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ŠVEICARIJA NEPRIPAŽĮSTA PABALTIJO 
'VALSTYBIŲ ĮJUNGIMO

Šveicarijos vyriausybė vėl pa
brėžė. .‘kad ji nepripažįstą Lietu
vos, Latvijos i r Estijos įjungimo 
Į SSRS-ą. Tai buvo pareikšta už
sienio reikalų m i n isterijos poli
tinio skyriaus, atstovo atsakyme 
gruodžio .11 d. VLIKc pirminiu- , 
kui dr. JL Bobeliui Į jo laišką, 
kuriarnė'jiš'prašė pąrernt ■ Lie- 
iųvoš -.nėpriklauspinybės ąuikąlą. 
ryšium/su Reagahc — Gorbų- 
ciove -susitikimu Ženevoje. Prie 
laiško •buvo prijungti priedai:. 
MemoMndunias Ū Bąlti j os Trib 11 - 
noluiy-'Balrijos T. _ ______ ___
tęstas. ųrVLIKo laiškas preziden 
iui Reąganm. „ - - "

Šveicarijos vyriausybė, atsaky
dama. i VLIKo laišką, n;šor kad 
“Šveicarija niekad r jiepripažiiio 
trijų Pabaltijo- respublikų įjųm 
gimo į- Sovietų Sąjungą; ir ji neT 
ketina keisti šį nusi-tatymą; šveį 
carijos .valdžios, atstovai yra daž
nai pabrėžę individų ir T^Uįų 
laisvės- svarbą. Savo snsitrkĮmūp-- 
se su generaliniu sekretoriumi 
Gorbačiovu Ženevoje- -Ųvejęari- 
jūė} prez. Furglef ypač pab rė|ę 
n.ėatjurįgiamą ryšį iaappt laišvėsrir. 
tarptautinio saugmno”. --7 . i

P;mašįrs"atsakyrhas pasiųstas’ ir 
Švęicari jos. Lietuvių'Bendf ucme

I jo valstybė-. Lenkija, čekes! \ ;i 
į kija, Pietų Vietii:;m;>.s nebūvi) 
aukos nesu.-ipmtūno. kurį galime 
išaiškinti atviromis diskus;, ūmi -. 
Zifganistano kančia nėra psk 
logine.

“Tai viena priežasčių" 
Kirkpatrick, "kadėl jokia 
niu konfe: noija tarp sovietų ir 
;.ineiikkčit-: at-tovu neprivedė 
prie reikšntingesnio Sovietų - 
-JAV-biu santykių pagerinimo — 
ir kaikurks ju. net turėjo- pava

dą lygina >u lenku kunigo Ježio j 
Popieluškcs atveju. Minimas pa į 
baltietis kuris buvo pašalintas

■ iš darbo už apsilankymą Vakarų;
valstybės pasiuntinybėje. Mask
voje Taip pat kalbama apie es, J 
lų.liuteronų .pastoriaus H. Aloes-: 
įniko .nuteisimą ir aktyvaus pat- j 
rioto be! mokslininko J. Hint’o 
mirtį’kalpjitne. . '■' 1

Pi,-anešimas. pabrėžia kad JAV j jingų pasekmių', 
-bės r.iek'ad nepripažino prievar
tinio Lietuvos. Latvijos i-r E.-:i-Į 

;',;ųąįiros .mon-j jos įjungimo į Sovietų Sąjungą.’' 
Tribunolo- Mani- ' Pabaltijo valstybės jau “ilgai < 

priešinasi rusinimui ir asimilia-! 
cijai”.’ * I

• .............. ■ f !
BRITŲ DIPLOMATĖS ATStv j

-■ -MINIMAI APIE PABALTIJO . -Jimmy-Linegar. Jam teks kalėti 
UŽGROBIMĄ - - į iki - mirties Teisėjas Frank Con- 

Buvnsi britu diplomatė Peggie t-’-Tnas .p-Fiekt-s ųjų
Benton peraše savo nutarimą, drauikianų
apie ■ paskutiniąsias Pabattijo' t,m P««SyW pas.ge.lejnno Jis 
ialstvbiu laisvės dienas, Baltis' teisme elgėsi laba? arogantiškai, 
Coumdown, kuriuos pernai Ulei; YiK>;.''>es>gy»ė. bet-kai ate;o baus nų 

-db -Londono leidykla Centaur 1 
;prėss. 1940-1 u- -metu vasara P^g;: ' . - -
0e Bėnton džrbauėsį Didžiosios į- BorėKs- kM> >1“'.' Mm 

. Britanijos-paŠHin'tmj’bėjė-Rygęi- , 
je.-Autorė’giliai -užjanein papai-1 Amerikos neonaciairiĮįOŠėsj nu- 
lieėiųs ir tiksliai atvaizduoja jų versti Amerikos vyriausybę. sų-| 
pavergimą. .Knygos pratarmę pa naikinti Amerikos'žydus ir jų 
rašė anglų istorikas ir Ry-, Įtaką kultūriniame gyvenime ir j 
tų•žliLPyas .EdwąrjtĮ Cią- j finartsiniarne Amerikos gyveni-. 
nk^iayf.'ėJįš'i yądina'- ' Pabaltijo į>m'e, .išnaikinti mažumas, o kraš- 

. yąlįtybių sunaikinimą. “viėK<i;tąTpaclafyti ariju .gyvenama vie-’- 
riįūdmąūsių užmirštųjų trage^^į jr.d . .r’:. r;

■ rnūšų; ląikaiU'. -A;‘ ; ■ .■*£t lU-V^kietijoj Dovid Tatejhūtu ne
-PABALTIJO.PROBLEMA. TS;I S3-^5.--^-! n-aęiR ar. neonam u, _

: ;JAV*-. SSRS SANTYKIAI14^ zyd“. <;ira ll.B’ j
“ KIRKPATRICK -.AŽ j<^čA7c»je>- prieš- <-ydus.

.f .:.. '; • -<k,\rŲ'ŲĮbikmųsi.\Ga’livėĘą. svfesrinevir-'
Biįyųsi- jĄV-bių atrioyė.’J&i^. mjtė’paleido sviedini ir pataikęs 

tihėsej Tairtose?-Jeanrie -1 smukini jni]žiną paguldęs ant
■Jiatrickė.skeptiškai- pš'<is;ikjg^fiife$??om^. Vokietijos naciai.dovydų 
;JAV-SSĘS^va.dovb 'sušilikJį^ltei ; ša vėjeli es-neprii mdavo. į
biėnraščio:-WasJiiiigt6rf P&ŲJapfj ji jj i----- :--------- .
■krjčio’M d.- niniieryje ‘.ji*'ra^Į- -- Irakas paskelbė, kad jiems' 
“Probleųiąs.-tarp Sovietų-Sąjūų^ pavydo.' užimti aliejaus versmes 
gos’ ir JAV-lu pagimdė'; j ii tiksiu Mainun > saloje. Iranas paneigia 

šias žinias.
Vakarų noro, sukurti pasauli, su’-, ---------------------
sidedanti iš nepriklausomų vals-’ — Prez. Reagana- vr
'Iybh.Į, ir -ovietu Jokio pakeisfi tęs, kad Vakaru Europo 
pasaulį-pagal leninius principus Lės nepritaria Ameriko
ne’jį pajungti SSRŠ-gai. Pabalti

-V r' '.SĮ-s&s 
PABA^FĖJOV^ST^^^JAV

' Grui^įc' pradžioje LA^kyaĮs- 
tybės .BępiJ’įaiūefgas;7 tsIaidb .-^ė 
vp".pu rinėtįrų prąiieriirt^į 
lūę rašbmaį kad s.- m.;.&atūjdzio- 
-spalio -.bėgyje , sovietinė.jvrildžį'.i 
ir toliaki represavo'.ižrno.ganšjtei* 
šią ir įįĮiginiųs'yėikejus Lietu
voje. Salvijoje bėix.Ešfijoie..'.šiė 
prane j&uai. apžyęlgįa»< kaip. Spj- 
vietu iSs’vngbs’ir jos ’ : satelitu, 
vyriailšybės laikosi 'Helsinkio.'su- 
sitarimūl . . .

Pranešime' minimas,.kun. Jo,- 
n.as -
tas trejus metus kaįėti už tariamą 
“viešosios tvartkos pažeidimą”. 
Aprašomas rugpjūčio rinėnesį 
Įvykęs kun. Vaclovo c yStakėno 
pagrobimas, kuri Europoj; spau-

•NEO NACIS TATE KALI-
IKI MIRTIES

COLUMBIA. MO.— Neo n 
ris Dcvid. Tate. mirtinai sužeidęs 
kelius saugojusi Misoirrą kai į

(ELTA)

B

DVIEJUS METUS VADOVAUS BALTŲ KOMITETUI
Štrasburge tars’s su Europos parlamento atstovu 

Orto Habsburgu.

m ės paskyrimas, tai jis gailėjosi 
kad karys Eihegar mirė. Jis bū

res.

