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1981 METU VLIKO SEIMAS
V ”

1981 metų lapkričio 6-8 dieno
mis Clevelande, Lietuvių Na- 
muGSc, įvyko VLIKo’Seimas.

Seime dalyvavo (iš 45) 42. 
VLIKą sudarančių grupii; atsto 
vai ir daug ir daug^ svečių. Jų 
tarpe: š. m. lapkričio-gruodžio 
menesio. VLIKo Tarybos pirmi
ninkas v Grožvydas Lazauskas, |

SNIEGO PTGA 
IŠČIULPĖ FONDĄ

BOSTON, Mass.— Praeitą sa 
vaitgalį Bostone buvo Šalta, pūtė 
stiprus vėjas ir privertė daug 
sniego. Tvirtinama, kad Bosto
ne nebuvo paliktos vi tos b? 
dviejų pėdų smego, ners kai kur. 
Įo buvo daug daugiau. .

Rezoliucijų klausimai vertė 
beveik kiekvieną seimo narį bei 
svečią prisidėt/ savo patarimu, 
o Seimo prezidiumą — kiekvie
nam leisti pasisakyti ir rasti vi
siems priimtiną sprendimą. (Pri
imtos. rezdliucijos yra kitame 
puslapyje skelbiamos).

Pagrindinę- paskaitą
1979-1981 metų VLIKo Valdy-} skaitė dr.. Domas Krivickas te- cagos,-kai sniegas užvertė mies 
bes pirmininkas div Kazys T 
helis, valdybos virepirniininkai 
dr. Kostas Jurgėla’ir inž. Liūtas 
Grinius, valdybos sekretorius 
dr. Jdnas A. StikloTiūsį VLIKo/ 
Eltos . ratšinės vedėja - Margaril a 
Sąmatienė, Tautos - Fondo yal-

CUBA/?
MEXICO—

seime dą. Didmiestis pasimokė rš, Chi

to gatves, sulaikė susisiekimą irĘo-lma “VLIKo, veiklos, gairės besi- 
keičianičoje tarptautinės politi- sukėlė f nanzinę krizę. Nieko 
kos konjunktūroje”. Iškilmingas, nekaltas meras n.teko savo pa- 
pamaldas VLlKd ir jo darbuo-’ reigų ir pasitraukė iš politikos, 
tojų intencijąjr už žuvusius bei! Būstonas 3,mokė iš Chica. 
kaluiamus ' Lietuves'laisvės.ko-1 g ;r suda|.ė spečWu fonda 
YUtojus atnašavo prelatas Jonas: nUo. sni£g0 pago3. p„:
Balkonas, Dievo .Motinos Nuola-Į džiai paskyrė s200,Cfl8, o vėliau 

• turėjo būti paskirta daugiau pi- 
3 i nigų. Bet po savaitgalio pūgos 

tas $200,000 fondas Bostone 
jau. sutirpdintas. Žmonės gal- 
voja: kas bus toliau, kai žiemos 
dabar tik pradžia?

dyboš "pirmininkas Juozas .
Giedraitis ,ir sekretorė Marija tinęs Pagalbos šventovėje. Su į 
Noreikienė, Amerikos Lietuvių seimd dalyviais savo įspūdžiais- 
Tarybos pirmininkas ^dr. Kazys i taip P&t pasidalino prieš porai 
Šidlauskai Bendrojo Amerikos mėnesiu į laisvę pasitraukęs ok. i
Lietuvių šalpds Fondo-direkto- Lietuvos mokslininkas dr. Ka-

■ zys Ėringis.

r Seimo proga'CIevelahdo lietu- 
"viai paruošė meninį vakarą.
Dainavo solistė iš Detroito Da-< 
nutė Petrdnienė, akompanuo-į 
j'ait muzįtai Vytajtui ,raukiBfc kurjs
nui. P. .Onos Mikulskienės va- 
dovaujami Čiurlionio Ansamblio 
tautinės • muzikos instrumenta
listai: R; Gincaitė, E. Mulidlytė, 

-J. Mulioįis,. Fr. Pleskas, .R. Ur-

rė O. Jokūbaitienėf. VLIKo gar
bės pirmininkas ir. buvęs, valdy
bos pirmininkas dr. Kęstutis Va
liūnas, Tautos Fondo garbės 
pirmininkas P rėk- Jonas Balkū- 
nas, Ateitininkų Federacijos"va- 
das Juozas B. -Laučka, -Pasaulio 
Lietuvių:, Gydytoju - Sąjungos 
pirmininkas dr. Jenas Valai lįs, 
ęięvelandd Lietuvių Namų pir
mininkas Z." Dučmanas, pogrin
džio VLIKo Ąpiėtųvoje narys Ba
lys/ Gąidžtųn'as ir" šelį'cetbriuš 
ryšininkes/v Bronius . Biriukas, 
iy-kiti. . .ČLL.C >'l.’ 1

'r/-a -..o-v į
Sėįmųi' pLf|nTnjnK^vd>*;Algir- 

das' J. Kasulaitįs,* jo ’pavadupjp- 
jais -buvo dr.. Jonas 'A. 'St-tkioiius 
ir Marijus B.Iyiįį^'Sernuii sekre-tį.7. į oauL,.-- --tr i ' -u - -t -' • —TJ° Lietuvos JšlatsvablRio Kpmr Itor^avo Vaclovas Mažeika ir Aly-J, . _ . . i..y.;--; T- - --rieto Seimo'Bienc - kolas Pranevičius. • ■. L,TTv • ą '6 • j i : • i Į VLIKui specialuSeimo, dalyviai -buvo -išrinkęt—• —
tris -komisijas:^ ' . //. / .. Jį; 

įMąųdatų, pirmininkaujamą L. 
Girinio-Nprvaišos, su nariais Me
čiu Valiukėnu, Ju^/u Ardžui, 
Stasiu Lazdiniu ir-Antanu Rin- 
kūnu;

Statuto komisiją, pirminin
kaujamą inž. Jono Jurkūno, su 
nariais Jo'nįi ^Daugėla, Algirdu 
Kasulaičiu, Bronium Bieliuku, 
Jonu Virbaliu ir Juozu Gied
raičiu;

Rezoliucijų komisiją sudarė 
pirmininkas inž. Liūtas Grinius, 
ir nariai Teodoras Blinstrubas, 
Kazys Gaižutis, Zuzana Juške
vičienė, Al.' Laikūnas, Juozas 
Pažemėnas, Algis Raulinaitis, 
Pranas Razgaitis, Antanas Bu
kauskas ir Jonas Virbalis.

Savotiškai gyva Seimo diena 
buvo sekmadienio popietė, ku
rios, metu buvd svarstomos Sei- 
nim rekomenduojamos priimti 
rezoliucijos ir kai kurių statuto 
skirsnelių pakeitimai.

BRITŲ TRAUKINYS EINA 
160 MYLIŲ PER VAL,

- LONDON^— Britai pasistatė

dabar jau neša juos 160 mylių 
greičiu per valanda.

Greitasis britų traukinys eina 
iš Londono į Glasgovą. Anks- 
či^\5^fjąiū/distanciją traukinys 

ūo vat ir 10' minučių, ję 
įPran^šėjam^/Dali^ kelionei /atlikti Ą
’ - - ....... -v.*.,.. -. ■■ trunka 4 vai. minučių.Trau-

- >■<-- - ck ' ' &hys ne tik sutaupo keleiviams
,.btwrnistras valandą laiko, -bet- yra ir pato- 

-c lapkričio į gesnis ir, kaip inžinieriai sako, 
6-8 dienas- paskelbė/..^Vyriausio- į saugesnis už kitus. -

teto Seim^Bierionris“.TT’ įteikė - <TaiR Advanced
pažemėjimą. I Pa^enger Train pirmą savo ke- 

Taip pai^VtlKo seimui atžymi Į Į^ę publikai atliko pirmadienį 
.. f- ■ rs= - i .- i nuo Glasgovo iki Londono. Ke

leiviai juo labai patehkinti.

Alfonso M&įufš^įb kc'm[X>z*vįjaSj

taitė.E

George.

• V • ' UA •' * ' - I

proklamaciją; paskelbė Cleve-1 
lando miesto taryba.

(Bus daugiau)
(Eltos; Informacija). GOLDBLATT NETURI

PENSIJŲ FONDO ■ 
^CHTC^GO; ’ 'AC — "Goldblatt 

bendrovė Ghicagos centre už
daro kelias didėles krautuves ir 
atleidžia darbininkus. Savo lai-

ATRODO, U.S, STEEL CO.
NUPIRKS BENDROVĘ

COLUMBUS, Ohio. — Teisė
jas Joseph P. Kinneary leido . ku Goldblatt bendrovė darė di-
U.S. Steel, kompanijai nupirkti • džiausią biznį, bet dabar krau> 
Marathon Oil Co. Daugelis ma- \ tuvės bankrutuoja, o: darbinin- 
nė, kad teisėjas neleis didokai kai lieka be algų.
plieno kompanijai nupirk! Mara-I Kitos didelės bendrovė turi su- 
thon bendrovę, ypač, kai Mobil ( dariusios galingus pensijų fon- 
Oil kompanija pasiuntė į teismą dus, bet dabar aiškėja, kad 
savo advokatus ir bandė įtikin-! Gdldblatt tokių fondų visai ne- 
ti teisėją, kad sustebdytų tą turi. Krautuvėms užsidarius, 
transakciją. Teisėjas, išklausęs darbininkai liks be nieko. Jie 
liudininkus ir peržiūrėjęs nupir- j privalės eiti į socialinio draudi- 
kimą liečiančius įstatymus, lei- mo įstaigas ir bandys iš ten 
do plieno kompanijai nupirk Ii gauna mos mažos sumos gy- 
naftos bendrovę. U.S. Stėel Co. venH. Laimingi tie, kurie suge- 
pasiūlė sumokėti 6.3 bil. dolerių, bėjo sutaupyti.

Kitos didelės bendrovė turi su-

ts-l

'J '

KALENDO R£LIS

Gruodžio 9: Leokadija, Vale
rija, Vakaris, Gerda, Daugvy- 
das, Svermė, Vaiielga.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 4:21.

Oras debesuotas, vėjuotas, |al-

* WASHINGTON
PANAMĄ,

R i -

išbadavę Andrei Sacharovas ir 
jo žmona iš namų išvežti į Gorkio ligoninę, 
kur jitdu maitinami prievartos priemonėmis.
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.Maištininkai pagrobė [ris Venezuelos keleivinius lėk
tuvus ir pareikalavo' $30 milijonų bei paleisti politi

nius kalinius iš Venezuelos kalėjimų.

DU LĖKTUVAI PASIEKĖ 
REIKALAUJA $30 MIL.,

PAGROBTAS LIBIJOS KELEIVINIS
' REIKALAUJA IŠLEISTI PAGROBTĄ POLITIKĄ

PANAMA, sostinė. — Vene- 
! zueloje grobikai pirmadienį pa- 
; grobė tris keleivinius 707 lėktu

vus, išskrido į Kolumbiją, o vė
liau patraukė į Honduras, o ant-j 
radienį du pagrobti lėktuvai jau 
pasiekė Panamą. Vienas lėktu
vas liko Gvatemaloje.J > reigorns.

Lėktuvus pagrobusieji prąne- kad lenkai 
j šė Venezuelos vyriausybei, kad pareigoms vieną lenką demo- 
Į jie privalo gauti 30 milijonų do- kratą, labai Livalifikuotą. 
• lerių už tris pagrobtus lėklu- 
vus ir lėktuvuose esančius kelei- 

! vius. Be to, grobikai reikalauja, 
{ kad būtų išleisti iš Venezuelcs 
Į kalėjimo 12 kalinių. Trijų kelei 

vinių lėktuvų pagrobimas su 
trukdė visą judėjimą. Trijų ke
leivinių lėktuvų pagrobimas 
viena diena parodė, kad pagro
bimas buvo gerai organizuotas. 
Lėktuvus pagrobė gerai gink
luoti vyrai. Jie veikė organizuu 
tai, turėjo geras susikalbėjime 
priemones ir labai uio'čternišku: 
ginklus.Ą ' -

Lėktuvai iš Venezuelos pasu 
ko į Kolumbiją, Į Barranquilla' 
aerodromą. Jie ten atsirado be 
veik tuo' pačiu melu. Grobikai 

<išąkė aerpdromo vadovybei pri
pildyti visų lėktuvų degalų tan 
.kris*.įsakė paruę4fįį 2Ul 
saridVSciiį’ kėlei viafns.

BarraAq5iĮlas aerodrorn^Jgro 
bikai l&bai. trumpai tebuvę^Pas 
kūtinc’inįTąutę jie išvarė iš'lėk 
tuvų įvish^jmoteris, ligofps i 
vaikus, yįšą-'tai buvo atlikta pa 
skubbmit' Išsivežė tiktai vyrus 
Lėktuvai ‘pakilo vienas po kite 
Du lėktuvai nusileido Ilc'nduri 
teritorijoje, o kitas pasiekė G va 

-temalą ir nusileido sostinės acre 
drome. Iš ten pakartojo reikalu 
vĮmūs; Venezuelcs vyriaušybęį 

, kąd .neužmirštu pinigų ir ka 
liSų^'*

Antradienio rytą Hondūro i 
Gvatemalos valstybėse buvę lėk 
tuvai nuskrido į Panamą, į sos
tinės aerodromą. Ten nuskrido, 
kad iš Venezuelos būtų arčiau 
baigti pasitarimus su Venezue 
los vyriausybės atstovais. Jeigu 
Venezuelos vvriausvlrė ilga 
dels, tai lėktuvų grobikai grįš , 
Venezuelą -ir pradės iš lėktuvų

LĖKTUVAS,

RICHARD J. ELROD 
KANDIDATUOJA

CHICAGO, Ill. — Žinios sake?, 
kad Cook apskrities šerifas Rich
ard J. Elrodas kandidatuoja 
dar vienam terminui šerifo pa- 

Laikraščiai tvirtina, 
nori pasiūlyti toms

Kc'k» vas lenkas būtų, mes dar. 
nežinome. Lietuviai žino, kad še-- 
rifas El rod yra geras ir parei
gingas miesto tarnautojas. -Jis 
yra geras teisininkas ir princi
pų žmogus. Eidamas savo parei
gas, Eirod sunkiai nukentėjo. 
Lietuviai Elrodą gerai pažįsta. 
Jis žino įstatymus ir labai gerai 
.supranta jų ribas.

