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DR. BAČKIS GAVO AUKŠTU 
PAREIGŪNŲ SVEIKINIMUS

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1985 Metų proga Prezidentas ir 
ponia Reagan, viceprezidentas ir ponia Bush, Valstybės sekre
torius ir ponia Shultz, JAV protokolo šefė ir ]>onas Roose
velt, Šv. Sosto pronuncijus- arkivysk. Pio Laghi, Vašingtono 
eriavysik. James A. Hichey, Vašingtono majoras ir ponia 
Barry bei Baltimorės majoras atsiuntė sveikinimus ir linkėji
mus Lietuvos.atstovui ir poniai Bačkienei, kurie irgi pasiuntė 
Eveikinimus aukštiesiems sveikintojams.

Švenčių proga O. ir S. A. Baekiai taip pat pasikeitė svei
kinimais su daugelio valstybių ambasadoriais, atstovais ir jų 
žmonomis.

KLAIDINA VISUOMENĘ 
BLOGA VALIA IR 

NEŽINOJIMU

MIUNCHENAS, Vak. Vokie
tija. — Taip daro p. Br. Nemie
las ir “Akiračiai”, kas eina ir , ,’ . . , 'parlamento sudarvma.iš p. Ant. Pleskio pasisakymo, - 
liečiančio sudarymą parlamento 
Į Europos Bendruomenę (fiūr. 
praeito menesio 9 d. “‘Naujie
nas’’). Ponas Plėskys tenai rašo, 
taip, kaip iš tikrųjų buVo, bū
tent: 1979 m. ir šiemet atstovai 
į Europos Bendruomenės parla
mentą buvo renkami jai priklau
sančių valstybių rirūkikų. Jie bu
vo . renkami tokia pat tvarką, 
kokia - yra nustatyta - ir į -savo 
parlamentus, tik, žinoma, į Eu-. 
ropos Bejįd^ęu^enės parlamen
tą' rųikfa^^^^nį skaičių. 
Pavyz<yfer J S^įMgijos 
rinkiks ątsto- ■
viž,V ^Szh^MtaĮgjes^.. Įh|ijos,: 
Pranmzį^š' įr'V^iętij os ■ —į po 
8Ų Dangos --s- po‘ T6, Graikijos 
—;‘.po 24, Irlandijos — po 15,; 
Liuksenžjurgo — po 6 ir Oian- 
dijos po 25. Kandidatus į' šj 
parlamerilą taip pat statė vfeai 
Bendruomenei ’ priklausančiose 
valstybėse • veikiančios • partijos 
]>ei kitį^jplijinįąf-jųnginiai. Pa
vyzdžiai, Vokietijoje 1979 ir. 
1984 metais buvo istačiusios sa
vo kandidatus abi krikščioniškos 
sąjungas, socialdemokratų ir li- 
]>eralų partijos, žalieji ir kai kūr- 
Tios kitos. ;

Taigi, ir p. dr. Bobelio pasa
kymas, kurį iškraipė p.-Nenric- 
ikas ir “Akiračiai”, yra teisin
gas, gi pastarųjų — p. Nemicko 
ir “Akiračių^- padarytą- iškrar- 
pymą tetenka laikyti, arba vien 
bloga valia, kurios ir mūsų išei
vių tarpe niekad netrūko prieš

MINISTERS PATARIA G. SHULTZUI 
NESIKIŠTI I IZRAELIO REIKALUS

AVIVAS.
Praeilą antradienį 
rLrusybės nariai ir 
plačiai komentavo
Georg? Shultz patarimą Izrae 
liui gerokai susiveržti diržus i 
actvarkyti savo ūkio reikalus.

Reaganas sutiko paskir- 
. dolerių 1985 metais Iz

jimu. Bet visais atvejais tai yra 
' klaidinimas mūsų visuomenės, o 

ypač anosios, kuri neturėjo bei 
neturi, progos susipažinti arčiau 
su pačiais šaltiniais, tvarkan
čiais ir Europos Bendruomenės

NEW YORK, N.Y. — F. Feo- 
dorenka, sulaukęs 77 metu, pries j 
pačias Kalėdas buvo išvežtas į’ 
Maskvą.

Neal M. Shaer, OSI įstaigos, 
veikiančios prie Teisingumo <13- 
partamento^ - pirmininkas, pa— 
ketbė, kad iš Amerikos išvežtas 
pirmas užsienietis, buvęs Lenki
joj nąįįūf suimtųjų ir ląįkpmų 
Treb o

JAV piflėtybe.’ -įvažiuodaTnas 
Jįz Ameriką, nepasakė, kad jis 

■ buvo. Tręblinkoj laikomų suim
tųjų sargas.'Jeigu jis/ imdamas 
JAV pilietybę, būtų atšakiu- 
gienis pareigūnams prisipažinęs, 
kad buvo suimtųjų stovyklos 
sargas, lai pilietybę gal būtų jam 

’ ir neatemę. 1979 metais jis-bu
vo specialiai paklausias, ‘ar jis 
buvo sargu, bet jis neprisipaži
no. Turimi dokumentai rodo, 
kad jis buvo. Kada jam pąpa- 
sakojo nuo kada jis ėjo sargo 
pareigas ir kada, jis-baigė, tai 
tada prisipažino. Jis nesigynė ir 
pareiškė, kad gris' į Rusiją.

I

—’ Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $316.

Vietnamo tankai nedrįsta 
įžengti Į AmpH miestą, nes jį 
gina 1,000 pasiryžusių Kainbodi- 

VLIKą b/i jam besiaukojančius jos karių. Gynėjai padega pri- 
JietuVius patriotus, arba nežino- artėjusius tankus.

Izraelio politikams labai nepatinka sekretoriaus Shultz pranešimas, kad visi izraelitai 
turės-sutvarkyti-S3vx>;j*ukiasta ekonominius’reikalus. -

Vietnamo karui puola
KAMBODIJOS GYNĖJUS

TAILANDO SOSTINĖ PRANEŠA, KAD 63,000 KAMBO
DIJOS CIVILIŲ. ĮŽENGĖ I TAILANDO TERITORIJĄ

ARANJAPRATET, Tailandas. 
— Iš šio Kanibodijos pasienio 
miesto' praneša, kad antradienį 
Vietnamo artilerija ir aviacija 
pradėjo pulti paskutinius Kam
bodžos gvmėjus, esančius Ampil 
ir Ritisen apylinkėse. Puolimą 
pradėjo artilerijos ugnimi, o vė
liau puolė Vietnamo lakūnai.

Trečiadienio vakare ‘failando 
sieną jau peržengė 63,090 Kam- 
bodijos gyventojų. Tailando pa- i 
sienio sargai leidžia Kainlx)dijos 
gyventojams peržengti sieną, 
bet jų neleidžia Į krašto vidurį. ! 
Jie norėtų pasiekti Bangkoką, 
vienas kitas pasprunka iš pasie
nio, bet daugiau- neleidžia. Pir
mąją pagalbą atbėgusiems tei
kė Raudonasis Kryžius.

— Socialdeniokrslas Garcia 
Perez gina demokratinę Peru 
Respublikos vyriausybę nuo ka
rių ir gerai organizuotų narko
tikų pardavinėtojų.

KALKNPORtLlS

eV3<r
Mies

16,

utofrauka) Oras ne toks salias ,lis ir snigs.

'Gruodžio 27 d.: Joną 
iKtas Permė Rymas.

Indijos tanklaivis, Persijos 
įlanka vilkęs naftą, Irano lėktu
vo buvo apšaudytas, 1h?t gaisro 
nesukėlė.

kabančiu
pramones muzi

TEHERANE SPROGO
GALINGA BOMBA

ATIDAVĖ BUDISTAMS 
PAGROBTAS RELIKVIJAS

PEKINAS.— Kinijos vyriau- • 
sybė nutarė atiduoti Tibeto bu-i 
distams visas relikvijas, kuriasi 
1966'1976 metais buvo iš jų at-; 
imtos ir išvežtos.

■Tibete buvo paruošta “kultū
rinė revoliucija”. Iš Tibeto buvo i 
išvežtos visos tikybinės Budos' 
relikvijos. Tengas pasmerkė I 
“kultūrinę revoliuciją”. Leidus' 
Tibeto vienuoliams atstatvti ko-i 

* 

munistų išgriautus vienuolynus,1 * 
dabar nutarta grąžinti išvežtas 
relikvijas.

t
Oficialiai paskelbta, kad ko 

munistai budistų centrų neardė! 
ir brangenybių nedraskė. Jie da-, 
bar oficialiai paskelbė, kad tos' 
tikybinės brangenybės buvo sau
gojamos. Dabar Tibeto komu-! 
nistų partijos Centro komitetas 
įpareigojo Tibeto komunistų < 
partijos sekretorių (anksčiau 
ten komunistų nebuvo) grąžinti I 
vienuoliams 200 tonų visokių 
šventenybių. Budistai šventeny
bes vėl išdėstys vienuolynuose 
ir kvies užsienio budistus lan- j 
kyli Tibetą. Pekinas tikisi grą- ' 
žinti Dalai Lamą.

Po

’TEHERANAS. Iranas. Ka. 
iėdų dieną prie vieno nedidelio 
viešbučio privažiavo taksi. Jame 
važiavęs žmogus mašiną pastatė, 
o vėliau gatve nuėjo tolyn. Nie
kas į jį nekreipė jokio dėmesio

kelių minučių auiemobi- 
b u vu si galinga bomba

sprogo ir užmušė netoli ėjusius 
keturis vyrus, 6 496 sunkiai su 
žeidė. I) a u giausia nukentėjo 
viešbutyje buvusieji žmonės 
Specialistai apskaičiuoja, kad * 
automobilyje turėjo būti iki 2f j 
svarų sprogstamosios medžią- į 
gos. Sprogimas išmušė aplinkų. • 
esančių namų langus.

Policija nustatė, kad nuo spro
gimo nukentėjo 40 namų. Arą 
pagrindo nranyti. kad bombą 
galėjo padėti žmonės, kurie bu
vo priešingi Kuveito keleivinio 
lėktuvo pagrobimui ir jo nuskri- j 

į Teheraną.dimui

Indijoje pirmą balsavimo 
dalyvavo labai daug žino 
M mcina, kad Kongrese 

partijos opozicija bus iššluota iš 
parlamente. Daugumą gaus 
Kongreso partija. Bet reikia 
laukti, kol suskaič;’uos balsus.

dien 
nių.

KEMPTON, Pa. — Aokštuo- ' 
s? Appalachian kalimuose dabar | 
renkasi ne tik JAV-iu, bet ir Ka- 
nados, Pietų ir Centro Anicri- I 
kos vanagai. Paukščių apecialis- i 
lai imasi priemonių, kad vana- ■ 
gai nebūtų išvaikyti ir išnaikin-1 
ti. Anksčiau jie apsiklodavo Ka-; 
lifomijos kalnų miškuose, bet 
dabar jie jau kelinti metai liz- Į 
dus sukasi ir veistai Apalačijos 
kulnuose.

jono dolerių. Tai nepaprastai di
delės sumos. Amerika duoda ir 
kitoms valstybėms dideles so
mas, bet prezidentas Reagan.ts 
yra įpareigotas paklausti, ka:p 
amerikiečių duodamos sumos 
bus išleidžiamos. Jeigu jau ame
rikiečiai turi susis.pausti, tai ne
jaugi izraelitai mano, kad ame
rikiečiai susipaus, o izraelitai 
galės svetimus pinigus leisti 
kaip jie norės.

dabartinė vyriausybė pareikala-! 
vo dar <SG9 milijonų dolerių dau- į 
giau 19X3 metams ir 198(5 me-Į 
tams nori gauti rekordinę 4.1 bil. 
dolerių sumą, tai prezidentai - 
Reaganas patarė Shultzui pra-1 
nešti Izraelio vyriausybei, kad| 
pinigus Izraelis gaus tiktai tada. } 
kai Vaš’ngtonas pamatys pačios! 
Izraelio vyriausybės narių ir gy | 
ventojų pasiaukojimą taupyrru ; 
srityje. Vyriausybė turi įlikinlij 
krašto gyventojus, kad visi tur' 
imtis priemonių pataupyti.

