
turi paremti VLIKo darbus. 
Nuo aukų -gausumo didele da
limi priklauso VLIKo darbų 
sėkmė.

Prie Tautos Fondo veikia 
Lietuvos Laisvės Iždas — ne
judamo kapitalo fondas, ku
ro suma bus saugojama Ne
priklausomai Lietuvai jūsų nu 
rodytai organizacijai, parapi
jai, spaudai ir t.t., o gaunami 
procentai sunaudojami VLIKo 
pastangom išlaikyti virš minė
tas įstaigas ir spaudą, o taip 
pat budėti Lietuvos laisvės 
sargyboje. Nepamirškime Tau 
tos Fondo ir savo palikimuo
se. Aukos Tautos Fondui nu
rašomos nuo mokesčiais apde 
damų sumų. Aukas siųskite:

Lithuanian National 
Foundation, Ine.

P. O. Box 21073
Woodhaven, N.Y. 11421

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

MII W. 71 5t. TeL 737-5149
Tikrina aku. Pritaiko akiniua jj 

“contact lenaeT
VaL agal sectarian. Uždaryta ceč.

SUSIRINKIMU

-------------- --------------------------- * —! Gen. Tj Daukanto jury šauliu kuo- 

Dr. LEONAS SEIBUTIS SS.
2 vaL popiet Vyčių salėj e. Susirinki
mo metu gos peržvelgta praeitų metų 
velkio, pnsaiKOinti nauji nariai ir 

: nustatytos kuopos veiKlos gairės 
lasl-siems metams. Visiems kuopos 
nariams susirinkime daiyvavimas 
yra būtinas. Po susirinkimo :— už
kandžiai. E. V.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

SVARBUS ‘SHUTTLE” ERD
VĖLAIVIO BANDYMAS

KENNEDY SPACE CENTER, 
Fla. — Raketos bandymas, nuo 
kurio pasisekimo' priklauso gal 
visa Amerikos Erdvės progra
ma, vykusiai atliktas penkta
dienio, vas. 20, rytą.

Tuo bandymu, įvykusiu 6:45 | 
vai. ryto Ghicagos laiku, buvo ‘ 
norima galutinai išsiaiškinti, ar 
"‘Space Shuttle” Columbia galės 
balandžio mėn. pakelti j erdves.

Penktadienio rytą buvo' pra
nešta, kad bandymas padarytas 
ir viskas vyko kaip numatyta. 
Dabar jokių kliūčių nebėra ir 
manoma, kad balandžio 7 dieną 
bus galima paleisti Į erdves.

TUVIŲ DIREKTORIUS

TeL 226-1344

CHARLES STASUKATHS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

r..\. Laidotuvių Direktoriai

a

Dr. J. Šliūpo garbei paminklas Liet. Tautinėse kapinėse.
Dr. Jcfnas Šliūpas gimė 1861 m. vasario 23 d. Rakan
džiuose. Pirmadieni minėsime 120 metų sukaktį nuo jo 
gimimo. Būdamas Amerikoje, padėjo kunigui Burbai 
steigti lietuviškas parapijas, kad atsiskirti nuo lenkišku
mo ir lenkų. Didžiausias jų bendro darbo vaisius yra 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje įsteigimas.. Gyvenimo 
saulėlydį dr. J.'.šli'ūpąs’ praleido Lietuvoj e, vis išrenkamas 
Palangos burmistru. Jis mylėjo visus lietuvius, visi lie

tuviai jį gerbia.

Mažeika & Evans

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

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Lietuviu Žagarės klubo eilinis na- 
riy susirinkimas įvyks sekmadieni, 
vasario 22 d., 1 vai. popiet Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. laiman Avė- ” 
Nanai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir jau laikas’ _________ * svaroių reikalų aptarti ir jau laik

OBTHOPKDa&-PBOTEZISTaS; užsimoKeti duokles. Bus ir vaišės. 
Aparatai - Protėjai. Med. 1

Areh Support!) ir t t

Rožė Dvigalvis, rast.