I

—- Hong Kongo doleris pra
dėjo smukti. Meras patarė už- 
ieniečiams investuoti pinigus 

Į Hong Kongo bankus. -

L. VALENSA PATARĖ RUOŠTI { 
PERVERSMĄ PRIEŠ VALDŽIĄ p

VALENSA PRISIPAŽINO PRIE JAM PRIMETAMŲ . 
ŽODŽIŲ, BET PATARĖ SKAITYTI VIiSĄ^kAlbĄ ..

VARŠUVA. Lenkija. — Lešek' — ’---- ,_r.' ':

Valensa ir kiti-nustebo, kai Var- , ATEINANČIAIS METAIS; SAL- 
šuvos radijo stotys pranešė ke-J ' VADORE BUS RINKIMAI 
lis jo kalbos sakinius. Valdžios 
atstovai nustebę komentavo Va
lensos kalbą. Jie nemanė, kad 
Valensa būtų kurstęs unijo's pa
reigūnus nuversti dabartinę Len
kijos komunistinę -.valdžią.
. Valensa viešai prisipažino prie 

pasakytų žodžių, bet jis tuojau 
paklausė, ar komunistinė val
džia gali bausti darbininkus, ku
rie legaliu būdu kovoja už savo 
teises. Ar gali komunistai baus
ti darbininką, kuris legaliomis 
priemonėmis nori užsidirbti pra
gyvenimui reikalingą duoną?

Valensa yra įsitikinęs, kad ko
munistinė valdžia nepersekios 
unijos darbininkų, besirūpinan
čių savo gerbūviu. Jeigu Lenki
joje būtų tokia valdžia, nusista
čiusi prieš darbininkus, tai dar
bininkai turėtų prieš tokią vy
riausybę kovoti, —pareiškė Va
lensa. — Ta prasme jis pasakė 
kalbą Solidarumo unijo's darbi
ninkams. Jis juokėsi iš valdžios 
atstovų, paslapčiomis registruo
jančių darb;r.inkų:pasakytas kal
bas, bet neturinčių drąsos .jas 
ištisai paskelbti, ir per radiją 
pranešančių tik specialiai pa
rinktas tų kalbų ištraukas. Va
lensa apkaltino vyriausybę už 
tokią melagingą insitruaciją.

Radijo žinių skelbėjas nepasa
kė žurnalistams, iš kur jis gavęs 
Valensos kalbus tekątd ištraukas.

------ ------Ąi-— 
PREZIDENTAS NEPATEN

KINTAS PARTIJOS 
PIRMININKŲ

WASHINGTON, D G. — Res
publikonų partijda pirmininkas

CASTRIES, St. Lucia.—Ame
rikos; Valstybių Organizacija nu
tarė. paraginti Salvadoro , chun
tą, kad ateinančiais metais pra
vestu rinkimus. Visame krašte 

*• - ♦ • r

pravesti rinkimai apramintų 
gyventojų nuotaikas,’o užsėenie/ 
čiai prarastų dabar skelbiamą 
“teisę” veržtis į Salvadorą ir 
kištis' į jo vidinius reikalus.

Dabar Salvadorą valdo karių 
sudarytoji komisija, vadinama 
chunta. Reikia manyti, kad rin
kimų metu bus išrinkti palys 
geriausi kraštui valdyti kandi
datai. Salvadoro užsienio reika
lų minisleris Fidel Chavez Mena 
pranašė, kad rinkimai vyks 1982 
metų kbvo .mėnesį. tJ

—t Antradienį aukso uncija 
kainhvo $117,.*/ »

t

Richard Richards pateka dide- 
lėn bįden. .lis-žino dąiigelį da
lykų; moka gerai ; organizuoti- 
žmones, bet ne viską jis turi 
viešai papasakoti. Ų '

Pirmadienį jis,. paskelbė, spau 
dai, kad netrukus darbo peteks 
Richard .Allcii ir kitas atsakin
gas pareigūnas'. Pr"ridenftii la
bai nepatiko šitas pirmininko 
pa reiškimai Prezidentas (viešai 
pare/škė hepasitenkiftirtrąčparti
jos pirmininku. Reikia manyti, 
kad, jis asmvnrškfckpasiša'dkė ar 
teletdnusį gerokai Spibarė.

Preęjdenlas gali.atkristi .AĮle- 
ną, betone partijos pirmininkas. 
Be to,-prezidentas pa|i būtų su
radęs būdą Allenųi atleisti, bet 
ne kiti. 'Z

— Pirmad.’enį surasti 8 lavo
nai Kentucky kasyklos 2. Po 
proginio rastis gyvas?. tiktai 

vienas .angliakasys. .

nėtyti pagrobtų Venezuelos pi
kčių lavonus. .

W alter Mocdale

1 
A

Buvęs viceprezidentas Wal
ter Moncfale* pareiškė, kad 
pranešamų apie Libijos tero
ristus šiame krašte visi ms 
reikia' susirūpinti. Mondale 
turįs,žinių apie rimtą pa 
vojy. ’Jis kritikavo preziden 

td ekonominę politik|.

; ATĖNAI,. Graikija. — P’rms- 
liehio popietę iš Romos į Ijfor 
)os ’sostine Tripoli skrido kelei- 
zinis/Libijos lėktuvas, bet lėktu
vui praskridus Romą, jis pasu- 
<6 tiesiai į Libaną ir nusileldp 
Meru te aerodrome. Iš ten gro
jikai norėjo skristi į Irano' sol
inę, tačiau iš ten jiems buvo at- 
;akyta, kad jokio lėktuvo iranti- 
?ia?*nepriiins Ir jam neleis nul
eisti ir jokios pagalbos netieks. 
Tada lėktuvo grobikai įsakė 
ėktuvu kapitonui skristi į Gržii- 
kiją.

Graikai taip p:l nenorėjo lėk 
uvo isi.eisli, bet kai praneš), 

kad lėktuvas likos be degalų, 
ai tada nurodė, kur jie gali nu

sileis', i graikų aerodrome.
Iš Atėnų lėktuvą pagrobusieji 

Libijos kovotojai pranešė Mca- 
narui Chadafi. kad jis išleistų 
nusulmanų vadą Imamą Muzį 
Sadr, sulaikyk; 197i; m. sausio 
16 d. Jį pagrcjjė Moamar Cha- 
lafi .agentai. Grobikai nemano, 
kad Jis būtų nužudęs imami 
Sadr. Jeigu jis taip būtų padi- 
ęs, lai musulmonai būtų ker

šiję Chadafiui.
Muša Sadr yra šijitų Įtakingas 

tvasiškis. Musulmonai manė, 
kad Irano vyriausybė į.eis juos,

suimtajam iš.ais.’’nti, bet Irano 
valdovai r.e'.’.oii nieko žinoti apia 
Kgicbtąjį sijitą Musi Sad.-.

Iš Atėnų jie pran 
savo nutarimą ir 
Mūsos Sadr laisvės 
dėlios, tai jie prad, 
tuve esančius I ;b 
Pirmon eilėn bus
keleiviai ir palikti Atėnuose. Vė
liau Libijos lėktuvu jie rengiasi 
skristi j Persijos įlankos van
denis.

kalavo 
jis ati-

pasalia



f

Dėsto DON PILOTAS

Vaizdai nuo 
acmko

VISKAS NUĖJO NIEKAIS

LOGIŠKA IŠVADA

Mama pasakė Kaziuku:, kad 
jį atnešė gandras. Suįdomintas 
berniukas klausia savo draugu-i 
čie:

— Kur tu gimei?
— Ligoninėje.

Iš tikro? Tai ką, ar sirgai.

ŠŪN T DRAUGYSTĖ

Fronto vyram* galvos žyla. 
Plaukai krenta pamažu, 
Jėgų uūksta kovot fronte — 
Tik netrūksta pinigų!. ..

Jų svajonė versi iš kojų 
ALTą. VLiKa ir kilims, 
Didini savo kapitalą, 
Pasienius jų iždus...

štai, palaima netikėta, 
Gal Dievulio iš dangaus? 
Jaunos jėgos frontan stojo 
Laisvė Lietuvai išauš...

Nuo audringojo Atlanto, 
Prie Pacifiko krantu. 
Narsus vyras atvažiavo, 
Su glėbiu kovos planų.*.

Per savaite viena-kita
Tapo jis gana garsus,
Fronto vyrai tuoj pamatė, 
Karys geras jis jiems bus...

Susidarė trejetukas.
Jį sudarė MA - BA - DA, 
Dėka šito trejetuko, 
Lietuva vėl bus laisva!...

Informacijų štai centras 
Gimė visus informuot. 
Kaip su talka agentėlių 
Lietuvą reikia vaduot! ...

Direktoriumi vadinas 
Trejetuko narys MA, 
Sekietorė, MA meilužė. 
Visad linksma, gudri BA.

O finansus tvirtai vaido 
Iškalbingas vvras DA, 
Šimtą tūkstančių sudėti 
Visų prašo visada.

Ir U lota žilagalvis
Rėkia: “Remkit žygį jų, 
Kas nenorite juos remti, 
Greičiau eikit po velnių!'

❖ # *

I

— Sakai, turto jis nepaliko?
— Ne. Matai, jis turto ieško

damas, neteko sveikatos. Norė
damas grąžinti sveikatą, neteko 
turto. Mirė nieko neturėdamas.

jSITIKINO, KAD DAR GYVAS

Po operacijos, vienas ligonis 
pareiškė slaugei, jog pabudęs jis 
pamanė, esą miręs...

Kai slaugė paklausė, kaip jis 
dasiprotėjo, jog dar gyva 
ėmė aiškinti:

KAIP BARSUKAS ATSPĖJO

“Aš jutau, jog mano kojos: 
J yra šaltos. Reiškia — nesu pra-1 
j gare. Tuo pat sykiu man baisiai 
! skaudėjo galvą, o iš to padariau 

išvadą, jog nesu ir danguje.”
* * A į

KALĖDINIAI RŪPESČIAI

Ingvar alvei ton pergyveno ne 
kasGieainį nuotyki medžioklėje 
Norvegijoje.

Jis buvo užpultas barsuko, 
plėšraus žvėielio ^u aštriais 

I plaukais.
Medžiotojui nieko neatsitiko, 

tačiau jis negalėjo suprasti, iš 
kur barsukas galėjo žinoti, kaa 
iš vEo būrio medžiotojų jis yra

tasj savininkas dirbtuvės, kurioje ga
minami šepevukai skutimuisi-., iš 
barsuko šerių.

*
SAVOTIŠKA IŠVADA

— Statistika aiškiai pasako, 
k;.d geriau turėti karštligę, h'e^ 
gu būti mil^ortierium.

— 0 kokiu btJdtl tU.ptiėjai to
kios išvados?

— Mihjoriiferiai miršla visi, 6‘ 
kaibliigv isėr^aftt-iUjlį tik 8 phE 

i centai.

Agentėliai seniai gavo 
Dešimt tūkstančių žalių, 
Ką už tai jie mums padarė, 
Dar nėra jokių žinių.

Spiaul į ALTą, spjaut i 
[VLIKą, 

: Ir į visus mūs veiksnius,
Dėka agentų gudriųjų, 
LIETUVA GREIT LaISVA

BUS!...
Ex-I)ipukas

KIENO PUSĖJ!

Vaitai, skirią dangų nuo pra
garo, sugedo ir šv. Petras taria
si su Liuciferiu:

— Tu turi juos pataisyti. —- 
taria Šv. Petras.

— Apie tai aš nesapnuoju,— 
atkerta velnių šefas.

— Kaip sau nori, bet esu pri
verstas tave i-pėti, jog kreip
siuosi teisman. — piktai pareiš
kia dangaus atstovas.

-— Tuo manęs nepa gąsdinsi, 
nęs visi teisininkai yra mano pu
sėje!

A e k vienos tikros i
širdyje yra dangiškos 
kibirkštis. kuri žiba 
nepasisekimo valandose.

ugnelei
tamsiose

r
► /.
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V
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! SOVlfeTl^-feTE METIWe 
1 — Kokia taėtlžiėga; plačiau naudųjalila: plytos 
Į cein'ėiitaš? < * v i
i KAD.N^GIRDėtC’

— iląūov žiųona kasdien
- -. ', . ' ’ inaik ’skundžiasi, BbkiaZ iSeniau sakvaavo: Kalėdos —I
ūkininkams bėdos Mat, pabai-f t >
goję metų reikėdavo išmokėti t 
algas samdiniams ir .tartis su jais į 
dėl tolesnio darbo. ii

Nemažai rūpesčių šventės su-į 
kelia ir dabar- i

Su Kudlium Rudis šildėsi, gulėjo.
Nors jiems prie vartų 

Sargybą eit labiau derėjo, 
Bet buvo prisisotinę maistu, 

Be to, mandagūs šunys buvo jie, matyt, — 
Nelojo nieko jie dienos metu.
Tad ėmė šį bei tą svarstyt, 

Aptarinėt visokį labą:
Tarnybą, šuniškąjį savo darbą: 
Blogu bei ką geru jie pripažįsta, 
Ir pagaliau įvertinti draugystę.