1 -
Izraelio planavimo ministers į uksliai informuotas apie v 

Gad Jakohi buvo liek pasipikti
nęs sekretoriaus Shultz praneši 
nru," kad patarė jam nesikišti į į 
’zraelio vidaus reikalus.

Keli Izraelio laikraščiai paJ. 
skelbė ir komentavo mniislęrk 
Jakcbi pareiškimą, bet buvo i: j 
tokių, kurie įdėjo sekretoriaus 
Shultzo tartus žrižius. ir tuojai 
pridėjo, kad 'ckretorius turi tei 
^ę padaryti pastaba.'. Jeigu JAX 
duoda Izraeliui paramą ūki. 
reikalams sutvarkyti, tai sekre 
"orius turi teisę pastabas pa 
daryti.

Sekretorius padcliėjo, kad vy 
riausybė turi .apkarpyti bereika 
’ingas išlaidas. J. privalo sustab
dyti paramą toms bendrovėms 
kuries neša nuostolius, ir šulė 
inti pinigų spausdinimo pro 

?esą.
Jeruzalės hebrajų universitete 

ekonomikos profesorius Eytar 
sėšnięki pareiškė, kad jis pil

OTTAWA. — Kanados prem
jeras kiekvieną dieną užtina į 
parlamentą ir 45 minutes pri
valo aiškintis parlamento na
riams apie įvykius- krašte.

■Kiekvieną rylą premjeras ; ii 
valo užeiti į parlamentą ir atsa
kyti Į parlamento narių kl; ■ si- 
nus.i Premjeras privalo būti

svarbesnius Kanados reikalus. . 
Parlamente dar jra likęs dido
kas demokratų skaičius. Jie, gu
lima sakyti, kiekvieną rytą sek
tina premjerą.- *.

Jjaimė, kad premjeras turi g r 
ą atmintį. Jis mėgsta skaiUti 
r visą laiką-.varlalioja vaJsty.i- 
nius dckumentUs. Jis rerkalrm- 
a, . kaęt kiekvienas svarbėsiiis 
valstybės reikalas jam liūtu 

Lonanestas rasai. J:s,non nuo- 
j lugniai tai žinoti, kad/galėlų až- 
| akyti parlamento nariams.

100,000 ŽMONIŲ KLAUSĖ 
POPIEŽIAUS

niadsiai šdtinka su sekretoriam | ■J <r _
Slnd’z patarimais, nes tai esą,c 
sveikas būdas pataisyti Iznaeli* ; 
ūkio rekalm ir stabilizuoti 
krašto finansus.

Ateinanti'ins mei 'ms Ameri 
ka jau piižcdėjo duoti Izraeliv 
1.6 bil. d. leriu. Dabartinė Izrac 
lio vyriausybė ap-kaičiavo. kad 
Vnvrika dar hm duoti S<»0 mi 
iijonų dolerių 1985 metams, 
1986 metams dabartinė Izraeli 
vyriąu.sybė paprašė dar 1.1 bili-

i

VATIKANAS.— Praeitais me
ats popiežiaus kalbos kinu ėsi 

! >0.000, o šįmet susirinko i 00 
> ūkst. žmonių. Popiežius likin- 
! tuosius pasveikino 47 kalbomis. 
Jų tarpe jis ir lietuviškai 

Akinęs — LiųksAių Kalėdų šven
yčių linkiu lietuviams.

šįmet popiežius atkreipė klau* 
rytojų dėmesį į Afrikoje ir ki- 

i tur esantį badą. Popiežius pa
arė imtis priemonių, kad žmo 
lės nemirtu badu, žemėje vra 
pakankamai maisto. Reikia, kad 
is būtų tinkamai paskirstytas.

Popržius taip išl ipa smerkė 
erorizjną. Jis nurodė, kadjcnv 
u niekas tikslo nepasiekia. Jis 
tikinėjo ’klausytojus, kad g ra 
calia, įsitikinimu galima žymiai 
daugiau pasiekti.

(J. Tamulaičio nuotrauka)
žiu metų gruodžio mėn. 2 dieną Chio 
bendras salės vaizdas. t «.
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių moksk žinių populiarus perteikimas 
JONAS mDOMAVICIUS, M. D.

^kalėdiškų žmonių Kalėdos
C- v.

Nors ne tik žmogaus, bet ir angelo balsu kai- . 
besi, bet nebūsi pagalbą artimui teikiantis, j 
tu būsi skambąs varpas ar galvojantis eim- i

i ibolas

/f

Dr. Jonas Adomavičius

(Naujasis Testamentas, Korintiečiai. 13) į
žmogumi.-palyginus su L i 

I tūris pajėgia b4u 
pildyli s\ enrcščk . 1nurodymu*. ■ 

privalomu*.
iPasauiiniu masto š:o krašto j 

rašytojas 
kWl Diev 
KVAILI.3

irk Twain tvirtina, Į 
visu pirma sutvėrė 
u buvęs Jo bandy 
^atveriant TIKRĄ* 

o pirtike

Kolifomijos pakraščiuose

btols pieš pajėgsi
nae artumu taikinti tokiame dąr-1 
be. Tada prasidės tikrai kalediT į 

[ ktib tarpušavis bendradarbiavi-!
mias: nyks nesari^įika, įsiviespa- 
taus visų labiausiai treškama 
taika. O ji ir yra didžiausiai, ' 
vertingiausias žmogaus gyveni

ir neruią. ^r-
di, “Juk žinai, ftd ndkli tikyba 
mmag draudžia

bias pirm 
žmogų. Atrodo, kad i 
tvarinio, to kvailo, prisiveisė anU 
žemes nesuskaitoma gausa pa
paikėlių, kurie savu elgesiu, >a-;

1 vii nok alėti iškurnu da-u gėdą; 
'jkram žmogui.

r JeiT Kalėdas Taikome Gėrioč 
j taikos, Ramyi>ės ir Dziaugsnib 
Lšventę, mus raginančia aigūnli: 
1 į -lo-ki gėrį, lai pagal dabartinį 

būčiau išėjęsyif l’tūlų žmonių elgesį žmonės 
didžiausios jėgos įsigijęs. Vien itžj 
tą šventraščio vieta, prieš tūkb* • 
tančius metų parašytų, ši kn\-^£.’ 
verta kiekvienam si 
gal ten rastus nurodymus gi 
verrti. Mat, aiškiau niekas neg3 
nusakyti, 
lio,- ‘kuriuo

Toliau toje .pat vietoje Šyent 
rastis tvirtina, kad aš būsiu nie: 
kas. jei nešelpsiu artimo, nors {■ 
visus mokslus

atlyti ir ,pą-

ne— 
pajėgs U įgimti, noi> kasdien per. 
metus bus KALĖDOS, mus vi-' 
šus atgimti į Taiką. Ramybe ska- 
’tiriančios, 'l ik pažiūrėkime i sa-

•kriėdiško žmo: 
a išdyli "Sluogui kę-7^ elgesius im s pamatysime, 
is turi'riti per vi^aj 
Ta Jau UŽ tuos kelis ( 
Šventraštis yra 

tas visų didžiausio dėmesio T jfaJ 
nurdovmu oikivmo. i

NekalėdiŠkas žmogus neina
■ žmonišku keliu :

Šiose Kalėdose vi>ū nuoį 
išryškėja mūsų dvasinė -rėj 
teikimų, asmenybė

bė talkina jiems pftiaat teyo 
religijos nuostatus, nes JvM 
ligijų nuostatai yra žn»niėki 4- 
tik juos pašantieji esti nevieito- 
do žmoniškumo asmenys.

Taip ir prieiname visuotinę 
tiesą, kad žmogaus asmenybė 
(jo nusiteikimai) yra pati ver- 
ting irusioji, svarbiausioji žmo
gaus savybė. Niekur taip neiš- 
nikėja ji visu savo svarbumu, 
kaip pas ligonį ir jo gydytoją. 
Pirmasis, ’būdamas menkos as
menybės savininku, nepUdo gy
dytojo nurodymų su visomis 
jam nemaloniomis pasėkomis, O 
menkos asmenybės gydytojas, 
nors ir labai savo srityje išsila
vinęs, būtų niekis ligoniui, kaip 
teisingai tvirtina šventraštis.

me dalykas.
Suaugusiems rodant žmioniš- 

I ką pavyzdį vaikams, pastarieji 
be jokių pamokslų pajėgs eiti 

j ŽMONIŠKU keliu. Taip bus ga
lima išsiauginti naują kartą be 
kriminalo n- kitų niekybių apsi
einančių žmonių. Toks kelias | 
yra ne lik tikras, bet ų- vieum- 

4 telis į mūsų tarpe dabar siun
čiamo visokeriopo nekalėdišku- 
mo panaikinimą.

Su savižudžiais mums 
nepakeliu

Per 33 metus be pertraukos 
dirbant
Chicagoje, prisiėjo kartu prižiū
rėti įvairiausius ir įvairiausio
mis ligomis negaluojančius ser- 
gantiūosiUs šu įvairių tautybių, 
tikybų, valstybių bei asmenybių 
gydytojais. Beveik visi jie buvo 
rinktiniai gydytojai, priimti po 
bandomųjų egžaminų. Daugelis- 
jų taip medicinoje išsilavino, 
kad dabar- jau užima Chicagoje 
ir Aitor vadovaujamas vietas 
įvairiose medicinos Šakose, pro
fesoriauja bej sėkmingai verčia
si privačia praktika.

Po tokios patirties vienas da
lykas liko pastovus: tiek ligonio 
pagijimų, tiek gydytojo gydy
mo -sėkmingumą DIDŽIA DALI
MI lemia jo ASMENYBĖ, tas- 
sudėtingos smegenų veiklos pa-: 
sireiškimas. .išorėje. Normalios 
asmenybės įsigijimas ir jos ap- 
* ’ X’ y’ V ! v

Apskrities ligoninėje

kuoliuš tiek pacientų, tiek jiems 
mėginančių padėti tarpe, štai, 
30 metų jaunuolis, neturėdamas 
ką veikti (būnant dėl nervų pa- 
iiimo psichiatrinėje ligoninėje) 
pradėjo rūkyti po du . pakelius 
per dieną. Gavo dyylikpiršlėje 
žarnoje žaizdą, kuri geriausiais 
vaistais gydant nesitaiso ir jam 
rimtomis, net mirtinomis kom
plikacijomis graso. Medicina da
bar cigaretę laiko didžiausiu virš
kinimo kanalo žaizdų priešu, o 
menkbs asmenybės žmogus su ja 
neatskirtinai draugauja.

O čia vėl 52 metų vyras, nuo 
9 metų rūkąs. Jis pradėjo ne- 
•nmyti maisto. Ištyrus, rastas 
‘30 čm. ritib-Saittų stemplėje ba- 
ronkos pavidalo vėžys. Jo dienos 
trumpos, nežiūrint kaip jis bus 
gydomas. Medicina rūkymą .lai
ko viena .prięgdslm$<£pagreiti
nančia vėžio stemplėje atsira
dimą.

