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Over One Million Lithuanian 

In The United States

SO V. SĄJUNGĄ NEOKUPAVO LENKIJOS ,' ■ DĖL AMERIKOS REAGAVIMO r .'. ,
PRIEŠKOMUNISTINĖS organizacijos cacc 

.’ ’ BIULETENIO PRANEŠIMAS
reagavimo bent laikinai susi-

SENATO UŽSIENIO KOMITETO PIRMININKO TURININGA KALBA
SENATO IR ATSTOVŲ' RŪMŲ NUTARIMAI NEPRI
PAŽINTI ANEKSIJOS YRA STIPRI TEISINĖ POZICIJA

LONG BEACH, Cal— Chris
tian'Anti-Ccmmunism Crusade 1 laikė. Tas reagavimas pasireiš-' 

kė trimis būdais:
1) Okupacijos atveju, JAV 

pradės pasitarimus su Kinija 
tikslu sudaryti karinę sutartį, 
nukreiptą prieš Sov. Sąjungą;

2) Bus nutrukti visi ekono
miniai, kultūriniai ir moksliniai

pastarajame numeryje rašoma, 
kad prez. Carteris ir jo‘admi
nistracija sutrukddė ar bent su
vėlino Sovietų įsiveržimą į Len
kiją.;

Patikimos britų organizacijos 
duomenimis, Sovietai planavo
pulti Lenkiją praeitų metų gruo- ( ryšiai, taip pat Vienos ir Madri- j 
džio pradžioje. Tam. tikslui jie 
buvo sudarę -keturias armijas.
Armija A buvo parengtyje įprie 
Oderio upės; Rytų Vokietijoje. 
Ji tūrėjo" užimti Poznanėj mies
tą ir vakarų Lenkiją. Armija B 
iš Čekoslovakijos turėjo dygiuoti 
į pietų Lenkiją. Armija C sto
vėjo parengtyje Lvovo ir Bugo 
upės-,rajone ir turėjo užimti 
Krokuvą bei aplinkinius indust
rijos centrus. Armija D buvo 

i parengties stovyje prie "šiaurės
rytų pasienio. Ji turėjo užimti 
Azaršnvą ir Dahcfgą, dabar žino
mą Gdansko vardu. . -

Sovietų Sąjungą buvo pasi
ruošusi šias keturias armijas pa
siųsti- į- Lenkiją gruodžio ‘ pra
džioje, tačiau dėl Amerikos

do konferencijos;
t

3) JAV ir Vakarų valstybių Į 
uo’stų darbininkai bus skatina-! 
mi neiškrauti ir nepakrauti So
vietų Sąjungos laivų..

Atrodo, kad’Sovietų Sąjungą 
labiausiai paveikė sutarties su 
Kinija kozeris. Be to, AFL-CIO 
pirmininkas Lane Kirkland pa
reiškė, kad prie Sovietų laivų 
bei prekių boikoto prisidės Ka
nados, Australijos, Vokietijos, 
Britanijos ir kitų valstybių uos
tu darbininkai.

ISPANIJA NEPRITARIA 
DIKTATŪRAI

WASHINGTON, D.C. — Se
natorius Charles Percy, Illinois 
respublikonas, Senato užsienio 
komiteto pirmininkas, šių metų 
vasario 17 dieną Senato rūmuo
se pasakė kalbą, kuri nuaidėjo 
po visą pasaulį, palietė visus 
Amerikos centrus ir kiekvieno 
lietuvio širdį. Tuo metu Senato 
posėdyje Illinois senatoriaus 
kalbą sekė Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovai ir visa eilė lie
tuviškų organizacijų atstovų 
Washingtone, atvykusių, pasi
klausyti senatorių kalbų Vasa
rio 16-osios sukakties minėjimo 
proga pačioj galingiausioje par
lamento įstaigoje.

Ant greitųjų išvertę senato-

STEBUKLINGAS . į 
KOMPIUTERIS

PALO ALTO, Cal. (UPI).
Hewlett Packard korporacija 
pranešė pagaminus ultragenialų 
kompiuterį. Šiuo išradimu da
bar bus galima gaminti kohipiu- 
terius mažesnius, greitesnius ir 
daug galingesnius. ‘ >

Naujas kompiuteris turės" 
“smegenis” ir logiką ant vienos" 
mažos plokštelės (1/16 colio)/ 
iki 450,000 tranzistorių. Dabar2- 
tiniai kompiuteriai turėjo ekvi
valentą 200,000 . tranzistorių-.* 
Ypač jis naudingas erdvės sate
litams.
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riaus Percy kalbą spausdinamej BRILLANTU VAGIS-

M. DAYAN RŪPINASI TAIKOS 
DALINIU IZRAELIO PASIENY

TEL AVIVAS, Izraelis — Pa
gal Camp David susitarimą, 
prez. Carteris prižadėjo, kad 
atitraukus Izraelio kariuomenę, 
Sinajaus pusiasalyje taiką pri
žiūrės tarptautinis karių dalinys, 
į kurį įeis ir amerikiečių kariai.

Buvęs Izraelio ministeris Mo
she Dayan siūlo parlamentui 
(Knesset) padaryti . nutarimą, 
kad būtų uždrausta Izraelio vy
riausybei atitraiikti karius iš ry
tų Sinajaus pusiasalio be parla
mento sutikimo.

Parlamentas Izraelio karių 
atitraukimą patvirtins tada, ka
da tdks taikos dalinys tikrai bus 
sudarytas ir jis bus pajėgus pa
sienyje taiką išlaikyti.

KALENDORfiLIS

Vasario 25; Viktoras, Rasa, 
Vaidelė, Margiris, Lygeikis.

.Saulė' tėkš 6?33, leidžiasi 5:37.

VALENCIJA, Ispanija.— Ge
nerolas. Jaime Milans deb Bosch . iT te. . !pirm aš/, prisijungė prie člvilanės . 
gvardijos ;pulk; Anlonio. Tėjėro J 
suruošto perversmo, bet labai J 
greitai įsitikino, kad; didelė Is- ! 
panijos kariuomenės dauguma 1 
buvo priešinga perversmui. 

V ’
Gen; Miląns del Boscr buvo 

pasiryžęs siųsti savo dalinius į 
Madridą, bet kai patyrė, kad 
kelias per kalnus bus pastotas, 
lai aprimo ir pradėjo trauktis. 
Vąlęncijos. .jaunesnį karininkai 
ir kareiviai pasisakė už demo
kratinę Ispaniją. O kai patyrė,' 
kad ir karalius Juan Carlos taip ( 
pat pasisakė už demokratinę 
santvarką, tai ir gen. Milans del f 
Bosch atsisakė dalyvauti per
versme. Sakoma, kad pradžioje ralius, kariuomenės padedamas, 
jis rengėsi išbėgti į Maroką, bet antradienio rylą numalšino ci- 
nespėjo laiku išskristi. ! vilinės gvardijos ir kelių aukš-

Karalius leido visiems kari-’ “i karminkų suruoštą pervers- 
ninkams, nepritariantiems de- Pr*e-^ parlamentą, emo ra 
mokratinei tvarkai, išstoti iš 'jriaiisybę.
kariuomenės. Pulk. Antonio Te- ■ Karalius Juan Carlos pačioje 
jero buvo blogas maišto orga- pradžioje pasisakė prieš pervers- 
nizatorius ir silpnas kalbėtojas, mą 
Klausytojų neįtikino.

lig

turiningą kalbą JAV Senate LietuvosSenatorius Charles Percy pasakė
nepriklausomybės paskelbimo sukakties proga.ISPANIJOS KARALIUS JUAN CARLOS NUMALŠINO GVARDIJOS SUKILIMĄ

pirmame Naujienų puslapyje, 
kad visi lietuviai turėtų progo’s 
susipažinti su Senato užsienio 
komiteto pirmininko nuomone 
apie Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių pavergimą ir įjungi
mą į Sovietų Sąjungą.

Senatoriaus Percy kalba nu
aidėjo po visą pasauli, lietuviai 
privalo žinoti, ką ir kaip jis pa 
sakė. Lietuviai taip pat turi ne
užmiršti, ’kad Amerika yra pati 
didžiausioji lietuvių talkininkė 
kovoje • už Lietuvds lasivę.

Štai sen. Percy žodžiai:
—- Ponas pirmininke, šią 

vaite mes Amerikos Senate 
nime' 63-ąsias Lietuvos

Policija sugavo vagis, pavo
gusius iš S. Arabijos šeicho 
Wad j i Tarlawi brangenybių už 
L.5, milijono vertės. Šeichas 
buvo apsistojęs Eden Rock vieš
butyje Floridoje.

Estijos įjungimo į Sovietų Są
jungą, ir paminėjo 45 pabaltie- 
čių persekiojimus, kurie 1979_m. 
rugsėjo mėn.- pasirašė peticiją 
prašant Sovietų vyriausybę pa
naikinti Molotovo - Ribentropo 
paktą, pagal kurį Pabaltijo vals
tybės buvo įjungtos į Sovietų 
Sąjungą, šis pareiškimas mums’ 
parodo, kaip Sovietų vyriausy
bė nelegaliai pagrobė Lietuvą ir 
kitas Pabaltijo valstybes, ir tas 
faktas kelia didelį mūsų vyriau
sybės susirūpinimą.

Aš didžiuojuosi, kad Amerika 
pasisakė už pagrindines žmo
gaus laisves ir tautinį Pabaltijo 
tautų integralumą.

Tuo tarpu Sovietų Sąjunga 
nekreipia dėmesio į teisėtus Pa
baltijo tautų protestus. Tikro
vėje, Lenkijos gyventojų noras 
taikiai apsvarstyti ekonominius, 
socialinius ir politinius klausi
mus su savo vyriausybe tiek 
sunervino Kremlių,kad Vakarus 
pasiekę pranešimai kalba apie 
norą įvesti tokius žodžio suvar
žymus, kokie iki šio meto galio
ja Lietuvoje.

Vyriausybė, kuri bijo teisti 
žmonėms pasakyti savo nuomo
nę, yra apverktina ir pasigailė
jimo verta. Galų gale, galinges
nė jėga yra Lietuvos gyvento
jai, reikalaujantieji teisės būti 
laisviems gimtiniame savo kraš
te. šiandien aš gerbiu nuolatirį 
lietuvių budėjimą ir viltį, ir pri
dedu savo nuoširdų prašymą, 
kad t i sėtos Pabaltijo valstybių 
viltys būtų įgyvendintos.

Drąsiems Lietuvos, I atvijus 
ir Estijos gyventojams, ir vi
siems mano draugams, sudaran
tiems pabaltiečių kolonijas, aš 
dar kartą sakau, kjd aš niekad 
jų neužmiršiu, ir kad mes JAV 
Kongrese - Senate ir Atstovų 
Rūmuose niekad jų neužmirir- 
me, ir kad Amerikos gyventojai 
niekad nebūtų įsitikinę, kad 
laisvė, kurią mes turime, priva-

mi- 
nepri 

klausomybės paskelbimo meti 
nes. Mes pagerbiame 1918 me 
tais Lietuvos respublikos įkūri 
mą ir 1922 metais priimtą kons 
titųciją, kuri garantuoją žodžio 
susirinkimų ir tikėjimo laisve 
Su dideliu skausmu mes prisi 
m-name, kai 1940 metais rusa 
jržgmę; Lietuvą — ir Maskvo- 
primesta svetima valdžia ten 
tebėra iki šios dienos.

labiausiai mes gerbiame Lie 
luvos žmdnių pasiryžimą, kurio 
dėka lietuviai per tuos 63
tus išlaikė savo religines, kul 
tūrines ir tau tin. s savybe 
timųjų valdžioje 
lietuvių kilmėj
čius, daug prisidėjusius pri. 
šios šalies gerbūvio. Jie be per 
traukos kėlė lietuvių palikime 

į klausimą, Lietuvos laisvės klau
simą visą laiką laikė pasaulk 
dienotvarkėje’ ■

DIDĖJA SPĄLVOTŲ GY
VENTO J (J SKAIČIUS

WASHINGTON, D.C. — St: 
tistikos biuro duomenimis, pa
skelbtais pirmadienį, vienas š.-š- 
tadalis amerikiečių yra ne balto
sios rasės, kas sudaro 17% visų 
gyventojų. 1970 m. statistikos 
d lomenimis, spalvotų buvo vie
nas aštuntadalis. Didžiausią kon
tingentą sudaro negrai —

i-

KARIUOMENĖ APSUPO PARLAMENTĄ, NUGINK
LAVO MAIŠTININKUS, GINA DEMOKRTUĄ

L. Calvo Sotela. Visi parlamen 
to nariai buvo suimti, iškrėsti, 
bet jų nešaudė, kaip pulk. Te
jero gąsdino.

MADRIDAS. — Ispanijos ka

me

ir įsakė kariuomenės va
dams padėti g-nklus ir vykti į 
kareivines. Tuo pačiu metu jis

■ įsakė ištikimam Madrido" polici- 
; jos daliniui apsupti karaliaus 
rūmus ir sukilėlių neįleisti.