- Kastytis Mątulipnįsį iiut?isr. >vsikirtimas - tarp JAV-bim ij ši

's valsty-
> sankci-

Prez. Reaganas paskelbė sankcijas prieš Libijos clik- 
Chadafi. finansuojanti teroristą Abu Nidai ir kitus-

ĮSAKĖ AMERIKIEČIAMS IŠVAŽIUOTI Iš 
.CHADAFI VALDOMŲ SRIČIŲ

Baus asmenis ir organizacijas, nesilaikančius 
paskelbtų patvarkymų

WASRINGTONAS, D. C. - 
Penktėdiemo vakarą preziden
tas R. Reaganas sukvietė sostinė- j 
je veikiančius itakingesnius žur i 
Ralistus ir pasitaręs -u at.-akinr į 
gaiš JAV pareigūnai-, skelbia i 
Libr ai ekonomines sankcijas. į

Gruodžiu 27 d. teron-tai už 
puolė Romos ir Vienos aer 
mus, nujovė 19 žmor.’it ir s 
dė apie pusantro šimto ne 
žmonių. Užmuštųjų tarpe 
5 amerikiečiai, jų tarpe 11 
mergaitė.

Pavyko nustatyti, kad 
teroristu eilinėms vadovav.

buvo
metu

-, metu vartoja, tas priemones prieš 
..ifkn dėtus keleivius. Kada vi- 
•a žmonija pasmerkė Romoje *r 
Vienoje padarytas nekaltų žmo
nių žudynes. tai- pulk. Chadafi 
'ūdyki:- pavadino didvyriais. 
Chadafi viešoje kalboje pa.-kelbė, 
:;ąd dabartinė Libijos vyriausy
bė pritarė ų- parėmė Abu Nida- 
lio vartojamas 
tiems. (

Buvo kilusi 
Abu Nidalio

terora priemo-

keršyti

šion.s 
teroristu grupėms vadovavo pa-Į 
lestinietis Abu Nida]. Taip pat j 
nustatyta, kad paskutiniu metu' 
Abu Nidai gyveno Libijoje. ,š i 
T-ipol'o ii- vi.davavo abiem te- ’ 
roristų grupėms, gaudamas iš Li-, 
bijo- vadžios reikalingus pinigu.-, i 
l inkius ir susisiekimo priemo-! 
nęs. Abu Nidai ir kiti teroristai 
patraukti teisman už beginklių i 
žmonių žudymą, bet ne toks 
lengvas dalykas juos -uimti. ka- 
,l, I.ibyo- valdovas Mohametas 
,j Chadafi naudoja visas prienio- 

lUsikal’ėliains apsaugoti. Ji
nk čia;- gana pirčiai vartojo , 

pačius

mintis
vadovaujamiems 

teroristams, bombarduoti jų cent 
ris Libijoje, bet prezidentas 
Reagann- pasipriešino tokiems 
planams, nes nuo ju nukenčia 
visai nekalti žmonės. Prezidentas 
nutarė pavartoti ekonomines 
sankei as prieš Chadafio vartoja
mą terorą

Prezidentas Reagana- perskai
tė iš anksto paruoštą nuosta’.i, 
kuris draudžia amerikiečiamsjoms prieš Libiją.

CHINA

KALENDORĖLTS

i3'1tei-oro priemones prieš
Libijo- gvventojus o p;

4:39.
■j’iuputi šiltesnis.

GULF
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SI AW

South China
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rwlLIPhEES

prekes. Jis taip pat draudžia 
.rnerikiečiams Libijoj pirktas 

i prekes pai duoti kitiem-. Prezi
dentas buvo paruošę- vi-cnis 
JAV ištaigom- instrukci’j- ku
rių jie pririjo prisilaikyti

PifzidentReagana- uesitare 
-.u Vakaru Europoje e-mėiomis 
vv iaiisybemi.- dėl sankcijų prieš 
'.biją, ne- jis iš anksto žinojo., 
kad vakaru Vckie'ija. Ispanija. 
' -lija ir kito- val-tybės būsian
čio- prieš sankcija- Chadafi vy
li ausybei, nes paminėto.- valsty
bės prekiauki -u Libijos dikta
torium JAV aliejaus bendrovė; 
\ oda didesne prekybą su Chada- 
!i vyriausybe, negu Vakaru Eu-

i PIETĮ’ AFRIKOJ PAVARĖ 
; 20.000 JUODŽIU

J0H4NESBURG, P. Afrika.
— Praeitą pirmadieni Pietų Af
rikos platino kasyklų savininkai 
atleido iš darbo 20.000 juodžiu 
ekrbininku, kurie ardė nustaty
tą darbo tvarką ir kenkė gamy
bai. Juodžiai <uvėluodavo į dar
bą.

i Be to. vadovybė pranešė ki
tiems 10 000. kad atleis ų- juos, 
įeigu jie nesilaikys tvarkos ir 

, kenk- gamybai. Tai buvo pats di- 
. džiausiąs darbininkų atleidimas. 

Jis dar labiau įtempė juodžiu ir 
Laltųjų santykius. P. Afrikoje.

Į Atleidimas sukėlė didelį susi 
rūpinimą ir juodžių tarpe, nes 
be darbo tenka riipinti- šėmomis, 
vaikais ligoniai- ir d: rbu.

; GALILĖJAUS ĮSTATYME 
i RASTAS NETIKSLUMAS J - ■
i BOSTON. Mas-. — Italijos fi

zikas. matematika- ir astronomas 
j 6 tame’ šimtmetyje nustatė ke
lis svarbius gamtos Įstatymus, 
kurie galiojo iki šie meto. Tais 
į.-tatymais naudojosi Neutonas. 
Einšteiną- ir kiti mokslininkai. 
Dabar’■ nustatyta, kad Galilėju.- 

■klydo, €ai ir kiti mokslininkai pa
dalė klaidų, '.j

’. i y. i-.- ’• . ■.Galilėjus- taisvAte, kąd jrąsaųly- 
;<e veikla. Žemė;- traukos, įstaty- 
)r.;ix Jiy .'taip pat apskaičiavo, 
kadjknjfltantieji daiktai, greičiau 
ki irjta'.fot jie artėja prie Žemė-. 
Galilėjus gimė Pizoįe. tai mm 
Pizds' bokšto ji- d; rė fizikes 
bnudytm-'s ir tiekvpei -.-v-iian-is 
geležie- gabaliukai. • palėi.-ti nuo 
pakrypusio Pizos bokšto nukri- 
uo pačiu metu. Višd tai galiojo 

iki praeitų metu. J ‘ •• -

Merikiv mokslinir.k. s Fpnrair: ; 
Fishbach fizikos žurnale Physi
cal Review Lett-r-’’ tvirtina, kad 
Galilėjau- Įstp.tvma> netikslu''. 
Veikta penktas gamtos Įstatymą-, 
kuri- priverčia plunksną nukris
ti anksčiau, neg", geležies gaba
lėlį-. Daugelis mokslininku pri
taria Fishbachui.

•ST. PETERSBURG, Fla — P’. 
i Kazv- Bobelis, Vyriausio Lieti:- 

vos išlaisvinimo komiteto jiirn - 
įlinkas, trečiadienį, sau-io 8 da
ną grįžęs iš Washingtono ir ! 
tikrinęs klinikoje esančius I .

' niu-, praneša, kad jis skier.ca 
i Europą, Kur štrasburge su i- 
tiks su atsakingais Europos, p: 
Limento pareigūnais.

Washingtone vyko lietu*, i į- 
į laivių ir Oštų metinis pa.-itvi- 
i ma- tri-ų Pabaltijo tautu reik ;• 
: iais. Pasitarime dalyvavo deptT- 
: '.amente. paieigūnai ir kitų Ar.'..'- 
! t ikoje gyvenančiu etninių g- t•
> pin svečiai.
i Praeitą metą Baltų konitelti. 
Į vadovavo Latvijos atstovas. J u 
: tei minui pasibaigti*, dr. Km-.y- 
I Bobelis dviem metam išrink -;
vadovauti Bakų Komitetui

i Dr; Bobelis Washingtone t.; ė- į ....i si su -itsakcmuignis valstybė- a ■-
• paitamente ir rspublikcnų r 
i rijos atstovais senate įvairiai- •: ■ 
; vergtos Lietuvos ir kirti dvi; p 
' Pabaltijo valstybių reikalais. I’
> damas Washingtone, Bobelį-
i vo Eltoje ir su p. Samaitiene 
tarė visą Lietuvos laisvės rci..;-.- 

:lą. ' •,

— Sau.-io 20 d. Alabamoj. E r- 
; mingamo miesto sode-bus a-ieiu- 
j rvta varinė Martin Luther Km ' 
i Jr. statula Statulą, nuliejo i-a 
A;- Giąnardo Repą, šimtai žmū- 
iiių Ąjatė statu’ą. Jie tvirtin.-.

, kad statula visai nepanaši į Mm • 
; tin Luther Kingą.

— Curozon Aquino pasak • 
kalbą mie-te. km- Marco* 1: •
nužudė 21 ūkininke. Rinkimu .■ 
mringis buvo labai didelis.

■ — Prez. Marco- tvirtii.*.-. k I 
Aquino našlė sukę-‘s pilie.:..; 
kara Filipinų sa’c.-e.

— Lenkai -iūlo lie!’iv: r:'-- 
kriki’o sukakti minėti K unc > 
i.e Vilniuje.