Išvada, čia negąsdinama, ries 
žinomą, kad gąsdinimas menkos 
asmenybės žmogų . nepataiso. 
Tik mėginama atkreipti visų 
iieki-eipiančiųjų į svarbiausią 
dalyką —■ savos asmenybes žmo
ginimą — dėmesį.. Per tokį Šu- 
žmoniskėjimą kiukvėnas iš mu- 
sU .apturėsim3 kaiediškesnes Ka- 
lė&s ir laimingesnį gyvenimą 
tiek SAU. teik ir AfttlMČĖ Šito 
gėrio visi trokštame, tad ir pfsi- 
leiskime į tinkamus _ daibtiš jo 
įgyvendinimui."Sekinės visieins 
tame s v a rbiausiame žmogui 
darbe! ' • " ; <'•

tuks šėtono ( Tmkamsi besielgiančius vark m. patinimo didi dalis eina kreivais 
Tokiems bus svetimos kiimma-! keliais. Todėl mes nuolankiai 

nesantaikos i lįstų gangės/būriai ištvirkėlių ir j grasome mūsų kardinolą kreipti 
•kalendami NETIKilĄ kaltiniu- masės tinginių bei tarpusavyje J ifcvas avis į TIKRĄ kelią, kad 

/tėvai pajėgtų savus vaikus iš
auklėti TAIP, kaip UETUVLM 
TĖVAI savu pavyzdžiu šugebė- 

, ... . jo padėti savo vaiku asmeny-
darbo vengiančiais žmonėmis, Ų- t ». V/un^T i at \ , T* bems subręsti NORMALIAI,kai me> kaltiname vien šėtoną6 
dėl visokio blogiu čia ant žemės, 
įskaitant ir Chicagoje vykstan
čias gangsteriskas žudyūes ne
kaltųjų. Pagal minėtą šventraš
tį, mes, reikiamų darbų nesi- 
griebdami, esame skambą var-i 
pai, o ne darbininkai ^ristaus 
vynuogyne. -• 1

Pradėjome gesti nuo galvos

{Blogiausia, kad mes pradėjo
me gesti, kaip žuvis, nuo galvos.. 
Mūsų Chicagoje kardinolas da*-., 
bar ]>asiūlė duosiąs ketvirtį mfli- j 
jonų dolerių (iš mūsų pai-ąpijie- 
člų kišenės surinktų) KOVAI 
ŠU Kl’.IMINALU Chieagaje 0J

ižįivy^čitįsiojo, yra 1 
‘kaitinimas. Ir štai dėl ko.
T' 4)ėl tarpusavio

'ką; meN niekada taikos neatsiėk- ; besibarančiųjų?
‘.'šini?. Už tai šiose Kalėdose j 
•griebkime už gerklės nekalėdiš- 
fkam žmogui, o ne kokiam ten | 
'įsigalvotam šėtonui. Mat, faktas į 
į yra, kad NEŽMONIŠKAS as-j
niuo, įgavęs galios, kuria ir kurs-’• 
to čia ant žemės pragaro ugnį.
Taip, tik jis toks, o ne pasakiš
kas šėtonas, yra taikos, ramybės

! ardytojas. Nežmoniškas žmogus- 
yra didžiausias šėtonas, net ūži

Aėtono vyresnįjį bailesnis. Pra-; 
r' T salink įš gavo aplinkos NEKALĖ j

Už tai meą save parodome 
esančiais tuščiakalbiais ir tikro 

žmonėmis,

Lietuviukai rodo kardinolui 
kur eiti

lt' .1 -

k Susiekusiuosius (as<
Šėtono kaltinimas, tai mėgi- ’* Į uiėnybe. jiusik4kiinai> dar nesu-* 

nimas savą į^foi-ęndu^uosius .į tikrus žme-He)^
Į.;U^ r paslėpti ? ' vH,

Dabar* klysta tūli dvasminkaij * 
ir jų suklaidinti kai kurie pašau--S- 

‘liečlai kalima vien setoiia už vi
sa PATIES žmogaus eia ant žei 
S^ės sūktula BLOtiĮ. Tai nekalė/ 'Kartinių žmonių elgesiu, 
^įsko.. W .asmenybe -(nusiteiki;

is) -dar. į normalų'asmenį rie.

hir Ter tūkstančius melu žmv- 
■nin tarpe buvojusi nesantaika: 
i$fty k s k a ip pava sa ry j e sniega s. ,

T - Toki 11 esan ta ikos prašą 1 m i > rią ■ 
"gšinna atsiekti TINKAMU daJ 

Vaikasv 
/TIKI tuo. kų jis MATO. Tinka-j 
rifas suaugusiųjų elgesys ugdys

Atwb TJ» W

1 
Lietuviško jaunimo asmeny-j 

bių norinalumo pavyzdys yra; 
LIET. AKADEMIKŲ SKAUTŲ, 
elgesiai. Jie apia-rikė Sodyboje 
gyvenančius senelius ir jiems 
p a si rodė PA V Y ŽKlNlšEAtSIAI 
visais atžvilgiais. “Net ašaras se
neliams spauitė tų .akademiku švietimas jto pačios vertingiau- 
apsiėjimas, skaisluauHs, gražu- sies žmogaus savybės. Visa kita 
mas, švarumas, be akcento lie-į 
tuviškai kalbėjimas,;^u seneliais i 
pasižinonėjimas, su jaM^otke-J 
rėš laužymas...

Iš IJetuvio Sodybos jfe išsku- 
guvus dabartinis moi<sleivis ži- bėjo kitiems priminti lietuvis-į 

kas, tas gražiausias kalėdiškas J 
tradicijas. Ačiū jiems ir jų tė-l 
,-veliams, visu senelių vardu j 
*jieans didžiausia padėka ir jais! 
pasigėrėjimas.
, Štai, tamstai kardinole, rodo
mas lietuviškas kėlias į sunaiki
nimų kriminalo Oučagoje: pats 
laikas lamstai vesti^Įokiu keliu 
visas savas avis. kuo greb

no, ką kardinolas pamiršo, kad: 
■kriminalas nesunaikinamas nei 
kalėjimais, nei pinigaiSj nei po
licininkų būriais -- tai NEKĄ-- 
LĖDIŠKO žmogaus elgesys, d va-' 
>hiis dalyka;: dar dvasia, asme
nybe. nusiteikimais ŽMONIŠKU: 
netapusiojo darbas yra tas kri
minalai. dabar visiems ramybę! 
drumsčias Chicagoje. Todėl iri 
reikia kovoti su kriminalu REI-! 
KIAMAI. o ne bet kaip: reikia! 
sukelti visus, dar visai Į niekus 
nepavi r tusiuos kis, KOVAI* su 
NEAL KLĖJIMU. Vaikai turi tu
rėti ŽMONIŠKUS levus. Tik la-; 
da tokie tėvai pajėga vaikus už
auginti nekriniinalistaK čia kar
dinolas pasirodau tikru VADO
VU, tiesiog didvyriu, bet, deja, 
jis pučia dūda kartu su visais 
nevykėliais: nė žodžio apie auk
lėjimą, apie vaiko aplinkoje 
vyksiantį kriminalą spaudoje, 
per radiją ir televiziją, štai, Sun- 
Times kolumriislas (Kops) penk
tadienio laidoje skelbia apie vie
no artisto sestas, kfto septintas, 
O trečio — nei aštuntas planuo
jamas vedybas. .Juk tai papaikė
lių elgesiai tie divorsal yra. neš 
kai tuokiasi du NEl^ROTlKAl. 
jų vedylxix yra netrukus įvyk 
siančios skyrybos. Mat. kai du 
neurolikai tuokiasi, tai tikram ri
ję tuokiasi KE’rURl asmenys: 
dar du P.\Sn\>rONE.JE Iširam 
darytieji. Pastarieji ir priveda 
prie skyrybų. Tada kenčia alae- 
jų pušių vaikai. Neretat rs tokiif 
gausėja armijos gartgsleriu

Visiems reikia H’arkytis

Ne trk lūh artistai veda iš 
lie jauną žmogų į< pražūtį

— žmogaus grožis, religija, tau
tybę, valstybė bei tėvų turtas 
yra- tik antraeiliai papuošalai. 
Tas pats tinka kiekvienam žmo
gui, įskaitant ir gydytojus bei jo7 
pacientus.

Buvo ir tokių asmenybe pasil- 
pusių pacientų, kuriems net ir 
Dangus negalėtų padėti: taip 
stipriai jie priešinosi teikiainai 
jiems nors ir geriausiai, geidau
siu būdu pagalbai. Tai pacientai 
savižudžiai. Priešingai dėjosi 
normalios asmenybės (žmoniš
kų nusiteikimų) ligoniams — 
jiems net ir iš sunkios ligos atsi
kėlimas darėsi daug patikimes
nis,

Buvo vienas labai gerai išsi
lavinęs ir geriausiai ligonius pri
žiūrįs, save komunistu laikąs 
gydytojas. Musulmonai gydyto
jai yra labai pajėgūs, žtnon'ški

Pasiskaityti. Dona d : M. Vay- 
kery, M.p. Take Care o? Y ui- 
self. Addisou-Weslev Pub. Čo.

ke- 
čfe 

vaikai mato leisejiB, policini) 
kits, ..polilikierius. - < .uxftaFomuf> 
i kalėjimą už gerovei nu- 
^įkaitimus. Vaikai nbįfto jr.giMi 
ųienuoles politikuojant ir prita
riant negimuMęju žiidymuk Ne- 
apneiaa^be m r

j dvylikiai ' - pęr
mamonai, jiepsktiaa^jhft^uo*

< sius. 6.apiV nefa jd-
pkios jįeros kalbom.
į“ dkHlim ui jrrv ena.

VILNIETĖS SKUNDAS

Tu — mano

1U€, lt

Paliko sode žydinčios ievos 
Ir plačios dirvos žalių rugių ..

kad' dabartinio

i 
cinu juo eiti pradėkite ir kuo.I 
gausesnius kiekius taip einan-j 
viųjų surikiuokite. Nuo visiems! 
jau atsibodusių kalbų, . eikite 
/rie visiems pageidaujamos vei
klos. Tik tada tikra sėkmė lydės 
tamstos pastangas. Mat, tada 
visi dvasiškiai bus priversti grįž
ti į tikro kunigo darbus, vien 
nialdomis paliovę savo .gyveni
mą’grįsti.

Kas nesėja, tas nepiaūna

Niekus apie šėtono darbus — 
kalėdiškos nuotaikos ardymą 
kalbėdami, tūli mes tuščiais 
varpais skambame, nes per tuks 
fančius metų nesulaukėme, ne
su laukiame ir niekada nesulauk
sime taikos, kalėdiško gerava- 
liškumo, artimui teikiamos rei- 
kiarfws pagalbos, nes negalime 
susilaukti to. *ko TINKAMAI ne
siekiamu. Kas nesėja, tas ne
plauna. Kas nedirba, tas neval
go. Taip ir čia su tuo geravališ- 
kumu: jis įgyjamas tik REIKIA- 
hiai elgiantis tėvams ir visieuns 
su tik gimusiu vaiku susidurian
tiems.

'todėl ir pradėkime visi nuo 
liišaų kalbų eiti prie reikiamu 
darbų: feritogtĮję Dkri&s a&R>eny- 
bes išyv-stv^o. Jh’jokia' bus sar- 
7<as nu*> visokių 'žmogaus papil
domų nif4ular%tų. ' Įskaitant ir 
knųjinala.