NETURTINGI ŽMONĖS 
GALI GAUTI PAŠALPĄ 
BUTO APŠILDMUI AP- 

M'OKĖTI
šiomis dienomis Illinois 

menei jos ir I
Ko-

Joniškiečių veikla
Joniškiečių Labdarybės ir Kul- 

' tūros klubo metinis susirinki- 
! mas įvyko vasario 3 dieną Vy- 
1 čių salėje. Pirmininkė Julia Ra- 
' manauskas atidarė susirinkimą, 

atsilankiusius

■Įvyks balandžio 7 dieną.
A. Kalys

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

tkSC Wosi 63rd SU Cileag®. Iii. 59&M 
T»l*f.: PReepic* g-S3s*

DR. C. K. BOBELIS

— Rodant gerą valią Reaga- 
no administracijai, Saudi Ara
bija numato paleisti 28 Ameri
kos piliečius, laikomus. S. Ara
bijos kalėjimuose, šis paleidi- j 

) mas palies taip pat ir tuos, ku- i 
I rie buvo laikomi kalėjime už 
prekybą narkotikais.

Community ALjPasve&ino visu 
; fairs įstaiga pranešė, kad (----
giau, negu 50 milijonų dolerių 
paskirta neturtingiems asme-j“c^. . v. - . • 'Jis buvo priimtas, kaip ir kili

dau i nanus., ■ _ - :
I Nutarimų raštininkė Antoi- 
Įnette Kalys perskaitė protokolą.

z

/

I

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-42130

Aukokime Tautos
Fondui

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA .

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

I

Apdraustas perkraustyma* 
iš ivairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BAUCUS

nims ir mažas pajamas turui- ..- klubo užrašai.cioms zemioms,-gvvenantisms . . . .. XT J • 1 H Į klubą isirase naujaChicagos apvlinkece apmokėti * • * ., t - - Emily ^emchau6kv, kurijų apsildvmo sąskaitas šią zie . ............ -
r - 1 vienbalsiai priimta.

; m^‘ . . . i t -v r Revizijos komisijos pranešimaŠie pinigai yra dalis is 8l01;persk.ifė ;feu^a Strungvs
: milijono paskirtų del Mažų I 3jKlubas yra geraYne stovyje ‘ 

ųanij Enerijos pagalbos prog-| Buvo ‘ padėkota ,pirniįninkei 
rainos, skirtos Illinois vastl*.juija Ramanauskas už komisi- 
jai- , jos priėmimą į savo namus ir

Wayne Curtis, Illinois val
stijos pranešėjas, apskaičiavo, 
kad 50,000 Chicagos butų nuo įr Anna Trakiu palin-
mininkų ir 15,o00 tokių Pa^ Lėta greit pasveikti.

už skanius pietus.
Sergančioms narėms

narė 
buvo

Mary

asmenų Cook apskirtyje gau
sią tokią pašalbą 
tais.

Gubernatoriaus
asistentas
rūpinąs

ATSIŲSTA PAMINĖTI
0 VILTIS, tautinių šokių ir 

tautosakos žurnalas anglų kal
ba, kovo ir balandžio numeris, 
40 pusi. Leidžia ir redaguoja 
Vytautas F. Beliajus, žinomas 
tautinių šokių specialistas ir 
knygų autorius. Šiame numeryje 
rašoma apie airių, jugoslavų, Į 
vokiečių, serbų, egiptiečių ir.; 
brazilų tautinius šokius, tauto
saką ir papročius. Yra daug; 
skelbimų ir pranešimų iš tauti
nių šokių veiklos visame pasau
lyje. Kainuoja metams JAV $7, 
kitur $8, atskiras numeris $1.50- 
Adresas: VILTIS, P.O. Box 1226, 
Denver, CO 80201.

— Dėl ko juodukai turi juo-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

MEET THE CHALLENGE!

TeL: Y Ar d* 7'3401

1
te

TeL TArdi 7-1911

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Fondas, Lithuanian 
Foundation, Inc., fi-

Vvr i a usi o Lietu vo s

Tautos
National 
nansuoja
Išlaisvinimo Komiteto darbus.
Tai Vienintelė institucija, ku
rios pinigai išskirtinai sunau
dojami Lietuvos labui. VLI
Kas leidžia Eltos biuletenius

šiais me

Thomsono
Craig, besi- 

reikaalis, 
infliacija vis

— Dėl to, kad būtu galima, 
: juos atskirti nuo baltų. .