-o- ve'tvbes Ameriko’e. Ld ■< • 
i.’ktatoriu- plr.n-mjn perimti A"'.- 
riko- elcg iiams gaminti p. i«--.i. 
;u.s kituos oi-ki: SJCOr.iiL? i

Corozon Aquino pareiškė, kad ji nepriims komunistų 
L vyriausybę, jeigu jie neatsisakys mest ginklų, o jeigu 
maištaus, tai ves griežtą kovą prieš komunistus.

Sausio 11 d — Higina-. Eufro 
zina. Andris. GryžuLs

S;1Usi.i 12 d. — Anast.- zi’us.
-kadi j u- Trinius, šviesūnė

5a!'-io d. — Veronika. Be 
dikta- Ilgaudas.

,.ia fok:. 7:16 loidžia-i -

tad I

| t.- s Įsakė Libijoje e-antiems ame 
' rikieč-iam- nu‘raukt’ prekybą, 

um-t' d;--b’;S ir išvažiuoti.
> Jeigu Chadafi-neišleistu ame

rikiečiu. t.-.i prezidentas
i imtųsi priemonių ame rikiečiams 
Į išlaisvint/ Prezidento nutarimas 
i gaji p -se-kti Libijos karius atsi- 
j kratyti Chadafio ir baigti terore 
į veiksmus Europoje.

Dr. Kazys Bobelis išrinktas Baltų Komiteto pirmi 
ninku dviem metam.
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KITOSE PLANETOSE TO NĖRA
r GŲViiliif 
pa ybes

Soc’a -

Mėn it- 
aš ne-jokios nei a

. k id Aust inėje ar 
i. kaip sako moks- 
u laikraščiai, tokios 
aius panašios inąs-

< ai. ”,
Paimkime lietuvišką pievą ar

ba ganyklą. Ten visiems .gyvu
liams užtenka vietos. Kiaules,

1 Jfemgelu kaip Kolumbą, 
pastatė virtą kiaušiu] ant smai 
ląus galo. Panaši is’orija buvo 
Bįipte.

1816 metais Egipto valdovas 
Mohammed Ali paskelbė, kad 
kariuomenės vadu paskirs tą, ku- 

■ ris svgebės pąirmi obuolį, padė
tą ce-tttiFe didelio kUimo. jp nepa
lietus kojomis Kai jau da igelis 
didžiūnu bandė niekam nepavy 
ko į valdovo rūmus atėjo eiline 
plietįs ir paėnaėf tą obuolį- ne- j 
užmynęs kojomis kilimo. Jis jį 
graži:'! iš vieno krašto vyniojo i 
į ritinį, kol raūka pasiekė- valdo- i 
vo padėtą obuolį.,

Pasikalbėjimas 
Naiki: 
su Tėvui?*

u netęs pio mgos būtybes, as pru- 
ies.u«u. Protestuoju 'ir prote r- < 
ur isiu. Kol man nebus Įrodyt s, 
ką; iš tikrųjų, žemėje reikėtų va- 
iijfiti mąstančia būtybe protin-1 
ga u ką tekia neprotinga.

Aš galvoju taip. Paimsim, pa- 
vVzdživi bei kokią gyvybę ir, 
paaag.inėrim, ar ji padaras ntąs- 
tantis protingas ar neprotingas.

piadžių paimsim kokį gyvr.iį, 
kad ir nepamini Na. kad ir mū
sų girių vilką. Vilkas, kaip vi- 
sinis žinoma, t gyvulys laukinis, 
nuolat gyvena miške. Sotus — 
rainus, alkanąs -f plėšrus ir savo f 
alkiui numalšinti puola kiekvie-

gyvybę įp drasko. Bet prisi-1 
sotinęs vėl vąn-us ir to] drypso 
kur p.ikrūnioj, kol vėl išalksta, 
šis vilko gyyėnim.p dėsnis ne
prieštarauju /žmogaus logikai, 
vedinas, vilkas, pąjlaras mąstan
tis. protingas’
-Protingas!; .

Eisim toliau. Dabar paimsim 
bet koki r.«minĮ gyvuli, na, kad 
ų . mūsų atkli ar kai ve. Ne. Ge
riau panagi įliesim kalį iš mažes
niųjų individų sakysim, avį ar 
kiaulę, papras.ą mūsiškę kiau
lę. — bekciią. Čia jau bus kiek 
lUnkiau. bet pažiūrėsim. Abu pa
skirai k ėda, ir geria, kada alka- <31

ar ištroškę, vadinasi, būtų 
)Z.ip ir protingi, bet prisisotinęs-
kekona.- visomis keturiomis lipa į; 
iavi, snukiu verčia jovalą, per; 
•JSorą briaunas j-šyetiiną daržą, f 
iSiisa ir visur elgiasi, kaip beko
nas. Vadinasi, bekonas, padaras 
įSers mąstantis,: bet neprotingas . 
?£eprctlngas! Arris’, -visiem^ žino -j 
®a — bandos-gyvulys, •— kur 
i^ena. ten ir kites< šiaip ji ramu. Į 
Suki, švebr duodasi kerpama, į 
Čyli ir neprotestuoja piauni ina.» 
13?t pamėgink-tų ju vieną atskirti' 
Gio bū; io krd ir i auk-o ganyk-1 
IJįs. pri>ilaksty'i. patrūksi, bet 
ilntskirsi. Vadinasi, avis ne tik 
lod beprotė,’ bet. gi linia sakyt'.' 
vįsų bepročių atstovė’ 
—O tamstos žinote, kad nedaug 
ko neigiaaio mes galėtume p.a- 
,-5kyti apie mūsų sparnuočiu-.. 
’Ca. kad ir op’e vištas. Tiesa, ki
tąkart -akome apie vieną kitą 
niū-u gražiosios lyties atstovę, 
k.ad kvaila, kaip višta, bei už-i 
tat niekuomet nesakoma. kad 
višta, būtu kvaila, kaip tū'a mūši: * 
Ona ar Marijona. Na. o jau apie 
antis at žąsis tai ištisus tomus 
galima būtų prirašyti ir . is del- 
1<-> nieko tikro ne pasakyti, ar jos 
irą-rantirii padarai protingi ar 
n “protingi.

Visai 
po. ir 
♦ lamas, 
si gėrės 
:zmogus 
bet...! Be

karvės, ožkos, arkliai nebando’ 
praryt- vieni kitu, nors kažin J 
kaip .alkani būtų. O kaip gi su • 
kaikitriom diktatoriškom šaim 
taiptautiškoje tjanykloje, Dikta
toriška šalis nori suėsti kitas. į t, . .. _ .
iKM*s pati nebūdama alkana. * - 3^

Taigi jeigu žmogaus koja bū- — Kaip jūs susitvarkote su 
tų įkelta i kitas planetas, tai ir darbais turėėdamj taip maža dar 
ienai prasidėtų "apvalymai”! bininkų0 — klausia taiybinės 
trėmimai, persekiojimai ir nai
kinimai.

Viėnintt ie laimė, vienintelis 
išganymas la», kad žmogus, pa

ras 
ne

šalies turistas arnei'ikoną fartoc- 
rį. pripasakoję* jam visokių ne
būtų dalvkų ajiis Sov. Sijjungos 
komunistinį rojuj

— Puikiausia, — atsako farme- 
ris: — Prireikė kelis senus me 

daug tobulesnes, pro--džius ištraukti, užėjo tornado iri

riekęs Marsą ar Aušrinę, 
;en visai kitokias būtvbes

• ' • - -VL

,gu me 
tingesnes ir kilnesnes.- Gal ras
ten gerai Išsivysčiusius. padarus, 
panašius į mūsų bites, ar skruz
dės ar žmogiškus sparnuočius 
Gąl ten nuskridęs susidurs su mū 

išsvajotais angelais, su ku-
i iais susipažinę ir’ mes patys tap
sime verti ilgesniais Dievo padą- 
. ais. Kas žino, Kas žino? Ne
gi galimas daiktas, kad ir kituo
se- dangau- kūnuose, Kaip a tik
riniame Marse ar skaisčioje Au
šros žvaigždėje, kiniai mes rytą Į 
vakają meldžiamės ir nuo 
ries'šviesos aureolė.'
; r ra'-kū savo akių, taip

už mane tą darbą atliko.
— tai lalxii kiemu.
Paskui, i išrautus medžius tren 

kė perkūnas, padegė juos įr man 
nebereikėjo jų deginti. Stebuk
linga! O ka tamsta dabar dirbi?

' =' ‘ , ; U
— Dabar — Nieko. Laukiu.!* 

žemės < kebe j imo, kad išverstų iš 
kelmo bulves. Mums visada taip: 
tik surink, kasti niekada nerei-| 
kia. ' i

— Bepigu jums gyventi' Susi -1 
žavėjęs <Urbo patogumais tarei 
La rvbirūs turistas. I

į — Ar tu girdėjai, kaip prezi- 
Jdentas Reaganas kalbėjo Naujų

ku-l
negalime • 

pat
kaip ir mūsų purvinoje Žemėje Į
>k. rsįų žmogus žmogų, smaugtu 
oro: is brolį-- it vargi.." ir prabai;
ga. peru klius ir r-kųrvĮąs blaš
kytu protingą būtybę. Negali
ni:.s tai daiktas, negalimas.
visa tai prieštarauja begalinei jūsų patarnavimais. Todėl 

^saulių Kūrėjo išminčiai
Štai’ dėl ko aš ir protestuoju
įdėdamas

’ DSDfil

x (Dainom mptyvu)

Tūkstantis žaliukų pas mano dėdulį.
Kaip juos išvylioti, jeigu banke guli?