Nebaikime kafeAko dar- 
Jx> vien paltottėię CfcRAVA-j 
LIAMS InrksiTHĮ švenčių. ' Gera-j

pe rwrfaMg tu-

Tenai, kur juokias pakalbės kloniVi.
Kur aš su broliu augail Umjsftai, 
Kur tiek daug buvo gražių svajonių — 
Lietuvį spaudžia sunk6s vargai.... .

Iš ten, kur tžvo pirkia statyta, 
Kur mama verpė plonas gijas — 
Ašei vargidienė likau išvyta — 
Kas mano skaudžią dalį supras

Gfnitiįie mano, žeme šventoji. 
Tave suprasti galiu tiktai — 

r"" ĮraŠv

Tik t ai ifptfk 
M&h Činfiai 
Kaip ] 
Klek t
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reikalus tvarkyti Lenkijos vysi 
kupatui b'ei lenkų kunigams, kuį

paminėtus: Mingaila.

Man’s trouble is not what he does or doesn’t, 
but what he dreams. (J. MacLennan)

> VTENBO ŽMOGAUS GW ĖMIMAS, Antano Rūke
Im luoto Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aauns 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht« 
ratūrinė studija, suskirstyta akirsnallais. Ta 200 puslapių knyp-

>ara&> 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kis Eet Mi k 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Betarta* 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su km. JsunĮtUn Ir prof. M,

ir

pa-1 
i i

■> DAINŲ ItfcNTES LAUKUOSE, poetės, rąžytoje# b ta 
Enių lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dažai 
Iventea bei jų Istorija ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojsa 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimi

> LITERATŪRA. Dėtuvių Hteratūros, meno ir mc&U: 
m. metražtis.. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vin^ 

Kržvta, Igno žlapeEo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
F. RaukSo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 
Meflaui straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Ohnflonio, M. Aūeliio, V. Kaiubos, A. Rflkžteiės Ir JL N irt'

> LIKTU VlžKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalautir 
pįbmiai paraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė! k 
Labguvos apskričių duomenimis. Apražyma! (domūs kiekvienas 
Betuvfut Leidinys filurtruotM nuotraukomis, pabaigoje duodami

kais, apie ką dokumentuotai ap* 
iašė kan. K. Propolanis “L’Eg- 
lise Polonaise ep Litruanįe”, Paf 
lis. Dėl to jie net draudė lietu? 
viams krikštyti tautiniais vali

| ----------- N-------

Albertus | GYDYTOJO DRAUDIMAS

Say#-*

godingoje 5^5

rs'— -.-f

Ma 
tosios Lietuvos Rezistencinio Są 
iūdžie pirm. teis. Kr. Kikutis. Jis 
buvo sutiktas gausiu plojimu-

Minėjimas įvyko 1981 m. -gruo
džio 2 d. vai. p. p. SięU’ų Na- 
iruos1. Chicagoje.

Minėjimą atidarė Mažosios

s. Knyga tari 234 puslapiu

[ ^or const Ration reliof icmorre??
> reach for EX-LAX tonight. e

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight V/onder

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc., t9S2

ojr

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
H tomas ------ ---------------------- —— -------- ....____

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl._______________

H dalis, 229 psl.---------------------------------------------- --

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL_______ L.

4. Janinos Narinės, TRYS IR VikNA. Atsiminimai. 172 psL $5.00

5. Prof. P. Paknrklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. —--------------------------- |4.oo

6. J. Venclavox, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl. —...... — ■ --------------------------— $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted StM Chicago, BĮ. <10608
kite čekį If pridSkte vien$ dolerj persiuntimo iJlaidonx,

' J* ■ M ■.

&

ir t.t.

toras G s

Panemunes

di- 
pavadinta Didž. Lie 

> Didžiajai Lietuvos 
Ta 

500

D. Kslniš 
is, Kristupas Kiu 

Jagomastas, Jur. Lėbautas. į

ranka. ? Mažoji 
dar vadinama 

yra lietiivių že 
dalis., I4T0 m. su 
, žindžių Ordiną, 

Lietuve rui Vytautui dar 
Ju kartu teko kariauti su Orde- j 
nu ginklu kovos l:au*k_ę. Ir tik 

pagal Melno ežero tai- j 
tas; ‘tegalėjo!

ANTANAS PLFAKYS

TILŽĖS AKTO MINĖJIMAS
finansuoti ir panašiai.

Visiems turi būti ai 
lik dekumentinix’ss Įrodymais te 
galėaįnu egi n ii teisėtas savo 

užgrobtas 
mūsų žemes, nes karinės jėgos 
tikrai žlugs. Mes turime veikli, 
turime kelti baisa, nes tik tokiu j 
būdu įvykdysime savo viltis. Ir! 
vieną dieną Didžioji ir Mažoji* 
Lietuva vėl bus laisvos ka;p vie-j 
na tauta.

Man lenką maloni proga Pdida- Į 
tyti šitą svarbų istorinio Akto i 
minėjimą. Jsm? dalyvauja Vy-Į 
tauto Didž. šaulių rinktinė. Kla’ { 
pėdos Jūrų Šaulių kuopa, Gen. 
Daukanto Jūrų kuopa, kurios 
dahl.;u įneš vėliavas. Minėjimo, 
dalyvius prašiau vėli vas pagerb

IJ-etuvos Rezistencinio SąjTulžia: pretenzijas į priešų 
Vidurio Vakarų Valdybą^ pu-j 
min.'nkas p. Vilius Žiobrys. Savo, 
atjkirvmo žody jis pasakė, kadį 
Tilžės Aktas A’ra Manosios Lie- J 
tuvos Vakario 16-oji. Nors žiau- , 
ri pavergėju ranka užgniaužė i 
laisvės liepsnas mūsų gimtąją- i 
nie krašte, bet viltis, kad vėl su-[ 
s’daiy^ sąlygos tęsti pradėtas lai 
vės kovos dienas, turi drąsinti 
mus visus ir padėti rnuiūs islai-j 
kyti kovos dvasią mūsų širdyse. |

Kkri ateis ta diena neužmiršk! ■ 
me, kad mūsų gimtinė, lietuvių j 
žemė per amžius buvo ne tik kur •
Vilnius ir Trakai, neužmirš-j ti atsistojimu.
Irime ir tas sritis,kur randasi Til ' 
že, Ramhynas ir Karaliaučius. 
Turime būti susirūpinę visi los 
Mažosios Lietuvos likimu. ’Tedėl 
turime visi, o ypač veikėjai ir 
Lietuvos laisvinimo organfzaci-

' jos be>.jokio*skiitumo kelti Mu1- 
žosįps Lietuvos ir jos iikmo 
klausmą. Apie Mažąją Lietuvą 
dokumentįųįų studijų kaip ir ne- į 
turime. KaF-hio Taėiu metu iš-1 
leidžiamos Retmuų suaukotos ne 1 Alto vardu sveikino Alto valdy- 
mąžqs sumos romanų leidimui. bos narys p. inž. Naudžius, šau-

j

kad

WVENCLOVA f V, ; , . ;J . >

LIETUVOS BEI LIETUVIU VARDAI, - 
PAVARDES IR VIETOVARDŽIAI f

nislovaV Radvila) etc. r
Bet būta ht>itikimų, kur “iL’as^ 

(kitaip) žcdelię tarp dviejų varV 
dų nebūta ir buvo užrašoma^ 

At-irudus daug bendravardžių pavz., Joanne Jawwnis (Jenas 
smenu, kad atskirus vieną nuo Jauny*)- Tai buvo lyg pradžia sd 

kito, reikėjo prie vardo prijung- įdaryti Ketuvių pavardėm^. Jinjį 
ti prievrirdžus: tėve ar broko labiau, Lietuvos valdovui Jogai- 
vardus, kilimo ar gyvenamoji j lai pavedus Lietuvos religinius 
vieta, verslas ar amatas 
dė. Kalvis), pravardė, 
tai: Bumbulis. Rudis.

(Daiii- 
kaip an-
Didži.i-’ pe nuo Krokuvos vyskupo Zbig- 

randame new Olesnicki laikų pasireiškė 
Gandru- kraštutiniu lenkišku šovinizmič 

ėio sūnus, Vvgaudas, Lengvenio j Jie uoliai stengėsi lietuvius nu? 
brolis Klausingaila iš Raseinių! taikinti bei padaryti juos len)

Invokaciją - maldą sukalbėjo' 
vyskupas Ansas Trak is.

Sugiedotas Lietuves himnas 
vadovaujant Maž. Lietuvos dūk 
rai p. Aldonai Buntinaitei.

Minėjimą pravesti buvo 
kviestas p. Algis Regis.

Minėjimą žodžiu sveikino

MIESTE IR UPĖJEV . » - •.

Save mąstydamas svajojau 
ir upės veidrodyje žiūrėjau Į save 
(Prie upių visi valkatos 
norėję būti žemėm ar .srove). . r

Galbūt gerai, kad atėjau be irklo 
ir noro pasisemti kibiro vandens, 
žiūrėjau aš i savo veidą, pridengtą 
staigios pakrantės šipuliais.

niies vaizdas

niaus krašto lietuviu s

Braxas. lilzės Aktą i 
paJrviplė Maž. Lietuve 
Kleinaitį. Aktą minėjimo 
visi iškl 
sistoję.

Jurgis Gronovas, 1 
is. E. Bendikas.M.' 
ožys, J. Juška, M. i

Maž. I

Galbūt gerai, kad aš tiktai žiūrėjau 
kaip upė savo vandeni irklavo

- ir upės srovėje atsispindėjo 
šviesa, ant kranto stovinčio miestelio.

‘ ‘C' ’ ' ■ . , > ■ - J:

Gflbūl^eraij’ nes niekas.nepasėmė kibirais. 
šroyėŠiy^idenš su miesto žiburiais.

kas y m teisę gyventi ii 
tai, mes, lietuviai, čion Prū 
Lietuvoje; gyvenantieji sudaro-1 
me šio krašto daugi 
kalauj’amę mes, rem 
Wilsono tautų paties apsisn 
(limo teisės priglaudimo 
sies Lietuvos prie Didžios 
tavos. Visi savo paras 
reiškimą priimantieji 

. visas savo jėgas už 
minėtų siekių pašvęsti.
Tilžėje, lapkričio 30 d.

Pasirašo: J.

apie
ą buvo pakviestas

oetas Apolinaras
Paskaitos pavadinimas:
: -TO*“.-’ A ii i; iz,e> rVAia . į

MAY SAL-
DUX Y In Al

Atdara šiokiadieniais nuo 
? ?sL ryto iki 10 vsL vakaro.

ja. Pagal tą sutarti, Lietu
vi) perkirsta į dvi dalis. Ma 
:ji vuk’arinė dalis, Mažoji 

Lietuva atiteko Ordinui, o
džioji dal 
tava, atit 
kunigaikštijai — Vytautui, 
siena nepasikeitusi išsilaikė 
metu.

sve-
asidarė lietu-

Lietuvos valdovui Mindaugui 
jvedus krikščionybe Lietuvoj 
dokumentuotai išdėstyta J. Ven 
clovo<-‘’Mindaugo krikštas - Lie
tuvos krikštas”, 1972 m.), pradė
jo šaiia taurinio bei lietuviško ’ 
vardo atsirasti krikščioniškieji 
■vardai, ypač vėliau, patz., 1337 
m. randame dokumentuose už- 
.rašyta: Michael alias Minigal 
(Mykolas, kitaip Mmigaila), kiek 
vėliau: Gregorio alias Gcdigold 
(Gregorius, kitaip Gędigaudas). 
etc. O kai kurie kilmingieji vai-.: 
dinosi trimis vardais:
Stanislaus RadzilI (Albertas Sta-? į

—Gydytojas griežtai uždrau* 
Į dė mano žmonai gaminti vaį- - 

vos sūnūs Martynas Jankus, ir gnis.
Jurgis Miksas. Tai ką?.Ar ji sirguliuoja?