Po susirinkime? buvo vaišės, i
Sekantis klubo susirinkimas pilkite jav taupymo BONUS

TeL: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-3572

VANCE FUNERAL HOME 81

I
£

JEAN VANCE ir GEORGE GORINT

Aikštės automobiliams pastatyti

Naujienos, Chicago, HL, Safuniay-Mondrų 19S1
i

I

K
INBORN

HEART DEFECTS

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

STEPONAS C. LACK IE SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
1102d SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4411

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Dl.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138 -1139
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RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is W0PA, 

1490 IciL A. M.

Lietuviv 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 Daukm 
r*l*f.s HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Ellen C. 
vartotojų 
kad 

didėjanti, sudaranti daug sun
kumų mažų pajamų ešifhoms 
ir vyresnio amžiaus asmenims 
apmokėti buto apšildymo sj- 
skaitas. Tie sunkumai gali bū
ti kritiški tiems asmenims, ku- 
ire gyvena iš ribotų pajamų.

Chicagoje tų programa ad- 
imnistru< š Vnieslo l)cpartment 
of Human Cervices ir gyve
nančių Cook apskrityje, vadi
namoji Community and Eko- 
nomic Development asociaci
ja. Pašalpai gauti aplikacijas 
per minėtas agentūras jau su-^ 
interesuoti asmenyc gali gauti 
dabar..

’ CONTROL OF CONDITIONS 
CAUSING HEART ATTACK 

AND STROKE

WINTER 
OVERCOAT.

Don’t i 
mh**

A»M. Pot*

lt

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LTrUAMCA AVĖ.

*354 So. HALSTED STREET



RELIGIJA

MŪSŲ SPAUDOJE
AR TIK PARTIJA?
humoristas 

eiliavo:
Kadaise

Pavabalys
Pasiutusiai tobulai
Viskas eina atbulai...

Balys

šiandien tai jau vyksta lie
tuviškame gyvenime. Apie tai 
rašo Naujienos 31 nr. veda
majame. Atkreiptinas dėmesy- 
į šiuos skirsnelius:

“Negalėdavo Drauge ben- 
drgdarviauti ir žurnalistas P« t 
ras Stravinskas. Naujai paskir 
tieji re<laktoriai negalėjo pa
kęsti kataliko Stravinsko raši
nių pagrindinių žmogaus tei
sių, krikščionių demokratijos 
ir paties VLIKo vedamą darbą 
giriančių straipsnių.
Stravinsko ilgų metų bendra. 
darbiavimos Drauge

Kataliko

pasibai- 
gė vyriausio redaktoriaus pra
nešimu, kad jo rašiniai Drau
ge nepageidaujami. Jo laiškai 
neatplėšti, bus metami i gur- 
bą.

Nepasikeitė žurnalistas Stra 
vinskas, bet pasikeitė Drau
gas. Dranga pakeitė jo prieša
kio pastatyti vienuoliai Rim-j

ko, demokratiško dienraščio, 
šie du vienuoliai padarė jį ne-į 
katalikišku autoritarini u idė- > 
jų ir politikes laikraščiu. De
mokratiškų lietuvių politinių 
grupių sudarytą VLIKą, ilgus 
metus Draugo gintą, buvo pra 
dėta niekinti ir koneveikti- 
Pradėta steigti organus, dub- 
likuojančius VLIKo vedamą 
darbą.šiandien Draugas griau 
na tą, ką ilgus metus krikščio
nys demokratai puoselėjo ir 
*Uprino. Užtenka palyginti 
prieš 25 metus Drauge spaus
dintą straipsnį su straipsniais, 
pasirodžiusiais paskutiniu me 
tu apie VLIKą. Net įžanginiuo 
se VLJKo vedamas darbas nu
vertinamas ir niekinamas.“

Prieš keliolika metų lem 
politinio gyvenimo teoretikas 
Lįešek Kulakjowski, žiūrėda
mas pro komunistinius aki
nius, rašė, kad religijos išnyks: 
jo's taps, tik kaip politinės par
tijos. Kaip matome, marijonų

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107
------ H

tai 
vie-

ir pranciškonų vienuoliai 
ji iii vykdo, palaikydami 
toje platinus krikščionių de
mokratų sąjūdžio, frontininkų 
pseudopolitiką.