Kaip pragraužti reikia nedegamą spintą, 
0 knygelė banko skrynioj užrakinta.

Dolerių kai nėra, ir pana nemyli,
Kai sutinku sako: — P»rk automobilį.

Užtatai ir vaikštau ant galų pirštelių,
Kad nesutikčiau rik mergos ant kelio-

O nariai garbingi tremtinių draugijos.
(Jie nė jokios prizes pet sapne nebijo),

Pašnibždom šifruoja extra telegramą:
— Kiek gi tūkstantėlių tu davei už namą?

Kiek gi tūkstančių tu už Pontiaką?....
Aš klausau, o širdį kažkas rykštėm-plaka,.

Mokesči-u Tarnybai

Vienas mokesčiu tnekėtojas pa
tašė tokį laišką Internal Reve
nue Service įstaigai:

— Miela Mokesčių tarnyba!
nes Aš esu visiškai nepatenkinta-^ 

jus 
m formuoju prašydamas nu- 
t.’ark!i bet kokius man- pątarnu-

tvirtinajit. ką<L Aiiš-. vimus... " ’
rinėje ar Marse -gyvena tokios ■ 
pat ar bent i mus panašios mas- : 
te.nčios protingos būtybės.

'• A. Vienuolis i

•mokslą^ L 
pasjikyti tai. ką jūs žinote ir tai Į 
išreikšti jums nesuprantamais 

‘ žodžiais.

J[ių Metų dieną?
—Girdėjau, atsakė Maikis

— Ar tu girdėjai ir Gorbačio- • 
Į va?
K — Girdėjau.

— Ar tų supratai, ką prez.! 
Reaganas pasakė ir ką komunis-' 
<,ų partijos sekretorius pasakė? ,

— Girdęįau.
— Tai kuris buvo teshigesiiis?
— Aišku, kad abu buvo teisiu-. 

gi, — atsakė Maikis.
— Negaji būti dvi teisybės.! 

Teisybė yra. vvma. Jeigu būtų 
K-i teisybės, tai žmonės niekad ' 
nesusikalbėtų- Tu sakai, kad 

. prez. Reaganas gerai kalbėjo.
bet pripažįsti, kad ir Gorbačio- 

r /o kalba buvusi gera ir dar pii- 
: tėjai, kad iš savo pusės, Gorba- 
| ,-iovas buvo teisingas aš sakau. 
£ kąd Goi bariovas pertempė ir ne- 
į šlaikė taisyklių

Prezidentas Reaganas pradžio- 
e pas&kė. kad jis buvo krašto 

. gyventojų balsų dauguma išrink 
tas Arhe'ikbs prezidento parei- 
’Oifu. Gorbačiovas apie rinki- 

imus nemini, nė vienu žodžiu. 
! Gorbačiovai, gudrus, tai šio klau
simo nė vienu žodžiu nenair.inė- I . I
io. Jis suprato, ke.d prezidentas1 
pasakė tei-ybė,-© Gorbačiovas;

! šios teisybės neturėjo. Jis naga-; 
'ėjo kalbėti visos Rusijo- gyven-!

Į toju vardu. ]
— Kaip jis būtų g; įėjės kulbė- i 

kad daoarti-! 
-zra d.-i.iigiau |

• šunuedegiavo gąiiilgesniems. Jia 
ijų-! Liekad nereikalavo, kąd rusai tu

pėtų teisę balsuoti ir pareikšti 
■savo nuomonę.

Komunistai per 70 metų ati
minėjo Rusijos gyventojams tei
sę balsuoti. Seniai, kurie rinko 
Dūmos atstovus, iau išmirė, o 
jaunimas apie balsavimą nieko 
negirdėjo.

— Tuo tarpu Reagavus, primi
nęs rusams, kad JLs.bu.vo žmonių 
daugumos išrinktas, parodė la
bai gražiai sudėliotas nmuis. Jis 
pt imi nė rusams, kad amerikiečiai 
nori taikiai sugyventi šii rusais. 
Tai buvo didžiausią staigmena 
rusams. Jie yra pripratę prie 
maršalu, vedančių rusu kovas 
prieš vokiečius, turkus ir- afga- 
niečiu>, o amerikiečių iriai šalams 
nebuvo ka> veikti, nes amerikie
čiai taikiai su kaimynais gyven
dami yra turtingiausi, žmonės. 
Karu vesti jiems nereikia.. Due • 
nos jie turi, gražiai apsirer-ge ir 
gražiai atrodo. Gorbačiovas nuo 
didelių rūpesčių visai nuplikęs., 
prie televizijo-, o Reaganas gra
žiai apsirėdęs if dailiai susišuka
vęs — baigė Tėvas savo aiškini-
ma-

kas kita žmogus, ir v il
gei ia bet.kada, nežiūrė- 
ar j’> scftis. alkanas, pri- 
ai is'-'r^kes. • Vadinami, 
n da ;'rs nc:< mastanti'.

Nep?.ienkinttix pirkiniu

Nifcoras <atė o i darbą labai 
msirūpimrio. vargu prislėgto 
Hik ay vedu, i tai bndradaf- 
iai tuc. ’ u

s dūf.ia

Ir pradėjau verkti-kaip d’džiuiis vaikas;
Kodėl mano dėdė vis dar baisiai sveikas.

’-,z- j'- ;’s- ■- ' - .į -į -v’
.. _Kam tie tūkstančiai veltui tanke gulk

Ak, greičiau, .nuanrii, tu brangus dėduli; (i y

Modernėii Liuku džiunglėse 
t \ , j '

Misijonieriiis atėję pas raga
nių, smarkiai’ miršnuii savo btib- 
ną, ir pakiaiisė:’ ' L :

— Kc tu taip trukšmauji? •
— Mes neturime vandens, — 

paaiškino raganius.
— Tai tu metėsi, kad lietus 

ateitų? ’ , '
— Visai ne. Aš šaukiu vanden

tiekio mechaniką. -
* , * *

• Reklama Sacharoje

Išvažiuodamas iš Maroko šoš- 
tmės,’ vairii’Otajas pastebi Ach- 
meapr Bur. Achmedo benzino ko
lonėlę-sų užrašu. ‘‘Vienintelė beii 
žino kėįonelė Sacharoje. . Visos

■ ' - -x j ■ ■ } >: j~ •. —-- **■

» Ekdhcniija yra mokslas ’iš? 
leisti -pinigus be jokio Hialonu- 
mo- Š^cąpirircs ekspertą^, yrą 
it-muo; pakankamai gudras 
liem.v patafĮė bet ixirkyajlas, prą 
dėti '^e bizni.

• JjjVy yra 12 žmonių grupė, 
sprendžianti, kurio advokatas 
buvo geresnis.

• Lenktynių atklys paneša

,kkos> ktfrias jų? pamatysįtce. pa- 
keliui i— tik miražąt’R'KT

_ Kvi^į^Rtarinifls.

Du gi rdruotiai • s&isjgmčijp dėl 
to, ka galima vadint ikvailiu;

■— Kvailys, — j^salfe -vienas, 
’— tai toks, žmogos, ‘kuris išreiš
kia savo mintis" taifi, žad. ki tas 
jo nesuprastų. Ari tu ą., suprątai 
mane? ■-> '•

b . — Ne. — atsakė kitas. L ' * 'I- • ■ ’ ’ .■ . I

Dvi Panteros

: Skelbimų lentoje kabojbyieno 
Paryžiaus- teatw> afišų peklajhuo-

, jauti naują pje^ę '"Manor žmona 
t’- pantera”. ! r

Netruktu "toje ąftspję /ranka 
j Kažkas įrašė, "Mano -Kitaip, pat”, 
į. ' *..♦/. č3? r į
t- Modernių teikti

y .J Neaiškus tipelis 'kląięiiaį-$)ani- 
, šjutiniriko - dali nib karinę: / L 
f ~.Ktęk jums j^dąry t i
/šuolių iki sėkmingos’ iue^yino.pa- 
: baigos.’ ’. ‘ ’

— Visus šuolius ir vištj£ pra
timus, kuriuos reikalauja/prog- 
'•ames, — atsakė kareivis. <

daug Tūkstančių žmonių vienu 
bėgimu.

• Meilės yra didžiausias pa
sitenkinimas gyvenime visai be 
j noko - arba nesi;nokiant.

9 Pirk ir taupyk — skelbia 
reklamom, bet patirtis sako, kad 
išleisriamis pinigus nepraturtė
si, taip kaip būdamas girtu, ne- 
išsipagiriesi gerdamas

Ai'is Ir Vilkas

Avis stovėjo ant aukšto namo 
- smgo. Pro šaįį-bėga vilkas. Avis 
•?me visaiĮų.rf plūsti. Vilkas atsa
kė. > ’ A

z — Negalvok, kad tų esi labai 
narsi. Tai ne tu mane burnoji, 
o ši aukšta vieta, ant kurios tu 
t tori.

i visu rusų \7irdu 
.’till metu Rusijoje y 
ie rusų negu rusu.