(Bus daugiau) JJę ji, bet aš susirgau.

Vienok lietuviai nendiėjo sa-jį. 
vo tautinių vardu atsisakyti. TaclŲ 
tautiniai vardai ėmė virsti pfri 
vardėmis pavz., Stąnisloyas KęA' 
gaila ete. Nors paprastai žmonės 
dar ilgiau sąvė vadino tik tau
tiniais vardais: Mintautas, EiĮ 
jiųtis, Teis^itis, Vygandas, Min
vydas, Jotautas. Viliautė ir t.t.

(Bus daugiau) l

Mažoji Lietuva, nežiūrint 
tini uju valdymo.
vių tautos kultūros židinys. Lie- 
tuviškese žemėse, Karaliaučiuje, I 
1544 m. buvo įkurtas pirmasis^ 
universitetas. Jo pirmuoju rek-i^ 
torium buvo Abraomas Kulvie- 
tis iš Didž. Lietuvos, čia buvo iš

!leistos pirmosios knygos senąja 
prūsų kalba ir 1547 m. pirmo
ji knyga lietuvių kalba, parasy- 
'ta Martyno Mažvydo “Katechis- 
musa prasty Sza-dey”. Jis buvo 
kilęs iš Didž. Lietuvos, iš Žemai
tijos. Či
Kleino pirmoji lietuvių- kalba 
gramatika
lietuvių kalbos Hacko žodynas

i 
r)

tain pat buvo išleista' i &
-i 

lotmiskai, pirmasis I

Ten pasirodė 1832 m. pirmasis £ 
pi lietuviu kalba laikraštis “Xusr 1 
L- — -

davimai”. 1818 m. Liudvikas
Gediminas Rėza išleido Kristijo_‘ 
no Duonelaičio parašytą poema 
“Metai”. Ji vėliau buvo išversta 
į septynes kalbas. Ten pasirodė 
ir pirmasis lietuviškos dvasios 
laikraštis “Aušra”. Jo redakto-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linki savo klientaxns, drauffams ir 

pažįstamiems

Tel: 776-5888 ;
Chicago, TIL 50629

)

Inl MODAS MIKŠYS, 
60 metų studijavęs, kaip

Uetuvjų kalbą liečianSaa Ištraukas, paruošė tiksltat tottana 
b* patarė mums toliau studijuoti.
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Pertemptas ir nužudytas, apvogtas 
ir apdrapstytas Algimantas Mackus
Taip jau nelemtai šio jauno prūsų poeto gyvenimas 

susiklostė, kai senos žemaitės savo žnyplėmis pradėjo 
jauno gyvenimą draskyti. Pirmiausia jį apkrovė įvai 
riau^ai^idąfbais ir smarkiai pertempė. Pertempta — nu 
žudė.' Nužudytą — apiplėšė ir apvogė, o vėliau bjauriau
siais purvais apdrapstė. Iki šio meto niekas prūsų poete 
nebandė ginti. Daugelis prūsų net ir nežino, kad Algi
mantas Mackus gimė Pagėgiuose, iš, ten šimtmečius gy
venusių prūsų. Ar Mackus į Pagėgius atstūmė vokiečiai 
susitarę su Europos kryžiuočiais, šiandien sunku pasa
kyti. Bet poetas labai mėgo Pagėgių apylinkes, jų gamtą 
ir apylinkių žmones. Ne vieną kartą savo bendradar
biams jis pasakojo apie Pagėgių apylinke kaip apie gra« 
žiausią lietuviškos gamtos vietą.

Liūdniausia, kad mūsų brofiai prūsai nei nežino, kad 
Algimantas save skaitė prūsu, kurio kelios kartos gyveno, 
augo, vertėsi Pagėgiuose. Mackaus ir kalba buvo ne rafi
nuota ir išdailinta Kauno ponų kalba, bet ji buvo trumpa 
ir aiški Krištijono Donelaičio kalba. Jis, gyvendamas 
mūsų laikais, nesakė išdailinta ir išpustyta kalba, bet 
vartojo “neornamentuotą” kalbą. Jis kalbėjo apie “ne
ornamentuotą” generaciją. Jis norėjo pasakyti: ne šli
fuota, lietuviškų ponaičių.kalbama kalba, bet paprasta, 
nepadailinta, visiems būrams suprantama lietuvių kalba.

Algimantas Mackus buvo galvojantis jaunas vyras. 
Jis būtų galėjęs susirasti Amerikoje darbo, ramiai dirbti 
ir dar ramiau gyventi. Be Pagėgių mokyklos, jis mokėsi 
Vilniaus universitete, o kai pateko į Vokietiją, tai lankė 
Wuerzburgo. Schweibfurto, Schwabische Gmuebde gim- 
nazijžs, o kai pasiekė' Chicagą. tai tuojau įstojo į Roose- 
velto universitetą. Jam rūpėjo pramokti angliškai ir susi
pažinti su kultūriniu bei literatūriniu Amerikos gyveni
mu. Jis greitai susipažino su Chicagos lietuvių gyvenimu.

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ

pažino su visais Chicagos lietuviškais laikraščiais. IŠ visų

MVfttTOą TIVYNW
Butvfv DERUT S

paupelyje ūkhį šiemet gętoąu 
tegu pernai paat^nkbulves,- >u- 
3eNtingiaų jas prižMfrGjo, kruops 
irtu baigiu sudoroti jų derlių.

diKymėnimia, B
hektaro jirkasanta po 1 ftj-eent- 
neriua biAvtų.

Deją, atskiri rajonai, ūkiai ir 
šiemet nepasiekė. ryškesnės pa

Pradžioje Naujienose jis skaitę kortotūras, vęiiau 
rašinėjo korespondencijas, o vėiiua jis naudojo Naujienų 
puslapius įvairiems lietuvių kultūros klausimams nag
rinėti <, : - Į

Naujienose Algimantas Mackus gerat jautėsi Jis 0- gfoanto Mackaus nepažint, jį pu-Oais apdrąpstė. 
lėdavo pasisakyti įvairiausiais Hteęatūrds khu^mąis-[ . ' ** - - - - x-- - - -
Dažniausiai jis pasirašydavo savo vardu ir pavarde, bet i jjomg knygoms leisti. Šiais metais tas fondai išjęido žąngos. Antai Plungės rąjone 
kartais pagrasydavo ir įvairiais slapy\7ardžiais. Savo ra- , '‘Augintinių žemę”. Jie paruošė naują Mackaus eflėrašeių 
šinį jis paduodavo p. Kostui Augustui, o už. poros dienų (j^jįinį. Ant viršelio uždėjo juodai raudonos spalvos pen- 
jią jau pasirodydavo Naujienų, puslapiuose. Chicaga ko- kiakampę žvaigždę. Viduje ištisus puslapius aptaškė nę- 
mentuodavo, kas galėjo taip parašyti literatūros ir net vykusiais moderniais teškiu i <ds.
teatro klausimais? Naujienose dirbdamas, Mackus susi- Mackaus palikimą turėjo tvarkyti jo žmona, Mackų- 
pažino su gabia teatrale, kuriai durys į Chicagos Good- (vienė. Fondas buvo sudalytas ir užregistruotas, nieke 
man teatrą būdavo atdaros. Vėliau jiedu vienas kitą pa- 
milo ir vedė. K

Tais laikais Chieagoje dar nebuvo nei Bulaičio, nei 
Adamkaus, nei Petrueio. Tais laikais. Margučio radijas 
buvo surištas su Vanagaičio vardu, o kai Vanagaitis 
akis užmerkė, tai Margučio reikalus tvarkę patį Vana- 
gaitlęnė. Bet ji negalėjo prilygti Vanagaičiui. Ji jautė, 
kad’ Margučiui reikalingas, naujas žmogus; kuris gulėtu 
imtis darbo. Tuo laiku Chicagoje buvo Sophie Barčus- 
radijas. Ji buvo gera pranešėja, Vahagaitiene negalėjo 
prie jos prilygti. 'C -

Algimantas Mackus naujieniečiams papasakojo, kad 
jį kviečia Vanagaitienė ateiti- i Margutį. Naujikų redak^', 
torius jam patarė pirma susipažinti sū Vanągaįčio-vestų 
Margučiu. Vanagaitis parašė Naujienose didoką skaičių 
straipsnių ne tik apie Margutį, bet ir apie sąyo kelldnes 
bei samprotavimus. Algimantas Mąckus. ^ayęs - senus 
Naujienų komplektus, ilgas, valanda^ užsigulęs ant jų i 
įkaitę Vanagaičio apctoyuids. ? • ’ j ' : 1

Algimantas Mackus, susipažinęs su radijo praneši
mais, .darbo nepabūgti.. Jis žinojo, kad negtolęs prilygti 
Vanagaičiui, nemokęs patraukti, artistų, bto, jis Įsivaiz
davo, kad galės patraukti jaunimą,,.sųsižąyėjųęį poezija. 
ir teatru; Svarbu — moderni poezija ir modernus teatras. 
Pradžioje Mackus nenorėjo palikti Naujienų;= kurios, jam 
buvo gerai pažįstamos. Už Naujienų, jis-jau buvo užsk 
kabinęs. Jeigu iš Margučio niekas neišeitų/tai. jis Nau-i 
jienose būtų ir pasilikęs. Pradžioje Margutyje jis paakiai- į 
Lydavo svarbesnes''žinias? iŠ; Naujienų. Skaitydavo leng- j 
vai, sklandžiai. Kartoiš rpąskai,tydąvp j^ . są'vo paruoštas į 
žinias, bet dažniausiai komentuodavo. Kiaušy to jams, pa
tiko. Į Mackų buvo daromas didelis spaudimas, kad jis 
pereitų į Margutį. Spaudimas bųvutoks.didelis, kad Maė- 
kus atsisveikino su naujieniečiais ir nuėjo į .Margutį. '

Tas spaudimas į Mackų buvo didžiausioji jo nelaimei 
Mackus su Vanagaitiene, iš Margučio skubėdami | radijo 
stotį; susidūrė su automobiliu priešakyje.ir abu 1964-ąiš. 
metais užsimušė. Jeigu, nebūtų.buvęs išviliotas. į Margutį, 
tai,, ko gero, dar ir šiandien jis būtų gyvas ir išgai'sejęs 
dideliu poetu. ’ ; i . .

Atsirado trumparegių grupė, pasiryžusi pasipini
gauti poeto Mackaus drąsesnėmis idėjomis; ■ kuri ryžosi 
“jam padtoi” Jie sudarė komisiją Algimanto Mackaus 
knygoms.leisti. Algimantas Mackus kartu su tūkstančiais 
lietuvių bėgo nuo sovietiniurkaro jėgų ir policijos, o nauji 
leidėjai pakišo Mackaus eilėraščių rinkinį Lietuvos oku
pantams. Jei Mąckus būtų buvęs gyvas, tai jis jokiu būdu 
būtų nesutikęs duoti okupantui spausdinti jo' eilėraščių. 
Negalima su lietuvių tautos priešais vesti kovą ir tuo 
pačiu metu bendradarbiauti. Tariami trumparegiai,. Al-

Algimanto Mackaus vardu jie sudarė fondą įvairiau-

Mackaus palikimu turėjo tvarkyti jo žmona, Mackų?

neaptiklaususr, kad artimiesiems netektų nei centas. To j 
neužtenka, išneštos visos Mackaus knygos, jo paties ir 
kitų jo name palikti rankraščiai.