I Civilinė gvardija Iruvo apsu
pusi parlamentą ir suėmusi po
sėdžiavusius parlamento narius. 
Civilinės gvardijos pulk. Anto
nio Tejero de Molina, civilinės 
gvardijos narių būrio lydimas, 
Šaudydami revolveriais, įžengė 
į parlamento rūmus ir nutraukė 
posėdžius. Pulk. Tejero, revol
veriu rankoje, pasakė kalbą 
parlamentui, pranešė, kad “de
mokratinis laikotarpis” pasibai
gė, kad visi parlamento nariai 
it huvę parlamnto ministeriaj 
suimti, ir kad bus įvesta nauja 
tvarka visame krašte.

j Civilinės gvardijos būrys su- 
— Povilas P. Dangis šią savai-- ėmė visus 350 parlamento na- 

tę vyksta pNėtv- Yorką SLA - rių. Jų tarpe buvo buvęs prėm- 
cėritro raišudų*tvarkyti; - jeras Suarez ir naujatepaskirtas

IEŠKO NAFTOS FEDERA- 
LINĖSE ŽEMĖSE

Valdžiai priklausančios žemės 
pirituose bus ieškoma naftos ir 
natūralinių dujų, pareiškė Gen
eral Accounting Office. GĄ.0 
pareigūnas pareiškė, kad- suin
tensyvinus ieškojimą, susidaro 
didesnės galimybės gauti naftos 
iš federalirių žemių.

— Amerikiečiai balonistai tęs 
savo kelionę ap’e pasaulį, jeigu 
jiems susidarys galimybės nu
pirkti helium dujų. Jie dabar 
yra nusileidę New Delhi, Indi
joje. Dujų jie Indijoje pirkti ne
gali, nes Indija neturi tokio di
delio kiekio, kokio jiems reikia.-

Tuo tarpu karalius Juan Car- 26,488,218 asmenų, arba 11,7% 
los, valdydamas telefonų linijas iš bendro 226,591,825 gyventojų 
ir radijo stotį, greitai susiorien
tavo ir laiku suspėjo’ susižinoti] rų priaugo net 11.1'i 
su'priemiesčių ir provincijų ka
riuomenės vadais. Pirmadienio 
vakare j Madridą įžygiavo ge 
rai ginkluotas kariuomenės ba
talionas ir apsupo parlamentą 
ir viduje buvusius civilinės gvar
dijos vadus. Pirmomis antra
dienio valandomis kareiviai nu
ginklavo civilinę gvardiją ir pa 
leido parlamento narius

Ispanijos kariuomenė stojd 
už demokratiją. Valencijos gar
nizono vadas pritarė pulk. Te
jero perversmui ir pradžioje pri
sidėjo prie jo, bet vėliau gene
rolas Jaime Milans del Bosch 
nuo tokio pritarimo atsisakė.

GUBERNATORIAI NEPATEN
KINTI PASAITŲ MAŽINIMU

Washington, d.c.— Ame
rikos gubernatoriai, turį konfe
renciją Washingtone, išreiškė 
nepasitenkinimą administraci
jos mažinimu kai kurių sociali
nių programų, ypač Medicaid 
■pagalbai, ligoninės žada pa

sve
Sveikinami

Amerikos pilieskaičiaus. Per dešimtmetį neg-
Kiti spal

votieji sudaro virš visų gy
ventojų. Jie yra Amerikos indė
nai, eskimai, aleutai, imigrantai 
iš Azijos ir kiti.

Ispanų kilmės gyventojų pa
kilo iš 4.5% iki 6.4% ir dabar i Prieš keletą metų esu aplan 
vra virš 16.6 mil. Pabaltijo kraštus. Sugrįžę;

— Sen. Frank Savickas pa
skirtas Chicagds Park Distrikto 
sekretoriumi. Illinois valstijos 
Senate jis taip pat įeina Į Senato 
Dorbo komitetą.

kelti atlyginimą net 18%.
Nustatyta, kad Social Secu

rity administracija per metus 
išmoka apie 17 bilijonų dolerių 
luošiesiems. Bet administracija, 
ištyrusi 3,300 pašalpos gavėjų, 
nustatė, kad 19.3 procentų gau
na čekius visai be reikalo. Iš 2.9 
milijono luošųjų, apie 584,000 
gauna bereikalingai pašalpas, 
kas sudaro virš dviejų bilijonų

ir įžengęs į Senatą stengiausi 
pavaizduoti Kongrese ir visame 
krašte, kad lietuviai brangiai 
vertina tą laisvę, kurios dabar 
jų tauta neturi. Lietuviai nie
kad nebus ramūs, kol laisvė ne 
bus jaučiama jų kilmės krašte 

Yra keli drąsinantieji ženklai 
rodantieji lietuvių ilgus metus 
vedamą kovą savo laisvei at 
gauti. Aš gėriuosi mūsų dplega- 
cijos laikysena Madrido konfe 
rencijoje, kai buvo tikrinamas 
Baigminių Helsinkio aktų vyk 
dymas. Amerikos atstovas, dės
tydamas Baigminio Akto VIII 
paragrafo principus, neabejoda
mas pareiškė, kad JAV nepripa
žįsta nelegalaus ir ginklų jėga 
privesto. įAįvijdSį ir lo būti visame p&šiulyjė.



[moderni mozaika ir magaryčios
Dėsto RIMAS NERLMAV1ČIUS
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ahchitektas

NEVERK MANĘS

Tu neverki manęs, tėviškėle, _ 
Nebeliek ašarėlių gailių, 
Daug tokių čia kaip aš, kur šį (vėlų 
Vakarą raudą dainuos šia kartu.| pasaulį klajūnu išėjus, širdyje degė meilės liepsna.Tos ugnies jau dabar tik šešėliai,pakviečia 1 os jau dabar tik sesenai, 

studijų 1 ik užgęsę šalti pelenai.dailidės žali sodai, laukai, pievos žalios, jnamo re-1 Ilgesinga daina vakare
sudaryti laiptų* Cn doleriais nužertas stalas,

• Namu savininkas i architektu, buvusi s draugų, pakoreguotidarbininko seno* monto darbuiprojektų. Pagal architekto nurodymus darbininkas atvilktų laiptams dilę> nemirksėda. mas,' ruošiasi jau ketvirtų kartų piauti. Architektas, netekęs kantrybės, pradeda kalbėti:
: — Kas čia, pu velnių, galėtų 

nupie
pei’

būti? Jau tris kartus vėnt, pamatavom, ir vis trumpa...

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvuli

e Modeliuotoja parodė daug Stiliaus, o stilius parodė daug. modeliuotojos, — rašė vienas madų parodos apžvalgininkas, i
i• Mes turime daug mokyklų. ! kurios nepajėgia savo mokinius išmokyti angliškai. Dabai' tos mokyklos žada mokyti dar antrąją kalbą.

e Dažnai rūbai slepia kūno ‘ trūkumus, o tylėjimas — proto.
e Savo klaidas patogu vadinti gyvenimo klaidomis-

ps- krūnelėtas ant tvirtos senų batų vos, kiek linguoja... — lyg kaltai pastebi darbininkas.l'žbetonuoti ta batų krūvą, atsisveikindamas įsako 
architektas. — Kaj suakmenės, 
varysime toliau. Tolumas r.: * #

SALIO MORTALE

Kodėl neploji tam akro
batui, darančiam mirties kil
pas ore?

ciau, kuomet 
Us atsimušė i

geriau persi ver- mano aiitemobi- medį.

O žalia ir anų juk spalva.Ir tavoji dalia ne kam tikus, Tu esi svetimų trempiama. Atkeliavę nuo Volgos mužikai Naujų jierša idėją jėga. iĮsigijęs penkiadienio pasą, į Į gimtuosius laukus keliavau, Kur kadaise dar kūdikiu, basas Su draugeliais po pievas [skraidžiau, j
iPagaliau — ko iš tikro ieškojau, < Aš žinau — to surast negaliu! Ne tėvynės ilgėjaus aš gojų Aš ieškojau jaunystės dienų.Storos, aukštos tos Vilniuje
1

• Leonardo da Vinči švelniai pasisako apie įtakas: “Dailininkas niekad neturėtų pamėgdžioti kito asmens būdo, nes šiuo atveju jo negalima vadinti gamtos vaiku, o tiktai proanūku. Visuomet geriau žvelgti. -į 'gam-. tą. kuri gausi visokiomis gėry-: bėmis ir gražumu, negu gėrėtis kitu meistru kūriniais, kurie vis-' ką išmoko iš gamtos”, šių dienus dailininkai nenori gamtos studijuoti ir iš jos mokytis. Jie stengiasi viens kitą pralenkti vis blo< .- gesniais darbais.
e Abstrakti mintis, abstrakti ir forma.

UŽUOMARŠA— Atvykau atostogoms, kad galėčiau užmiršti.ti?— Ką lokio norėjai užmirš-— Dabar jau neatsimenu.

Neregėjau, kas dedas už jų. ' Išgaravo tos penkerius dienos Prie bonkutės ir būrio draugų, lau seniai kelias vedęs mus[skyrės, Kad daugiau nesueitų kartu. Tu—žemelė kančios ir didvyrių. Aš radau sau naujų čia dievų.Kažkada, per ta eiseną metų, lt laivai prasilenkę nakčia, Išsiskyrėm ir puikiai supratom,' Kad tarp mūsų didėja spraga.

— Sveikas, Malkeli! Kur bu-{ba. Žinai, Maiki, jis priminėj vai dingęs? Vasario 16-osios minėjime tavęs nemačiau. Net pamaniau, gal tave atžagareiviaij prikalbėjo neiti i patriotinį visų i lietuvių solidarumo šventės mi- j nėjimą.— Buvau, kai į) nebūsi, tėve.Aš ne iš tokiu, kurie kasmet giau žinai, kas gero tavo apylin-j j važinėja į “Rodmą”nio raugo pauostyti. Sugrįžtakaij) apglušvli, nesiorientuoja . ka, kad prezidentas žada taksus

man advokato Fortunato Bago- j ėiaus kalbas. Kai jis kalbėdavo, ] tai net šv. Petro ir “Povilo’ para- Į pijos Bostone davatkos sėdėdavo pirmose eilėse ir klausydavo.: Tai tikras Ciceronas!-— Na, gerai, tėve. Ką dau- įkomunisti- į kėje? Mano apylinkėje visi šne-
Tad neverki manęs, ^įė^škėle, politikoje, ardo vienybę. Gerai 1 okia skirta jairmudviem dalia! •JTu graži, kaip darželyje gėlės, j Bet nežydi ir jos visada.

Akivarą

Esą blogiausiu atve- surūkyti nedaugiau krek-
GYDYOJO

— • Džazo muzika charakterin-
*— iga abstrakčiai dailei. -Abstrakčios spalvos ir kirčiuoti muzikos garsai, yra emocijų įtampos analogija.- • Biologijos mokslas yra tiesos pažinimas. Dailės — dvasinės išraiškos pažinimas. Dailė neturi iš anksto nurodytu griežtu planu, nė formų lygiai vi-, siems. Yra tik platus laukas ieškoti savo kelio kūrybai.
- Don Pilotas

Jis METĖ RŪKYMĄTūlas gydytojas įspėja savo pacientą, kad jis privalo mesti rūkęs, jukaip vieną cigarete po vieno valgio.Po keliolikos savaičių šis pa cientas vėl atsilanko pas gy- dytoją<— Na, prašau, — nudžiugo gydytojas.—Matai, dabar tam
st visai kitaip atrodai. Puikiai. Pasitaisei.— Taip, be! aš dabar valka rtų per dic-

“Iki 10 melų amžiaus poniu 
tė turėsi perkęsti daug trūku
mų...'