— Bet prez. Reagana>
ėjo kaĮbėti visu amerikiečių var j;

nes amerikiečiai j<» neįgalio
je pasakyti tai, ką jis pasakė.

— Čia turi truputi locijos, — | 

pasakė Tėvas. Arne ikos gyven į 
toju dauguma jo n oi pareigoj u {

i

neaa-!

Į žinai sau. ko čia tau tuo reikalu 
.hLėti]) labni aidintis! — ramina ji .ii •*

<i raugai.
— Imant

•ei'ūs. be
1 oks. kad

L

atkreipė dėmrsi.
<va: ?b?. tau atsitiko. | 
>legia° — kiaasia ii

Hansenas vakar bn- 
g£re-. kad -ug, lv-»-

Sūnaus

re r
ta st

rratot čia 
aš...

Ir Tėvo Pakulį

— Žinele
taip n u:

jo ir, svambi
;..’c i rr?> ta centrine ccleži n ke
lio stoti.

- - N- i

Gėdyk 
y ui. — 
! i k d

— O
I w *>

kad;
- su

C>! Minus

nike. t.i ė b vas sū- 
a?nžiau> Eidamas 

n nemelavau.
I'lyderii me 
•> paklausi

krašto gveenloių dauguma ati
tarė savo balsą prez. Reagan ir, 

tikę prezidento 
kiti kandidatai, j 
vic

te> j:s labiau 
•a: eigoms. Uoga 
<iii kandi<lnt?.i 
'itis išstūmė 
>ai lengvai 
5anni nia r 

. no’-; *

is po kitoj 
o O'vzidcntas h ? 

Amšusi išstume 
davė savo balsus 
ji> gajėjo pasakyti

;n )ač?ovas kalbėjo visų j 
kurie nieko neišrin j 

.o. — pastebėjo Maikis- Į
— Kaip jis galė’o 

ti\.u, kad i i’saj nieko neįgn
:njo kalbėti jų vardu, jagv ru 
ai jau oeATik 70 metų netur 
eises balsuoti. lepino teismu J

l

. usu

kalbėti jų

• Jei pats kam nors duodi 
nurodymą, tai jį laikai patari 
nu. o jei iš kitų gauni — tai ki- 
iimosj į sveiimiis reikalus.

• Kovoje dėl lygiu teisiu ir 
noteru išlaisvinimo akcijoje pa
stebėta didelė prošvaistė: Ca’H- 
fornijos valstijoj San Francisco 
.nit s e dvi motery.-, priimtos 
šiukšlių išvežiotojomb - gar
bagewomen. Jc>5 gauna, kaip ir 
<vn ai. $9,90 per valandą.

• Suaugsiu laikomai, kai 
mistr.j-i augti didyn, o pradeda 
-torėti.

)uvo labai knr 
a. nes i;

nekas | :ie jo
am padėti. Kr

(K'galeirsi rara
> žmo
i -.ii™ ,

mth

® Ambasadorius yr;. sąžinių 
s asinifc. Įia-iustas į užsieni 
eluc'.i valstybės vardu.

k-u/ kl<S visuomet dirba. 
:ri bJkn ateiti į žmonių Įtik-

iidie

n<rc
Got b
OHIVi

a sušaudyti ca 
i buvo suimtr 
<’e ajMk&ugor. 
gulėjo prieiti ii 
ninist-.i sušaudė

Taip j k
•Mf* ir vaikii*.

i ūsai šaudė visus, 
o savo balsą j>a 
ičiova> paskyu

ka,* bet Gromyk^ 
d nišai neturėtų 
Pats Gromvk a

ematas yra tas, kilri> 
>.-kvti ncmjlopiaiisitis 
\itiaiikĮiu būdu*

L’ r» įevcfr 
ii hicsktiio
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Aleksas Ambrozė prcgnur.aj savo ku jpąi ir kata 
ūkiškom' oiganizacijG.t».

5 i ki>. buvo Įsteigta 1911. 5
Organizatoriai: k'.iu. F. Kudir-- Į l

vo trumpai, jekio pėdsako nepa
liko.

1910 susiorganizavo Lietuvių 
Jaunime Ratelis, Town or Lake. 
Pradžią pcdar|: A. M. Foška.

ri (Tęsinys) ■’ 1

1008 irikūrė Dramątišk i> Rate- į 
lis, pastangomis B. Vargšo - Lau 
icvičiaus, J. Prutinsko, J, 3ąn- 
kmim V. Briedžio. E. Vaitekūno,' .... o .. . ,,o Q+ , T> All, ! Fr. MiMtis. St. MotKunas, ES. Strazde-. Prusinskaites, Alek-J .. „ „ ' . < w n. .. ... . ... : . ,. .! irts. F. K. StszyneckK, V. Bar.drav:c:u.es n kitu Per kėlioj . , ... i™-, . . •* T . ■ „ ". zvnskfc ir kiti.;Tikslas—dai.
1 Za metu ratelis buve Liet. So- ; •• . .... .. r. - .. . , . . + teatras ir pasiUYiksnnnia.tlis.u Sąjungos gintoje, o ve . . ... . anA, ‘ ’J, . . _ .. ’ atraše arti 300 nariu irn gyvavo laivui. Per ilgą savo ■
; vvavimo laiką — 1968 3% jis J

ė daug veikalų. Statydavo 
tik savo ratelio vardu, bet 

idindave socialistu kuopomis, 
s .Ipos draugijoms ib kitokiom-.; 
c: ganizacijoms, Ratelio režiric ' 
rai buvę B. Vargšas, J. Sankū-, 
i.?.s B. Vaitekūnas, M. Dundu-Į 
i;:nė ir daug kitų. Veiklieji na 
■iri: J. Bu.ragas. V. Stasiūnas, T., narius,' inventoriam; už $150, iž- 
i’ jsk.Uskaitė - čėsnienė. A. Ryp.- 
kevičius. V. Pačkauskas, P. Pet
ravičiūtė - Miller, J. August, A.
J ūsas. J Ūktveris, J Markus, V J 
Navickaitė, Stkliutė - Keroešie- Į 
nė. L. 'Žilvičiūtė ir daug kitų.

Pnks'as, kun Pr Ju.<.

l
r-
s,

TU U :S

, statė vPinni Žingsniai ’. Vado'
ve M. Dundulienė. 1ĄJ3 va<lo\ i-

> vimą paėmė dramaturgas d i- 
gelio .veikalų autorius j. J. Zc p j

1911 statė “Živilę’’,su $193 
niiostcliil nariu padengto. Sta
tė “Lietuvaitę”, kuri davė $176 
pelno. Nuo 1910 iki 1922 trupė 

j vaidino 78 kartus, 1916 turėjo 35 :

; Dr. A. Rakauskas, M. Maceikai- 
tė. A. Rugienius ir A. B^ce\i- 
6u>. Pilnume susirinkime p ia- 
i :tšė 16 narių. Kuoya turėjo įval 
lių sekcijų: didino-, spoito — 
b :>o< lo. k epšinio, nmilio i ki
nio i. k: D r: mos sekcija iiuvcko 
daug naudingu dari v: suienge 
įvairių vakpn^ su vaidiii inais. 
kuriais visados oasitainavo kata- 
rkiškcnis Northside- 
mis.

36-ji kp Įs.kūi ė 1916.. ir ši kuo 
pa regis, buvo vcikl&usia. Jos 
dramos -ky ius vaidindavo re 
tik savo kuopoj, bet vaidinimas 
Yla apvažiavęs veik visas Č ka- 
gos ii apylinkė^ kolonijas, šiam 

v3 I. Sakalas.

draugijo-

(

bUVO, J, 1 KagCS U'-.l. VjL.U ep-. 
rinkime 1917 kilo sumanymas sta 

sekr.. A. J. Bierzvnski ižd. J. j didesnius veikalus. Tam b j
- - ’ — - " - iki * vo suorganizuota dramos sekcija,

j kuri \re;kė iki 1923. Pirmiausia; 
įstatė “Rudvilę”. Režisavo J. Bal- . 
Iris. Jis ilgiausiai ir vadovavo, j 

^rupe Ji veikė : va. To\yn of Lake, Klubo tikslas Į pamatyta Kei>buih ii \al
4. /* . - - - - -- Įdovo Sūnus” Fight Theatre. Ta

sekcija įsteigus, suvaidinus du 
pirmus veikalus ir likus pe]no> ■

de $186,36. Vąldyb
Grakauskas pirm.. A. J. Kareiva ;

*

• IF

i
,A

J. Zolp režisierius. Gyvavo 
L922. '

1910. 12. 9 Įsikūrė Lietuvišk;
1907 H. Mockūs turėjo suorga- i ris Teatrališkasis Klubas Lietu- j

Prof. Roemeris

r:zaves teatro g x .
trumpai. * ~ suburti jaunimą vaidinti Jie-

1913 B. Vargšas suorganizavo ’ tdvią kalba, kad būtu galiua pa 
teatro rėmėju grupę, pavadinęs ; žadinti lietuvius iš tautinio mie-, 
ia Veidrodžio Bendrove. Ši bend go. Sekančiais metais suruošė 8 j kiI° sumanymas isteiga :tien ' J 
l ovė laido teatro reikalams skįrtąj pamatymus Čikagoj ir apylinkė-1 ledą, is_ _kut’°. 
niėnesirli žurnalą Veidrodi. Išė-■> se. 19T2 turėjo /3.narius jr -5200 
-o 4 numeriat Vairas 1914. 5; ižde. Valdyba:' St Anukanskas
; r., apie Veidrodį rašė: į'prėz., J. j. Pelekas >ekr„ P. Zu- dijuoti dramą. Gavo progą: A.