“Kas gali būti, — sako Kudlius, — malonesnio, 
Kaip su draugu širdingai sugyventi, 

Jam visame suteikti paslaugą pilnesnę, 
Be draugo maisto nebeimti ir negerti, 

Stovėti kalnu net iš lauko
Dėl draugo plauko;

Galop žiūrėti į akis kits kito, 
Kad valandą laimingą būtų numatyta, 

DraūgUžį kuO palinksmint bei paguosti, 
Ir laimėje bendrinėj sau palaimą rasti. 
Jei, pavyzdžiui, ir mudviejų štai tarpe

x 'Tokia draugystė tarptų:
Sakysiu drąsiai, — aš, nei tu nepastebėtum, 

Kaip greit mūs laikas bėgtų”. — 
j; “O ką gi, šitai verta, —

Atsako Rudis Šį jam kartą, — 
Seniai/Kudleli, buvo man pačiam skaudu, 
Kad mudu, vieno kiemo šunys, neisbūnam 
Vienos dienos net be peštynės bei vaidų.

, O ir dėl ko? Ir ačiū mūsų ponam; 
Badaut nereikia ir erdvės gana.

Be to, tiesiog mums gėda tik viena: 
Šuo buvo pavyzdžiu draugystės iš senų, 
Vienok; kaip taip žmonių ir tarp šųnų 

' .. Beveik draugystės nematy^’^— 
“Parodykim draugystei išlaikyti N 

Tad.mūšų.metų pavyzdį pilnai! — j 
/į;Šušuko Kudlius^- — duok koją!” — ‘įit^iūai!” 

Draugai naujieji stvėrės glėbesauotis/
Jie stvėrėsi bučiuotis, *

Iš džiaugsmo nežinojo net su kuo lygiuotis: 
“Oreste* mano!” — “Mano tu Pilade*!” r 

Ir taria, susipratę:
Šalin pavydą, pyktį ir apgaulę!

Reikėjo bet virėjui mest pro langą kaulą, — 
Naujieji štai draugai jį vejasi lenktynių: 
Kur dingo patarimas, sandora, orumas?

Piladas ir Orestas leidosi piovynių 
Ir taip, kad kudlos lakstė dūmais, 
Vos vandeniu atskyrė juos tenai.

~ A a UlLTokios draugystės tai pasauly perpilnai.
Dėl dabarties draugų be kaltės garso 

Reik tarti, kad draugystėje jiė veik vienodi:
Klausai — ir siela jų vienaip atrodo, 
0 mesk jiems kaulą šunys tarsi.

Orestas ir Piladas — graikų mitologijoje garsėję didele draugyste 

(J. A. Krylovo Pasakėčios — vertė Jonas Valaitis)
(Knyga gaunama Naujienose, kaina $3)

' — Šveikas, tėve. Kūt buvai vi- 
šą^saVaitę, kad Uvgs hiekur ne-, 
sutidau?

Argi nežinai-, kad Jaunimo 
Čėhtrė buvo Mokslo rr kūrybos 
suvažiavimai?

— Žinojau, bėt aš negalėjau 
ten dalyvauti. Papasakok, ką tu 
ten girdėjai.

— Daug ko ten mačiau ir gir
dėjau. Daug pažįstamų iš Bosto
no susitikau. Ščhųjų lietuvių 
kaip ir ne&uvbf Visi naujieji 
ateiviai.

— Ar daug paškaitų išklausei, 
tėve?

— Ir kaip čia visas paskaitas 
sužinosi, kėi ^ehkidšė salėse 
vyksta paskaiitfe tub pačiu laiku. 
Sėdėjau viėhejė saliukėje, kur vietėi. 

tu apie laiiva^^ Čturfirtlib gateri ja. Ten Į
I buvo moterų shrėiigta “Mistinių

_ ’ paroda; ir ten viena 
panelė skaitė paskaitą. Kamba
riukas buvo taip prisikimšęs pu
blikos, kaip silkių statinėje, tai 
parodos tada nė pamatyti nebu
vo galima. Visų klausytojų dė 
mesi atkreipė vienas paveikslas, 
pakabintas palubėje netoli durų, 
kuriame sėdėjo išsižergusi, nuo 
gomis blauzdomis “būtybė". ir 
dar stačiai kunigams prieš akis.-.

— Šitaip!

— Kas gėdijosi, galėjo ir ne
žiūrėti į tą storulę. Bet man per 
širdį perėjo dieglys, kai labai 
mokyta panelė Bradūnaitė save 
paskaitoje nei iš šio. lietuvius 
pavadino “parsidavėliais"’. Štai-, 
ji pasakė: “Nors mes Amerikoje 
esame jau per 30 metų, visdėltd 
nesame išmokę kaip save parsr 
duoti. ’ Tokia, neapgalvota, jo
sios paleista pašaipa, nėra abejo
nes, taikyta seniesiems lietu
viams. tarytum tikslu juos iš
braukti iš gyvosios istorijos.

— Tai paaiškink man, kas ii 
kam yra parsidavęs, tėve?

— Ir man pačiatfi neaišku, kas 
kam parsidavęs. Parsidavėlių ko 
munistams yra ir naujųjų atei
vių tarpe, gal daugiau, negu se - - 
nųjų ateivių. Jeigu paskaitinin
ke turėjo galvoje pinigus, tai nau 
jieji a*civili geriMi įsikūrę, n€- i 
jie rado geremes sąlygas jsikur-i 
ti ir pralobti. J e nežino, kad 
Amerika dabar t era tokia, kokia 
buvo p neš .r0. 60 mvtu. kai d«rr- 
binmkas uždirbdavo 10, i8 cen
tų per valandą. Tada ir unijų 
buvo, ne v: lengva ir darbd
gauti

1

. vis 
nors

- O af jūs ša ūors^arotė?
— Aš ąūžįs vata

Per išvada

SifeAūlka du dr& ilgai ir vie-
TA . . - -3 - • •! nas iš ju taria:Dovanų parinkimai, sveikini-j 

mų siuntinėjimai, namų papuo-j 
Šimai- ir kitokie galvosūkiai Ka-į 
ledų laikotarpy užklumpa mus į 
iš visų pusių. j

ra-

* *
ŽEMAITIS APIE PASAULIO j 

SUTVĖRIMĄ jI
Vytautas ir Jogaila su būriu Į 

naujo tikėjimo skelbėjų atplau-i 
kė per Duby/ą i Žemaitiją, ap-j 
krikštyti vietinius žmones.

Viena> dominikonas ėmė
ginti žemaičius, kad jie atsižadė-; 
tų savo dievų ir garbintų tik vie-i 
na Dievą, kuris sutvėrė žemę,! 
žvaigždes, saulę ir patį žmogų..

Vienas senas žemaitis, kreip
damasis į kunig. Vytautą, tarė: i

— Tas atėjūnas pasakoja -ne-: 
tiesą. Pas mus ir seniausi žmo-‘ 
nės neatsimena, kad pasaulis bū 
tų kada nors sutvertas. Kaip 
mūsų protėviai, taip ir įneš ma
tome tą pačią saulę, tas pačias 
žvaigždes ir mėnuli. !

KAD NEGIRDĖTŲ
vis 

liga.
Mar^ žmona kasdien

-kundziasi kekia nors nauja
- O ką jūs tuo metu darote?

Aš gi užsikemšu abidvi au
sis vata.

Th COLORADO ATRĖŠ

|N
\MP6 CLFT OCW4 3/ OE>

WHO TOILED AIJIlĘG*k'

iii sergi.— Aš špėjū, kad
— Na, iš ko gi

praarti? -. . * x .
- Ka tik mačiau lave Išeinant! būtybių

- i , •

\aisunės.
— Jeigu būtum matęs išei- 
mt iš kapinių, tai galėjai 

galvoti, jog esu miręs.

b

pa- j

PAS ČIGONĘ

l'iek lik galiu tamstai 
sakyti, jog būsima jūsų žmona 
bus graži, išmintinga ir pasi
turinti. ..

Tai būtų labai gerai, bet 
ar negalėtum man
xokiu būdu pasiliuosuoti 
(Lbarlinės žmonos?

# &
JUOKIS AR VERK!

pa

pasakyti, 
nuo

Kelias savaites po vestuvių 
jaunavedžiai išėjo i restoraną 
vakarienės ir pasišokti.

Staiga jaunoji rinitai klausia 
savo vyrą:

— Kas toji graži ponia, kuri 
taip įtemptai i mus žiūri?

Nors tu pagailėk. Neklausk! 
Jau mane ir taip šiurpas krečia, 
pagalvojus, ką aš jai pasaky
siu. kada ji klaus .kas tu tokia 
esi man...

tengv 
erei Yneko ne- ' 

cri cnžWK#i. kaip lie ’ 
tuvi?] rvveno. O vis dėlto, senoj. ■ 
kar*a turėjo s?vh organizacijai i 
sinudą, leido laikriščius, žarn; 
lūs, gausia? aukc'o stiklinančiai 
Lietuvai. Kai tais leikei> iškišta 
knygą ir brnš ū ėję, 10.000 tira- 
žą išpildavo per įnešus O kiek 
knvgu išperka cnbnr? Naujieji 

iikvkiucti ALTą.

Pašalvėk kr, ger-1 
miluir Pagalvoki- 
rtą. prie ko eina*’

T A Ką ir k

vien j

3 S

fšyv. Aš Grti į

žmogus gali pritarti.
— Žinai, Maiki, man pasidarė 

pikta beklausant tokių pliauška
lų. .. Tiesa, buvo ir labai rimtų 
paskaitų bei simpoziumų iš mo
kslo, literatūros- Suvažiavimas 
užsitęsė kone visą savaitę, tai 
kas norėjd, galėjo pamatyti ir 
pasiklausyti.

— O kaip su ta moterų “Miti
nių būtybių'" paroda?

— Žiliai^ Maiki, nieko gero. 
Pridirbta visokių baidyklių. Ge
riausi darbai Janinos Marks- 
dėkoratyvjai . .ornamentai ir J. 
Paukštienės kūrinys, bet nieko 
nieko bendro neturėjo su kito
mis šmėklomis.

— Dėkui, tėve, kad mane apš-

— Kai bus penktasis kongresas, 
tai tu pats ten nueik ir pamaty-

— Gerai, tėve, lik sveikas.

KIŠKELIO PAŠNEKESYS
SU PAUKŠTUKU

Paukštelis: —- Nupiovė jau vi
sus javus. Laukai pliki paliko. 
Mieliausias kiškeli, kur tu glau
dies nuo šaltų vėjelių?

Kiškelis:,—Nesibijok! Kai lau
kai apsidengs gruodu, ą’š ’ lak
stysiu po krūmus ir maitinsiuos 
sarrtanortiis.

Paukštelis: — O kas bus, kai 
visi laukai sušals į ledą, sniegas

*

pridengs viską? Kur dingsi, kiš
keli?

Kiškelis: — Nebijau aš'šalčių 
it pusnynų! Snieguose, kai pū
kuose išsikasta urveli ir atsigul
siu-minkštai .

. ♦ * ♦

NEBUS REIKALINGI

je pasiliks pinigai?
Kiek pagalvojęs studentas pa

galiau atsakė:

— Vargiai, nes ilgai netrukus 
už pinigus nebus ko nusipirktu

Mokytojas klausia studentą:
— Ar komunistinėje sistemo-

@ Kada jis kalba — miltai 
byra, o kada jau reikia^ duoti — 
nėra nė pelų.



LAISVOJI TRIBŪNA
V. KAROSAS

Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio suvažiavimas 

(Komentarai) ’
ir at_ 

s klausta vien vietinių gyvento
ju, ar nori pasilikti prie Lietuvos 
ar atsiskirt, beabejonės virš 90% 

naujų ’ gyventojų butų pasisakę už at

būtų pravertas plebiscitasfD/'iinys)

■IINTYS UŽBAIGAI

Kaip matome mažlietuvių su
važiavimas sukėlė daug
minčių,’., niekur kitur negirdė ų siskyrimą. 
ir nesvarstomų, kurias teko pla- j 
Čiau išplėsti ir komentuoti. Už
baigai pastatykime klausimą.
Kas sudaro Mažosios Lietuvos ,
problemos esmę? Parašius Mar-! Kauno vyriausybės vedama poli- 
tynui Anysui veikalą ^Kcva dėk tikra, kuria lietuvninkai buvo pas 
Klaipėdos”, prof. J. Jakštas savo* 
įvadiniame žodyje sekančiai api 
budino Mažąją Lietuvą istoriniu ( 
požiūriu.
■1 “Mažosios Lietuvos vardas iš
kilo istorijoje kaip tik'tuo me
tu, kada tarp jos ir Lietuvos Di
džiosios Kunikaikštijos mezgėsi 
pirmieji kultūriniai rjršiai su re
formacijos plitimu. Su reforma
cija susikūrė ir Mažoji Lietuva 
paskiru- tautiniu ir kultūriniu 
vienetu’’ (psl. 19).