Ar galima iš mirusio inteligento padaryti tai. kuo 
jis nebuvo? Ar galima purvais apdrapstyti drąsų ko 
votoją?
Algimantas Mackus

SNIEGAS BALTAVO IR MAN

Nevienos žėmįėsr atlaužos nepaimsiu, 
ir -nieko toętnręgiu- saw,N 
ne man nukritęs sniegas 
aplinkui baltavo, •

nė ma n balįpj i žemę prade j o 
baltumom bristi - ir nykti, 
nors torėjdįmahfii ■ '' ■ 
ojie-žemf:^sn^riie ..... •

ir sniegas turėjo ištirpti 
ir;teketi'kruvinom saujom; 
a§ nežinojau, kad sniegas

. gyvaė be kraujo, .t -;

S53

’ nieko negaliu jums padėti. Jų čia nėra daug. Rei- 
j kia namus apsuptį ir jie pasiduos, nes prancūzai 
į čia yra atsiųsti ne karui, bet tvarkai palaikyti, — 
■ paaiškino Navaris Gyniotai, kai jiedu abu sukrito 
į griovį prisidengdami nuo kulkų-

Kulkosvaidis greitai nutilo, ir buvo galima

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
— Mes atvykome apžvalgyti lietuvių pozicijų pastebėti; kad keli prancūzų kariai, pasilenkę bė- 

ir netikėtai buvome užklupti.
Sužeistieji sukeliami į valtį. Sulipa dešimt 

Gynioto vyrų ir, belaisvio Navario vedami, pra
deda irkluoti- Kita būrio pusė pasilieka ant kran
to laukti valties sugrįžtant, kad galėtų ir jie persi
kelti. Buvo tai nedidelė jūros įlanka, tik nakties 
tamsoje atrodė galo neturinti. Greitai jie per
plaukė į kitą pusę. Du sužeistieji beplaukiant vi
sai nurimo' Kariai juos užkasė ten pat, o Liudas 
įsmeigė smaigtį su užrašu: Čia guli mano tėvų 
žudikas, Fricas -Sturmmacheris.

Kol visas Būrys persikėlė, pradėjo švisti die
na, balta šafaa pasipuošusi; netoli matėsi Klaipė
dos miestas. Belaisvis Navaris gerai žinojo visą 
Klaipėdos apylinkę bei miestą Kai jie prisiartino 
prie namų su tvoromis, Navaris įspėjo, kad čia 
gali būti prancūzų sargybiniai, bet kariai kau- 
lyniu rikiuotėje drąsiai įžengia pirrųyn. Pokšte
lėjo šūvis ir tuojau prapbupo kulkosvaidis. Piktai 
sužviegė Kulkos. Gerai,ykadjrižOuskubo kristi 
į čia pat buvusius giioviusliei atkrančius.

__ Čia yjęą prancūzų dalinys. Mano kuopa yra 
hiteie \ietoie. As su prancūzais nesusikalbu ir

i

kad' jokios žemės atlaužos nepaimsiu 
ir kad mito0 neturėsiu savo, .
nors žemei nukritęs sniegas
ir man baltavo-

RYŽIŲ RINKSIĄ

— Nors jnari rankos'buvo purvinos ir juodos 
ir mano .akys “ne, šitų plantacijų vanduo” 
(man vieną kartą ištarė prajodamas - - 
toks jaunas ir gražus piemuo),

bet aš. tikėjau, kad prajojant j>.’- 
tiesos dar niekas nepasakė prie vandens 
kad niekas netiki stikliniais žodžiais 
pro šalį jojančio piemens. ./ N

Ir tiek nedaug. Tik keliom saujos ryžių 
ir tiek gyvenimo nedaug! ••.
Plantacijų platybėj lyjant, \ 
gyvenimą aš- svajonėmis rinkau...

0 tas piemuo-prajodamas sugrįžo 
pas ją — apklotą audeklu ir ryžiais.

se^saBsean r "-u

tu čia atsiradai?
— Prievarta. Jie atgabeno-mane į šį kraštą, 

šie vokiečiai paėmė mane už- tanjaitę ir iki šiol 
nepaleido- Mano šeimininkai buvd geri, jie myli 
mane kaip savo dukterį, Prašė mane pabūti, kol 
Lietuvoje bus tvarka atstatyta.

— Mes abu esame dabar našlaičiai, — jaus
mingai pasakė Liūdas, — kaip gerki, kad tave čia 
suradau. Niekas nežinojo, kur tu dingai, manė-

Įga patvoriaift-Matyt, jie pastebėjo, kad daug stip
resnių už save jėgų neatlaikys ir pasiskubinę 

(pabėgti. Gynioto būriui net šūvio neiššovus. Vyrai kaštavęs nebėra. Kai tik Klaipėdą paimsime 
Į tuojau užėmė pastatus, rado kulkosvaidį, gerokai 
[šovinių ir išsigandusius žmąnių veidus.

— Nebijokite, — prakalbo Navaris vokiškai.
— Šie vyrai nieko pikto jums nedarys, jie tik ve> 

(lauk prancūzus. .
Baimės pilni veidai tuojau nurimo, ir netik- 

•rumo įtampos vietoje pasirodė šypsnys. Prancūzai 
pabėgo, palikę savo • pusryčius; stalai jau būto 

(paruošti fr kava,garavo. '
— Kviečiame Lietuvos karius pusryčių.. —

(prakalbo apvali mergina,’ ir jos veidas tirštu rau
doniu nufįdšzė. ■’ <■ *• ■ • »

;aš daugiatr čia tavęs nepafiksnt ■ i
u Liwla^-kalbejo taip jautriai; kad ju akys degę 
Lyg dvi žarijos* Jia norėjo, čia pa k apkabinti Aldo- . 
įną. bet dėl ten buvusių žttronrų JiS- to nepadarė '

Netrukus visas būrys vėl žygiavo ^Klaipėdą 
a Liūdasgfffai slėpė savo Siitfy dVl itnėfgnas, jaut
riai jį palydėjusias, Aldonos akis, ir jo mintys

Išalkę.vyrai, gražios merginos Lietuvišku žo
džiu padrįsinti, suskubo prie šilto užkandžio. ku: ' 
ris visą naktį šaltame ore praleidurieins buvo Ite ] 
bai reikaMpgto * Liūdas pribėgti prje mer^ihtsr

Liūdo ir Aldonos ?usttilifną W liteilfe.giją. su
žėrėjusią jų tarpe. Progai psteflalknis, pš pasakė 
lAūduir. ? ’ • . .
j —Aklona — labai jęmži mergaitė: aš manau, 
kad ji jja ir labai gera.
'A Liūao veidas --L±L- • • '

t

^ao mano tėvus Mr-
ontjninkai išžudė? 'mųt

— Žinau, jie išžudė ir mano tėvus. Bet kaip

[patrgerifri
[gerai pažj

siėmėt iš- hektaro prikasta vos 
50 1JO centnerių bulvių.

pagrindinės žemo bulvių der
lingumo priežastys — blogai pa. 
ruoštas dirvos, pažeista jų tręši
mo orgamr.ėmiv ir mineręlinė-

trąšomis technologija, pras
tai prižiūrimi pasėliai. Daug 
nuostolių patiriama kasant bul
ves.

Tokių apžvalgą “Vais liečiu 
la&raštyje” padarė ž^mės ūkio 
nųnisterijcs vyr. agronomas I. 
Mbndeikis. .

500 LIAUDIES UNIVER

Respublikos liaudies .iMversi- 
tetų tarybos pienininkas-mmist- 
ras H, Zabulis ppanešlj kad da
bar Lietuvoje, veikia feveife. 500 
••iaudifes. ciniversiteųi; -KĖaąucss 
mokosi daugiau kaip 800 4ūks- 

■ ‘ančių žmonių. Liaudies miiver 
Į ,pedągogif Motyvuose 
..dirba daugiau kaip 30 tūkstan

čių mokslinių, pąr^mįų. tarybi
nių, prof sąjungų, ūkinių -. vado- 

td veikėjų. ;^.00b jų
b!*^irr' ' moksliriiiia Įaipriruš ir 

vArdus,-.- . - . -'N v V' b 
■ vrt i •

J •- BQŪTUGALViK03fUMS- 
TAILlEUrtoife

viešėjo Ptr,Higąlij0s. /komunistų 
„pavtįjok daįęg£cija. ’-Sveciu^'-pri 
Anie ir Juos; iLiettįyoje lydėjo 
loDV. jS£ifOs.- CK: : atsakui-

vąs7 darbuotojas 0;-; Kdskinas. 
Fortagalu johūiaštąi "susipaži

no įsu Lietuvos ekonominiu ir

užsienio .rj^ių - skyriaus'4* idėjas 
VT S&ęfoy^įąT 1J - > ' •

KAUNO KLINIKA .

. šiėraė didžiultaine sveikatos 
kaŠBiįt' Jgydošį apie

10 tūkstančių - žmonių. • Per me- 
rus atlįekžrna per 15 ttfĖšfašnč’j} 
sudėtingų operaciją; Ligoninėje 
dirba 650 gydytojų, apie 2.Ū00 
medicinos vjsėrų. Iš'viso -L; dau
giau kaip 3.5 fūksi. darbuotojų.

{žymiausi gydytojai it moks
lininkai- yrą profesoriai j. Blu- 
žąs.-. J.. Brėdikis,. A. Baubihiėnė. 
K. DaJUaravičienė; L. KlumtA s. 
V. Sadauskas, Q. Pdnkevjčiėnė 

ir kili. .

aukos ant tėvynės aukuro. Vieni krinta kovoje, 
kitų; širdys krinta drauge su jais- Aš negaliu trž- 
miršti Marytės: ji paaukojo savo gyvybę už nianė 
Ir už tėvynę. Tu; Liūdai, surasi kokią gerą mer
gaitę kaip Aldoną, ir ji sugrąžins, tau žuvusią lai
mę, bet aš nežinau, kaip bus su manimi. Mano 
širdį nusinešė Marytė į kapą. Man atrodo, kad 
būtų geriau, jei- priešo kulka neaplenktų, manęs. 
Aš dabar mirti nebijau, tik pirmiau norėčiau dar 
daug pasidarbuoti tėvynei.

— Dabar aš suprantu jufi, leitepante, kodėl 
jps taip drąsiai vai Išžiojote tarp apkasų ties Sir
pintais, kai lenkų aiAilerijos sviediniai drebino

*-— As totwwet tegalvojau, kaip saugoti savo 
būrį. Save aš buvau užmiršęs. Mirties batone, ffe- 
aa-. drauge su Maryte palaidojau. • ‘ • ’ <■

<■ / (Būs daugiau.)

norėtų įsigyti Pnšeno
r kitos jo. leidiitiiis. prapumė krriptl'- i 
leiarkh. -?27 p«d. $5: Petras Gėrėffa: 20CS

oats SK/MTVK i? p

S K A H r - D»f K; P & C T i '' *0 A J
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Mink An 
viršeliai. Pasiųsime poeziją,kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

S .<-

Funeral Home and Cremation Service

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeaichesUf Community klinika 

direktorių*

IRSI $. Manheim RcU We*cU4*i, Ilk 
VALANŽX)S; 3—9 darbo dienom^

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininku Prano ŠULO 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iikomls 
formomis. ;

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.95 (su per- 
sirsitimu).