■ . -- . . ^dičkis >iĄi. Gyvavo iki 1937. Pas-
■riYrherikdje, Čikagoje pradėjo pirmininkas buvo j. Chi-

e-iti ‘ Veidrodis ,.inanesięis f ^eky. E. Įyaukeyičienė.
ruotas žurnalas, pašvęstas įsikūrė'Lietuvių Scenos
i r 'scenos- reikalams: Pa^ro^ė P’i-’ t^letįju' Ratelis Rosefande. 
mas numeris. rReda^tornwni fa- H.į$i2.į^kūrė Liet. Muz., - Dra- 
iriū eį-. Vardas. Musu;- sąeno§y^tjn^a Draugystė Kanklės. B. j 
daiie jau sirsjlaukė sau antro oi-ri?j;ay1jngausj<&s pįj'ru., M. Rolevi-| 
gano,'šalia.- seniau einančio Vii-Į r - - - — •*
niuje. “Teatro”. Tik Amerikoje Į mętij.
leidžiamasis daug kuo skirėsji j igi^O veikė"Dramos ir Dai
nuo vilniškio. Teatras yra tik Draugijos šviesa, 
periodinis leidinys, kuriame yra'" '

■ ic-
. uenos mėgėjams toliau la- 
s teatro mene, artistus stu-

muje.
ciūfe ir J.Pajauskas sekr. Veikė] mo'

spausdinami origįnaliniai ir vers" ^YČIŲ TEATRO
t i veikalai,''skiriami scenoje vai-į • * VEIKLA.
(tinti, o ^Voįdrodis”. kiek galima| -Kataliku, centrui vadovavo 
numatyti iš pirmojo numerio, j^augiaušia’ Lietuvos Vyčių orga- 
žoda rūpintis ne tiek tinkamais; yg^cija. Kalėtas Vyčių kp. Čika

goje Tūrėjo dramos sekcijas, ir 
- jns<dažniausiai' vaidindavo baž

nytinėse svetainėse;.. Didžiausia 
kas r. •’ y eiki? /..buvp. Jnuo ;iki 192?.

k 35-ji- Vyčių r915 jkūrė dra-

vaidinti veikalais,-kiek teatro te- 
crija, ■vaidinimo r. taisyklėmis ir 
k ritikaL Trumpai’ sakant, jis ke
tina ■ rūpintis: nė tiek^auo 
vaplinti.'.kĮėk^Iib,kjįĮRy^Minti

190^.. 1.; ?4•įsikūrėJpr;. V: Ku-.j' ^jQ^. Jskyhįtą.yRežjsąvp riKudipka,' 
dirkos - •; .::,Ee^Wfiškas y ‘ .
Tow’ri .or'Lakė j.lT 24-jp ^yęjų -kp.^WestsyjEje tu-
irinkų sksTHL; Jis vykSr

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 1940-1941 M.

Geldgaudaitė, 16 kp., O. Janu-j 
šauskaitė. P. Sriubas, J. ViHma j 
]r J. Balsis. Apskritis tam skyrė
Lš iždo keletą šimtų dolerių. ; Spausdiname

Devinto L. Vyčių seimo metu,, gijaus teisininko darką, kad pla- 
*921. 7, Aj)s. Dramos Sk. statė tesni Amerikos lietuvių sluoks- 
“Kornevilio Varpus '. Į veiklos I niaj sU ,lIC susipažintų, 
galą. 1927 bYyo atgaivintas dra-. / m, pecp

ratelis, vade vau j amas L p"' ‘ s j
Sakalo. Buvo pastatytą lengves- j Daug atskirų ..įn^a^ojimų ir 
nių veikalų. Vėliau ratelis pairo. ! aprašymų apie bo!*ėvikinę Lie- 
Dramos skyrius buvo sujungtas j į^vos okupaciją esame girdėję

; ar skaitę. Bet tai tik 
vaizdeliai iš atskiru

su L. Vyčių Dainos choru.
L. Vyčių teatro veiklos liki-> 

nias panašus i Čikagos lietuvių 
vaidinimo likimą bendrai.

(Bus daugiau)

Prof. Mykolas Roemeris buvo ičių. Teisinė sritis, bo^šavikmė 
gilesnis'ir padoresnis Lietuvos 1 teisinė tik-ovė išsamiau nebuvo 
uc^minkas. Jis išauklėjo tris Lie-1 aprašyta. ir tai buvo didelė spr.a- 
iuvos teisininku kartas. Jis para- ga kurios vaizdais iš kitų gyve- 
šė rias minus apie teisinę Lietu- nimo sričui nebuvo galima iš 
vos padėti. Pasilikdamas Lietu- taisyti, 
voj. jis negalėjo šių samprotavi
mų pasirašyti vardu ir pavarde.

X. Y. inicialais, 
u ž > i t n i n išvežta

PAUKŠČIU AMŽIUS

• Nustatyta, kad vieversėlis 
Vena 13 metų, žvirblis .— 14 me-. ras - 
tų. kanarėlė — 20 metų, šarka
2 J metus. gegiitė-Tr gulbe •— po j :00 metų.

_ r-

,T^toiispetid;;Vln63M>c(toorPJ Tcętfko, V. Sttaiet

Še&į&k įtriiperiial ’ bei ’ ttndijos, fflttstraotds /juotrankomlr t 
K. Čiurlionio. M. Sfleikio, V. Kašubo*, A. RūHtelė* ir A. Vafli

•Q DAINŲ ŠVENTUS LAUKUOSE, poetė*, njytojoi tr U* 
gjilf Šokią pirmūnės /uorės Vaičiūnienė atsiminimai apie žabr- 
žventef bei Ją Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedalnnojVz 
Hems, gėrintis autorės puikiu Viliumi ir surinktais dū€ttn*rhnf 

cžkuliaiaia. Studija yra 151 pusL, kainuoja S3.

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYA'ENTMAS, Antano Rūke apra* 
tiy luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne *tu«» 
gyvenimo bruožą aprašymo, bet tiksli to laikotarpio buitie# Mt« 
ra tūrinė »tudija, auskirrtyta aklrsneliaia. Ta 205 puslaplą tnyi'

• LEETUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tamo-Tamalaa*. 
&unUi valyta rtudija aoie Rytprflriua, remiantis Pakalni 
LabgnvM aprtričią duomenimis ApraiymaJ Jdomfta klekvlam.- 
detuTiol. Leidinys WurtruotM auotraakoail* pabaigoj* dnodan.. 
titovardUu pa vadinimai »It ją rertinfai | roklečlą kalbą. Lab» 
ian<ngoje Š3I puat knygoje rra Ryt>rO»tij I«m4layia. Kaina •r

• KA.LATTMn^ LtMB n?žvrnjo< ^tronėMe Ortataftėe an 
mtnhnU tr mintys a pi* tameub ir rietas h«pxtk Uetnvoje tr pi 
mataiali bolievTką okupacijos met&li. Knyga turi *34 pua!*ni>

» JULIUS JANONIS, poeto ti rtroHudonierlux, narapm 
<«ą b> klaidingai interpretuojamas gyvenime ir ĮKilitikoJe; tik » 
tnrglo Jalinsko knygoje iple Juliaus Janonio gyvenimą Ir 
dj|. Dabar būtą JI galima pavadinti kovotoju ui fauogauj td>« 
JAyf* ya didelio formato, 265 puaUpif, tatntjoj* M.

Nuo 1929 m. rugsėjo mėli, 
per 1929 • 1940 melų žiemą ir | 

. 1340 mot ii vvko ir plėtėsi ant-: 
| rasis pasaulinis karas. Siam k 
i rui prasidėjo- iškarto tikrais jo 
! pobūdi- ne vijoms buvo aiški -. 
1 )š karto daugelis neįtraukiu tie

siog i tą karą Europos valstybių 
valdančiųjų asmenų ouvo linkę 

; taikyti karą papm<tu partikulia
riniu karu tarp keliu karraujaa- 
Jų valstybių ir pasikeitė esan
čios neutralios. Jų tarpe b»»vo ir 
1 ietuvos Respublika, šių valsty
bių vedev: njamie’i ncpa4eh( 
likro vokiečiu naciškai — ideolo
ginio ir sovietinio konflikto, is
toriškai brer.dusio Europoje ir 
sutcik’i-io tam karui ypatingo, ne 
vietinio ir ne partikuliarinio, be* 
visuotinio Europos ii pasauli* io

Į karo pobūdžio. Tiktai dramai E 
i ki šio baisai’s karo įvykiai ryš- 
i kiai įrodė jo tikrąjį pobūdį ir 
galutinai paliudijo mažų n vidu
tinių izoliuotų Europos valstybių 
neutraliteto legendą: jos tano 
žaislu galingųjų karo veiksnių 
lankose. Iš vienos pusės buvo 
senoji klasikinė anglo-sak^ų de
mokratija, iš antros — baisus, 
įnirtį bei naikinimą nesąs vokie
čių rudasis nacizmas, italų — 
fašizmas ir iš trečiosios — tai 
komunistinis Eurazijos pasaulis 
—sovietai.