Taigi Mažoji Lietuva nėra pa 
naši į Žemaitiją, Sūduvių kraštą 
ar Aukštaitiją, bet yra atskiras ir 
savitas istorinis -vienetas kaip, 
sakysime, Austrija ar Šveicarija 
germanų tautu tarpe, šią istori
nę tiesą neiškėlė nė vienas iš pa
skaitininkų, bet apie, tai, be prof, 
į Jakšio, pasisakė Valteris Ba
naitis ir neperseniai dr. Jonas Ba 
lys, Tėviškės Žiburiuose tilpuj. 
šiame straipsnyje.
1 Romantizmo laikais Mažoje 
Lietuvoje buvo susidaręs ne
gausus lietuvninkų inteligentų 
būrelis, kuris, paveiktas didlie
tuvių nacionalistų idėjų, pasi
sekė už Mažosios Lietuvos pri- 
jhngimą prie Didžiosios. IŠ i j 
gretų iškilo Prūsų Lietuvių Tau
tinė' Taryba,-kuri paskeJ^JIli^,.' 
XI.18 Aktąr kuriuo nutarė Ma
žąją Lietuvą prijungti prie Di
džiosios Liėtųkoš. Betgi greitai 
paaiškėjo, kad absoliuti lietuv
ninkų dauguina,. jau nekalbant 
apie vietos vokiečius, nenorėjo 
tb'kio prisijungimo. Reikėjo Lie- 

. tuvos vyriausybei parengti ir in
scenizuoti Klaipėdos krašto su
kilimą, prie kurio prisidėjo ne
didelis lietuvninkų skaičius, kad 
prijungus Klaipėdos kraštą prie 
gietuvos.
j' Po trumpo rąedaus mėnesio 
j5na<^jo“ailgiti vietos gyventojų 
įtampa priėš ateivius iš Didžio- 
sjers Lietuvos ir Kauno vyriausy
be. Per visus seimelio rinkimus 
lietuves partija tepravesdavo 
4-6 atstovus iš 29 skaičiaus. Nėra 
abejonės, jei anuomet, dar prieš 
ateisiant Hitleriui prie valdžios,

Prie šios padėties privedė ne 
vien susidarę istorijos bėgyje! 
skirtumai tarp Didžiosios ir Ma- ' 
žosios Lietuves, bet ir nelemta ,

tūmėti į voki* čių glėbį. Apie tai 
išsamiai buvo parašyta M. Any- ! 
so knygoje “Kova dėl Klaipė- j 
des” ju kurias man teko plačiai 
komentuoti Naujienose. Todėl. 
teks susilaikyti nuo platesnio ap- ; 
tarimo. Deja, Mažosios Lietuvos’ 
veikėjams teko skaudžiai nusi j 
vilti. ■

Po prisijungimo prie Lietuvos . 
mažlietuvių veikėjų ir inteligen- J 
tų tarpe pasireiškė savotiškas. 
skilimas. Vieni pasisakė už besą- •

■ W " ė ■

M. ŠILEIKIS šaltos žiemos vaizdas

Seimas tvirtina, kad

savoje organizacijoje ir patyrę Į 
priešiškumą iš didlietuvių pusės, I 
nesiryžo visu atvirumu išdėsty
ti savo mintis. Tuo pačiu nusis- 

liginį lojalumą Lietuvai ir prita- ' ^tymu buvo atsisakę skelbti sa- 
’ vo paskaitas spaudoje, nes pri- 

■uliedinti Mažąją ir Didžiąją Į ‘ ^ngė iššaukti piktų išpuolių 
prieš save. Tai visai nepateisina
mas, nes jei mažlietuviai skelbia 
liesą ir pramato ateitį, tai tupė
tų. nusistatymai nesidrovė‘1 liu
dyti tiesos, jei ne darbarties tai 
ateinančioms kartoms.

Iškeltas M. Gelžinia klausimas 
apie ‘ nepriklausomos- Prūsijos .. 
valstybės atstatymą, jeų nebuvo 
diskutuojamas išeivijo*ė?ir ne
priimtinas mūsų veiksniams, tai 
buvo keliamas pogrindžio spau
doje. Pavergtiems lietuviams yra 

tikimi Lietuvai, provokiško nu- j aišku, kad jie vieni savo jėgo- 
sistatymo, o kartais buvo laiko- . negali iškovoti laisvės ir ko- 
nannęt .lietuvių tautos išdavikais, j v°j§ nedelsiant turės sudaryti 

Skirtingas mažlietuvių veikėjų ] platesnę atramą prieš milžinišA 
ką slavų tautų spaudimą..■

Pogrindžio spaudoje kalbama 
apie Pabaltijo tautų apsijungi- 
mą federaliniais pagrindais, kal
bama apie Baltoskandijos sąjun 
gos sudarymą ir net apie Prūsi
jos valstybės atstatymą, į kurią 
galėtu tvirčiau atsiremti atsikū- 
rusi Lietuva. Bet nieko nesako
ma apie Karaliaučiaus .srities 
prijungimą prie tarybinės Lie-, 
tuvos, nes tuomet lietuviai liktų 
mažumoje savo valstybėje. į 
* Bendrai imant Rytprūsių atei
tis yra labai miglota, nes nežinia 
kiek ilgai išsilaikys susidariusi 
lygsvara tarp Rytų ir Vakarų ir 
kuria kryptimi \rystysis iškilę vi 
dujiniai sąjūdžiai pačioj,ė komu
nistinėje sistemoje. Dr. J. Balys 
nepataria reikšti pretensijų Į

rė Kauno vyriausybės siekiams

vieną tautinį organizmą, tuo pa- į 
čiu panaikinant mažlietuvių kui- j 
tūrinius ir dvasinius savitumus. į 
Dėl tokio savo nusistatymo jie J 
Įgijo didelį pasitikėjimą Kaune t 
vyriausybės akyse buvo skiria
mi į aukštus valstybinius ar vie- 
tos postus. Kiti buvo apsispren
dę ginti mažlietuvių istorinį sa
vitumą, remdami krašto autono-j 
mijos išlaikymą ir net ieškodami 
mi sugyvenimo su vietos vokie* • 
čia is. Per tai buvo laikomi hepa- j 
tikimi Lietuvai, provokiško nu

nusistatymas- buy o juntamas ir ! 
šiame suvažiavime. Kuomet J 
Stikloriūs: jau buvo beatsisakąs 
nuo mažlietuvių vardo, tai liku
sieji, M. Gelžinis, A. Lymantas ’ 
ir ypačiai M. Brakas, reiškė sa
vo paskaitose ir diskusijose ma\ 
žlietuviu minties savitumą, ku- *- . * i
ris savo ištakomis išplaukė iš; 
reformacijos, Kr. Donelaičio. L j 
Rėzos, E. Kanto ir Vydūno dva< 
sinio ir idėjinio paveldėjimo, 
nors vengdami apie tai tiesiogi
niai: pasisakyti. Savo nedasaky- 
mais klausytojų tarpe, ypačiai 
iš Didžiosios Lietuvos, neišsklai
dė susidarusios nuomonės apie 
Mažają Lietuvą kaip geografinės 
sąvokos, nors turėjo išryškinti 
jos istorinį, dvasinį ir kultūrinį 
išskirtinumą.

Mano įsitikinimu, mažlietuvių 
veikėjai, atsidūrę mažumoje net

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th SL, Chicago, Dl. 60629 ♦ Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENE (

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel. 925-2737 

W V. EZLANTINAS - z

Karaliaučiaus sritį, nes neužten
ka lietuvių Klaipėdos krašto ap
gyvendinimui. Mažėjant natūra
liam prieaugliui ir didėjant al- 
kololizmui, lietuvių tautai gre
sia sunykimas, kas verčia visą 
dėmesį nukreipti į tautos išliki
mą, o ne sveišioti apie Rytprū
sių užvaldymą.

Prof. M. Brako filosoftiė Įžval
ga nėra istorine fantazija, bet 
ateities realybė. Amerika amži
nai nelaikys savo karinių pajė
gų suskaldytos Europos gynybai.

. Anksčiau ar vėliau Vakarų Eu
ropa turėK apsijįungti, kad' išvenr, 
gus sovietinių dominavimo 
darius stiprius: ekonominius^^-;

U. RUSIFIKACIJOS IR TAUTŲ > kai išnagrinėa n paruošti kon* j” 
NAIKINIMO SOVlETUOJE kretų planą neteisingai apkai-- ’- 
REIKALU: , tintų gynimui.

VI. JAUNIMO REIKALU: 
1.

Savietų Sąjunga vykdo cari- Seimas ragina visas organiza- 
nės Rusijos imperijos politiką cijas vystyti sąlygas jaunimo 
ir sąmoningai vysto rusišką šo- įsąmeninimui Lietuvos laisvės 
vinizmą okupuotuose kraštuose bylos reikaluose, 
bandydama juos surusinti. 1 2.

2. I VLIKą sudarančias organizaci-'
jas Seimas skatina skleisti Lie
tuves laisvės kovos idėjas jauni
me ir rūpintis, kad būtų priei
namos žinios apie VLIKą ir jį 
sudarančias organizacijas sie
kiant didesnio jaunimo dalyva
vimo Lietuvos laisvinimo dar
buose.

VII. TESTAMENTŲ REIKALU: 
1.

Patirtis rodo, kad laiku testa
mentiniai nesutvarkytas lietuvių 
kruopščiu darbu sutelktas tur
tas po ‘mirties patenka vietos 
valdžios pareigūnų nuožiūrai, o 
retkarčiais ir komunistinio rėži
mo patikėtiniams.

2
Seimas skatina visus- lietuvius 

pasinaudoti Tautas Fondo teisi
nių patarėjų (advokatų) pagalba 
ruošiant testamentinio palikimo 
dokumentus, kad ju turtas ne- 
patektų į Lietuvos okupanto 
rankas.

Sovietų Sąjunga, kovodama 
prieš tikėjimą, vietoje jo per
ša marksizmą — leninizmą, ku
ris neigia žmogų ir jo teises ir 
pajungia asmenį totalitariniam 
kolektyvui 
partijai ir

— Rusų komunistų 
rusiškai imperijai.

Sovietų 
Įtaigodama 
tikoje

Sąjunga, oficialiai 
tautų lygybę, prak- 

reigia tautų teises, nelei
džia mokyklų tautinėms mažu
moms, viso'e imperijoje vysto 
rusiškas mokyklas ir pabrėžia 
rusu tautos, rusu kalbos ir rusu 
kultūros pranašumą prieš kitų t 
tautų Įgimtą ir šventą teisę vys
tyti savo vertybes.

tautai bus lemta išlikti gyvai ir 
sulaukti laisvės, tai ji turės būti j 
demokratinė ir gyventi demokra
tinių tautų šeimoje. Tuomet lie- ’ 
tuvių tautai perimti. Mažosios ( 
Lietuvos puoselėjamą krikščio-. 
niką humanizmą, kaip tautos eg
zistencijos pagrindą.
je industrinius milžinus. Tai Jo-

Seimas, konstatuodamas šią 
dviveidišką Sovietų Sąjungos 
politiką, kreipia laisvojo pasau
lio. dėmesį į tai, kad komunistų 
partijos vedama rusiškos impe
rijos politika remiasi melu ir 
siekia klasta Sovietų imperijos 
didinimo kitų valstybių okupa- 

limėsnėš ateities klausimai, ku-* ei jomis ir nerusįškų tautų žmo-
rie atsistos prieš ateinančią' lie-! 
tuvių kartą.

Betgi su pasididžiavimu gali
me kontatuoti, kad šiame suva
žiavime išgirdome tolimesnės 
Lietuvos ateities viziją, kuriai į 

^mąžlietuviai perduoda savo dva- , 
ršinį paveldėjimą. Jei lietuvių 

grindus prieš ‘ kilančias pasauly-;} • ------ ;---- ------

VLIKO SEIMO REZOLIUCIJOS
E ’ *

Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo -įKomitetą sudarančių 
penkiolikos organizacijų atstovai; susirinkę metiniame 

: seime Clęvelande,- 198L m., lapkričio 6-8 dienomis, 
vienbalsiai, priėmė .sekančius nutarimus:

I. LIETUVOS LAISVĖS v ' 
REIKALU:

Pavergtųjų’brolių' ir seserų 
laisvės ir gyvybės aukų ir kan
čių akivaizdoje Seimas:

■ ■. ' ' i. ■'
. Su gilia pagarba ir dėmesiu 
Stebi -it remia pavergtosios tau- ■ 
tos kovą .s^ivo ;suv,ęrėdinių tei
sių vykdymo, atstetyūią;? Lietu
vos nepriklausomybę it žmogaus

» »4- ' į •, , . M - * > ctoisesz t >.; 1 . t!' i
2-..J 

Kreipiasi į tarptautihes inšti-
’ tucijas, valstybių . vyriausybes? 
organizacijas ir į kiekvieną lais
vę gerbiantį žmogų, prašydamas

VIII. LAISVĖS NAMŲ 
REIKALU:

nių pavergimu.

III. GUDIJOS IR LENKIJOS 
LIETUVIŲ REIKALU:

Seimas paveda VLIKO Valdy
bai tfrti Gudijos ir Lenkijos 
aneksuosiu sričių lietuvių būklę, 
ir ieškoti būdų jų padėčiai pa
lengvinti.

VI. LIETUVOS DIPLOMATI
NĖS TARNYBOS REIKALU:

Seimas pakartotinai kreipia 
lietuvių visuomenės dėmesį į 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
svarbą, remia jos darbus ir ska
tina VLIKO Valdybą ir toliau 
ieškoti būdų jai stiprinti ir jos 
tęstinumui išlaikyti.

KARO NUSIKALTIMAIS 
APKALTINTŲ; REIKALU:

Reikalauja, kad Sovietų Są- JAV Teisingumo Ministerijos 
junga atitrauktų visas savo ka-! specja]iu tyrįnėjimu istaiga už_ 
rines ir administracines pajėgas; vedė byJas prie§.ke]eta lietuviu, 
is okupuotos Lietuvos, kad be-
tuvių tauta galėtų vykdyti savd| susitarus su Amerikos Lietuviu 
Suverenumą.

tau-■padėti pa vergta j ai lietuvių 
tai išsilaisvinti iš komunizmo frJ 
rusiško imperializmo vergijos- V.

Seimas pritaria sumanymui, 
kad VLIKo Valdyba, Tautos 
Fondo talkinama, tirtų galimy- 

. bes ir Įvykdytų Lietuvos Laisvės 
Namų įsigijimą.

IX. PADĖKOS:
• 1- ’■

Seimas didžiai vertina VLIKo 
vadovybės atliktus darbus ir reiš 
kia padėką Valdybai, jos talki
ninkams ir ypač Valdybos pir
mininkui Dr. Kaziui Bobeliui. •

. 2./
Seimas dėkoja Tautos Fondo 

vadovybei, darbuotojams ir au
kotojams, ypač Kanados lietu
viams už išskirtiną aukų telkimo 
darbą, ir skatina visus Tautos 
Fondą kuo duosniausiai remti..