“O
“O 

siie“.

pusk ui 
pankui,

Kas dirba, tas ilgiau gyve
na. Laukinis arklys gali gy
venti 19 metu, o naminis ark
ly > išgyvena 10 melų. O I 
Su žmonėmis, kurie dilba 
kurie nedirba? (’lydytojai 
no, kad veiklus žmogus 
daugiau šansų ilgiau 
venti.

ir
ma Ir

' prof. dr. Jokūbas Stukas savo į kalboje pabrėžė: Kai popiežių j renka, tai kardinolus uždaro ir ' neišleidžia, kol naują popiežių j išrinks. Taip reikėtų padaryti: j uždaryti mūsų veikėjus ir neiš- J leisti, kol jie tarpe savęs nesusi- pamokslo savo Įtars. Tada nereikės visuomenei Hitleris persi-Į sniegenų plautn— Tu gerai galvoji, Maiki. Aš irgi ne pėsčias, gerai suprantu sIau- mūsų Aisuomenės disorientaci- ją, kurią kursto veiksniai ir

RECEPTAS

Po karšto gauleiteriams šaldė ir smarkiai susirgo.Buvo ’ iškviestas garsus gydytojas Epitz. Patiikrinęs ligoni gytojams pasakė:— Jam reikalinga karšta! pjrtjs į mi. ką daro.. — O kaip tą pirtį paruošti?-Į — paklausė tarnas. i— Du kartu panardinkite Į vandeni, tik vieną kartą ištrau lydeka traukia į dugną, tai gulkite, — tarė gydytojas. j i viršų.

sumažinti. Ar iš tikrųjų taip: gali būti? j— Būk ramus, tėve. Tau taksų mokėti nereikia. Gal kada su-; mažins, bet ne dabar. Reikės ilgai palaukti, o gal ir nesulauk- i sime. Prezidentas Carteris taip pat žadėjo taksus sumažinti, bet neištesėjo savo pažado. Valsty-bė turi neapsakomai dideles išlaidas ir didelį deficitą. Net biu-J džeta sunku subalansuoti. Dabartinis prezidentas gali tiktai išlaidas sumažinti. Gali sumaveiksneliai, net'patys nežinoda- ? žinti socialinės apdraudos išlai-^  _____ , das, Medicare, šiais metais! -! _ Gerai sakai, tėve. Mūsuose įMedicare teks mokėti $204, vie-■ yra taip, kaip Krylovo pasakė- toje $180 už pirmąsias 60 die- i čioje apie gulbę ir lydeką. Kai, nų, ir t.t. Medicare mokės ma- ' žiau už gydymą ligoninėje.— Tai ką darys pensininkai, tokie, kaip aš, Malki? Jeigu ne-

Per badmetį, kad ūpą žvėrių pataisyti, 
. Liūtas nutarė juosius pavaišinti.

Išsiųsti visur pasiuntiniai, 
Maloniai kviečiami svečiai, 
Žvėrys maži ir dideli, kokių tik būta.
Visi atvyksta papuotaut ir pasveikinti liūtą.
Kaip nuo tokio pakvietimo atsisakyti? 
Net sočiais metais malonu pasivaišinti.
Štai atbėga ten lapė, kurmis ir ežys, 
Sutarę, kad jie visi kartu atsilankys.
Bet vieną valandą jie pavėlavo 
Ir prie stalo vietos jau negavo. 
Lapė nemažai bėdų namie turėjo, 
Ežiui ilgai apsivalyti reikėjo, 
O kurmis per ilgai klaidinėjo.
Vienok alkaniems grįžt iš puotos būt kvailystė.
Pamatę, kad prie liūto laisva vieta tebėra, 
Visi trys stengėsi prie jos prilįsti.
“Klausykit, mieli”, jiems pasakė pantera, 
Ta vieta plati, bet jums negalim skirti: 
Čia ateis dramblys
Ir jus tuoj nuvarys,
Ar dar blogesnį likimą galite patirti.
Todėl, jei norit alkį numalšinti,
Tai galit stovėdami prie durų pasivaišinti.
Bus ir tas gerai, kad gausite pietus, 
O prie stalo vietos jums nebus.
Kas iš mažesnių svečių nenori duryse stovėti, 
Tas gali sau namie sėdėti”.

Dažnai mums tenka
Sunkumus be reikalo tenai matyti,
Kur tik da&iprotėt pakanka,
Kad lengvai tą darbą padaryti.

♦ r

Meistras kažkam atnešė dėžutę.
Gražiai apdailintą maža dėžutė akį vėrė.
Štai įėjo mechanikas ir ją nustvėrė.
Vartydamas tą dėžutę, jis ją apžiūri.
— “Dėžutė su paslaptim”, jis sako, 
“Ir užrakto ’visai neturi.
Aš sutinku ją atidaryti tuoj ėia, 
Tik nesijuokit iš manęs slapčia.
Aš paslaptį surasiu ir dėžutę atidarysiu;
Mechaniko garbę tikrai aš palaikysiu”.
Čia jis pradėjo dėžutę tą vartyti
.Ir -galvą savo nuolatos kraipyti.
Tai vinį jis patraukia
Tai sankabą paspaudžia. <
Tūlas klaidingą judesį pamato .
Ir galvą tuoj pakrato.
Vieni šnabžd; si, kiti juokiasi slapčia.
Aplink tik ir girdėti: “Ne ten, ne taip, ne Šia”.
Mechanikas iš kailio merias, sparčiau dėžutę

varto;
Prakaitas jį išpylė, ir pagaliau ji jam apakrto.
Jis piktai burnojo
Ir nuo dėžutės tos atstojo.
Kaip ją atidaryti, jis taip ir nedasiprotėjo, 

O dėžutė paprastai atsidarinėjo.
{Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 psl., 
kaina $3, gaunama Naujienose.

Į — Pagal tavo išvadą, yra taip: bendruomenė traukia į bedug- turi santaupų, tai tau ir kaput, į ne, o visuomenė — j viršų. ; — Nenusimink, tėve. Džiau- Show yra pasakęs,’ __  Taip, tėve. Taip yra. PLB kimės, kad gyvename laisvamenori ALTą ir VLIKą miškan-, krašte. Kitur yra blogiau. Visame pasaulyje vyksta tenoras,
A v* za l 11 - .. 4- o T 4 ■» £* *

MELO METAI

Bernard
jog niekad tiek daug nepripa-• sakojama melagysčių, kaip Jinti, kad šitos lietuvių patric- ; karo metu, po medžioklės, lai- tinęs nestovėtų ’ baimė, netikra ateitis.Tai iki pasimatymo, Maiki.;Aš einu nervus suramintų pas;organizacijos rinkiminės kampanijos ir jjems ant kelio, nekliudytų jų politikai.--- Man labai patiko VLIKo' bičiulį Andriejų. Lik sveikas!Dailininkas: l'ž šilą paveik- viceprezidento prof. Stuko kai- -------------- ;-------
slą man vienas amerikietis siū
lė 85JXM).

pripra- 10 metų po vedybų

Moieiis atėjo i gydytojo ofi- • 
. Ant vieno lango ji puma. į

Eisiu pas šita. Jis gali bū- 
teisingas, nes atvirai pasisa-ti

ko. kad nepapratę

Pirkėjas: Bet man tamsta 
jį parduosi už šimtinę?

Dailininkas: Na, 
ma, juk nepatogu, kad rc!: 
su meistru meno darbai 4.užsienį, c

IT’S AMAZING!
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DIDELĖ PRODUKCIJA

Sovietų Sąjungoje yra aktu
alus pokalbis:— Mes padidinome produkciją dvigybai šios petiletkos proga.— O, ką jūs gaminate? — klausi kamaratas.— Mes taisome sugedusius traktorius.

SENIAU IR DABAR

Teisėjas:

* * *

PRIEŠINGAI

matyt, 
tamsta kaltinamas^, esi turė
jęs savo praeityje gana judrų 
gyvenimą.“

Teisiamasis; . Visai priešin
gai, pone teisėjau, aš didžiąją 
savo gyvenimo dalį išsėdėjau 
kalėjime...

SCHJLLERJo SĄMOJUS
Kai žymusis vokiečių poetas F. Schiiter mokėsi skambinti arfa, kartų* jo buto kai

mynas piktokai pini pasakė'
Tankst.i skandimi kaip 

Dovydas,., tik ne taip gerai.
J tai poetas jpm atsakė:lajDoiias, tik <)£ i iai.
SOLISTE IR KANARĖLĖ 
(įerokai luu'iganiusi sopra-

Seniau bombardavo šefą — Smetonos režimą.Dabar pliekia ALTą, VLIKą, Pagal įpratimą.Seniau kėlė į ParnasąVLIKo atstovybę.Dabar neriasi iš kailio — Sugriaut jo vienybę...Seniau rinkome aukas, Šclpem Tautos Fondą.Dabar aukas išdalytiNaujas skyles randa.Seniau šaukė, rėkė, plūdo Dėl Kybartų Aktų.
Dabar vėtei jie panūdo 
leškol keršto raktų.

K.

no soliste, duodama reporteriui interviu, ypačiai gyrė savo 
kanarėlę, kuri pasikalbėjimo 
melu linksmai čiulbėjo pa
siraškydama jai narvelyje pa
dėtame vandens dubenėlyje. 
“Mano kanarėlė, yra tikrai 
puiki dainininkė, bet nieko ji 
negali padary ti, ko aš nega
lėčiau,“ gyrėsi solistė.

“Mano gerbiamoji mieloji“, 
apsidžiaugė reporteris. “Aš 
norėčiau pamatyti tamstų pa
našiai besimaudant tame du- 
bcnčlyje!“ 2

PEACE 
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Naujienos, Chicago’. 8. 111.. Wednesday. February 25, 1981



Tipiškas Naujosios Zelandijos gamtos vaizdelis.

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

rusu, lenku kėslai ir lietuviu BENDRUOMENĖS POLITIKA(Tęsinys)Be td, A. Gečys turėtų žinoti, kad Kristus yra kartu ir senasis testamentas, ir naujasis. Senasis testamentas Kristų atstovauja kaip Dievą, o naujasis — kaip žmogų. Kristus gi yra laikomas tuo pačiu senojo testamento Abraomo Dievu. Jeigu nebūtų buvę senojo testamento, tai nebūtų nei naujojo. Jeigu nebūtų buvę Abraomo Dievo, tai nebūtų nei Kristaus.. . Katalikų tikėjimas remiasi abiem testamentais. Visi įsakymai, jų tarpe ir ‘‘Dešimt Dievo įsakymų”, dubti žydams per Mozę, yra privalomi ir visiems katalikams..A. Gečys rašo: “Deja, senojo testamento filosofija vadovaudamiesi, su kaimynais (priešais — BK) niekad nesuartėsime, nesutarimų neišspręsime, o taip pat prie pasitarimu stalo niekad nesusėsime. Politinei situacijai keičiantis vėl ko’vosime ties Šir-. vintais”, b . ■ ; •_ ■ ■Tai štai, kaip Gečys pristato LB-nės detante politiką su politiniais priešais ir baimę kovos... Kaip matome, LB-nė savo “politinę” veiklą^vykdo pagal šv. Raš to naująjį testamentą. Lenkai, sutautinę (supolitįnę) savo tikėjimą, sustiprėjo tautiškai ir religiškai. Tačiau LB-nė, anot Ge čio, padarė atvirkščiai — sureli- 
gino politinę veiklą. Kokie iš to bus rezultatai? Kas žino naująjį testamentą, tam turėtų būti aišku: Lietuva turės savo noru nu sikryžiuoti (mirti ant kryžiaus), kad atpirktų komunistini pasaulį". .. Juk LB'-nęi didžiausiu priešu yra komunizmas ir tik todėl, kad jis antireliginis. Taip naujasis testamentas pagal įsakymą “mylėk savo priešą...” tuos penkis vyrus nuvedė pas lenkus. Įdomu,kiek LB-nės šitaip sure- liginta “politinė” veikla skiriasi

Khomeini Irano islamiškos poli-' tinės veiklos?žinoma, kadangi LB nes atstovai pas lenkus nuėjo nekvies-' ū, patys pasiūlyti savo pagalbą, I tai kaip jie galėju lenkams ko- į kius nors reikalavimus dėl Sei-1 nu statvti? Tada lenkai juos!
i būtų išviję primindami, kad jų nekvietė ir lietuvių pagalbos < jiems nereikia. Todėl, kad būtų LB-nei suteikia “garbė” padėti t lenkų darbininkams išsikovoti daugiau socialinių laisvių, ji lenkams “išdavė” Seinų lietuvius. Stengdamasi lenkams pademonstruoti savo “kilnu” krikščioniškumą bei humaniškumą, nehumaniškai pasielgė su savo I tautos žmonėmis. Kokia nauda mūsų tautai ir tėvynei iš lokių, net paprasčiausios tautinės savigarbos neturinčių, priešams padlaižiaujančių lietuvių?
iLenkų užmačios ir pianai |
iNeužmirškime, ko lenkams š- prisikels iš kapų ir neateis Lieti- tuvos gelbėti, o jiems sumanu- 