Charles Stasukaitia 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPfiCtALYBi: AKIŲ LIGOS 
3921 West 10&d Street
- Valandos pagal žusĮtsrirų

'inT- Įįį į- a į’.į .Hfflir-jrrS

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71št St TeL 737^5149
Tikritu akis. Pritaiko akinius

• . ir “contact lenses”.

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. Kainą 35.
Gaunama “Naujienose” ir pas j 

Ave„: Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

Mirė Amerikos birčiniMų steigėjas h.Maria“^***•*'***** *-« -* *» o a rteKcoru 'safeverria ir jų vaidai;
žmonos ■sesuo wmicaie rsanū- ; 
naue ir ari artimieji.

.vedoms buvo geras amatiuin- 
Kas, -siūlius sptciū-jštas. įsejęa ■ 
pensijon aar ugai durno tą patį 

' aamą. Buvo vienas is Argentinos- 
ueinvių Centro kūrėjų.

-į- Auūnsos . Baj.ui8iš,:pande- 
hetls, 74 mb mire rižeizas ligo
ninėje i'vbY m. špauo a d., jxi ' 
ilgos ir stovios iigosį. Panmioias j 

KtaįAato KktedAV. stod-. “t"““6- 1
dajį pSia WtaBireb *-au- u“z'11 Josu““ UUita- 

i* :“-‘r*77 ' Te-- T - . . 1 tume ir 10s variai Kivira ir M.

V, ViUXaiEil, Mass. — Pra
eitą pvUi\dU&*i»t savų tetaigdr 
'guūfeu iiamriue mirė Mierm

rmg Standard, sulaukęs 78 me
tų amžiaus.

iuchaiu \V. Stoddard buvo

o>

INKSTŲ, POSLtS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 'West 63rd Street

©Ilso ■ t*l»f mus: J76-2880, 
dUrtoendjoj tel«f.: 4464545

Florida

i Prostatos, inkstų ir šlapumo 
; į takų chirurgija.

t 5025 CENTRAL AVĖ.
ŠŪ. Petersburg, Fla. 33710 

TeL <813) 321-4200

, ——-U. _  _______________________

MOVING
Apdrrata perknv^tyn^f 

S twlrly iWvmv- 
' . ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Laidiniai — Pilna apdravd* 
ŽEMA KAINA

PriitSaTn Master Chara* 
ir VISA kartelės.

R- 1ERRNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS
RADUO JEIMOS VALANDOS

Wudienii* ir MtkaulteofaJir 
nuo 8J0 *1 9M nl ryte, 
St^iM WOFA * MRS AM 

tr«*«liu»(»m<M M «0«v aKMifM

V*^*l* — AJd«nc Davitst 
rriM.t nt-iskr

**. fcUAiwooo avx »

‘^Lietuvos AidaF

k

Vise* UJda* ii WCtV Mm.
1«K a|l
FU- iždfc) *♦

T*W ’3įJT4

Ku susiprato ir su komunistai* 
dvntrejv. .Bei jis ir Amerikai 
ma&o uaiždmgo nedavė.

ję* pdžttka n Nusipirko du Wor-

ja netarėjo, nauja, ir laikraščiui

•galvų, -Pet jis pateavmė John

— Nieko nėra kilnesnio ir 
gražesnio, kaip nesti žmonėiūs 
laimę. (Bethovenas)

GIRKIT! JAV TAUPYMO sONU

HELP WOUR HEART. FUN

dardą jsleigfi Johu Birch drau-

m© :jjiieab dniaĮuves saVimašas. 
Fčaazioje gamma sakes, kasui- 
vuš, o' vmiau. pi-adėjo
gajmnii-stiprius, kietus h iattKš- 
čius automobilių ,lėKtuvy, >exd- 
Vėxūivių ir Kitų' rnstrumsūry Te- 
mus. Paskutiniu nmtu bendl’pvė
'vadinusi \vymah - Gurdon Xk>., pats eidaVoį ’tačiiuiikų sukrin- 
kui( mirusiojo' tėvas buvo vede kjmut, .d X\^cesterio
jūs h yakfyijbs piėęojEffihkas. jblrčinSnkųpirmmin-

. .. T . \ r ' kas, tai barūpmkiayo apšūkres^
J» tatto-sa™ vątaį isei,..;-:, . .rtilaBigų

moKytis į iiaie.iimyea'§iletą,4iu-i i o- > : •
ns tais, laika rs buvo pafe gmiau- 
,ąias, Tąifa n Aiger iiiss teū btio- 
kėįd. imtingų anaėrikieėių. vai
kai tada -buvo susižavėję komu
nistinėmis TabtažųmdE. AmSii- 
kos steigėją, išradėjų.-ir 
gių žmonių idėjos-jiems 
j o, jie ir iš savo tėvų nesimoką 
oet buvo susižavėję bolševikais." 
jais buvo susižavėjęs i< Rięfrard 
D. Stoddard. J iš eidavo įimivei” 
ritėto 'srityje ongamzuojanTŪs

GAIDAS - DAIM1 D
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

HODERNIiKOS AIR-CONDITIONED KOPLY^IO*

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Linu, kad. pats ’Krėšdakų 
igijos ptEminiiiLaš kvietė -B; 
ižmimes- tapti, ■būcminkąis,

; įdomu,

tils 
tiro

ikų ;Mėjųl. Rimfp ^rtsaky 
gaudavo.-' ViaiiKe^' atsa 
kurį Stoddard yra davęs, 
skanibėjo: ''‘Nenoriu, ką< 
;fų "šuhĮdaū'-iesiverėian-

1«g»<g
sizavėjo tomis idėjomis, katp'Al- ’md. 
ger Hišas, ryžosi, stoti j' komu- kyiną, 
uistų eiles ir dirbti Sovietiniam ’ šitaip 
imperializmui. ' . . J . : ! pakenktų ' sunkiai

.iKaip nepriklausomoje Lietu- tiems laikraščiams”.- • 
vpjė šimtamargių ūkininkų- vai- < . Worcėstgrio seni lietuviai dir- 
kai nuėjo sovietų imperializmui bo-;bu'čininkų steigėjo -dirbtuvė- 
tarnauti, taip ir Amerikoje <bė.t' nė■' vįaaaš-? KrČihinku
turtėjusių amerikiečių: vaikai-su-a,-V ~:
sižavėjo komunistiniais planais. | dlžm^ljos pirmi-
.Alger Hiss už i 
sovietu v
mą, o Richard W. Stoddard tai-

VIŪ.

davęs,'

ZL : melą ir tamy'ba hiniąs IŠtpddaid neleido savo 
valdžiai pateko į kdtejiĮ • iXi^aScjavas^^lbti- birčininkų 

j *4eju, o .kodėl įtakingiausias lie 
Į tuvių bireminkas savo ' laikraštį 
i naudoja bit^ijiinkų idėjoms 

j( sk^jhT ^^eiąybė, jis- .naudoja 
birčjfiinkų idejorrs skelbti ne 
savo- laikraštį, ubąt- T&yininkas

apdairesni Už £ąį kuriuos, dypii-
’ Jbnkiuskas

ARGENTTNG/fi MtKŲ

• . i
-j- PiagUaicna .oKercsyto Jur-t 

gūiuene ūme IVot na- spalio 
žz d. Buenos aires mieste, zako į 
auk temena su vyru it. >, Areąi., 
u? jų vatuai Aięjandią ar.Estdzįj 
nan. V euonė. pasaldote Ghaca- į 

kapinėse. : '
-j- ijmhijh Skėresytė EidmU-į 

ihene, uKmergiikė, mirė 1984 m. i 
Spalio 5 drl^afe&ibta Lamus k'a- j 
pĮhėšė/Likpjšun'uš, Lkmhžgo^u 
zino-na'ir jių vaikai. ’

“j- Eisa Sileikaitė Wojcesian,
- kaunietė,. 77 m., mire'-Ummaes ■ 

mieste 1984 "m2- hopes -’29 meną, i 
•Paiidma Ezpeieta kapinėse. Li- Į 
ko 'simuš, pdicijds komisaras, 
f’iaaccco Xvajefekiafe. • '■

ilaiija •žsir^f& šaĖ.tariėnė, 
88 j»., mirė 49^ ■ft...'iapknčio 

dieną. J^3idbta''Bahiįętd ka- 
pttnėsė. Liko kirkštb duktė Eu
genia Deksnylė Baėkeaė, kuri 
siaug ėir pnziūrėjojįri mirties.

■į- Ona Crudjurgytė Oksienė, ■ 
šiaulietė, 85 m., mirė Berisso 
mieste 1984 m. lapkričio 10 d- 
Palaidota Berisso kapinėse.

-į- Ona Bakaitytė Kriščiūnienė 
mirė 1984 m._ lapkričio 9 d. Be
risso mieste. Palaidota Bėrisso 
kapinėse. Liko sūnus Sfatihlč- 
vas su šeima.

-į- Ona Kazlauskaitė Glemžie* 
nė, kaunietė. Palaidota La Plą-, 
ta kapinėse. Liko sūnus Petro, 

. YPF inspektorius, su žmona, 
mokyklos direktore, ii 6 vaikai. 
Taipgi liko mirusio brolio žmo
na Severiną Venckutė Kazlaus
kienė. '■ .

(Arg. Liet. Balsas)

Julius Timpf
I \ • -f- Fefiksas Nartiąėvąliiusrke- 
■ daiai&is, 90ir^„po ilgos trs&n- 
1 klos ligOi nure-'įfS4 m. lapkričio

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

Telef. 476-2345TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKiMS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Cicero, UI 60650
TeL: 652-5245

FRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SERMENŪN

Priorėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SO RIN I

likstės automobiliams pastatyti

Gyv. ČhicagojerMarįuette Parko apVttnJceie . . r.
Mirė 1984 m. gruodžio 25 d., 11:30 Vai. ryto, snliukęš 

88 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Vaindfe.
Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Marija. gimusi Sandov; trys Sfi- 

nūs — John, i barti Stefa, Richard, marti Rtfth, Alfred, Warti 
Olga; try-s dukterys — Ann Kudzius, žentas Andrius (®yv 
Australijoj), Olga BdMiius, žentas Joe, ir Marija Kodą, žen
tas Otto; sesuo Elena Ken<tov (gyv. Lietuvoj), 15 anūkų bei 
25 proanūkai ir dauį^Rs giiūniU, draugų bei pažįAathė.

Kūnas ■paSarv’oflas. Lhck-Lacka\vicz koplyxic^. 5V 
691h St. Galima lafliryb: idetvirtadienj nuo 6 ikL9 vai. va
karo; Įienkladienj nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pi<Hų...

Pcnktadienf kūnas bus perkeltas į Liet. Eva91g, L'P^" 
n»u bažnvčią, 6601 S. TYoy SL kur bus prie rnihiso-biMė*

• nfc«ė.Lis o žnioną Agola Sabū-
1 nafta, uūJtte Aną AitiHa sU VVru

Štai, kur priežastis

— Kodėl Amerikoj niekad ne- 
’Suvo prezidentu moteris? — už
sipuolė žmona ant vyro.
,— Prezidentas turi būti virš 
'35 melų amžiaus.