Seimas reiškia pasigėrėjimą iš
skirtinai gražiu ir vaisingu VLL 
Ko Valdybos bendradarbiavimu 
su Amerikos: Lietuvių Taryba ir 

11 Seimas siūlo VLIKCL Valdybai, ‘ dękoja visoms lietuvių organiza- 
i susitarus su Amerikos Lietuvių cijoms ir paskirų ’ Kraštų Ben- 

į j Taryba, Lietuvių Bendruomenės druomenėms talkinančioms'VLL
cijoms ir paskirų Kraštų Beri

4 7 į ir*:BALFO valdybomis, sukviesti
Taria, kad Lietuvos laisvinimo organizacijų:atstovų konferenci- 

pareiga yra šventa kiekvienam ' H ši'ems klausimams principiš- 
lietuviui. Visi-, lietuviai skatina- Į 

• ' ;! * i C;. ‘ . • - Imi jungti jėgas: vieningam ir su- ( 
derintam darbui dėl Lietuvos 
laisvės. '

Kui Lietuvos laisvinimo darbe;

(Nukelta i šeštą, puslapi)

t LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir moksle 
.—j 1954 metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, VinceI m. metras ris. jame yra. vertingi, meKuomei nesensta, vines

Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
§ J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Vf 
| 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.
I »

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
tildą šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bei ją istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 

I tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducrmenimll 
W.bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja Į2.
B • VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
I tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
t gyvenimo bruožu aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite-

"X

s '

i Inz. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

g ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga
F. parduodama tik už £2. , (

-i'

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet' kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
beturiu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai Paštas $2.

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

'• LIETU VįsKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vittfvardžią pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą.. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina Ifl.

'• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaltės atat 
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, nesuprat- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
rlją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra 'didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

Y SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 206 psL knygoje yra '46 sąmojingų novelių. Kaina F2.

Knygoi gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago,

3 — Naujienoj Chicago, 8, DL Wednesday, Der<=Tnher 9. 1981
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Neobjektyvūs komentarai gali 
pasitarnauti okupantui

Lapkričio mėn. 6-8 dienomis Clevelande įvyko VLIKo 
seimas ir, tik keliolikai dienų praslinkus, Draugas pra
dėjo spausdinti dr. Domo Krivicko seime skaitytą pa
skaitą. 0 lapkričio mėn. 23 dieną V. Ročiūnas ėmė spaus
dinti su savo komentarais ir šio seimo eigos reportažą. 
Viskas būtų gerai, jei tie komentarai būtų buvę objek- 
tvvūs, be kaltinančių užuominų ir bendrybių! Be to, jei 
būtų aišku, kam jis tai taiko, ar LB-nės vadams, ar Vy
liausio Lietuvos ■ Išlaisvinimo Komiteto veikėjams. Tat, 
dėl.tiį jo užuominų bei bendrybių, tenka atsiliepti ir pa
reikšti vieną kitą kritišką pastabą. Reikia pastebėti ir 
tai, kad jie jo komentarai net nesiderina su Draugo at
spausdintais vedamaisiais, kuriuose buvo gan šiltokai iš
girti mūsų veiksniai. Atrodė, kad Fronto bičiuliai lyg 
jau pradės naują liniją laisvinimo veiksnių atžvilgiu, 
tai yra, imsis iniciatyvos gerinti su jais sambūvi. Ir taip, 
pagaliau, jie liausis laisvinimo veikėjus puolę bei juos 
niekinę.

Tačiau reporteris V. Ročiūnas tokias viltis bei spėlio
jimus aptamsino, nes jo “komentarai” su Draugo veda
maisiais nesiderina. Taigi reikia manyti, kad toji kon
frontacija, kurią jis prisimena, dar ne taip greit išnyks. 
Todėl netenka per anksti džiaugtis, kad LB-nės vadai 
pagerins sambūvi su mūsų laisvinimo veiksniais. V. Ro
čiūnas, aprašinėdamas šio seimo eigą, tarp kitko bando 
Įgelti Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui.

Jis rašo, kad Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas Clevelande duoda šiek tiek vilties, kad veiksniai 
užims nuosaikesnę liniją, nepasakydamas kieno atžvilgiu. 
Tat reikia manyti, jog jis galvoja, kad toji linija bus 
LB-nės atžvilgiu. Kaip žinome, VLIKui tokios linijos ne
reikia nei su ALTa, nei su Diplomatine Tarnyba, nes jų 
tarpusavio santykiai yra kuo geriausi. Bet čia iškyla 
klausimas, kodėl ankstyvesnieji VLIKo suvažiavimai 
tokios nuosaikesnės ilnijos nebandė surasti. Ar gi anks
čiau VLIKo nebuvo bandyta surasti bendrą kalbą su 
LB-ne? Tenka pasakyti, kad iš VLIKo pusės niekad ne
buvo tokio priešingo nusistatymo dėl nuosaikesnės lini

jos su LB*he. Juk VLIKas, o ne kas kitai, įsteigė LB*nę 
ir tai ne tam, kad su ja būtų vedami nuolatiniai vaidai. 
VLIKas jai nurodė ir paskirtį rūpintis lietuvybės išlai
kymu ir kad ji jam teiktų pagalbą, o ne jį griauti), kur
dama “antrąjį vilką” — Visuomeninių reikalų tarybą 
ir tuo dublikuotų okup. Lietuvos laisvinimo darbą, ar 
samdytų laisvinimo veiklai svetimtaučių komercinę firmą.

Jei jau V. Ročiūnas prisimena konfrontaciją, tai ją 
VLIKo atžvilgiu iššaukia tik LB-nės vadai.

V. Roriūnas kažkodėl rodo nepasitenkinimo “auksa
burniais”, kurie savo kalbomis pasireiškė'seimo metu. 
Bet kas buvo tie “auksaburniai”, jis jų vardų nemini. 
Man rodos, jei tie “auksaburniai”, savo kįlbose prisiminė 
okupanto nukankintus lietuvius^ tai dar nereiškia, kad 
jie laikytų visus kitus menkaverčiais, kaip rašo V. Ro
čiūnas.

Jis išskaičiuoja visą eilę seimą sveikinusiu sveikin
tojų vardų, tik, deja, jų tarpe nepaminėtas PLB-nės pir
mininkas Vytautas Kamantai Pasirodo, kad jis VLIKo 
seime nepasirodė ir jo nesveikino PLB-nės vardu nei žo
džiu, nei raštu. Kodėl, iš jo pusės, prieš VLIKą tokia 
konfrontacija? Jei Vyt. Kamantas turi kokių nors asme
niškų nusiteikimų prieš dr. K. Bobelį, Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininką, gal šiaip taip 
dar būtų galima tokį jo “žygį” suprasti.. Bet negalima 
suprasti Vyt. Kamanto ignoravimo mūsų Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo veiksnio. Kaip, pagaliau, suderinti 
tokį jo grubų, nemalonų ignoravimo faktą, kai tuo tarpu 
VLIKą sveikino Diplomatų šefas St. Lozoraitis ir visa 
Diplomatinė Tarnyba, vyskupai, Clevelando miesto me
ras ir daugelis visuomeninių bei kultūrinių organizacijų. 
Kodėl PLB-nės pirmininkas nesiteikė sveikinti. Žinoma, 
tai verčia visuomenę pagalvoti, kas tie, kurie stovi LB-nės 
viršūnėje?

Reikia pabrėžti ir tai, kad negražu ir nekultūringa 
reporteriui pravardžiavimu užgaulioti sveikintoją taip, 
kaip V. Ročiūnas pravardžiuoja RLB-nės Tarybos pir
mininką A. Juškevičių savo reportaže. Be to, matyt, V. 
Ročiūnui skaudą širdį ir dėl to, kad VLIKas yra geruose 
santykiuose su RLB-ne, kuri, jo išmone, esanti maža ir 
bereikšmė. Taip, ji tokia tik V. Ročiūno akyse. Tačiau, 
VLIKui ji atrodo kitaip. Tiesa, RLB-nė neskelbia narių 
skaičiaus taip, kaip skaičiuoja,-pasiremdami balsuotojų 
skaičiumi, Kutkaus valdomos B-nės vadai. O tų balsuo
tojų iš tikrųjų yra labai nežymus skaičius. RLB-nė re
miasi tais, kurie negriauna laisvinimo veiksnių ir ne
niekina jų vadovų, kurie žino, kad nereikia su okupantu 
bendrauti, o tik kovoti. O tokių yra-dar neišsakomai di
delis skaičius. Pagaliau, VLIKui svarbu, kad RLB-nė 
jį remia, nepaisant, kad ir būtų maža. Jam svarbu, kad 
jos nariai — sąmoningi lietuviai. Tuo noriu pasakyti, 
kad RLB-nė remiasi ne tiek skaičiais, kiek sąmoningais 
lietuviais, kurie veda žūtbūtinę kovą prieš tuos, kurie 
stato tiltus su okupantu bendradarbiauti.,-'

V. Ročiūnas rašo, kad dvi organizacijos išsiskiria 
dėl ambicijų. Jei jis jau prisimena ambicijas, tai jas turi 
LB-nės vadai. Jau apie tai paminėjau aukščiau. Jų ambi
cijos jau perdaug aiškios, kurių jie negali nuslėpti. Mes 
prisimename kokias jie ambicijas parodė, kai jų ryšinin
kas padarė nelemtą iššoki VLIKo valdybos, posėdžio metu 
ir už tai buvo paprašytas apleisti posėdį, tai LB-nės va
dai nutraukė ryšius su VLIKu. Todėl, kalbant apie vie
nybės reikalingumą, reikia pasakyti, kąd kol LB-nės 
priešakyje neatsistos tokie asmenys, kuriems nerūpės as
meniškos ambicijos, o tik vienybė ir veikjos padala, tol 
negalima kalbėti apie bet kokią bendram darbui vienybę.

PRISIMENANT 1830-31 M. SUKILIMĄ
Aiais metais sukako 150 metų, šie politiniai pabėgėliai nešė 

kai pasibaigė 1839-1831 metų dėjo' užsieniuose, nuleidę rankas 
lietuvių ir lenkų sukilimas prieš; ir galvas. Adomas Mickevičius, 
okupantus rusus, kai pirmieji . tapęs pirmuoju slavų kalbų pro- 
narsiai kovojo prieš paslaruo- fesoriuni seniausioje Prancūzi- 
aitts vienas prieš dešimt santy- jos mokslo įstaigoje, College de 
kyje. Karas buvo pralaimėtas i France, ragino žmoniją pūmesti 
prieš Europos žandarą carą Ni- j vergavimo pančius ir padėti Lie- 
kalojų Pirmąjį, tačiau rusai pa- tuvai ir Lenkijai tapti nepriklau- 
kėlė daug pralaimėjimų ir buvo somoms valstybėms.-Tuometinė 
sustabdyti nuo įsiveržimo Va- politinė išeivija suformulavo 
karų Europon. Prancūzai neat-1 tris principus: 1) bus vartoja- 
ėjo pagalbon sukilėliams, nors ( ma karinė jėga atvaduoti savo 
jie per sukilėlių aukas išvengė! kraštus, 2) bus diplomatiškai 
rusų okupacijos. ; kovojama prieš rusų imperijos

Kodėl šiandien minėtinas tas ekspansiją, 3) bus siekiama de- 
nepasisekęs sukilimas? Nors ka- i mokratijos savuose kraštuose ir 
riŠkai sukilimas nepasisekė, jis ■ 
padėjo pagrindus lietuvių tau- j 
tos ilgametinsi kovai dėl Lietu- pbezidentas Abraomas Lincolnas 
vos valstybės nepriklausomybės.

Po nepasisekusid sukilimo, iš 
Lietuves ir Lenkijos Prancūzi- 
jon pabėgo 10,000 politinių pa
bėgėlių. Žmonijos istorijoje tai 
yra pirmas toks gausus politinių 
pabėgėlių atvejis.

visame pasaulyje.
Reikia atminti, jog Amerikos

tik 30 metų vėliau iškėlė lietu
vių ir lenkų sukilėlių motto — 
valdžia žmonių, iš žmonių ir 
žmonėms. Gi antras principas 
yra šiandien Vakarų užsiėūio 
politikos kertinis akmuo. Pir
masis principas tebėra palaiko-

t - < t
V. Ročiūnas prisimena ir Los Angeles frontininkų 

pasamdytą komercinę firmą pavergtosios Lietuvos bylai 
tvarkyti. Jo supratimu, tai yra ieškojimas naujų būdų, 
arba, keitimas senų metodų minėtai bylai vesti. Bet, ma
tyt, jam per sunku suprasti, kad pavargtosios Lietuvos 
bylos perleidimas svetimtaučių komercinei, firmai yra 
gėda visai išeivijai, sakyčiau — skandalas. Juk tai yra, 
pagaliau, ir labai pavojinga, nes tą firmą gali pasisam
dyti ir Maskva,, ir jai teikti informaciją-, kaip Lietuva 
pati Maskvos “maldavo” ją “priglausti” savo globon. Ir 
tokia galimybė reali, nes Maskva turi daug daugiau do
lerių minėtai firmai pasisamdyti, negu frontininkai pa
jėgs iš visuomenės surinkti tūkstantinių. Mano nuomone, 
remti ir kalbėti .apie, tokį naują-būdą Lietuvai vaduoti 
tegali tik tie, kurie yra praradę atsakomybės pajautimą 
prieš tautą. Sąmoningi išeivijoje lietuviai tokiu jų nai
vumu stebisi. Kažin ar jų tauta nepasmerks? Ar gi 
mes neturime veiksnių, Diplomatinės Tarnybos, ar gi 
mes neturime lietuvių daktarų, teisininkų, kurie už tas 
pinigų sumas galėtų pasinaudoti viešąja spauda, tele
vizija? ‘

Bet, iš viso, reporteris V. Ročiūnas. turėtų būti ob
jektyvus, atsargus, savo “komentarus” giliau išmąstyti, 
kad jo suminėtos užuominos neklaidintų nė tik visuome
nės, bet ir nepatarnautų Lietuvos pavergėjui.

A. Svitoms

mss Rytų Europos pavergtų tau
tų patriotų ir jų draugų. .