K Pel ra kailis

Kronai Meilus, Warren 
Mich., kiekviena pr ga gausiai 
paremia Naujienų leidimą. I)ė 
kui už ankstybą prenumeratos
pratęsimą, gerus linkėjimus ir. 
už £20 auką.

A. Kapacinskas, Rock
ford, III., be raginimo pratęs-1 
damas prenumeratą, atsiuntė 
£10 už kalendorių. Dėkui už 
bendradarbiavimą ir už nuo
latinę paramą.

— A y ui ė ir Petras Galinan- 
skai iš Marquette Parko, daž
nais atvejais paremia Naujie
nų leidimą. Dėkui už specia
liu laišu atsiųstą penkinę ka
lendoriaus proga.

— Dėkui Juozui Liutkeniui 
iš Brighton Parko už £5 auką, 
atsiųsią kartu su metine, pre
numerata. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsakiu
siam Naujienas pusei metų 
ir įteikus *2 už kalendorių,: 
bet pavardės prašiusiam ne-1 
skelbti.

Della 
Alisė 
Anna
Joms

i

gų vedimų. Knygos rastos gera
me stovyje. Bdvo ir pelno.

I l*ranešta, kad serga 
Ketvirtis, Stella Raudis, 
Paliukas, Maria Gurskis,

i Trakius, Anna Žemgalis, 
palinkėta greit susveikti.

1 Buvo' nutarta Marie Gurskis 
ir Anna Trakias atleisti nuona-

■ rio mokesčio, ir jas skaityti gar- 
• Lės narėmis.

Motery klubo 1981 metų val- 
' dyba sudaro: Nellie Skinulis - 
pirm., Julia Ramanauskas — 
vicepirm., Eugenija Strungys 

j —. nut. rast, ir korsepondentė, 
1 Brcnice Žemgulis — fin. r.št., 
I Antoinette Kalvs — ižd., Peggv 
’ Dovydauskas — kasos globėja.

Po susirinkimo buvo vaišės 
ir malonus pasikalbėjimai.

Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio 2 dieną.

E. Strungys

St. Petersburg, Fla.
PRANEŠIMAS

Nim*!, žemi —
RfcAL BSTATI FOR SAL2

Žemi — Firdivlmul 
JtčAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
.R 2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESLNIAIS IšSIM O RUIMAIS. 

x>EL VISŲ INFORMACLTŲ KREIPTIS J: <

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22'2 W. Cerm^k Road Chicago, ŪL Tel. Virginia 7^774^

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

4

lengvu—lakštingalos balsu lie
tuvių parengimus, o ir ameri
kiečių balso specialistų pak
lausuose yra ne kartą laimėju
si išskirtino pripažinimo. Re
čitalį rengia Izabelės Mote- 
kaitienės DainavinU sftudijaj 
kurią ji šiais metais baigė. 
Visuomenė maloniai kviečia
ma atsilankymu paremti šią 
daug žadančia * c. dainos atžala.

-ūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.
ARVYDAS KISLA, 434-9655

— Švento Rašto Tyrinėtojai 
duoda veltui* kietais viršeliais 

j įrištą knygą apie Šventąjį Rarš- 
i tą. Pirmi atėjusieji į Naujienas 
galės gauti: 1) “Amžių planą”, 
374 psl., vardų rodyklės, arba 
2) “Kasdieninė dangiškoji ma
na”, 200 psl., kasdieniniai pa-

Fla., 
susi

rinkimas šaukiamas š. m. ko
vo mėn. 5 d. 3 vai. p. p. Lietu-

ALTo St. Petersburg, 
skvriaus metinis nariu • LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvas 
pirkimo sąlygos.