į” mu tolygių vadų lietuviai šian-
nepasiseka pasiekti savo įgimta klasta, to jie eina pasiimti jė-; tesnį būdą lietuviams ga.. .Klastingumas yra pati p:r- Į kinti”. Daugumos .lietuviu a. moji ir gana sėkminga lenkų j nacionalinė “žmogaus teis imperialistinio agresyvumo prie-į politika, tendencija į kosmopo- dieną neturi,monė. ! litizmą, politinės veiklos stuty-Istoriniai faktai liudija, kad j mas ant religinių pagrindu, ne- Lenkija niekados neapsiribojo! kovingumas, verg škas paki..a- tiktai Vilniaus kraštu, bet visa- vimas, lenkams teikia daug vii- dos siekė visos Lietuvos, šis nenumalšinamas lenkų troškimas į jungti pačių -Lietuvą padaryti savo provinci-; mis. .. ja, yra perduodamas iš kartos į kartą. Jeigu lenkų nepakeitė tūrinį bendradarbiavimą su ko- šimtmečiai, tai būtų labai naivu munistais, tuoj pat save pakišo tikėti, kad jie būtų mūsų at-į kaip tinkamesnį partnerį, pri- į žvilgiu pasikeitę per 40 metų. ! mindami, kad “lietuvius-su len-Yra žinių, kad Lenkija jau j kais riša tas pats tikėjimas”, o ------------------ ------ X4------1---- t z,_. mylėk lenkai apsidraudė

/ilčių Lietuvą prie Lenkijos pri-' lietuvių ra..ko-
Todėl šiandieną išeivijoje, o ypač okup. Lietuvos pogrindyje jau turime nemažai lietuvių - lenkų vienytojų. Tai daugumoje sulenkėję lietuviai, mišrių šeimų (lietuvių-lenkų) vaikai bei jų giminės, ir Lietuvoje gimę

V. RATAS . . • '■ “ -------JAUNIMAS SENIAU IR DABARJOld Country visad žavėjo Nau jojo pasaulio žmones- Taip ir atrodo, kad visa kas geresnio, ateina iš ten; kilo arba turi kokį nors ryšį su Europa. Tas magiš- i kas vardas skamba ir biznierių . lūpose, kai jie nori pakelti savo kurį Į pro<juktO vertę. Neretai išgirsi reklamuojant: europietiško seiliaus kava; prancūziški kvepalai; itališkas vyras. Tas patrauki mas galvoti apie Senąjį pasaulį teigiamai, yra palikimas senųjų eriiigrantų, kurie persikėlė į šį | žemyną savo kūnu, bet savo šie lą paliko tėvynėje. Tas palinkimas gerbti senąją Euro'pą persidavė kartų kartoms.Kol kas mes turime lietuviško ’ jaunimo, kuris dar tebesisukio- j ja lietuviškuose sluoksniuose; I dalyvauja bendruomęnės velk- kaminai, o gal tik pilkos, nuo-i loję, pobūviuose, choruose, tau- boduos pastatų sienos. Ir kaip tjnjų šokių grupėse) sportininkų sunku tėvams,, ir auklėtojams santūriuose. Daugelis jų kalba įkvėpti tokiam jaunimui teyų lietuviškai, nemaža jų yra lankę žemės meilę, kada to auklėtinio šeštadieninę mokyklą, dalyvavę koja nėra niekada ant tos žemės •• — ■ ’ ‘atsistojusi.Lietuva ne pirmą kartą svetimųjų pavergta. Ne vieną kartą mokslus einantis Lietuvos jau- ^vu jem^s meiię. Kokia atei- nimas palikdavo- tėviškę, atsidur tis laukia t„ jaunimą? Ar jis at. davo svetimoje šalyje, tarp sv^i Įlks jam ufįėtą pareigą — išsau- •.mų, kitaip kalbančių žmonių, e . gOS savQ trangų palikimą— lietuviškąją kalbą? Šalia stam baus bagažo mokslinių vertybių, kurias turi progos semtis šios šalies lietuviškasis jaunimas, ar jis ras laiko ir noro pasisavinti nors žiupsnelį pagrindinių žinių iš garbingos Lietuvos praei-

(Tęsinys)Istorijos įvykiams nepalankia mums kryotimi susiklosčius, atsidūrėme išeivijoje. Ir čia gimsta ir au^a tautos atžalynas, bet jau visai kitokiose sąlygose. Tai jau nebe tas jaunimas, mums teko stebėk tėvynėje, čia susiduriame su labiausiai nūs- kr austų ’aunimu- Tas jaunimas neturi to brangaus, kiekvienam individui taip reikalingo turto — tėviškės. Jo visa vaikystė pra leista gal apartmente. gal duplekse — nesvarbu kaip ta jo gyvenvietę pavadintume. Toks vaikas p’fmą kartą savo gyvenime pažvelgė pro aoartmento langą i pasaulį— ir ka pamatė: tas jo pasaulis buvo šiukšlina gatvė; j kitam gal dūmus leidžią fabrikų

ar mięsto aldermanės savo drau-« gų ratelyje pasigirs: “I am Lithuanian.” Ir po to paaiškins,- kiek jo tėvų tėvai vargo, kol pasiekė šį kraštą; kaip jiems pasisekė čia rasti prieglobstį ir įsikurti.
Nusikaltimai ir nusikaltėliai- Greensbori, Pietų Karolinos., valstijoj, sulaikytas 29 m. Ray-^ mond l.ee Steward, įtariamas) plėšimu Rockforde. Turime duo-1 menų, kąd- jis. nušovė keturis, asmenis Rockforde, taip pat du j asmenis B'eloite.*19 metu Theresa Kaminski? iš Bedford Parko dingo praeitą^ savaitę, šeštadienį ji rasta nur. žudyta Willow Springs kapinė-; se. .Policija klausinėjo jes suža-’ dėtinį ir jo draugą. < |* Buvo pagrobtas trijų metų: Stephen Soto, kuris vėliau buvoĮ paleistas. Sulaikytas 22 metų: Nathan Brown ir 45 m. Richard' Hamilton. Ieškomi dar penki-; asmenys. -įi lietuviškose vasaros stovyklose. 

į’Jie yra tie jaunuoliai ir jaunuo- • lės, kuriems kas nors, iš vyresniųjų bandė ir tebebando įkvėp- /

seniai turi paruoštą planą Lie-1 su šv. Rašto žodžiais: tuvai okupuoti, kai, Rusijos, im- sąvd priešą perijai byrant, atsiras proga politiškai, lietuviams užčiaupda- Liėtuvai išsilaisvinti. Karinė jė-jmi lūpas ir aptemdydami. akis., ga, atrodo, bus panaudota tik- Reikia suabejoti ar lenko Zbig-' tai kaip paskutinė priemonė, new Brzezinski pasakymas:’ Susipažinę su šių dienų lietuvių; “Lietuvių galvos kietos, bet jos nuotaikomis išeivijoje ir okup.;yra tuščios” buvo atsitiktinis...nuo garsiojo Ayatollah Ruhollah-Lietuvoj e, lenkai surado papras-GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS i

PEKINO VYSKUPAS KRITI
KUOJA VATIKANO 

POLITIKĄ ,PEKINAS (Reuter). — Katalikų, vyskupas Pekine pareiškė, kad jis nenumato’ perspektyvų, kurios privestų prie susitaikymo tarp Vatikano ir kinų -bažnyčios, kuri prieš 20 metų pasiskelbė esanti nepriklausoma nuo Romos, mėgindama gelbėti savo egzistenciją komunistihia-. me režime. ’■ '' į’Šiam susitaikvmui vra didelė politinė kliūtis, nes Vatikanas ir toliau pripažįsta Taivaną esant nepriklausomos. Kinijos respublika. •

• mų, kitaip kalbančių žmonių. Ne vienas jų ir nutautėdavo. Tik jiems buvo kur sugrįžti, jie bu-r vo palikę savo gimtąją žemę. Paklaidžiojo po pasaulį, nusivyt lę, supratę savo klaidą, grįžda- 'vo i tėviškę. Tėviškės prisiminimai grąžindavo juos tautai. To-: Lenkai, pamatę lietuvių kul- lenkai, sulietuvinę savo pavardes ir slepiantys lenkišką kilmę. Vieni lietuvius su lenkais vienija politiškai Lenkijos paruošti, kiti iš lenkiško' patriotizmo, o dar kiti: greičiausia pasimetę savo “dviejų tėvynių” sąvokoje, žinodami, kad-Lenkijai Lietuvą, pavertus sayo provincija, jiems pasiliks tik viena-tėvynė Lenkija ir toji problema jau bus išspręsta. Tačiau jie visi vienodai yra pavojingi Lietuvai.Neužmirškime, kad tauta yra nacija: žmonių. giminė, gentis, turinti.. tautine individualybę. Nacionalizmo sąvoką sukūrė tautų individuališkoji prigimtis. Jeigu nebūtų skirtingos tautybės tautų, tai nebūtų nei nacionalizmo. Nacioiialinės idėjos tautoje ugdo tėvynės meilę, gilina tautinį susipratimą, turtina tautinę kultūrą, kuria tautoje herojišką tautinę dvasią. Todėl nacionalizmas, kaip tautinės ideologijos pakraipa, tautai tūri gyvybinės reikšmės... Nacionalizmas yra grynai tautinė išraiš-

šiandieną lenkai yra daug pajėgesni už lietuvius ir lietuvių pagalba jiems nėra reikalinga. Kaip gi lietuviai galėtų pagelbėti lenkams, kada jie? patys sau nieko negali pagelbėti? Tai ko lenkai prie lietuvių taip lenda, ko jie siūlo savo draugystę- ir uniją? Kd gundo lietuviusUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas! Jun«'is s“ 'ais. 1 b™dr? koT? 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

prieš bendrą priešą? Nes jie žino, kad jeigu dabar, būdami silpnesni, lietuviai Įkris į lenkų glėbi, tai daugiau iš jo neišsikapstys. .. Vytautas su Kęstučiu ne- 
•r-

•' t > O    kį sugrįžimą į tėvynę yra Per"j ties, kuri byloje apie jai ištiki-gyvenęs ne vienas lietuvis in-r teligentas, ju tarpe ir Dr. V..' Kudirkai Visi tokie paklydėliai, vėliau pasidarydavo tautos ža-i din tojais, din tojais.■ Neretai amerikonų draugijoje (tenka išgirsti kokį entuziastiškai: nusiteikusi- pilietį besigiriant: ■— I am Irish. sMat, jo senelis prieš kokį; šimtą ar daugiau metų atvyko" į Ameriką ir įsikūrė. Kitas prisipažins, kad jo giminė iš motinos ar tėvo pusės yra kilusi iš Prancūzijos, Olandijos ar Šve-? dijos. Jie tai-aptaria su tokiu pa-; sididži avimu, lyg tas faktas, kad jie turi giminystės ryšių su kui !ria nors Europos tauta, padarytų juos įžymybėmis. >'

mų sūnų kovas dėl neprklauso- įnybės, dėl laisvės, dėl pagrindinių žmogaus teisių.Ar neteks į lietuviškosios išei-• vijos istoriją įrašyti tokį menką lietuviškumo pademonstravimą, kai koks -ateities korigresmanas • Per visą. savo gyvenimą vidutinis amerikietis pakeičia adresą (persikrausto) 14 kartų.
| JAY DRUGS VAISTINĖ |

= 2759 W. 71gt St, Chicago, ID. J
g • SūraSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL =

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS ■ =

= Atdara šiokiadieniais nuo S

NAUJIENAS SIUNČIAME i MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

. Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus 1 plati 
nirno vajaus talką!