1830-31 metų sukilimas pa
ženklina ir mūsų sąmoningos 
politinės išeivijos pradžią. Nau
jų demokratinių idealų šviesoje 
galutinai subrendo nepriklauso- 

' mos Lietuves valstybės mintis, 
kuri tapo labai ryški Amerikos 
lietuviškoje išeivijoje šimtme
čio gale. Beje, laikraščiai Vie
nybė ir Saulė tebeskatino Lie
tuvos uniją su Lenkija, bet jie 
buvo nesėkmingos išimtys, švie
si patęiotiška lietuviška išeivija 
Amerikoje kūrė nuo lenkų ne- 
priklausc'mas įstaigas ir drau
gijas. -

Tačiau šiandien, kai Lenkijo
je per Solidarumo uniją yra at
gimusi 1830-31 metų sukilimo 
dvašia, kai lenkų išeivija yra su
jungta dėl Lenkijos išlaisvinimo, 
tai Lietuvoje laisvės pavasaris 
tebėra pogrindyje, o čia išeivi
joje vyksta kova tarp rusų oku 
pači jos Lietuvėje pripažintojų L 
Lietuvos laisvės kovotojų.

Laisvės kovotojai turi sustip
rinti savo kovą prieš okupanto 
užtarėjus. Mes turime ieškoti 
naujų Adomų Mickevičių, kal
bančių atvirai dėl savo krašto 
laisvės ir nepriklausomybės, bet 
tie skatinti a la Gečys jaunimą 
vykti okupuoton Lietuvon iš
mokti tėvynės meilės iš okupan
tų. Mes turime čia spausdinti 
patriotų rašytojų kūrinius, o ne 
populiarinti E. Cinzą a la Drau
gas, kuris okupuotoje Lietuvoje 
išlĮidb knygą r’apie supuvusius 
Vakarus, nors pats liko gyventi 
Belgijoje. Kokia naudo iš lietu
viškų mokslo ir kūrybos simpo
ziumų, jei net rengėjai 'nesti-, 
pranta, jog lietuvis išeivis pir
moje eilėje yra politinis pabėgė
lis fr ne’ieškd. ryšio su okupuota 
Lietuva? Kam steigti lietuvišką 
katedrą universitete, jei ten pa
grindinę literatūrą sudarys Lie
tuvos spaudiniai? O tų Lietuvos 
propagandinių spaudinių yra net 
perdaug Amerikoje, štai India
nos universitetas Bloomingtone, 
turįs didžiulį Rytų Europos sky
rių, gauna visą periodinę spau
dą iš okupuotos Lietuvos ir jo
kio išeivijos leidinio, nors ta 
universitetą net daktaro laips
niais politiniuose moksluose bai
gė išeiyiai lietuviai. Mūsų užda
vinys tebėra Lietuvos laisvės 
idealo kėlimas savų ir kitų tarpe.

Atrodo, kad 1941 metų mūsų 
sukiliminė vyriausybė nebuvo 
įsisąmoninusi 1830-31 metų lais
vės ir demokratijos sukilimo 
idealų, ši sukiliminė-vyriausybė 
dėjosi su Trečiojo Reichu, bet 
Reichui ji nebuvo reikalinga. 
Šinadien jos rėmėjai norėtų 'dė
tis su rusais, tarytum tai apsau
gotų Lietuvą nud rusinimo. Ta
čiau rusinimo nesulaiko nei Lie-

(Nukelta į penatą puslapit

Andrius MironasSusipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

San Bernardino apskritis yrą ne tik didžiau
sioji Kalifornijoje, bet ir visose JAV-ėse, turin
ti bendrą 20,125 kvadratinių mylių plotą. Šiau
rėje apskrities siena siekią China Lake, Mirties 
Slėnio dalis į?ina apskrities plotan ir jungiasi su 
Nevarios valstybe. Nevados pasieniu rytuose ap- 
'kri:is pasiekia Arizonos pasienį ir toliau Colo
rado upė atskiria nuo Šios kaimyninės valstybės. 
Pietinė siena eina per Mount Baldy viršūnę ir 
kerta Edwards aviacijos bazę -Mojave dykumoje 
ligi China Lake. Dykumoje telpa dar kito? Lai
vyno ir karo aviacijos barės ir Šaudyklos.

Didžiulė apskritis turi nedaug greitkelių, pa 
>‘įtenkindama dykumoje mažesniais keliais. Ta
čiau vykstant iš Les Angeles į rytus neišvengia 
mai tenka kirsti per dykumą ir San Bernardino 
apskritį nuo pat San Bernardino ligi Needles, 
arba pm Barstow Irgi Nevartos sienos, vykstant 
i Las Vega?. San Bernardino giria sutelkia la
ba; pto*ų klimato, augmenijos, vaizdų ir gamtos 
turtų spektrą, apimdama pietinės KaHforr.ijos 
?ukrč!2U‘’iu3 kalnus, su San Gorgonfo kalnu 
111.5’- ’’i 2ukriio). Kelios vietovės skirtos
modžiotojanv visiškai žmonių negyvenamuose

’;oync: 2. K .L ose. be Lake Arrowhead ir Big 
T-_■ *'-t eurviečių. vra visais metu lai-

kais piknikavimo vietos ir stovyklavietės. Lietu-, 
vių skautai iš Les Angeles turi čia savo atskirą 
stovyklavietę.

Apie 18 mylių nuo San Bernardino miesto,^ 
pakeliavus vingiuotu Nr. 18 keliu, pasiekiamas • 
Skyforest, kur įrengta keliolika pastatų grynai 
žiemos švenčių metu vaikams užimti. Vankus 
čia pasitinka Kalėdų Senelis, taip pat egzistuoja 

'ir ‘Missis Santa Claus’... įvairių pasakų motyvais 
nameliai vilioja vaikus įeiti, vienbėgiu geležin
keliuku pasivažinėti, arba pajodinėti asiliukais.

S^n Bernardino apskričiai priklauso ir Mount 
San Jacinto Wilderness State Park, apimantis 
13,500 akrų plotą, į vakarus nuo Palm Springs. 
Tai pėsčiųjų keliautojų mėgiama vieta, su aukš
čiausia viršūne Mount San Jacinto,10,786 pėdų 

j aukščio. Maždaug tas pats pasiekiama, pakilus 
ir Palm Springs keltuvu.

Bene pati maloniausioji San Beipanlino kal
nų atrakcija yra didieji kalnų ežcnū-Lake Arrow 
-head ir Big Bear Lake, čia buriniai laiveliakįva 
irios krautuvės, restoranai apsupta pušų ir kito
kių spygliuočių mišku. Oras tyras ir gaivinantis, 
o pušų kvapas teikia plaučiams tikrą poilsi, ypač 
atvykus iš ‘smoguotojo’ Los Angeles didmiesčio, 
įdomūs ir šalutiniai keliai, 38 ir 138, kur kiekvie
na pėda teikia vis naujų vaizdų ir naujų įspūdžių. 
Žiemos metu čia pilna slidininkų, bet gana pavo
jinga automobilistams dėl šalčių ir gazolino sto
čių trūkumo.

APELSINŲ APSKRITIS
Iš San Bernardino kalnų to pat pavadinimo 

greitkeliu (Interstate 10) galima pasiekti Los 
Angeles didmiestį, o San Diego Int. 15 greitkeliu. 
Bet sugrįžkime į pajūri.

Prileiskimesjog pabuvę Palomar observatori
joje, per Oceanside miestą grįžtame į Interstate 
o gi'eitkelį ir keliaujame juo per Camp Pendleton, 
stebėdami dešinėje negyvenamus, gana niūrius 
kalnus Ir žvelgdami kairėje į,Pacifiko erdvę. 
Pakeliui yra poilsio parkas, jeigu kas pavargęs ir 
nori ištiesti nuo vairavimo įvargusius sąnarius. 
Pravažiavę San Onofre branduolinius rutulius, 
jiengiame į San Clemente miestą (24,000) kuria
me preridentas Niksonas turėjo savo buveinę. 
Ją galima pamatyti besisukant plentui dešinėn, 
tačiau matomi tik pastatų stogai. Pats San C le
mento miestas labai glaustai pastatyta^ tačiau 
pajūriuose bei itonkehėse senos statybos namai 
duoda kelią moderniems statiniams. Giliau, kal
nelių tarpekliuose ir slėniuose, kaip grybai po 
lietaus auga naujokynai. Bet ne tik San Clemente 
mieste, o ir visoje pietvakarinėje, nes Ramusis 
vandenynas su savo gražiais pajūriais traukia it 
magnetas...

Nuo San Clemente miesto ribos prasideda 
Orange apskritis. Pavadinimas duotas dėl to, kad 
šiėse vietose seniau ypatingai daug buvo apelsinų 
ir kitų citrininių vaisių sodų, o dabar jie kertami, 
duodaunt vietos naujokynams ir kondominiu-

mams. Tuoj už San Clemente pajūriu, ligi pat 
Long Beach, eina mažesni kurortiniai miestai — 
Capiffcrano Beach, Dana Point, South Laguna, 
Laguna Beach, Corona del Mai’, Newport Beach, 
Huntington Beach, Sunset Beach ir Seal Beach. 
Iš sudėtinės dalies ’Beach’ aišku kokia miestų 
paskirtis. Visi jie pasiekiami Nr. 1 plentu, kuris 
dar vadinamas ir Pacific Highway vardu. Iš jų 
bene žymiausias Laguna Beach miestas (apie 
20.000 gyv) kuriame kasmet vasaros mėnesiais 
(liepos pabaigoje ir rtigpiūčio pradžioje) rengia- 

Imos meno parodos, išstatant vietos dailininkų 
tapybos ir kitokius darbus. Labai įdomūs miesto 
gyventojų pagalba inscenizuojamieji didžiųjų 
meistrų poveikiai, ypač grupiniai, suteikiantieji 
gyvojo paveikslo įspūdį, o kartu ir kūrėjo garsų 
kūrinį atvaizduojantieji. . .

Nepaprastai gražūs pajūrio vaizdai, tvar
kingi rajonai yra Corona del Mar mieste, bet ’ 
prie Huntington Beach įrengta alyvų gręžimo 
siurbliai ir pajūris suterštas komersantams 
mielesnių alyvos kvapu... GiHau į kraštą, ant ’ 
kalnų Šlaitų kurtas! vis naujos vietovės ir gimsta 
naujais pa Vadini naujokynai, štai, toks la
gūna Nlguel miestelis atsirado prieš vos kelis 

I metus, netoli kaimyno San Juan Capistrana

(Bus daugiau)
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“Visame, ką mokslas Atrado, nėra nieko tokio, kas būtų tam 
priešinga... IŠ tikrųjų, juo giliau mokslas įlenda į visatos įstaty
mus, tuo labiau mes įsitikiname į Inteligentišką Dievybę”. Amen!

Taigi, dabar pasirodo, kad svarbiausiai dalykas yra nutarti 
kaip ir iki kokiam laipsniui šitas Protingas SutVeriojas yra apreiš
kęs žmogui Savo tikslus, ypačiai, Savo planus apie patį žmogų. 
Biblija tariasi esanti tokiu apreiškimu, ir mūsų tema bus statoma 
ant šito pagrindo.

Esamoji karta buvo išmokslinta ir įtikinta, kad, esą, negalima 
pasitikėti Biblija kaipd įkvėptų palydovų. Tačiau Krikščionybė 
taip neatskiriamai sujungta su Biblija, su Senuoju it Naujuoju 
Testamentu, kad ją atmetus arba įsitikinus, kad ji nepatikėtina, 
mes turime taipogi mesti šalin pačią Krikščionybę.

Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
542] S. Mozart St., Chicaso, IL 60632

VALANDOS: S—& darbo dienomli ir

OK. haul V. DARGlb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«**dw$t«r CMnnNmCv klialkes 
Medicinas dlrukterius

M. ŠILEIKIS VVaukėganaš
Lietuvių Moterų Apšvietos draugi* 

jos priesmetims narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 12 <L, 1 vai. 
popiet, 3808 So. Union Avė. Narės 
prašomos atsilankyti, nes yra svar
bių? reikalų aptarti ir bus rinkimas 
valdybos 1982 metams. Taipgi turė
sime ‘^Grab-bag". Po susirinkimo bus 
vaišės. Rožė Didžiaivis, rast.

SU SIRIN KIMU

paskum guą. Pirmiausia valgo: 
“THevd pyrtgą^ Mikes (kep- *"
tas), kisielių, kieckus, kviečius.
(Rup.) a

33) Seniau kūčiose pirmiausia 
valgydavę mišinį, sudarytą iŠ 
įvairių šutintų grūdų. Tai būda
vę “tikrosios kūčios'1 (2).

36) Kūčiote stalo Vidury deda 
"aplotkas”, o kitus valgius (sil
kes, žuvis, šiltintus kbpūstus su 
baravykais, avižinį kisienių. •.) 
aplinkų: suxJ’auha (2).

37) Kūėiose Valgo šližykus 
(parpeihrt) su aguonomis. Stale- 
stovi sausų sližykų lėkštė. Grie
bia saują ir skaito: jei po pora 
— ištekėsi, jei lyka =• 
ha-. (Kinčių fe, Panevėžio par.). Į

38) Kiti, valgydami kūčias, tu- i 
ri ant stalo pasidėję. kiaulienos . 
mėsos. Tai daro, kad geriau kiau 
lėš augtų. (Reda, Dargužiu k. 
Pagirių v.).

39) Štalan pirmiausia sėdasi 
šeirrtininkas ir šeimininkė, pas
kui kiti. Šeimininkas liepia vi-

liksi vie-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 2264344

i
9
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1

GENIAUSIA EB DEDftlAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR.FRANK FLECHAS
OFTOMCTKISTAS

2614 TeL 737-5149
* •?’- ' • ’ s

r Tikrina akis. Pritaiko akinius

Š.nt gruodžio mėn. 16 d. 2 Vai- po- 
plet, Šauhų, Namuose, 2417 W. 43rd 
St., IfeWVidl pehsininkši rūdšia kalė
dinį pobūvi jfrle eglutės, su progra
ma ir vaišėmis bei loterija. Išlaidų 
padengimui bus renkama du su puse 
aoieno ■ (2.50) įžanginė auka. Visi 
esate kviečiami dalyvauti įęi gali
ma, laiinėjimams atnešti gebi dovanų.