Tarp šių trijų veiksniu kilnia
me Europos ir pasaulio kare ne 
buvo vietos jokiam neutralumi i. 
Anksčiau ar vėliau, šiaip ar taip, 
visi Europoje turėję vieną ar 

Jkitą poziciją, arba būti perblokš
ti ir prieš savo nusistatymą vie^-ų 
antru ar trečių sunaudoti š:ų Į 
veiksnių kovos rtikalams. Pasa 
vus neutralitetas buvo perblokš-

; tas, sumindžiotas, paniekintas.
Jau pačioje pradžioje sovie-

Lietuvos Teisisinkų Tremti
nių Draugija yra laiminga, galė
dama pateikti skaitytojui šį vei- 
kalą, kaip objektyviai išbaigtą

• lietuvių tautos teisinio gyvenimo 
H ra gedi jos pirmosios bolševikines 
okupacijos metu paveikslą.

Šio veikalo autoriaus tikro-ios 
pavardės, deja, šiuo metu, dėl

j mums visiems suprantamų prie-1 
J žasčių, skelbti negalime, tačiau 
pats veikalas kalba už save ir ro-

mazyciai do, kokios autoritetingos auto- 
gy\^enimo , rįaiJS asmenybės esama.

j Išleisdami šį veikalą, tikime, 
i 24 metus, naminė višta —'30 t?l° būdu prisidėsime prie 
Į metų, balandis — 35 metus, ger-1 kovos už Lietuvos laisvę, o kiek- j 
i vė —-40'metu, naminė antis —Į vienas skaitytojas, įsigydamas šią i 
• 41 metus, apuokas — 53 metus j knygelę, sudarys mums palan -ja 

?,y- Į naminė žąsis — 65 metus, gar.d-' kias sąlygas išleisti šį veikalą, angj į 
—s -- 70 metų laukinė žąsis --'JU ir vokiečių kalbonrs ir pask-’ j 

— ; 80 metų, papūga ir sakalas. — po . leisti jį kitų tautų tarpe* 
šia proga dėkojame . visiems.

kurie savo darbu prisidėjo prie 
_ šio veikalo išleidimo, o ypač Liet.

i Tremt. Bendruomenės Vyr. Ko

į

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 Wi 71st St., Chicago, HL

W • StTESTINGAl IŠPILDOMI RECEPTAI ( • EANNIE MAY S.-VL-
S ’ DUKYNAi • KOSMETIKOS REIKMENYS

■ Atdsra šiokiadieniais nuo

g. Apylinkės Komitetui, parėmu- j
Is1siems leidėją pinigais. ■

Lietuvos TefrinznJcų Tremt’ntti
Draugijos Centro Valdyba

Augsburgas. 1.949. L 15. -iO O ’
*

■ STORINĖ LIETUVOS SOVIE
TIZACIJOS APŽVALGA

t;.m> p.\\\ko atitinkamu 
•paudimu įtraukti Pabalti 
tyh's, ;u tarpe ir L ietuv' 
vo Įtakos, per lai ir į sa' 
tiko** orbitą. Kaip žirni! 
būdu sovietai. 1939 metai 
piūčio mėn. 23 susitarė 
kiečiais pasyviai laikvtis t 
m kare, pasidalino įtak. 
•omis Pabaltijyje ir ryt- 
kijoje. Vciia-i. b.einant 
tijes - Lenkijos karui. S' 
vykdydami minėtą susi 
užėmė plačias Le^ki'os E 
likos lytu provincijas - 
rų Gudiją n Vakarti Ukra 

(Bus daugiai)

KAIP GERIA VOKIE

eco* -. i

u vo- 
u a

k ii, 
r na.
< b-

Vakaru Vokietijos sv ’ 
mini-terio pranešimu, Ve 
j e labsi plinta girtuokli 
Fvz. Hamburge kas tree ; 
kyklinio amžiaus berniuk 
14 m.) jau yra pastovus s 
jis. Bavarijoje 
metu amžiaus

8T vaik 
reguliari?

i uok-
12 14

suaugusit ų pė- 
met' >

žym:

Vaikai seka 
domis. Praėjusiais 
kietijeje pragerta 
einu, necu išleista
bai ir beveik tiek pat. ki' ; 
katos ir socialinio aprf ’ 
reikalams. Penki proven' 
krašto pajamų išleidžinm

; haliniams gėrimams.

Krašte skaitoma 9C0 OC 
gvdomu alkoholiku. 750.'; 
njškų girtuoklių ir apie ■ 
jonai stovinčių ant ribos -.

Vokietijos medicinos i’ 
lines apsaugos specialiste 
iėgia surasti priežasties 
jauni žmonės taip staiga 
girtuokliauti.

dail- 
•ny- 
<vei-' 
rimo 
visu 
^ko

r epa- 
vhro- 
mi]i-

socia-
nepa-
J-adėl

*

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKc . 
yra seniausia, didžiausia it turtingiausiu lietuviu fratpmę . 
organizacija, lietuviams istik-mai tarnaujanti jau per 9*7 me_-

SLA — atlieka kfiliurinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie 
. darbus dirba.

SLA išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo, nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja Uk savišalpos pagrindu.

Y Kiekvienas, lietuvis ir lietuvių draugas gali

SLA—apdraudžia ir Taupomąja ęndrauda
• - Insurance,, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančias 

Siksto joymokslo

Endearment

j ų gyvenimo pradžiai.

SLA — vsikus- arxtaaudžta piria terminuota apdrauda: už 
J • \ ■ $1JX)O apdraudos sumą temoka tik $3,00 metama

—► vaikus- apdraudžū
■$ljX10 apdraudos

Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
Ii* - Joms TT>w*l*i nasijlbės j; SLA įsirašyti.

' ?„GaBfe kreiĮrtis it tiekiai i SLA Centrą: 

LITHUANIAN- ALLIANCE,OF AMERICA 
; ^XW:;3ttK St, New Yora, N.Y. 10061

.Tel. (212) 563-2210

r

c 
For constipation relief tomorrow j

> reachforEX’LAXtonight. <
Ex-Lax helps restore your system’s own natural 

rhythm overright. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder!>
Read label and follcr» 
directions.
C Ex-Lax Inc.. !9S2

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai vak,
D. XTJHLMAN, B.S., Registruotaj

Tel. 476-2206

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Dt. Kario Grtntam, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
(D tomo __________________ —__________________  >10.00

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
n dalis, 229 psl.____________________________ ______

3. Miko Sfleikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _

4. Janinos Narfinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. 

0. J. Venclova, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

14.00

F2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago TJ. 6O6OS dąs- 
čekj tr pridfikN rfcn^ dolerj pere-luntimo

I *

60 metų studijavęs, kaip

ri PRAEITIES ŪKANU

#8j-aAp 700 ousJHpiu knvcra, kurion nudėjo vwka, kaa bet karta h 
*et kur bet kuria kalba buvo parašyta, apia T.tažnva, lieVjvn*> 
ir lietuviu kalbu. Jia mokėfrt kartu su knn. 'aunium Ir prof K 
Būga pas geriauftua šimtmečio pradžios kalbininkus. padarė 
lietuviu kalba liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliu* vertimuf 

h* patarė mums toliau atudbaotL

Of Kbrs rtrieUaL

v

i Šešt. — Pirm., Sat. M on A. .IžTrraary 12 — 13. 19?*

ar.drav:c:u.es
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i Ū^di^ųšta bet kokis iusiiekimas jūromis ar ...... o , ■ *. - r . -.

Prekyba ir bet koks patarnavimas Libijai 
drausta^ ' Y ;

4. Pinigų ąr bęt'kokių vertybių persiuntimas į 
biją, uždraustą/

At ef Jenuery 1, M80 
Subscription RMec

C 'cato $46-06 per year, $24.00 per 
_xx . lonihs, $U.0U per 3 jbobUm. it 
other USA localities M®JX) per year, 

00 per six bkmiUu, $1XUO per 
Jiree months. Cauda $KŪJU per year; 
-trier countries $46-00 uer year.