I

S
Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimi skaitytojų 

reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

y
• Ii anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____doL
Pavardė ir vardas _______________________________________ _
Adresas _________________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė Ir vardas ______________________
Adresas _______________________________

, kurit

i

ka. Kuo tautoje yra stipresnis nacionalinis nusiteikimas, tuo politiniam priešui yra sunkiau ją įveikti. i(Bus daugiau)

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

7 vai parašyta ir lengvai skaitoma.
Minkšti viršeliai .. S8.00

c

| TeL 476-2206 |
■■■■IIIIIIIH

• LIETUVIšK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko

Sponaoriaua pavardė, vardu Ir vietovė 

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spauda h 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus__ _ dol
Pavardė ir vardas -------------------------------------------------------------
Adresas _--------------------------------------------------------------------- —

9
I

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

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi sa 
-raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Psvsrd* ir rardaa" .................,............. ......................................... .
Adr**M —— --------- --------------- ........................... -____ .
Įm, , ,,,><■■ i — --------- '“JA:r.inB-.--rr -n. -- trwn -T- •-l_- ' m- ’ ' i' -> » i . .. , ®i

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

X

• LH'EKATCRA, lietuvių literatūros, -meno ir mokslo 
ifį! 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
$ Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
| J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
k I Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
g: 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 tari
fe . tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
| šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedarnuojan- 
£ tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
(įj bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

į ___
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy- 

$ tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 

Ijratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

t.
$ r įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
g j Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 

lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina S6.

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

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

1 riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei, 
i Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SAT Y RINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje ji* 40 sąmojingų novelių. Kaina J2.

Knygos gaunamos Naujienoje, 173P So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paltu, pridėti dolerį perainntimo Ulaidoma.
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Amerikos politikos posūkis
Paskutinių Amerikos rinkimų pasėkoje iš pagrin

dų ėmė keistis Amerikos vidaus ir pasaulinė politika. 
Naujai išrinktas prezidentas Ronald Reagan dar inau
guracinėje kalboje nevengė kietų žodžių Sovietų valdo
vų adresu. Be jokio diplomatinio iššūkio nurodė į Mas
kvos siekius užvaldyti likusi pasauli, nesiskaitant su 
priemonėmis. Melas, apgaulė ir sutarčių laužymas So
vietų akyse yra moralės pateisinami, jei tarnauja jų 
tikslams. Tokia sovietinė moralė yra visai nepriimtina 
vakariečiams ir jos pagrindų negalima santykiauti su 
Sovietų Sąjunga.' ; r

• , Sovįetai pripažįsta vienos krypties detente, kuri 
tarnautų vien jų interesams, „ pasinaudojant Vakarų 
technologija, kreditais ir grūdais, pasitenkinant mažo
mis nuolaidomis savo piliečiams. Jei norima toliau lai
kytis detentės politikos, tai turi būti išlaikytas lygia
teisiškumas abiem pusėm, arba reikės visai atsisakyti 
nuo detėntės politikos.

Valstybės sekretorius gen. A. Haig, vos perėmęs 
užsienio politikos vairą pareiškė, kad Sovietų Sąjunga, 
pasiekusi apsiginklavime persvarą, pradėjo ekspansinę 
politiką visame pasaulyje. Tam tikslui organizuoja, 
parengia, ginkluoja ir finansuoja teroristus, tiesiogi
niai ar per savo satelitus, kurių pagalba sukelia kraš
tuose sąmyšius su tikslu nuversti esamas vyriausybes 
ir jų vieton patatyti prokomunistines. Kova prieš pa
saulini terorizmą bus skaitoma pirmuoju uždaviniu 
Amerikos užsienio politikoje.

Prez. J. Carterio administracija buvo iškėlusi žmo
gaus teisių gynybą visame pasaulyje, bet tokia politika 
pasinaudodavo Sovietų agentai ir teroristai, kurios 
priedangoje nuversdavo dešiniųjų diktatūras, kad jų 
vieton Įstačius diktatūras, tarnaujančias tolimesnei So
vietų ekspaneijai.

Naujoji respublikonų administracija kovą prieš te
rorizmą statys virmon vieton, nes ji tapo domituojan- 
čiu reiškiniu pasaulyje ir tik tokiu būdu bus ginamos 
žmogaus ir tautų teisės.

Norint sustabdyti Sovietų ekspansiją ir jos vado- 
rorizmą statys pirmon vieton, nes ji tapo dominuojan-

rikos, bet ir visų sąjungininkų karines pajėgas. Iki šiol 
didžiausią apsiginklavimo naštą nešė Amerika, o jos 
ginklo priedangoje galėjo iškilti Vakarų Europos ir Ja
ponijos ūkinis suklestėjimas.

Paskutiniais metais karinių jėgų balansas pakry
po Sovietų pusėn. Sovietai nuo pat pokarinių lai£ų tu
rėjo didžiausią pasaulyje sausumos kariuomenę, gerai 
apginkluotą moderniais ginklais. Amerika, teturėdama 
16 pėstininkų divizijų prieš 110 sovietinių, turėjo didelį 
pranašumą atominių, oro ir jūros pajėgų apsiginklavi
me, kuris su kaupu atsvėrė Sovietų karinę galybę. Vie
nok paskutiniame dešimtmetyje Sovietai pradėjo gink
lavimosi lenktynes ir baigia pralenkti vakariečius visų 
ginklų rūšių apsiginklavime.

Pagal turimas žinias, Amerika 1980 m. išleido gy
nybos reikalams 160 bilijonų dolerių, o Sovietų Sąjun
ga šiems metams numato išleisti 225 bil. dolerių. Sovie
tai šiuo metų turi žymiai pranašesnį karo laivyną, 
žymiai didesnį atominių raketų skaičių, o sausumos ka
riuomenės apginklavime turi penkeriopai daugiau tan
kų ir trigubai daugiau artilerijos pabūklų, palyginus 
su Amerikos.

Naujai išrinkta grez. Reagano administracija yra 
numačiusi pakelti gynybos biudžetą 50 bil. dol. Kad iš
vengus staigios infliacijos pakilimo, numatodma maž
daug tai sumai sumažinti valstybės išlaidas.

Visi sutinka, kad Amerika ir jos sąjungininkai tu
ri ginkluotis, bet kyla nemaža ginčų, kai reikia surasti 
papildomas lėšas -tokiam uždaviniui. Pokariniais me
tais Vakarų demonstracijose įvyko savotiška revoliuci
ja, kurios pasėkoje atsirado taip vadinamos gerbūvio 
valstybės. Išlaidos socialiniams reikalams, įskaitant me
dicinos pagalbą ir išsimokslinimą, pareikalauja milžiniš
kų sumų, kurios paprastai sudaro daugiau pusės visų 
valstybinių ir savivaldybinių išlaidų.

Be grynai gynybos išlaidų padidinimo, reikalingos 
milžiniškos, sumos naujiems energijos šaltiniams suras
ti ir naujos technologijos išvystymui, idant Amerika ir 
Vakarų demokratijos galėtų atsistoti ant tvirtų ekono
minių pagrindų, kas sudaro jų esminę galybės dalį.

Norint šiuos visus uždavinius įgyvendinti, reika
linga ne vien valstybės išlaidas mažinti^ gerbūvio pa
tarnavimus apriboti, bet bendrai visų dirbančiųjų dis
ciplinos, statant uždarbių pakėlimus. Šiam malžiniškam 
uždaviniui reikės sukaupti visų slųogsniųj supratimą ir 
pasiaukojimą, be kurio neįmanoma bus prez. Reagano 
administracijai sustabdyti Sovietų ekspansiją ir su
rasti sprendimus vidaus problemoms. ? .

Kova šiems tikslams Įgyvendinti nebus lengva, nes 
paliestieji sluoksniai kels protestus ir reikalaus palik
ti jų pašalpas ar subsidijas neapkarpytas. Nemažesni 
ginčai kils su Amerikos sąjungininkais, kai bus spau
džiami padidinti savo gynybos išlaidas ar suvaržyti 
prekybinius ryšius su Sovietais ir jų satelitais.

Kaip tyčia šiuo metu Vakarų Europa pergyvena 
sunkią ekonominę ir finansinę krizę, kurią dar gali la
bai sukomplikuoti Lenkijos Įvykiai, Sovietų invazijos 
atveju. Savo keliu neaiški padėtis Artimuose Rytuose 
ir vis keliamos kainos už naftą nesudaro šviesios per
spektyvos Amerikos sąjungininkams, nes daugiau už 
Ameriką, yra priklausomi nuo pasaulinių žaliavų šalti
nių ir pasaulinių rinkų.

Dėl šios padėties Vak. Europos vyriausybės neno
rėtų atsisakyti nuo detentės politikos, nors dalinai 
pritaria Amerikos užimtai kietesnei linijai.

V. K.

Ispanijos karalius Juan Carlos, kariuomenės padeda
mas, numalšino sukilimą ir įsakė civilinei gvardijai ati

duoti ginklus. Greta karaliaus stovi karalienė.

V L. KAK UN AS 3

PASTABOS IŠ TOLO ~
Įspūdingai paminėta Vasario 16 

nepriklausomybės miestoLietuvos 
paskelbimas, 1918 m. vasario 16- 
toji, kaip ir jau daug metų Los 
Angeles mieste šiemet buvo pa
minėta gana iškilmingai ir įspū
dingai, nors galima sakyti pagal 
įprastą ir nusistovėjusią tvarką, 
Minėjimą; kaip ir paprastai, jau 
iš anksto organizavo Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus val
dyba — pirmininko Felikso Ma
sai čio vadovaujama, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės t Vakarų 
Apygardas vadybai; pirminin
ko Rimtauto Dabšio vadovauja
mai, talkinant. Buvo, tiesa, šie
met dar ir trecias talkininkas — 
Tautos Fondo (VLIKo) atstovas
— Albinas Markevičius. ALTo
— Bendruomenės talka rengiant 
čia vasario 16-tos minėjimą — 
šiemet buvo jau trijų metų (po 
trijų minėjimų) “įsisenėjimo”. 
Ta trejopa “sukaktis” ir lygiai 
trejopa renginio talka į tris da
lis padalino ir minėjimo metu 
surinktas 'aukas, kurių surink
ta daugiau negu pernai, nes kiek 
daugiau šiemet minėjime daly
vavo ir publikos, kurios bendru 
požiūriu buvo daug. Aukų su
rinkta: ALTai — 3200. — dole
rių, Tautos Fondui — 3170. — 
doleriu ir Bendruomenei 2715 — 
dolerių. Šios sumos nėra galuti
nai tikslios, nes aukų dar kiek 
gaunama paštu, dėlto galutinai 
suskaičiavus bendra suma, be 
abejo, kiek pasikeis ir vieniems 
ir kitiems ar visiems-

Minėjimas prasidėjo jau penk
tadienį, vasario 13 d. prie Los 
Angeles miesto rotušės, kur bu
vo iškelta Lietuvos trispalvė ir

burmistro aktu vasario 
16.d. paskelbta Lietuvių Diena. 
Vėliavos pakėlimo iškilmėse da
lyvavo Lietuvos generalinis gar
bės konsulas Vyt. Čekanauskas, 
miesto atstovas Feraro, kun. dr. 
V. Bartuška, savanoris-kurėjas 
vyčio kryžiaus kavalierius pul
kininkas J. Andrašiūnas, ALTo 
pirmininkas F. Masaitis, unifor
muoti šauliai, : yiėnas — kitas 
svetimų tautybių atstovas, ge
rokai virš šimtinės lietuvių.

Kitą dieną, šeštadienį, 12:30 
— 1:00 vai. per lietuvišką radi
ją kalbėjo, vasario 16-tosips; pro
ga, Lietuvos gen. garbės konsu
las Vyt. Čekanauskas, ALTo sky 
riaus pirm-kas F. Masaitis, Lie
tuvių Bendruomenės Vakarų 
Apygardos pirm-kas R. Dabšys 
ir VLIKo vardu — Albinas Mar 
kevičius.