Juozas Skeivys,
Liet. Pensininkų S-gos vicepir.

PRISIMENANT 1830-31

Dr. LEONAS ŠElBŪTlS
INKSTŲ, h-ŪSLĖS IR 

\ PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 WEST 53rd STREET 
Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 
ftwde2£ii€s MeLz 443-5543

Prostatos, inkstą it šlapumo 
laką chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St- Petersburg, Fla. 33710 

TėL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

M O VIN G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

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

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumą.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1832 arba 376^994

/■

SOPHIE BARČUS
ZADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nu® 6:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties W6PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūsą studijoj 
Marquette Parke.

Vcttejl — Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

1159 še. Maplewood avė 
CMIČAČO, IL 5062$

“U*U>*Vs Aidai”
KA3Š RkAibllONYTt 

. ««di|a
- fr -A 4^- SLT -- aL

KNtdieo M3 Iki peni
Aadfefuo 8:30 Hl. Hktro.

Ww Nidtw * WtfcV MMfea, 
bMJtlMNt.

Pętenbmt, Fit. pd.
A WTIS rfotles, Luo AM banga, 

f <44? W. tlsl Street

tklcwr®, Illlnow MftM 
Telef. 778-5374

B

KALĖDŲ PAPROČIAI IR BURTAI
MCSŲ TAUTOSAKA

JONAS BALYS

Pastaba. Tekstai yra dūodami 33) Kūčioniš kviečiai reikia 
tokie, kokie jie buvo rasti origi- tol virinti, kol sukris. Tada ki

tais melais jie gerai užderėsią. 
(27). .

34) Kūčiosį pirma geria alų,

naiiuose užrašymuose.

K Č Č I 6 S

(Tęsinys;

26) žirnius, pupas it kt, ras
tus šiene, patys Valgo arba Viš
toms atidtiodji-. Vištoms duoda 
šitaip: paima geležinį Tanką, te
nai suberia tas liekamas ir pade
da v;štcms.-Sak’Oį kad taip pale
sintos vištos nemėtą kiaušiniu

.(12)
27) Paima nuo.statinės lanką, 

padeda viduasly, pripila į vidurį 
šiupinio ir duoda vištoms lesti. 
Tada daugiau kiaušinių dedan
čios (-3).

28, Svarbiausias kūčių valgis
— “kūčia”. Jį ViPdavo iš visokių 
įAvų: žirnių, miežių, rugių, kvfe- 
čili.. .. Jei likdavo “kūčios” tikit 
vakarienė, tai Kalėdii rytą pa- 
siberdavo' anCstSlo ,rinkdavo ir 
valgydavo tik.'kviečius, o kita 
paberdavo vištoms. (Bujokaitė, 
Požsčių vienk., Raguvos v.).

2D) kūčromš darydavę gručę
— nugrūstus ir išvirtus miežius 
(arba kviečiu^ virindavę saldy.- 
ta'm miešime. Po grūėės valgy 
davė klsiėh'aūs, o žuvimi baig
davo vakėriellę. (Zafašai, 13).

30) Kūčio'šė, bė kitų valgių, 
' būtinai turi būti kepta lydeka 

(20).
.v . 31) Kas kūčių dieną nevalgo 

_as lietuvis negali susitarti, neis-1 kitais metais apsės

'įsėms sukalbėti po trerus pote- 
1 rius “ant pono Jėzūso užgimi
mo”, kuriuos sustoję pamažėl 
kas sau sukalba. Tada šeiminin
kas paima vieną “Dievo pyragą” 
ir visiems po gabalėlį Atlaužęs 
duoda. Tada sėdėsi ir valgo, kar
tais prasitardami: “Kažins, per 
kitas kūčias ar Visi bebūšim?.. 
ar aš dar valgysiu?’. ?’ Kas surau 
aa, tam sako: “O, tas dar perki 
tas kūčias vale’s”.

’ \;C;V (BUš daugiau).; C

ift)5-07 SO. HERMITAGE AVENUE
? TeL <27-1741 —1742

tuvos

Atkelta iš 4 psl.

komunistai, nesustabdys 
to procešd ir visokio plauko 
bendradarbiauto  j ai. Tas pats
įvyko ir su card Nikalojus Pir-

. mojo lietuviškais bendradar
biais, kurių mes šiandien neži
nome, o žinome tik mickevičius, 
platerytes ir kitus garsius Lie- 

' tuvos laisvės kovotojus.
’Būti lietuviu rusiškos jūros 

, antplūdyje nėra lengvas reika
las, ypač kai tas antplūdis tę
siasi jau du šimtmečius. Tačiau 
per tuos du šimtus metų isryš- 
Kėjd lietuviška politinė sąmonė, 
atspindinti lietuvių tautos savi
tumą ir savarankiškumą. Tuo 
pačiu keliu nuėjo ir lietuviška 
išeivija, kurios atsiradimo prie- 

. žastys buvo politinės. Šiandien 
ši politinė sąmonė yra bandoma 
pagraužti iš vidaus prisitaikymo 
prie rusų mintim. Tokiu būdu 
atsiranda plyšys mūsų išeivijoje. 
Tą plyšį tegalima šalinti idėjine 
kova, bet ne sūsitarimu, hfes su 
prorusiškai galvojančiais patrio- r

duodamas savęs. Gal svarbesnis 
uždavinys už paklydusių sugrą
žinimą yra naujų kartų lietuviš- 
xos sąmonės brandinimas. Kova 
jž laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą yra kova dėl tiesos, grožio', 
gėrio, laisvės, lygybės it teišiii- 
gumo. Kiekvienas iš tų pagrin
dinių šešių žmonijos idealų yra 
išreikštas ir išpažintas mūsų is-, rusus.
iorinėje kovoje, kuri prasdėjo Juozas Nendriūnas

utėlės (7).
32) Kūčioms kiekviena šeimy

na būtinai turi virti kviečių, žir
nių, pupų ir kanapių mišinį. Jį 
valgo užsaldę su medumi, vilda 
miesi geresnių Metų (7).

1830-31 metą sukilimu prieš

Kool-Aid‘...0n A Stic!
6AAK© Mik

\ PHtienSmCFs-
1 envelope KOOl-ilb* D asoMtsc* *** "»< «

Unsweetened Sett ddnk Mix, 9u<a' tn e to
ehy flavor

2/3 cup sbgar
1 quart water

R. VILIAUS

e<£* Frtezp’id 
Mfkes about 20-

į

> 
I

Į-3r

Telefonas 523-0440

MUDĖRNIŠKOŠ AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

h*
e

4.

■ -I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR .BONUS 
MAHQUErtE FUNERAL HOME

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

Telėf. .478-2345
I

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

PAULINA WOODS

ižU HaLSTkI) SIRKeT teL lArdš 7-171J

A

TURIMI 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Laidoti vili

Dirak torių

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ,

^5424 WEST 69th sTKkiCl KKpublk. 7-121*
iiužb SOUTH VvESi BiGHWAlj raio« Hill*, Ih 174-4418

BUTKUS •- VASARIS
l Av*m Ciči^A, <fL Trt.‘ OLympic 2-1OOJ

MĖTA BERNOTAITE VISACKAS
Paged pirmą vyrą KesVormas

Slirė 1981 m. gruodžid 7 d., 7:15 vai. vak., sulaukusi gra
žaus anlžižti's. Gnnusi Lietuvoje, Klaipėdos kraš'e> ši.utės 
aįįskr. Aftierikdjč išgyveno 32 m ■- tū».
: ' Paliko nuliūdę: vytas Alfonsas, dukterys Kva Kirtlt 
r Helen Weszelits, jos vyras Joseph, sūnus Vėmė Kesvor-
mas, jo žmona -Mary, 7 anūkai ir kili giminės, djaūgai bei 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas>.trečiadienį 6 vai. vak. Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Čalifdrfiia Avė.

Penktadiėnį, gruodžio 11 d. 0:30 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines kkpihes.

Visl h-.a, Mėtbš Visackiėhes giminės, draugai ir pažįs
tami nudširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
iai paskutinį pa'.arti avimą Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, dukterys, sūnus, anūkai. 

haiddluVių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. 523-5372.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Teh: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

AMSULANSQ
PATARNAVIMAS

- ---------- ----

c

K«

I

I

it
1i

VAKARŲ VĖJAI ;
112 nwkrh«M» pnteūjtfs pusla^nį. J5. Mtrtkštl 

poeziją, kai atsiusite pinigui 
tokiu adbefcu:

Naujlčfids, 1739 S. Malsted Chioufo, IL

Gy>e’ o CbKiasofcj Marquette Parko apyk

M rž ?.)&! :n. gruodžio 8 (L, 1:10 vai. ryto, sulaukusi 
S8 nu.ų t> m_sj LietAVqjW'^ kmergts aps., Kauno
redy.zo.e. Amv.iACje išgyveno 70 jfi<?tų.

Piilku nu iūdę du sūnūs: Phil ir mar i Mary: Julius ir 
mani Hc ty-ę dūkte zMthHte B. d' ž.irtas Myktrtesi anūkai: 
Anene Su vyru Ilaiph; Tcr-y sū vyru Jerry'; Jay (j. su žino- 
Na ; (dlandil.ijeArtrs sb Jrtrtdhi Jčfeh ir TtrtV; 11 pro- 
anūkų, jr daug kilų jptnlūfy, draugų tei pajuti mų.

> , ' - - - 5

Ktfnaą bus j-alalTOl&š Irt&adtettį 5 va', popiet Petkaus 
Marąųeįt. koplyčioje* W-. 71 si St, Ci ii Gagoj e.

LaMo'uvės įvyltd.ptnkttrttlvnį, gruodžio ltd. Iš koply
čios 9 jai. 'ryto bus lydima į šv. AL .Algrrjoa Gimimp para 
pijos bažnyč ą, d įfo gfedūlmgų paitiaĮdų bus laidojama' šv. 
Kaz miręo Lietuvių kapinėse. ;r

Vwi'a d. Palriuoi gjrrtfhts, firtiagrt ir pažįstamij 
nut.širdžai kv:ečrtbini dalyvauti la'doltivėst ir suteikti jail 
paskutinį paUrnrtfrn^ j? a‘Ksis\-tfktti!hi>?- ,

- Nu'tūrtį : 5tW>ūS, diikU ir gin-dnė-s.

La d..tuvių d rektorius YXr.ald Pttklįs. T.l. 476 23 T>.

PETRAS BIELIŪNAS
MAS Ak CAUFUttMA AVft Tel: LAtvetl. S-S57S

GEORGE F. RUDMINAS
MII fc* UTllANlCA AVR Tel: YAnh 7-H38 -1131

t

M

F
i

5 te
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PAVERGTOJE LIETUVOJE !
UŠAUDYTAS ŽUDIKAS

Sovietų aukščiausiojo tti n.«» 
išvažiuojamoji sesija Pasvalyje 
svarstė A. Vasausko bylą ir nu 
teisė jį aukščiausia bausme 
sušaudyti. Bylos aplinkybės bu
vo tekiom.

1989 m. rugsėjo 10 <1. po 
valio vidurinėje mokyklų L V’ 
kuries sporto šventės nauio 
giįžo R- Jaskevkkute. Po T 
dienų jos išniekintas kūnas 
vo rastas miešto kultūros ir 
ilrio parke. Žudikas greitai k 
išaiškintas ir sulaikytas. T d

j , ieškodami bent papras-
4 ii< iutmtuvų. De/i, jų nie- 
iaptikome^

L Vania
Radv liškio rajono
Mičiurina kolūkis

IŠ BENDRO PLOTO

chbzo elektrikas A. Vasaurk.-r 
23 metų jaunuolis, jau anksčiui 
teistas už kitus nusikaltimu^. 
kartą, būdamas neblaivus, įvy! 
dė minėtą nusikaltimą.

A. Vasausko malonės prašy 
mas buvo atmestas ir nuospren 
dis įvykdytas.

LAIŠKAI VALSTIEČIU 
LAIKRAŠČIO REDAKCIJAI

irmėję perskaitėme “Vals 
laikraščio’’ 126 nr. įspaus- ‘ 
.fnii-ę “Iš bendro masyvo’’ 
i per .:, kad Ukmergės ra- • 

Leonpolio paukštininkys- ’ 
i d tarybinio ūkio administracija !

darbininkams bendrus plo t 
itž.tus, kitoms kultūroms; 
Ii. Lt.karnai juos įdirbti, - 
ai’gtų geras derlius.
ažai mūsų kolūkio pens i-1 
kku kolūkiečių irgi augi-Į 

?/ais bendrame plo4e. Tai 
parama tiems, kurie nepa- 

įdirbti sklypų, nuim-legLi p.
ii d e Ii US.

— 2^
tuo bendru plotu inosį 
kinti, nes ūkio trakto-! 
vos blogai įdirbamos, iš->

buvo pranešta, bet gruodžio
20 d., sekmadienį, 2 vai." popiet 
Mačiuko ofise.

—SLA 134-cb Moterų kuopęs ‘ 
narių susirinkimas įvyks gruo-1 

! džio 12 d., šeštadienį, 12 vai.,.
Chicagos Savings bendrovės pa.-

• talpose, 6201 S. Western Ave., 
’ Chicagoje. Kviečiame visas na- 
! res dalyvauti. Bus SLA Pildo- - 

ind&cs Tarybos nominacijos ir 
kuopos valdybos rinkiniai. Ątsi- ‘

‘ n skite dovanų dėl “Grab Bag”. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Valdyba

— Grucdžio 13 d., sekmadie
nį, 1 vai. po piętų, Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje bus atnašaujames šv. 
Mišios už mirusiuosius ii' gyvuo- 

į sius paštininkus bei jų šeimas. 
I Po pamaldų visi pastininkai su 

l šeimomis b:i artimaisiais ren-1
. Į kasi p.p. Repšių namuose, 6608 j

So. Richmond Ave., kur įvyks 
metinis susirinkimas, o po to 
bus Lendres vaišės — Kūčios.