2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir
vių saloje. Skyriaus nariai ir Maplewood. Labai tinka giminingoms 
svečiaį kviečiami gausiai da- šeimoms.
lyva uti. . i • MŪRINIS BUNGALOW Brighton

4 t rr„ i ’ k Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-ALTo skyr. vulcyba Neaukšta kaina.
i

TAIKOS PREMIJOS LAUREA- ’ 
TAS BUVO SULAIKYTAS

ŠIMAITIS REALTY

Viktoras Šimaitis pildo' mokymai, arba 3) “Laikas pri-
__  __ - I c r o rli-n/v’ v-iC'l

— Mini ir Hermanas Miliū
nai, Greendale, Wis., pratęs
dami prenumerata, savo gerus = noo- i- i • / , J /b3-03o/.linkėjimus atlydėjo %) auka užj 
kalendorių. K. Mažeika iš Win 
nipego, Man., 
kui.

Šimaitis Realty' siartoo”> 358 PsI- 
W. 63rd Street, 

kasdien nuo

INCOME TAX
Įstaigoje, 2951 
Darbo valandos
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba

— JAV 
atsiuntė S2. Dė-Į visuotinis

j įvyks š.m.
7 • ■ KU- I 11:45 Val‘Lietuvių Kultu-] 

ruošia praktiš- 
keramikos

LB (R) Apylinkės 
nariu 
vasario

ryto šv. Antano pa
ira pi jos salėje, 49th Ct. — 15th 
; St. kampas, Cicero, III. Maloniai 
kviečiame visus susirinkime 

dalyvauti. Valdyba
— Brighton Parko Lietuviu

susirinkimas 
mėn. 22 d.

Knygas veltui gaus pirmi at
ėjusieji. Kas norės daugiau šios 
rūšies knygų.' tai prašoma 
kreiptis į šv. Rašto Tyrinėtojus, 
5421 S- Mozart Ave., Chicago, 
IL 60632. (Pr.)

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— Balzeko 
ros inuizrjus 
kos ir meniškos 
kursus. Kursuose bus dvi gru
pės — pradedančių ip pažen
gusių. Jie prasidės balandžio!
1 d. 7_9 vai. vak., ir tęsis iki Namu Savininkų draugijos vai- 
gegužės 6 d. trečiadieniais.
Kursams vadovaus Marija Gai 
žutienė. Registruotis 
nuojant Ritai, 5!
valandomis.

dyba šaukia visuotinį narių su
sirinkimą kovo 1 d., sekmadie- 

telefo_jni’ - val- popiet, šaulių salėje, 
23-5523 darbo 2417 W- 43rd St. Prašome visus 

narius kuo gausiau dalyvauti. 
Po susirinkimo bus draugiškas

Amerikos Lietuvių Tory? pash aišinimas. Valdyba (Pr.)
bos Los Angeles skyrius minės 
10 m. veiklos sukaktį kovo 7 
d., 7:30 vai. vak. Tautiniuose 
namuose. i

— Aušros Baronaity į ės, ko
loratūrinio soprano dainų ir 
arijų debiuto rečitalis įvyks š. 
m. vasario 22 d., sekmadienį 2 
v. popiet. Jaunoji solistė daug 
kartų jay yra puošusi savo

Bgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
8727 S. West»m Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-J787
> Nemokrjcan patarrixvlmas uisxknnt lėktuvą, traukinių, laivų kelio 

nlų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus, 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rezervuoti vietai 
3 anksto — prieš 45-60 dienų. .

— ..... '■ - - —s

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

tojo, visuomenės veikėjo ii rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimų____ _______________________ $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,
1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

— Dengiame ir taisome visu

Moterų klubo veikla
Lietuvių Brighton Parko Mo

tėm klubo metinis narių susirin
kimas įvyko vasario 5 d. Anelės 
salėje. Susirinkimą atidarė pir- > 
mininkė Nellie Skinulis, pasvei- 
kino gražų birį susirinkusiu} 
narių.

SAO PAULO, Brazilija. —;i Argentinietis Adolfo Perez Es-!. 
quivel, 48 metų skulptorius - ar-f 
chitektas, Nobelio' taikos premi- . 
jos laureatas, lankėsi Brazilijo
je. Savo kalbose jis yra išreiš- . 
kęs, kad jis pritaria politiniams ; 
kaliniams, kurie pažymėjo, kad 1 
jie buvo kankinami už tai, jog į 
prašė teisybės.