Sekmadienį, vasario 15 d., ry
tą, dalyvaujant šaulių ir kitų 
organizacijų uniformuotiems vie 
netams su savo vėliavomis šv. 
Kazimiero parapijos mokyklos 
aikštėje (populiariai vadinamoje 
“parapijos kiemu”) buvo iškel
ta Lietuvos trispalvė. Šv. Kazi
miero bažnyčioje iškilmingose 
pamaldose lietuviai nesutilpo — 
daug, vėliau atvykusių, turėjo 
pasitenkinti bažnyčios prieangiu 
ir laiptais (gerai, kad oras buvo 
labai geras.) Po pamaldų, čia 
pat kaimynystėje esančios Mar- 
chall High School salėje, kurio
je dalyvavo arti tūkstančio lie
tuvių, buvo pagrindinė minėji
mo dalis — akademija. Čia vy-» 
riausiu kalbėtoju buvo ALTo iš 
Clevelando kviestas Algirdas

KASULAITIS. Be to kalbėjo 
pravažiuojantys svečiai — VL 
Šakalys ir Šimas Kudirka, ku
riuodu į Los Angeles buvo iš
kviesti nesenai įsisteigusio Ame 
rikos Lietuvių Informacijų Cent 
ro, kuris vasario 16-tos proga 
(neturint nieko bendro su AL- 
To-Bendruomenės — VLIKo ren 
giamu minėjimu) Šakaliui ir Ku 
dirkai buvo sudaręs labai pla
čią, net visos savaitės) progra
mą juos pristatyt amerikiečiams. 
Apie tai — vėliau.

Akademiją pradėjo ALTo sky
riaus pirm-kas F. Masaitis, Ame 
rikos himnas — sol. A. Polikai- 
tis, invokacija — prel. J. Kučin
gis, pradedamasis žodis — Lietu
vos gen. garbės konsulo Vyt 
Čekanausko- Meninėje minėjimo 
dalyje: pianistė R. Apeikytė, so
listė B. Dabšenė, smukininkas 
R. Mickus. Vyrų kvartetas: R. 
Dabšys, A. Polikaitis, Br. Seliu- 
kas, E. Jarašūnas. Jaunimo am- 
samblio “Spindulys” dainos ir 
tautiniai šokiai. Meninės progra
mos vedėja — V. Polikaitytė. 
Akompaniatorius — R. Polikai
tis Rezoliucijas anglų kalba pers 
kaitė R. Paškauskas. •

Programos eigoje dar trumpai, 
teikdami informaciją, kalbėjo — 
VLKo Alb. Markevičius ir Ben
druomenės R- Dabšys.

Po akademijos Marchall High 
School salėje — Lietuvių Tauti
niuose Namuose buvo suruošti 
pietūs pagerbti A. Kasulaičiui 
ir svetimų tautų atstovams daly
vavusiems minėjime. Pietuose 
dalyvavo 120 asmenų.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles skyriaus valdyboje, 
šiuo metu yra: F. Masaitis---.U 
pirmininkas, R. Šakienė — sek-’ 
retorė, K. ’Prišmantas—iždinin- 
kasiįr A:.Skirius/S. Kvečas, Al. 
Pečiulis ir R. Paškauskas — vi
cepirmininkai ir nariai.

Tolimą svečią A. Kasulaitį, jo 
viešnagės Los Angęles.metu sa
vo ištaigingoje rezidencijoje glo
bojo Petras ir Rūta SAKIAI. Oras 
visą vasario 16-tos savaitgalį Los 
Angeles — buvo “dieviškas” ga
lima sakyti — vasara.

Šiemetinį vasario 16-tosios mi
nėjimą Los Angeles, trukusį net 
keturias dienas, užbaigė Lietu
vos generalinis garbės konsulas 
Vyt. Čekanauskas su ponia sve
timų valstybių konsulų priėmi- 
mu-puikiame “Statler Hilton” 
viešbutyje, vasario 16 d. vakarė, 
kur dalyvavo, rodos, net penkio
lika konsulų, kai kurie su po
niomis ir apie 80 kviestinių lie
tuvių — viso apie 120 asmenų-

(Nukelta i perėta puriapį)

— Madrido civilinės gvardi
jos vadai įteikė atsistatydinimo 
pareiškinius. ' Jie nepatenkinti 
pulk. Antonio Tejero suruoštu 
nevykusiu perversmu.

MYKOLAS BIRŽIŠKA

PROF. MYKOLAS ROEMERIS
bei neliestinos, visuomeniškai, ne činauniškai skirtis su savo dekanu Petru Leonu, jųjų tada 
suprasdamas ir eidamas savo pareigas, kurios į buvo rektorium pravestas nedirbęs dar univer- 
ji todėl veste vedė iš siaurų tarnybinių santy-siteto administracinio darbo prof. Roemeris —

(1881-1945)
(Tęsinys)

kių Į platesnį valstybinį ir visuomeninį kelią,

Ir tikrai, po kelerių metų įvykęs karas net 
patį leidinį sulaikė, ne t’k Roemerio ir Dovydai
čio straipsnius! Tačiau Roemeris ir toliau pasi
liko tos pat laisvos, Į partinius rėmelius neįspau- 
dž>amos dvasios, aiškaus individualumo asmeny
bė, kaip rodo kiti jo vieši pasisakymai arba kad 
ir dalyvavimas Rotary klube, kurio keliems na- 
riams 1940 m. persikėlus į grįžusį Lietuvai Vil
nių, Roemeris buvo pastatytas vilniečių rotarie- 
čių priekyje. Kaip seniau į masonus, taip dabar 
— tik kitokiais pagrindais — į rotariečius traukė 
jis šviesesniuosius, tolerantingus lietuvių ir len
kų inteligentus, svarstė su jais Vilniaus tautybių 
taikaus sugyvenimo galimumus ir kitus vilnie- 
tiškus klausimus.

Klaidinga betgi būtų žiūrėti į Roemerį kaip 
i jaunystėje susiformavusį ir ligi pat senatvės 
nė kiek nepasikeitusį, sakysime — savo tobu
lybėje "jstingusi ir savo seniai susiklojusioms 
psižiūronrs pilnai pasitenkinusį visuomenišką - 
mdiridurJ' -tą. ojęs į ‘ valstybinę tarnybą Ne- 
priklausomoji' Lietuvoje kaip pareigingas pi
lietis, kuriam b tgi savo pažiūros buvo bran
giausios ir nei įjašaliečiams, nei taip pat valsty

jis vis labiau ir labiau buvo nustatomas valsty
binio gyvenimo, jo raidos, jo bręstančio tūrio 
ir net formos. Nepretendavęs į Seimo narius ar 
ministerius, nesiekęs jokios valdžios, jis betgi 
Lietuvos valstybingumo ir jos reiškimosi, daž
nų pavojų Lietuvos valstybingumui taip buvo 
paveikiamas, jog, kad ir pažiūromis negiminin- 
gas su valdžios žmonėmis — tautininkais (an
trosios Smetonos valdžios laikais), tik priešin
gai, artimesnis ir pažiūromis ir santykiais opo
zicinėms liaudininkų ir socialdemokratų gru
pėms, vis labiau linko į opoziciją, kuri leistų 
jam pozityviai reikštis, nesikrato ir išorinių po^ 
zicinių ženklų, kurie jam kaip laisvininkui tu
rėtų būt svetimi ir net nepriimtini; ordinų (bu
vo bene Gedimino ordino kapituloje), korpora
cinių kepuraičių ir kt Valstybingumas jam aiš
kiai ėmė kilti aukščiau ir gal net labiau sverti 

luž taip jam brangią asmens ir visuomenės 
laisvę.

Pats gyvenimas jį ta kryptimi nukreipė. 
Vienerius (1927 — 1928) metus ėjęs universite
to rektoriaus pareigas, gan atsitiktinai, nes 
šiuo metu rektoriai vieneriems metams nebuvo 
renkami kasmet iš kito fakulteto, paprastai iš 
dekanų tai'po, bet, teisininkams nepanorėjus

perduodamas tas pareigas naujam rektoriui, at
sisveikinimo vakarienėje draugams profeso
riams nuoširdžiai pasisakė buvęs patenkintas 
rektoriaus pareigomis ir gailįsis tegalėjęs tik 
vienerius metus pareiktoriauti. Po kelerių metų 
naujas jau Vytauto Didžiojo vardą įgijusio Uni
versiteto Statutas leido rektorius rinkti trejiems 
metams ir jį dar perrinkti, iri štai po prof. Vin
co Čepinskio ketvertų reikšmingo rektoriavimo 
metų Roemeris 1933 m. vėl renkamas ir 1936 m. 
perrenkamas rektorium sunkiose įtempto visuo
meninio ir politinio Lietuvos gyvenimo sąlygose 
6-rius metus (ligi 1939 m. rudens) eina tas 
pareigas.

Kaip rektoriui jam tenka nekartą sakyti ne 
tik akademinio, bet ir valstybinio turinio pozici
nes kalbas. Kaip rektoriui, tenka universitetui 
atstovauti viešose valstybinėse iškilmėse ir val
džios aktuose, santykiauti ne tik su valdžios vy
rais, bet ir su užsienio atstovybėmis. Kaip rekto
rius, jis kviečiamas ne tik į studentų organizaci
jų iškilmes ir pobūvius, bet ir į įvairias neuniver
sitetinės kultūros pobūdžio draugijas, jų valdy
bas. Bene saviausia jam čia buvo artima Užsie
nių Reikalų Ministerijai Lietuvių Prancūzų 
Draugija, kuriai jis — senas Paryžietis ir pran- 
cūzininkas — mielai pirmininkavo ir rėmė jos

žygius Lietuvai suartinti su Prancūzija, čia ren
giant Napoleoninę parodą", čia steigiant prancū
zų kalbos kursus, čia, pagaliau, prie universiteto. 
įkuriant Prancūzų Institutą. Valstybinis rekto
riaus nusiteikimas persverdavo nekartą laisvi- 
ninko nusistatymą, tiek draugams, tiek kartais 
ir studentams atrodydamas net per dideliu pa
linkimus į kompromisus ar nusileidimus val
džios reikalavimų atžvilgiu.

Negana to. Rektoriaus valstybingumas ne
galėjo likti tik pilietinis nusistatymas, bet vis 
labiau gavo tautiškai nusidažyti. Roemeris kaip 
lenkas leido “Gazeta Wilenską”, kaip lenkas ra
šė “Litwą”, kaip lenkas tarpininkavo tarp Pil
sudskio ir Sleževičiaus, kaip lenkas dėstė valsty
binę teisę, kaip Lietuvos lenkas, ištikimas jos pi
lietis, mylįs, suprantąs ir atjaučiąs lietuvius, 
jiems su Lenkija dėl Vilniaus besiginčijant—lie
tuvius pripažįstąs esant teisingus, bet vis dėlto 
lenkas, kuris kartą lenkų, kartą lietuvių dėl šios 
ar kitos savo pozicijos būdavo puolamas. 1922 m. 
jis man parašė ar tik pasakė: “Tamstai aš pa
vydžiu, Tamsta tokios pat esi lenkų kltūros kaip 
ir aš, bet aiškiai esi lietuviu apsisprendęs, tad esi 
vienoje barjero pusėje, tuo tarpu kai aš jaučiu 
savyje lenkiškumą ir lietuviškumą ir sunku man 
aiškiai apsispręsti**.

(Bus daugiau)
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JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

fe

a

SOPHIE BARČUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL Y B* AKIŲ LIGOS 

3907 West lOSrd Street 
VAUmdog pagal isnuriia^

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

It
I

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-420V

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

tosios minėjimų netik Los An- Kaliforniją, ypačiai Los Amge- 
geles, bet tbkius surengia tr pas les, pavadinti Amerikos lietuvis-

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ

Programos vedėja

ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
"Ji* eurtnko juos | vietą, kurt hebrūškai vadinama Artnagedaa- 

. ... . (Apreiškimo 16:16)

OPTOMRTRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2AU W. n ». T«L 737-5145
Tikrina skis. Pritaiko a rinitą ii

“contact leasee”1
Vai sgal tuaiartmt. Uždaryta tr®č.

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa«*ch«st»r Ccmmoniry klinikas 
Madlcinos direktoriuj

im S. Manhaiai R< Wastchartai, 1L.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomu

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CH1RURGCJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos teleL: 448-5545

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kit A. M.

Lietuvių 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.

Vedėfa — Aldona Oaukus 
Telef.: HEmlcck 4-2413

Laidotuvių Direktoriai

Ar

TeL: lArdi 7-3401

Tek: LAfayette 3-3572

Saulius šimoliūnas

Naujienos, Chicago, S, UI Wednesday, February 25, 1981

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

t
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TURiMB 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE,

*•4

I

| 
I

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50tk Ave^ Cicero, Ilk TeL: OLympic 2-1003

Meigs aercdronniose. o Midway 
aer<ddrome palikti tic patys, tai, 
daugiau privačių asmenų lėktu
vu. hus nukreipta į Midway.

• •

34. Pranašavimų tyrinėtojai sutinka, kad tautos, apie kurias čia 
kalbama, yra Rusija ir jos sėbrai, ir šitame paskutiniame užpuo
lime bus daromos pastangos sunaikinti Izraelį ir paimti kariš
kai strateginę šventąją žemę.