Mamai, 2am4 — Pardavimui 
UAL ESTAT1 FOR SALI

, Hemai, — Parkerimai ?
| MAL ISTAT1 ROM IAL»

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMu 
Di ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS' ISSIMOKĖJIMAI3. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: «

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANA.USKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Tel. 847-7747

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

Re ūkiniu pastatu
Jau kelerius metus gyvename 

tarybinio ūkio namuose, prie 
rių nėra ūkinių pastatų. B<

• sunku auginti gyvulius, sud 
ti sutartis dėl jų penėjimo ir ] 
davimo.

u,
': nel

di 
menkas derlius. Antai šie-i 

A. Bagdonavičiūtei iš 0,25
d Lame masyve augintų j 
ūkis atseikėjo tik 141 kg i 
s kokybės grūdų. O ko-j 
J. Sadzevičius, pats pasi- Į 
prižiūrėjęs javus, iš to- 

ploto prikūlė 800 kg grū-J

somybės medalį.
Bolševikams antrą kartą oku

pavus Lietuvą, 1944 m. lapkri- 
10 d. jis Kaune nusižudė.

(Iš Eur. Lietuvio)
čio

tė Eglė Rūkštelytė. Po minėjimo 
bus Irenos Pranskevičienės ir ki
tų šešių paruošta kavutė ir už
kandžiai. S. Paulauskas;

SLA 63-ČIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
~----7 . , , / r—

Kreipėmės į ūkio vadovybę, 
bet gavome neigiamą atsakymą- j 
Girdi, darbininkams, kurie gyve-’ 
na butuose su patogumais, ūki 
niai pastatai nepriklauso.

Ar toks požiūris teisingas? Juk į 
pamatuotai sakoma: jei gyveni: 
kaime, tai ir gyvulį augink. To-j 
dėl prie gyvenamųjų namų dera 
pastatyti ir tinkamus ūkinius pa
status. 1

Z. Liškienė, A. Vaškyir kiti 
Klaipėdos rajono Tauralaukio 
ūkio darbininkai — viso 16 pa-1 
rašą. i

KUR ŠUTINTI BULVES?

CICERO
301 kuopos narių sūri-

Kone kiekviena mūsų kolū
kio šeima peni ir parduoda -gy-! 
vulius. Neturėdami talpių puo
dų ar šutintuvų negalime tinka- j 
mai išvirti bulvių, kitų daržovių.; 
Varstėme ne vienos

j SLA
, , _ ? rinkime nominacijai į Pildomo 
k01U-» - m i_ -j x tasios Tarybos prezidentus Dargis 

■ gavo 8 balsus, į viceprez. Čapli
kas — 7, į sekretorius Meiliū- 

! nienė — 8, į iždininkus Miku- 
žiūtė — 8, į iždo globėjus Mile
riui ė — 8 ir Austin — 7 ir į dak
tarus kvotėjus — dr. Vytautas 
P. Dargi s — 7.

1981 metai kuopai buvo nelai
mingi, nes mirė 2 veiklūs nariai 
— Juozas Skorupskis ir Rožė

ymėjusį skulpto- Račiauskienė. Jos vietoje į iždo 
globėjus išrinkta L Dubauskienė.

Sekantis narių susirinkimas ir

Ateinantį sekmadienį, gruo-
• džio 13 d., 2 vai. popiet, Kazio 
j Mačiuko Real Estate įstaigoje 
j įvyks SLA 63-čios kuopos narių ’ 
; susirinkimas.
J > I

Eina pirminiai rinkimai. Visi ’ 
* galime užmokėti nario mokestį 
-1 ir privalome nominuoti kandida-

k:o pat 
dip ..

Pakruojo rajono
“ D ra u py st ės k olūkio 

kiečiai —
iš viso šeši parašai.

JUOZO ZIKARO GIMIMO
100 METŲ SUKAKTIS

’ Urr:čio 18 d. Paliukų kaime, 
Pumpėnų vis., buvo kukliai pa-i 
minėta skulptoriaus Juozo Zika-{ 
m (1801-1944) gimimo 100 metų? 
sukaktis. Dabar jo gimtinėje—] 
“Pergalės" kolchozas, bet senes
ni žmonės pas; 
rių prisimena-

Nepriklausomybės laikais J.
Zikaras sukūrė daug d^Įni. Ka- j balsavimai į Pildomąją Tarybą 
ro muziejaus sodelyj£&ųvo pas- bus 1982 m. kovo mėn. 3 d. 6 vai. 
tatytas jo paminklas jOygnešiui i vak. kuopos vicepirm., Dnutės 
ir Laisvės statula. Jis taip pat Vyšniauskienės namo apatinia- 
buvo paruošęs Lietuvos? monetų me aukšte. 1404 So. 49th Court.

bus 1982 m. kovo mėn. 3 d. 6 vai

aos parduotuvės' projektą bei 1928 m. Neprikišu- Įėjimas iš kiemo.

na. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MIN'TA'S [R DARBAI, 259 psl.. liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą______________ ;_________ —

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ________________

Minkštais viršeliais, tik--------------------

Dr. A. J. Gussen — AUK?TA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik-----

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
money order), prie nurodytos kainos pri

dedant 51 persiuntimo išlaidoms.

18.00

53.00

A U J 1 1U AT W
1728 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL «0W8

_ ____s)>__ _ __ '___ ”_____________ :----------------------------- ------------- '

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES— » '

THERE'S A SUDDEN STOP WHILE

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED ST.’.ytM

THE RIGi/r LANE.

* * *

! Klaipėdos atvadavimo minėji
mas, ruošiamas Cicero šaulių, 

j bus 1982 m. sausio mėn. 24 d. 10 
1 vai. 30 min. pamaldos šv. Anta- 
| no parapijos bažnyčioje, o po jų 
j parapijos salėje Algio Regio pas

kaita “Mūsų Pareigos Mažajai 
Lietuvai” ir solistės Aldonos Ban 

į tinaitės “Mažlietuvių dainos”.
Po minėjimo bus visuotinis 

metinis Cicero jūrų šaulių kuo
pos “Klaipėda" narių susirinki
mas.

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties minėjimo/proga, Lietu
vos tautinė vėliava bus šaulių 
iškelta vasario mėn. 6 d. 12 vai. 
prie Cicero miesto valdybos. 

* * *
. ALTo ruošiamas Vasario 

minėjimas bus vasario 7 d.
vai. šv. Antano parapijos salėje. 
Dalyvaus JAV karo veteranai ir 
šauliai su vėliavomis. Kalbės Vy 
tautas Kasniūnas; dainuos solis-

16
12

JUODŽIAI UŽPUOLĖ 
AGR. DUOBLIENĘ

Gruodžio 5 d. 4 vai. popiet 
agr. Duoblienės namelį ant 69-os - 
gatvės įprie geležinkelio (už} - . . _ _ .
Western Avė. į rytus) per langa i‘1K . SI'A Taryba,.
Įsiveržė keturi negrai. Atvykęs 
sūnus, suskubo' vieną sugauti, 
— šj Įvykį pasakojo jos drau
gė. (Sūnus apdovanotas alitin-j 
karnų žymeniu už parko pato
bulinimą.)

Tai jau ne pirmas užpuolimas. 
Ji gyvena jau negrų rajone. Ji 
ten turi pasistačiusi kryžių,: 
augina gėles, daržoves. Nenori 
išsikelti.

Jos vyras agr. Duo'blys buvo 
Vilkaviškio apsk. agronomas. 
Buvo pirmas areštuotas ir išvež-j 
tas Į Sibirą. Po 12 meili grįžęs 
mirė okup. Lietuvoj. Motina su 
dviem mažamečiais vaikais at
vyko į Ameriką. Sūnūs sukūrę 
šeimas. K. P.

i

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIU IR PAJAMINIU 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
‘ INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

SLEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžiningai* 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ‘ '

4514 S. Talman !
Tel. 927-3559 .;

• Susirinkimą pradėsime 2 . vai., 
o 4-tą turime baigti. Visi nariai 
kviečiami atvykti.

Kuopos Valdyba

Linksmų Kalėdų!
f" 11 1 ?

DĖMESIO
62-aO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktaj $120 pusmečiui automobilio

Liability apdraudimas pensinia-Ą 
kam s. Kreiptis: ’>

A. LAURAITIS v /
4445 So. ASHLAND AVt L I

TeL 523-8775 " '"

VLIKO SEIMO 
REZOLIUCIJOS

— Sekmadienį, gruodžio 13 d., 
visi kviečiami dalyvauti dr. Pet
ro Daužvardžio, Lietuvos gen. 
konsulo Čikagoje, 10 metų mir
ties paminėjime. Paminėjimas 
prasidės šv. Mišiomis 12 valan
dą Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Mišių metu giedos Chica
gos Operos vyrų choras ir solis
tė M. Momkienė, akompanuojant 
muz. A. Vasaičiui. Po šv. Mišių 
toj pačioj salėj vyks akademija, 
kurios metu kalbės Lietuvos ge
neralinis konsulas A. Simu
tis iš N.Y. ir inž. J. Jurkūnas. 
Meninę programą atliks solistai 
M. Momkienė ir A. Brazis, akom
panuojant muz. A. Vasaičiui.

— SLA 63-čio^ kuopos susi
rinkimas Įvyks ne 13 d., kaip

Atkelta iš 3 psj.

4.
Seimas dėkoja visoms institu

cijoms, religinių institucijų va
dovybėms, organizacijoms ir as- , 
menims. už visokeriopą paramą 
VLIKo veikloje. j

5- iSeimas dėkoja spaudai ir ra- . 
dijo tarnyboms už VLIKo veik
los pristatymą visuomenei. i

6. !
Seimae dėkoja visiems žodžiu 

ir raštu sveikinusiems ir giliai 
įvertina jų reiškiamą paramą 
VLIKo vykdomiems darbams, j

- -Seimas paveda VLIKoj; Valdy- ’ 
bai pareikšti padėką JAV ir ki- 4
tu kraštų vyriausybėms, organi. ! Y _‘ .. - . . . .v,. Prašom palikti savo telefono nu-zaciioms ir asmenims uz reiškia- . * t

-t , • T. . , . men automatiniame aparate,mą prielankumą Lietuvos lais- * >
vės kovoje.

8.

8 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

9 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

Dengiame ir taisome visų rū- 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

Laikrodžiai ir brangenybės ■'
Pardavimai tr Taisymai,;. *■ 
5646 Waif Strwf
T*L REpubtlc 7-1141 f t

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Seimar ypatingai cėkcja Cle- ( 
velando Seim; rengimo komite
tui ir jo pirmininkui už pavyz
dingai suorganizuotą Seimą ir 
parodytą vaišingumą.

— Andrejus Sacharovas 
badavo 13 dienų. Sovietų 
džia išvedė ji ir jo žmoną 
goninę.

pra- 
val- 
i n-

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija'* jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago, IL 60629.
— Sovietų daktarams Įsaky

ta maitinti Sacharovą dirbtinu 
būdu. Marčiai nedudda leidimo 
išvažiuoti pas savo vyrą.

Siuntiniai j Lietuvą ; 
ir kitus kraštus

F. NEDAS, 4059 Archer Avens*,
Chicago,- III. M632.. Tai. YA 7-59M

• i ■>: -.'r . ‘ ; S—- - - -

MMary RuMic , •; T? 
INCOMS TAX SERVIC1 
S. AOplawood. Tai. 2M-74* 
pat daromi vertimai, gimini;

4259
Taip . . ______ ________
Iškvietimai, pildomi pilietybės prt 

tymai Ir kitokį blankaL

HOMEOWNERS POLICY
F. Z*poli«, A<ent 
J 204^ W. 25th ®t

<0642, , 424-1654 k
F re jnd CawaHy

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, dldPausta ir turtingiausia lietuvio or-

C*nR>clje, lletuvienu ištikunal tarnaujstntl jau per P2 metu a

STA — atUeka kultūrindua darbui, Ir kitiems, kurie rn® 
darbus dirbę.

8LA — ttmokėle daugis a kafp AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
c paraudu savo nariam*. ’

■' • n ’

SL*A apdraucffla pigiausiomis kainom!n neieško pelno, ne
riama patarnauja tik asvišalpos pagrindą

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugia g>Ii 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, cekiančiai® 
a u kitėjo mokslo ir ju gyvenimo pradžlaL

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudoa suma temoka tik $3.00 metama

vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu veikėjoj }U Jvma

RI-A — vatkns
11,000

SI A — knoprj
1 mvo
mielai pagelbės 1 SLA jslrajytt.

Oallte taelptla fat OmUI 1 SLA Centre^

LITHUANIAN ALLIANCl OF AMIRKA 
Na* Tart, M. Y. 10041 

M7 W. Mtk M.
TH. (HI) Ml-ttlt

— Lenkijos komunistai strei-

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO

ko lobiau bijo, negu rusų oku- paruošta, -— teisėjo Alphonse 
pacijos. j WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1

•......- 1 1 — ----- ] išleista knyga su legališkomū
_______________ formomis;

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijojeENERGY

WISE :

Organize car pool) t® 
save gaaollna.
Don't bf t Bom Lcw*

Swelling Of » 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
nours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues.then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and tup- 
positoriea. Use only as directed.

Advokatai

GINTARAS P. ČEPtNAS
Dirbo vaUadoi: nuo 9 ni. ryte 

iki 6 nL vak. ŠežtadienJ nuc 
9 vii. ryto Iki 12 vaL <L 

Ir pagal matarimą.
TU. 776-5162 arba 776-5111

264S-We»t 63rd Street
Chfeaco, ffl. «0«2»

---------------------

and PLEASE

uuor* oax<fnJ

6 — Naųjienoa, Chicago, 8, DL edneiday, Dyamhay 9* 198^