Juliaus impfe

tarp avima ifiatsis

i

_

STEPONAS C LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwyn Palog Hills, Illinoii 
TeL 974-4410 j

——

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Thunutev. December 27. 1981



M. BIRŽIŠKA

Iš 1919-1920 m. Vilniaus darboTitsimininfų
kams tik Vilnių užgriebus ■ 

bent pilMidskininkams, 1 
kažkam b’vau reiKalingas, ir 
lie mane gaudyte gaudė. Dar ne 
tik nebuvau lenkų girdėtas kaip

(Tęsinys

Rene tik 1919 m. paba go j su
sitikęs su savo semi, nuo 1906 
m. pažįstamų, buvusiuoju dien-

rfausybę neko pikta

prieš iį fk-cesų sky-

rascio “Gazeta WdensKa leide- Laikinom Vilniaus lietuviu ko- T . ~ f 
ju ir garsios Litwa knygos an- -----------~ v-x —--------
torium Mvkolu Romeriu, vienu 
negausingųjų Lietuvos lenkų, 
kurie nevei<ima ningai yra iš‘i-

, kimi Lietuvos piliečiai, taip 
mum;s sutapusiu, jog nė tauti
niu atžvilgiu nebemokime jo 
nuo savęs atskilti, gavau š jo 
išgirsti, jog Pilsudskis, užimda
mas Vilnių, buvęs manęs suda-, ti. Viena 
i vti Lietuvos valdžią iš Lietu 
vos Tarybos opozicijos — ma
nęs, Kairio, Vileišio ir Naruta
vičiaus ir prikergti mus. ma
nau. prie Vilniaus pihuckin nkų kaip su lenkų politikais kalbė- 
— Vytauto Abramavičiaus. Kry- tis. Tiktai trečią to ieškojimo 
žanainko. Jono Pilsudskio, galj dieną, iš ryto balandžio 23 d.,

: per pačias Jurgi nes ii be Kauno 
susiorientavęs ir gavęs Vilniaus 
lietuviu visuomenes ysitikėjirro 
Įrodymą, išrinktas Laikinoje ko
miteto pirmininkų, “pasidaviau” 
ir, Ivg nieko vnatinga nelaukda-

| mas. tik lenkų pastatyto Vil
niaus miesto burmistro Vyt. Ab- 
ramavičiaus rašteliu kviečiamas, 
nuėjau miesto valdybom Išėjęs

maeto pirmininkas, 
komitetas nebuvo 
ipš dar šaudvmasis

bet ir pals 
dar susikū- 
gatvėsc ne- 

buvo aprimęs ir kulkos tezvim- 
bė. o kažkoks- didelis po- 

Varšuvos” ir vieni kiti 
. lenkai ieškojo manęs 

čia gimnazijoje, čia namie, tik 
vs jiems nesisekė mane suras

ti buvau užimtas
ir vietoje nepasėdej^u, o kita, 
prisipažinsiu, ir nenorėjau bū
ti surastas, neturėdamas dar ži
nių iš Kauro ir nežinodamas

to pat Romerio, o toji valdžia bū

rium palaikysiant, n* pakvietė 
savo kambarin, kur jau. kaip ir 
laukiau, laukė manes anasai “po
nus iš Varšuvos”. P Isudskio at
siųstasis Lietuvai ir Gudams “vy 
l iausiąs Rytu Žemiu kcmisaraV 

is. Jis man pa- 
leiškė tris dienas mane gaudes 
nesugaudęr, turįs su manim pa- 
yikalbėtl, ir tikr i, kalbėjovcs 
apie tris valandas pat o radžio) 
burmistras kartu sėdėjo beveik 
neatsiliepdamas, bot paskui išėjo, 
palikdamas i aidu vienudu.

Sakiau kalbėjovos, tiksliau 
bet gi būtų pasakius: Osmolcvs- 
kis kalbėjo, aš tik klausiausi. Pa
prastai sueidamas su politiku, 
vpačiai lenku, stengiuos: mažiau 
kalbėti dauginu klausyti: ne tik 
atsarga, bet ir kaną iš anksto 
nutariau būti atsargus, žiūrėti 

akim ir klausyt L abiem 
bet liežuvį prilaikyti ir 
ne >usitarimui, tik pasis

eki oli Berods, neKaunu, ne, žinoma, ir Lietuvą 
su Lenkija. Nežinau, 1919 m. pa 
vasarį Jurgiui Šauliui būnant 
Varšuvoje o Myk. Romeriui 
Kaune ir lenku politikams ta-į 

riantis su lietuvių veikėja s, ar t 
bebuvo kas kalbama tąja kryp-į 

tirui, bet del savęs turiu pabrėž
ti, jog bent pat pradžioje, len- į mane, jis nuramino Lenkų vy-

PASSBOOK
SAVINGS

see us for

«UJT
Fii yoūr inicnow

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 6G6C8 

Peter Kazanauskas, Pres. TeL: 847-7747

AT OUR LOW UTB

Httfi 
Interest Rates 

paid or. Sannjs

Interest Compounded 
Dsšy end Pak!

abiem 
ausim, 
ranka 
veikinimui te 
sunku buvo man toji taktika iš
laikyti; reta rasti toki iškalbiu-J 
gą ir p lopų vyrą kaip Osmolovs- 
kis. Nedaug beteko man kalbė
ti, ypačiai pasisakius komiteto 
pirmininku ir be komitete ži
nios r.esitarsiant, išgirsti gi — 
nemaž nelauktina. Nors iš anks
to buvau pasirengęs gauti lietu
viams pasiūlymų geruoju su len 
kais gyventi, nors senai pažįstii 
lenkų politinių lakštingalų ^de
vynis balselius”, prisipažinsiu, 
Osmolovskio giesmės gaida taip 
“lietuviškai” skambėjo, jog len
ku politikos nežinodamas pigiai 
būčiau suviliotas.

Pati pasikalbėjimo pradžia ne 
buvo paprasta: Osmolovskis at
siprašė manęs nemokąs lietuviš
kai, tad kalbėsiąs lenkiškai. Vil
niuje iš lenko išgirsti tatai — 
naujiena: lietuvis su lenku tūri 
lenkiškai kalbėti, bet kad len
kas su lietuviu lietuviškai kal
bėtų — horrendum! žinoma, -pa
sisakiau suprasiąs ir 
kalbant 
kino man lenkų tarpusavio sau] o juos tepakeitė tik du Laikino- 
tykius, kovą tarp kariuomenės 
(Pilsudskio) ir dešiniųjų (ende 
kų), pilsudskininkų palankumą 
Lietuvai ir lietuviams, reikalą, 
kad Lietuva ir lietuviai padėtų

TBŲ RCŠIĘ DRAUDIMO AGENTO®/

6529 So. Kedzie Avė. *’T

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

INCOME TAX SERVICE' 
778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKtJIMAIl.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

ELEKTROS ĮRENGIMAI > 
PATAISYMAI į 

Turiu Chicagos miesto ItUitaA
Dirbu Ir užmiesčiuose, jreli. ' 

parantuotai ir sąžiningai. ' 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Art, 
TeL 927-3559

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

Ž212 W. Cennak Road Chicago, EL T»L 847-7743

RIAL UTATI SALE 
. w NmmI, Sami — Ptr4kvtMKi į

BfiAL ĮsTATI FOR *>L

BUTŲ NUOMAVIMAS
a MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e N OTARI A TAS • VERTIMAI

I
lenkų kariuomenei Įveikti stip
riuosius dešiniuosius. Pats Os- 
molovskis lig šiol buvęs užsiė
męs žemės- reformos klausimu, 
pritariąs lietuvių sumanymui pa 

Rinkimai ėjo trijuose centro 
komiteto kambariuose, tad ir ta 
me. kuriame 1918 m, vasario 16 
d. Lietuvos Taryba paskelbė Lie 
tuvos nepriklausomybę. Išrink
ta 12 žmonių (ž-ūr. 1919 m. “Nė- 
prik. Liet/’ Nr. 1). kurių keli — 
S. Čiurlionienė, Vin. Matulai
tis, Pr. Mašiotas, O. Mašiotienė, 
A. Žmuidzinavičius tų pat metų 
vasarą ir rudenį, o kun. J. Tu
mas 1920 m. pradžioj apleido 
Vilnių. Taip pat iš komiteto pa-

lenkiškai! sitraukė. bent nustojo jame ben 
Osmclovskis ilgai aiš-l dradarbiavęs ir dr. D. Alseika,

J. Basa- 
Br. Bir- 
kun, J. 
1920 m.

] jo komitetu 4^oopteotu centre 
komiteto nariu — kun. kan. J.

Kutka ir kun. V. Jezukevičlus, 
tad nusistatė, su jiedviem, 7 
žmonių komitetas: dr. 
nąvičius M. Biržiška, 
žiškienė, Ig. Jonynas, 
Šepetys. Tokia sudėtis
vasarą susilaukė lietuvių val
džios Vilniun atėjimo, o pasa
kiau, Želigovskiui įsiveržus, už
leido savo vietą naujai rinktam. 
Savo pirmininku komitetas iš-* 
rinko mane, sekretorium Ig Jo
nyną, raštinę vedė — prie Ig. 
Jonyno — iš pradžių V. Matu-j 
laitis. paskiau kun. J. šepetys.

(Bus daugiau)

— Rijav Gandhi planuoja su
daryti vyriausybę, kuri praves 
visą eilę naujų įstatymų, iiždrau- } 
džiančių religinėms ar politi- | 
~ a__ _ ___ :__ ____ , • i _ 1nėms organizacijoms vesti kovą 
Indijai suskaldyti.

LIEURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

RENTING IN GENERAL 
N u o m o i

MARQUETTE PARK 
WHIPPLE — 3y, large rooms, 
§290, inc. stove, refrigerator, 

laundry room.
Call Jacob 779-3890.

REPAIRS — IN GENERAk 
Įvairūs Taisymai

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava, 

Chicago, III. <
Tel. 523-8775 arba 523-9191 ;

Dengiame ir taisome visij ipt 
šiy stogus. Už darbą garai, 
tūojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA^f

6557 S. Talman Avenųetl' 
/. Chicago, lt 60629 _

4^4-9655 ar 737-171
■ lyi

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

*JATt

IKWU1KI

Notary Public
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewcod, Tel. 254-745Ū

Taip pat daromi vertimai, giminių 
- iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai iĖJ&tokįė blankai.
................ m. m... ............................................................... .... '

ADVOKATO DRAUGIJA

world on lire

t 27, 19S4

gg 
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Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečky

Tel. 585-6624

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
- JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

Liberty federal /avinas
ANO ION ASSOCIATION

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chisago, III., 60608

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — 517. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

S247 S. Kedzie Ave.
(312) 77b-8700

Homeowners Insurance 
. Good service/Goodį.
F. Z a polis. Agent

320814 W. 95th Si ?
Everg. Perk, III. ;

60642 - 414-8654

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia 523,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje ištaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias, 

Director of Shareholder Relations 
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 meteis su $360,000 kapitalu, o 1984 
meteis josios turtas siekia virs trijų šimtų milijonų 
dolerių.

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS.TOO.

rtSergeants
the oet care peoo'e

Advokatu
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: not 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

Ssštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL 4.
It pagal ausi tarimą.

TeL 776-5162 
f«49 West 63rd Strati 

Chicago, UI 60621

V. BRIZGYS
Dirbo valanda: < 

Nuo 9 ryto Dd 5 vai. popiet 
Be^tad^uais pagal soMitari]B<.

& Kedzfe Ava. 
Chlore, UL

78-8000