Šitoje vietoje Viešpats atvirai parodys savo galybę ir išgelbė
jimą. Pranašystėse pasakyta, kad jis darys teismą Izraelio prie
šams ir nubaus juos “maru, krauju, smarkiu lietumi ir labai di
dele kruša”. Viešpats dar sako: “ugnimi ir siera aš lysių ant jo 
ir ant jo kariuomenės ir ant.daugelio tautų, kurios yra su juo”. 
Pranašystėje, esame tikri, parašyta apie tai, kas turės įvykti Ar
magedone, anoje didžioje kovoje, kurioje Dievas vartos savo galy
bę kovodamas prieš visus teisingumo priešus, ir savo dangiškos 
karalystės veikimu pradės laiminti visas žemės gimines.

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

PASTABOS IŠ TOLO
Atkelta iš 4 psl.

TAIP PAT PAMINĖTA 
LONG BEACH”

Už 30 mylių į pietus nuo Los 
Angeles yra didelis Long Beach 
uostamiestis su maža lietuvių 
kolonija, susiorganizavusia į 
Long Beach' Lietuvių Klubą, 
skaitantį, rodos vos apie 50 na- 

. rių, kurių tarpe esama ir tokių 
lietuvių kurie lietuviškai nekal
ba, tačiau labai artimai laikosi 
prie klubo ir jį remia. Klubas 
i§viso yra pasižymėjęs savo lie
tuviška veikla ir parama įvai
rioms lietuvių organizacijoms ir 
parapijai Los Angeles, o ypačiai 
lietuviškajai radijo valandėlei. 
Niekada nepraleidžia vasario 16-

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

War? ŽJrd Chicago. KL
Tale f.: PRaosci £-54*^

jH£HUPWa^-PKOTEZISTaS
Aparatai - Protezai. žeed. bau-

~ tojesss;
Arch Supports) ir t t

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

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

PERKRAUSTYMAI

SUSIRIK AIM b

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos metinis narių sus rinkimas įvyks 
penktadienį, vasario 27 d., 6 vai. va
karo, Vyčių salėje 2455 W. 47:h St. | 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes y 
daug svarbių reikalų aptarti. 

Po susirinkimo bus vaišės.
E. Strungys, rast.

f

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 6OM9

PRIVATŪS LĖKTUVAI TU
RĖTŲ NAUDOTIS MID

WAY AERODROMU
CHICAGO. — Miesto aviaci

jos komisija mano pakilimo- j 
nusileidimo mokesčiais padi
dinti Midway aerodrome judė
jimą.

Jei bus pakelti asmeniniams 
lėktuvams mokesčiai O'Hare ir

kais aukso vakarais (west). Tik 
matykite: gruodžio, sausio ir va- 

1 sario mėn. bėgyje Los Angeles 
ir apylinkių lietuviai sudėjo au
kų net 40.000 dolerių (apytik
riai). Palyginus, kad Los Ange
les lietuvų kolonja nėra ddeiė 
(irgi apytikriai tik apie vienas 
tūkstantis šeimų), tai tokios su
mos sudėjimas rodo gerą lietu
vių ekonominį stovį Lietuviška
jai parapijai (pagal “šv. Kazi
miero parapijos Lietuvių Ži- 
nias”) vien tik šv. Kalėdų proga 
suaukota virš 10.000 dolerių. Sau 
šio 31 d. įvykusiame Lietuvių 
Fondo baliuje Lietuvių Fondui

suaukota virš 8000. — dolerų. 
Vasario 16-tos minėjimo proga 
ALTai, VLIKui ir Bendruome
nei suaukota virš 9000. — dole
rių. Apie 3-4000. — dolerių yra 
suaukota bei parengimams iš
leisto mažesnių organizacijų. 
Nestebėtina, kad Kalifornijos lie 
tuvių kolonija skaitoma turtin
giausia išeivijoje.

LAIMĖJO $345,000

Nebraskos farmeris G. Hoto- 
vy laimėjo ddižiausią sumą pi
nigų, lošdamas tik 9 minutes ant 
taip vadinamos “vienarankės 
mašinos”, dedamas į ją po si
dabrinį dolerį.

Tel. 226-1344

save Long Beach mieste, šiemet 
ten minėjimo proga kalbėjo Ale
na Devenienė. Long Beach mies
te gyvena Devenių sūnus dr. A. 
Devenis, kuris taip pat uoliai tai 
kiną klubui, o šiemet išrūpino 
minėjimui salę.

To veiklaus Long Beach lietu- 
I vių klubo valdybą sudaro: pir
mininkas dr. Alf. Kontvis, vi- 
ee-pirmininkai Br. Morkis ir Joy 
ce Galio, ižd. Violeta Bachtelle- 
Bakuen, sekretorius Kazys Šerė
nas.

DR. K. ŠIDLAUSKAS 
Į LOS ANGELES

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles skyriaus valdyba 
padarė labai gerą nutarimą — 
paminėti Amerikos Lietuviu Ta
rybos įsteigimo 40 metų sukak
tį. Tas nutarimas pasidarė dar 
geresniu. — kad į minėjimą pak
vietė ALTo pirmininką dr. K- 
Šidlauską, kuris kvietimą priė
mė ir savaime bus pačiu svar
biausiu kalbėtoju minėjime — 
akademijoje š. m, kovo mėn. 7 v
d Los Angeles Lietuviu Tauti- g Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
niuose Namuose. Šis žvmusis sve lEvasario 22 dien^ niirė-mūsų mylimas vyras,.tėvas.ir dėdukas

LIUDAS STAŠAITIS
sulaukęs 71 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kaune.

Amerikoj e-išgyveno’ 22 metus. Atvykęs iš Argentinos, 
gyv. Marquette Parko apylinkėje. ,

Paliko nuliūdę: žmona Maria, dvi dukterys — Irutė Bor- 
gogni, žentas Geraldas, ir Danutė Borgogni, žentas Gastonas, 
ir penki anūkai. Lietuvoje, Kaune, liko brolis Simas su šeima 
ir sesuo Anastazija šerkšnienė su šeima. Vakaru Berlyne 
iliko sesuo Sofija Gildė su šeima bei kiti giminės, draugai ir 
'pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje.
> Priklausė. inžinierių ir Arch. Sąjungai ir BALFui.

Kūnas pašarvotas. Petkaus Marquette koplyčioje, 2533

niuose Namuose. Šis žymusis sve 
čias čia Los Angeles daugelio 
labai laukiamas.

AMERIKOS LIETUVIŠKI 
AUKSO VAKARAI...

Kalifornija iš savo netaip se
nos praeities yra žinoma dar ir 
kitais vardais: “Golden. West”, 
“Wild West” ir 1.1. Galima dabar 
jau ir lietuviškame gyvenime

Ketvirtadienį, vasario 26 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidoj amas Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Liūdo Stašaičio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, dukterys, žentai, anūkai, brolis, seserys. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

DALIA JUKNEVIČIŪTĖ ŠIMOLIŪNIENĖ

Per Tave aš pamačiau ateiti.
3354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 74911

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Mažeika & Evans

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

GAIDAS - DAIMlD
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

ChicMTtx
Lietuvių

Laidotu viy 
Direktorių iI

I ■
I

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

to
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138 -1139

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublk 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL 974-44U



Marquette Parko Liet. Namų Savininkų • Jorganizacijos susirinkimas
Policijos dspartamento atsto

vą. J. Courtain gan smulkiai 
suminėjo sustiprintą kovą su 
vandalizmu. Pažadėjo tęsti bylą 
dėl A. Siiiūno nužudymo. Nelai
mės atveju šauklį telefono nu
menu 911. Pirm. J. Baievičius

Ponios Ang. Katilienė ir O. 
Ankienė papuošė stalus: padėjo 
vytį, tautinę ir valstybinę vė
liavėles, žvakutes, užtiesė tauti
nes juostas ir rankšluostį su įra
šu “Lietuva”. Be to, valstybinė 
ir tautinė vėliavos buvo prie 
scenos.

Vasario 20 d. 8 vai. pirm. J. 
Bacevičius pradėjo susirinkimą 
ir pasveikino gausiai susirinku 
sius svečius.

Pirm. J. Bacevičius įvadiniu 
žodžiu paminėjęs Vasario 16 mi
nėjimą, pakvietė muziką A. Li-I 
na ir solistę G. Mažeikienę su- \ ką, kaip premija tam, kas iš
giedoti himnus. Tautos himną 
giedojo visi dalyviai.

Žvakutes už < iegė savanoriai
— A. Matukas ir J. Tamulis.

Atsistojimu buvo pagerbti 
mirusieji savanoriai, partizanai 
ir žuvusieji už Tėvynės laisvę. 
Prisimintas ir valdybos narys 
I. Sadauskas.

J. Tamulis dėkojo už iškvie
timą pakalbėti apie 
praeitį, kovas už Tėvynės lais
ve, Vasario 16 akta ir valslvbės 
atstatymą. Lietuva augo, stiprė- įsodino į mašiną ir nusivežė.! 
jo politiniai, ūkiškai ir kultūri- , Būkime budrūs!
niai. Deja, po 22 metų okupavo I Valdybos narys pf Erčiui kal- 
Sovietai ir tauta 40 metų neša bėjo seniorų reikalų. įBus ren- 
vergijos jungą. Tikėkime, kad giamos paskaitos. ;Jnfprųiuoki- 
mūsų tėvynainiai ir vėl išvys ‘ tės valdyboje.’ L :

( J. Bagdžius sšumĮhėjS|:fkad 
juodieji rinksis į mūsų rajone;

’ esančią mokyklą. Ramybės ne- •

A. Patackas pranešė apie VIII 
policijos distrikto ir etninių 1 
grupių atstovų posėdžius kovai 1 
su vandalizmu. Į

Kanadietis J. Mildažis dar 
serga.

įnešti *1,000 į National ban-

duos Siliūno žudiką. Prašė or- 
į gan:zac;jas ir net privačius as- j 
‘ menis įsijungti. Keletas ketino 
: tai padaryti. Tuo pat reikalu i 
klibėjo ir adv. C. Kai. Reikalas' 
vertas rimtesnio dėmesio.

O. Ankienė aplankė ligonius. 
Prašė informuoti laišku.

J. Skeivys paminėjo, kaip 
juodukas su proklamacijomis

Lietuvos ‘ atvykęs neva iš New Yorko 
slankiojo iš namo į namą. Iš
kvietė policiją. Greit atvyko ir

kimus bus balandžio mėn. 15 d. 
1 vai. popiet jau įprastoje vie
toje. Juozas Skeivys, 

klubo korespondentas

. Namai, Žemi — Pardevimsl
REAL ISTAT1 FOR SALS

Mamai, Žemi — Pardavimui 
X£AL ESTATS FOR SALS

j — Penia Marija Leshkis, St. 
Petersburg Beach, Fla., tapo 
Naujienų skaitytoja, užsisaky-

* j dama jas vieneriems metams.
i Ji priklauso lietuvių moterų

1 daugumai, kurių dėka amžių
1 Į bėgyje nedėkingiausiose sąlygo

se išliko lietuvybė ir lietuvišku
mas iki mūsų laiku. Dėkui už 
dėmėsi ir už prenumeratą.

— P. Mažinąs iš
Parko po ilgesnės

žemaičių Kultūros klubas š.m. kurių jų amžius tarp 70 ir 90 j tapo Naujienų 
vasario’ mėn. 18 d. turėjo sėk-: metų. Visi yra sąmoningi lietu- ! a^s^s^anJas Dietinę

viai patriotai, klubui gėdos ne
daro’.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
aB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS. i 

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22'2 W. Cermak Road Chicago, ŪL Tel Virginia 7-774$

I minga susirinkimą Anelės Ko- 
I jak svetainėje, 4500 So. Talman 
Į Avenue. Susirinkime dalyvavo 
, visa valdyba ir gausus būrys 
klubo narių.

Pirm. J. Skeivys, atidaryda-
! mas posėdį priminė, kad vasario 
j mėnuo yra, tarytum, Tautos 
šventė per visą mėnesį ir kad 
ta proga žemaičiai šiandien sa
vo susirinkime su pagarba šven
čia Vasario šešioliktąją — Lie
tuvos nepriklausomybės šventę.