Brazilijos pareigūnams, ma
tyt, toks jo pranešimas nepatiko.

i Esquivel buvo policijos sulaikv-1 * i
tas ir klausinėtas dvi valandas. į 
Jis buvo perspėtas, kad jei ir ‘ 
toliau darys tokius politinius | 
pareiškimus, tai bus iš Brazili
jos ištremtas.

Notary Public

Insurance, Income Tai

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

įįįr

N3GHBORHOOD]
REALTY G(KXiP . |

We’ll help you make the right move.

raštininkė Eugeni- 
perskaitė 
kuriuos

valdybos 
susirinki-

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
; savybę Chicagoje ar bet kur 
; Amerikoje, prašome skambinti

— PLO (Palestinos Išlaisvi-' 
nimo Organizacija) turi daly
vauti Vidurio Rytų taikos dialo
guose, — pareiškė Vakarų Vo
kietijos užsienio reikalų minis-
teris viešintis Egipte.

Nu tarimų 
ja Strungys 
nutarimus, 
inas priėmė.

Piožė Didžgalvis perskaitė | 
pranešimą apie 1980 metais kny- ] 
---------------------------------------  1 _ - ■

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENS

J ZfGŽ Vt St, Chicle*, HL 8062? e TsL WA ^2787 
Didelii pasirinkimai gere* rūftea Įvairiu prekių

KAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ
■ WAV i

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

makqueite gift parcels service
I5C1 W. CJth Si., Chic*ga, EL S062J. — Tek WA 5-27X7

SUSFHENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ!
yra seuiaurik, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė ar- 

fcaniLacija. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėle daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, Da
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitėa 
1 savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsiraŠytL

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

W W. H.
TH. (Ill) M3-Ulf

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVE. I

Tel. 523-8775 1
_________ - -

GENERAL REMODELING x
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. * Staliaus darbai, _ce-' 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGtS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI .

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

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

Autoriaus
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

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

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 Wast S^h Street 
Tel. REpublIc 7-1941

I

prašomi užsisa-

adresas:

s Tik 3 procentai amerikie
čių šeimų savo' namuose neturi 
vandentiekio - kanalizacijos. Tie 
3 procentai daugumoje yra tik 
provincijoje.

e 70% amerikiečių į darb; 
važiuoja savo automobiliais.

ENERGY 
WISE

Change the oil and 
Altera evjwy 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.
Don't be a Bom LoserlJ,

BROOKFIELD, Ilk, parduoda
mas 4 butų namas — kiekvie
nas butas turi atskirą šilumą. 
Galima tikėtis morgičių.

Kaina $225,000.
Skambinti 485-4069

k HIJLMWH I W. K

I
 JOHN GIBAITIS

Advokatų įstaiga
6247 S. Kedzie Ave.

(312) 776-8700 .

PERSONAL 
Asmeny Ieško

TAUTIETI!
Jei slegia vienatvė, rašyk gerai 
atrodančiai 48 m. našlei, kuri 
ieško gyvenimo draugo. Amžius 
tarp 45-58 metų. Rašyti:

Naujienos, Box 251 
1739 S. Halstcd St. 
Chicago, IL 60608

KAIP SUDAROM 
TEST.VMENTAl

Tuo reikalu jums ga!i daug 
padėti teisininko Prano ŠULO

' paruošta, — teisėjo Alphonse 
i WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
, išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga gn formonlH gauna- 
| ma Naujienų administracijoje 
; 1739 South Halsted St., Chica 
'go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

e
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

M. ilMXU J

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Map!«woodL Tai. 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, piminlę 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS P0UCT
F. Zapcii*. Aęent 
22CSI/1 W. 95th St 
Ever#. Park, 111. 
40642, - 424-^54

------------------------------------------------—\
ADVOKATŲ DRAUGU  A

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

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vai. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPftNAS

Darbo valandom: nuo ® vaL ryti 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

0 vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir pwal susitarimą.

T<£ 77&-5162 arba 77G-51M
2649 West 63rd Street

Chicago, ID- 60629

6 — Naujienos, Chicago, Ill., Saturday-Monday, Feb. 21-23, 1981