Šventės minėjimą pravedė 
klubo pirm. J. Skeivys. Suglaus
tai paminėjo Lietuvos istoriją 

ls ‘ Į praeityje ir dabarties vergavi-
P^iafNoreikienT suminėjo,! okupanto primestą ginklo 

} jėga. Kalbėtojas ragino klubo
narius ir ateityje nenuleisti 

: rankų,

Klubo valdyba, kartu su revi
zijos komisija ,savo sausio mėn. 
S d’enos susirinkime nutarė 
daugiau nariu į klubą nebepri- 
imti dėl materialinio apskaičia
vimo, o sausio mėn. 21 d. visuo
tiniame klubo narių susirinkime 
tas nutarimas buvo vienbalsiai 
patvirtintas — į klubą daugiau 
naujų narių nebepriimti.

Mirus nariui, klubas jo šei
mai išmoka $50, taip vadinamą 
pomirtinę ir nuperka $20 vertės 
gėlių puokštę. Tuo būdu išlei
džiama $70. Žemaičių klubas 
privalo turėti šio’ki toki atsargi
nį kapitalą, kad, nariui mirus,

laisvą Tėvynę-
Muzikui A. Linui, solistei G.

Mažeikienei ir J. Tamuliui plo- _ 
jome. . j bus. w > i

Kleb. A. Zakarauskas-guodė-i p
si, kad Sovietų galybė plaišidj^ . kad dviejų savaičių buvo
ir, duok Dieve, kad Tėvynei pri-Į-net šeši apiplė&iinaf. Išplėšė ios į •* i -t-
artetų laisves diena! Nuosirdzius ( butą, sesers irtfetų. Pitašė su-,ra jojant uz laisvą Lie- j * - *
klebono linkėjimus palydėjome j stiprinti apsaugą. ’ lr uz Jos nepriklausomybės^
katutėmis;, Į -Cicero Liet. N^

Valdyboj narys Al. Sidagis pa-1 
dainavo su rekorderiu “Yra ša-! 
lis” ir “Oi Lietuva motinėle“. ’ 
Be to, visi sudainavome “Lietu-: 
va brangi, mano Tėvyne”. Plo 1 
jome ir Ą. šidagiui.

Užgesinamos žvakutės ir eina- I r - 
ma prie? ųrenotvarkės svars
tymo. i

Sausio H6 dienos susirinkimo 
protokolą perskaitė Ang. Kate- 
lienė. Priimtas be pataisų. Dė
kojome. Pažymėtina, kad jos 
protokolai visuomet pasigėrė li
ftai paruošti.

Buvo pristatyti svečiai: Ed. 
Šumanas, J. Curtain, J. Vilke
lis, Cicero Liet. Namų savinin
kų organizacijos valdyba: pirm. 
V. Lesčinskas, J. Paulėnas, K. 
Razma, J. Vasaitis. Be lo, pa
minėta dar keletas svečių. Visus 
sveikinome.

Pirm. J. Bacevičius paminė
jo, kad burmistre J. Byrne įve- 
dė^pprą baltųjų į mokyklų ad- Viskas sklandžiai praėjo, 
ministraciją. Pasiųsta švietimo Po susirinkimo, dalyriai buv< 
tarybai padėka. vaišinami kavutę s-un’iS'inia^.

? atstatymą.
Po paskaitos, vienos minutės 

’ardu • ^sistojLnu ir susikaupimu bu
vo pagerbti žuvę savanoriai, 
partizanai ir kiti laisvės kovo
tojai.

Po to prieita prie nu sis to vė- 
“Net buvo koktu klausyti, kad’i^05 kll*° dienotvarkės: pro- 
Namų Sav. organizafeijoš valdy-Į tokol° skaity™aS, finansinio 
ba ALTui Vasario I^pįoga ne-, slovi° 
skyrė aukos. B. Klemka pažy
mėjo, kad nors jis gyvena tolė
liau, bet vis dar priklauso Mar
quette Parko Liet. Namų Savi- Į 
ninku Sąjungai. Priminė, kadi 
dirbo su ALTo valdyba: L. ši:! 
mučiu, Oliu ir kitais. Tada jie , 
rūpinosi, kad tremtiniai iš Vo-1 
kietijos galėtų pasiekti Ameri- j 
ką, tėdėl ragino, kad mes dabar 

į neužmirštume ALTo ir kitų ins
titucijų. Plojome už laiku p. B. : 
Klemkos atkreiptą dėmesį. Pir- j 
mininkas žadėjo skirti auką. ‘ | 

10 vai. vak. susirinkimas baig- <
tas. Dalyvavo per 200 asmenų, ’ | j|(jg VVM JJtš St, HL e T®L WA -

•Cicero Liet. Namų Satvininkų. 
organizacijos pirm- Lesčins- j 
kas sveikino organizacijos v----- .
ir prašė kovo 8 d. 12 .vai. daly-, 
vauti J. Vasaičio paskaitoje.

C. Genutis padarė daug nuo-į 
traukų. į

apsvarstymas, nario 'mo- 
valdybos pranešimai,kestis, 

klausimai ir sumanymai, ir su-' 
I sirinkimo uždarymas.

Klubas turi apie 60 narių. Kai

pyragėliais. Dėkojome ir šneku
čiavomės dienos aktualijomis. .

Prie kasininko P. Martinaičio 
stovėjo eilė narių su Įnašais.

K. Baukus

Dienotvarkės punktams užsi
baigus, susirinkimas uždarytas, 
o nariai pakviesti vaišėms, ku
rias paruošė šeimininkė, ponia 
Elizabeth Petkūnas. Jai talki- j 
ninkavo F. Puodžiukas, nuper- 
kant vaišėms produktus. Vaišių 
išlaidos apmokamos iš kasos.

Sausio mėn, 21 d. metiniame 
susirinkime prie vaišių prisidėjo 
ponia Barbara Juraška, skirda
ma nuo savęs 15 dolerių.

Susėdę* žemaičiai prie vaišių 
stalų, vieningai ir nuoširdžiai 
šnekučiuodamiesi, dalinosi įvai
riomis nuomonėmis apie gyve
nimo ^kasdienybes, .ilgai nesi

Marquette 
pertraukos 
skaitytoju,! 
prenume-

i rata ir $5 auka. Dėkui. Be abe- *■ ”
jo, jis išbandė kitus laikraščius, 
bet Naujienose būna žinios be 
prcfpagandos. j

— Kun. William Wolkovich- 
Valkavičius iš Hudson, Mass., 
kalbėjo apie lietuvius imigran
tus Amerikoje, taip pat supa
žindino visuomenę su, savo kny
ga apie lietuvį, patriotą kun. 
Juozą Žebrj, 18604915 m. Jo 
kalba ir minima knvga lietu- >

. • ■ v iviams paliko didelį įspūdį.

— Inž. V. žiobrys, Berwyn, 
Ill., gavęs Naujienų kalendorių, 
atsiuntė $10 auką. Dėkui.

— A. Pauliks iš Clearings j
apylinkės, kartu su metine pre-! 
numerata ir gerais linkėjimais,! 
atsiuntė $5 auką. Dėkui už auką i 
ir už nuolatinę paramą. į BROOKFIELD, Ill., parduoda-

— Standard Federal Taupy- ■ mas 4 butų namas — kiekvie-
mo ir Skolinimo bendrovė prisi- nas butas turi atskirą šilumą, 
deda prie sąjūdžio’ atleisti nuo 
monesčiu tam tikra suma nuo
šimčių. Bendrovė 1981-82 m. 
periode riboja $200 individua-! 
liai ir §-100 kartu pildantiems ' 
mokesčius. į

— Feliksas Motuzas, visuo
menės veikėjas Detroite, vasa-! 
rio 2 d pradėjo 91 amž. metus.!

— Muz. Jonas Govedas vado-' 
vauja Toronto Lietuvių Namų 
globojamam moterų sekstetui1 
“Antroji Jaunystė”. Sekstetą su-;

, . . įdaro ponios: Danutė Dargienė, skirstydami, tarsi vienos laimm-i . T t ... . . . T .v”. ’ . . j Aldona Jankaitiene, Ada Jucie- ■
gos seimos nariai. 1 . T • at *• • •n , , . ,, • . . . I ne, Laima Macioniene, ElenaSekantis klubo nariu susinn- rĄT- i ....1 Mickevičiene, Aldona Skilan-

" džiūnienė ir Valė Simįnkevi-
>rfVrw^5p^rjl-Įpin čienė.

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ 
—Mr .

BUTŲ NUOMAVIMAS 
_• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NCTARIATAS • • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA „

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ii 
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 
Tel. 436-7878 arba S39-5568

nas butas turi atskirą
Galima tikėtis morgičių.

Kaina $225,000.
Skambinti 485-4069

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

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

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

adresas:
Campbell Ave.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygoj kaina — 5 doleriai.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug

* "’S! $

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

kams.. Kreiptis:
A. L A-U R A 1 T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775-

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K’dzie Avenue 

Tel. 776-8505 .

DAŽYMAS IR REMODE- 
L1AVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. Republic 7-1941

They call it
“The Overnight Wondh? i 

for constipation.
Are you uncomfortable with you^ 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 morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

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

Use only as directed-

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SEKYIC®

1 W. ink st, Ckkxgo, HL W62f. — TeL WA 1-2711

------------------------------------------- -—----------—--- -
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy- 
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTS’S IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metą 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 ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1738 So. HALSTED STn CHICAGO, n, 60608

SUSIVIENUDIAS LIETUVIŲ AMERIKOJ!?
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalmė or- 

CxnEacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus-

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelb*^ tr kitiems, kurie tuor 
darbus dirba.

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

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

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

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

SLA — kuopu visoje Lietuviu kolonijose. Kreipkitėt 
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašytu ' w

Galite kreiptij Ir tiestai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N<w York, N. Y. 10001

X7 W. 30tk P.
TeL (tU) MJ-tlia

— Poetė Kotryna Grigaitytš
laimėjo šįmetinę Lietuvių Rašy
tojų Draugijos premiją už šeštą 
poezijos knygą “Marių vėjui 
skambant”. Vertintojų komisi
ją sudarė kun. L. Arfdriekus, P. padėti teisininko Prano ŠULO 
Jurkus, N. Mazalaitė, S. Santva- paruošta, — teisėjo 
ras ir V. Volertas. j WELLS peržiūrėta,

— Kenoshos ALTo skyrius 
Vasario 16-osios minėjimą ruo
šia kovo mėn. 1 d., sekmadieni, 
3 vai. popiet šv. Petro parapijos 
salėje. Bus paskaita, meninė 
dalis ir pasirodys tautinių šokių 
“Bijūnas” šokėjai. Po minėjimo: 
bus užkandžiai su kavute. Pra
šome vietos ir kaimyninių apy-' 
linkių lietuvius dalyvauti.

ALTo skyriaus v-ba t
— Viktoras Šimaitis pildo

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

— Švento Rašto Tyrinėtojai 
duoda veltui kietais viršeliais 
įrištą knygą apie šventąjį Bars
tą. Pirmi atėjusieji į Naujienas 
galės gauti: 1) “Amžių planą”, 
374 psl., vardų rodyklės, arba ■ 
2) “Kasdieninė dangiškoji ma- ’ 
na”, 200 psl., kasdieniniai pa-' 
mokymai, arba 3) “Laikas pri-1 
siartino”, 358 psl.

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4C59 Archer Avenue, 

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

Alphonse 
Sūduvos’’ 

išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formonS* gauna, 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halstėd St., Chica
go, ILL. 60608.* Kaina $3.00.

M. i I M X U J
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 2^4-7450 
Taip pit daromi vertimai, giminiu j 
iškvietimai, piJdomi pilietybė* prt- I 

tymai ir kitokį blankai.
ii m, m ■! mi ..........

PiRKITc JAV TAUPYMO BONUS

HOMEOWN ERSPOUCY

ENERGY
WISE

Llmft um of diswasMr 
to once a dsy, after the 
evening moal, and cut 
successive use oi water 
and alectricrty.

mr 
III

F. Zspolis, Ajent 
J2O3/J W. 95th St 
Evers. Park, 111. 
40642, - 424-*654

Slate farm -lire CssąaRy Comply

■ ■ 1 * \
ADVOKATŲ DRAUGIJA

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

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tof 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo v,Landos: nuo 0 vai. ryt* 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimu.

Tai 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

PLATINKITE “NAUJIENAS” !.------“~T“------~--------------------------------------
j5 — Naujienos, Cbls&go, 8, DI Wednesday, February 25, 1981