25 cents per copy

swtaaa ——-——  — K8-00 
putei aoetQ 0*00

oru Bugsę'o-16 A- ivykusiijnp 'V’L-
1Kb Taryboj; pę>ėdyję j atsįova- 

už ' vau VLIKo pirnunįoką- Ta pb?- 
į ga biiv.ju sŲsitikės tu naujuoju 
! Lietuvių Teisėms Ginti Fondo 

Xa- pTrmln|nkii Q,-Lazausku, ĮC.Būr 
. » ; ba; ar.-V{. ^iiraičitr ir.kt-, apta-

5. Uždrausta amerikiečiams įvažiuoti, ’įplaukti arba R-niė Foiulo ir Komiteto ateities
įskristi į Libija, - p-eikibs gąpmybcs iVpapiidymi

a nuA-ixZc - r- ij • - t-v— ----- x KonfiTėtoIr Fondo Valdybos hau-6. Prezideųtas jsake įšaldyti visas Libijs pųvgų at- •
asrgas, auksą ir kitokias vertybes, laikomas Amerikos Lffi. >-palio m^tr 12U3 d.d Wa-

i rifm'jtoriė, ivykusKiiuc BALPO. 
Vyrauja |šitikinimas, kad šis prezidento Reagano jūbftiejhMame seime dalyvavo

:iVLtKo piiuh. dr- K. Bobelis, ri

dą”, kuris bus priverstas pat išskubėti iš Libijos dfba '
eiti j teismą u? pagrindinių krast gyventojų teisių me- fi. dalyvitfe ytp.
kinimą. Jis tyčiojasi iš krarto gyventojų ir atsakingų Ko vardu. '*
pąengūnų. Jis bus priverstas aiškintis teismui už pąsi-

Noe sausio pirmos dtonos 
Dionraėžfa kelneri

Chicafioje ir prienueečiuoa*:

metams __  - . - . _
pusei metu ______________ z—
trims mėnesiams -

vienam mžnasiur ■ • -, :
Kitose JAV vietose:

sekmadieni 
tadientak

$45.06
ČADO
$15-00

Bmtro-
Chicago

Orderiu karta aa dtakysm.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, fakyras sefcsiadfaihM.

nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet. SedMfitahaM — Od

SVEIKINAME PREZ. REAGANĄ Už SANKCIJAS 
PRIEŠ MAASKV0S AGENTĄ GHADAFĮ

Naujienos sveikina prezidentą- Ronald Reaganą, an
tradienio vakare paskelbusį ekonominės snkcijas prieš 
pulkininko Mahameto Chadafi valdomą Libiją!

įdūiiis atrodo, kad visos syabbesnės lietuvių organi
zacijos turėtų pasiųsta pfežidėntm .sveikinimo telėgra; 
]iIas^ivbd?i^|fe|^Mz drąsą paskelbti CĮiadąfiiv įšaldomai 
Libijai ekonomines sąnkėras. ■ KSib^-in Į^iribM -lietuvių 
draugijos,, kurioms; rūįįi &|Sų -pavergtos Lietuvos laisve-, 
galėtų pasiųsti prėzl'd'eiitui sveikinimo laiškus ir pasiža
dėtų remti visas reįkalingas pffeirionėš sankcijoms vyk
dyti prieš teroro veiksmus Pie.ttį Europoj e ir kitose vie
tose. Chadafi ruošė teroro .veiksmus net Amerikoje, bet 
reikia turėti vilties, .'kad jam nepavyks. Yra pagrindo 
manyti, kad patys Libijos gyventojai suvaldys diktato
rių, kuris išnaudoja Libijos -gyventojus' ir be pasigaili 
jimo sėja terorą pačios Libijos gyventojų tarpe ir pas Li
bijos kaimynus- Vienu metu jis buvo įsiveržęs Į Egiptą, 
prieš 3 metus buvo pasiruošęs’ pavergti Čadą ir keliais 
atvejais grasino Tuiiisijai ir buvo beplanuojąs įsiveržti
į Sudaną. .

Kas yra tas Chadafi? Ir kodėl turime sveikinti pre
zidentą už drąsą paskelbti sankcijas prieš jo - valdomą
Libiją? .... ■

Libija turi ilgą ir įdomią istoriją. Šį Viduržemio jū
ros pakaraštį valdė finikiečiai, kartaginiečiai, graikai, 
romėnai ir turkai. Buvo laikai, kada ispanai užėmė Pie
tų Italiją ir paėmė Pietų Graikijos salas, kai rašytojas 
Cervantes pateko į arabų nelaisvę ir buvo nuvežtas į da
bartinės Libijos pakraščius įvairiems belaisvio darbams. 
Jis porą kartų buvo besiruošiąs bėgti iš Cvetinos ir Bre- 
gos pakraščių, bet arabų buv sučiuptas ir vėl grąžintas | 
prie darbų- Sirtes ir C-irenaukos pakraščiuose, bėšislap- j 
stant nuo arabų, jam kilo mintis “Don Kichotą” parašy- |
ti. Jis priėjo įitikinimo, kad Don Kichotas be Sančio

Pan?oi nčlmėnomaš- L •; : . f L
> Biet tai praeitis- Mūsų kikais Libiją valdė karalius • sų Libija", 

Idris, Jis buvę Cirėnaūkds e^iras, bet Libijoje jis buvo 
Idris i-sis. Jis Litnją užregistravo Jūhgtinėsė Tautose 
1949 metais, o 1951 metiį Sausio 1 d. Libija buvo paskelb
ta nepriklausoma valstybe. Atsipalaidavusioje nuo enpro, 
Mahometas Chadafi buvo Libijos kariuomenės pul
kininkas-

Pulkininko titulas jo netenkino, jis, susitaręs su ke
liais karininkais, o’ jaunesniems tiesiog įsakęs versti ka
ralių Idrisą I-jį. 1969 metų rugpiūeio pabaigoje pulk- 
Chadafi paskelbė Libiją arabų. respublika; o valstybės 
vadu paskelbtas pulk. Mahometas Chadafi. 1977 metais paskelbtos Sankcijos paveiks Libijos “Revoliucijos va 
tas pats Chadafi paskelbė Socialistinę Libijos Liaudies 
resbupliką. Tuo metu Chadafi jau susirišo su Maskvos 
agentais. Rusai buvo išvyti iš Egipto,- bet Chadafi leido 
jiems įrengti savo bazę Libijoje. Rusai buvo besirengią 
per Libiją ir Sudaną prasiskinti kėlią į Persijos įlanką, 
bet jiems nepavyko. Egipto ir Amerikos lėktuvai sunai
kino visus sovietų lėktuvus; turėjusius praskinti kelią Į rojuje susimu y u tuma pa<iens, moki# uuvv su-1 - -j •. ^..j.
petmę Arabų pusiausaho dili; > sidanusi Pakistane’- žinoma, jeigu rusai kartais, nutar-1 biavamh if xu darba bei tfasišven-:

Prieš 3 metus grupė Libijs karių užpuolė “valstybės tų mokėti doleriais už amerikiečių neišvežtus dėgahis-.! timą Lietuvds laisvinimo kovo- 
vado luinus” ir gėto'kai apšaudė pačius rūmus ir nušo- Bet visi žino, kad rusai sutiktų priimti Libijos pagamĮn-ljė. pakabčiau visus dalyvauti 
vė ten rastus valdovus; bet Chadafi išliko gyvas. Kamba- fūs dėgahis, bet visi žino, kad rusai nepajėgtų tųp dega.-! IyyŠsUnčwrh> VLIKo seime Bė
riuko; kuriame Chadafi slapstėsi, kariai riębėšurado- įu's ihokėti- Rusai nepajėgia mokėti Angolai Ųz r^ištąCir 6-8 d.d.
Išsinėręs Chadafi’pradėjo įsibrovusius karįųš; šaudyti: Į degelųs. Jie sąmoningai periėido. aiherkieėiams^ pį^ktl ■<. l^kričĮconeix ■ 3 <t.. 
Chadafi- laimingaiųišįikbįgyvas' ir daugiau k^Mkbmybės: degalus iš Angoloj esančių' dbgąltįi.Versriiių. RūsąrjątVežaį ■Grinas’-pa
imti jis nenorėjo. Pasibaigus vado titului, Chadafi “su- '■ tankus, šovinius ir dali maisto Kirbos kareiviams"Ogb-vr'*• 
seno . Jokios valstybes pozicijos Jis jau nenorėjo. Jis pa- loję, bet jie. nepajėgia aprūpinti visų..Tą pati gajjmtpar -r' 
skyrė kitą-kari; valstybės priešakin, o pats,-parivadino - sakyti apie Mozambiką ir kitus .Rytų Afrikos i^įjtuš. Baltijos f ripūjioio 'eigą Ko-
“Revoliucijos- vadu” ■ Jis jokios atsakomybės ’ • hebėtūfi,; JM ne .ik jcŪĮ|įą,’ ' ėt pataria pavergtiems kraštąįpsjmipjpc-nhagojė 
bet' -kiekvienas' Libijos pareiguhas privalo - Chądafioi ĘC' ' 1 ' ‘ J
klausytu ■' - , ■ u

-Šiandien Romon ir. Vienon rinktus, teroritus Cha
dafi vadina “garbingais kovotojais”,- bet jokios - atsako
mybės už tai Chadafiui nekrenta. Niekas nėgąli jo ąt- 
■itsakomybėn traukti) neš kraštą vąidot.jČhaįįafio pąskir- 
tižitmės- i ' u •'*: ' ’‘ '' -t

Pfėz- Re^gaiias, žiiicdaįmaš dąbartihę beisinę padėt- 
į., socialistinėje ;Libijos rėspubfikcįė,-^paskelbė?: sankcijas’ 
prieš Chadafio patvarkymus ir valstybės priešakyje Što- 
2ineių žmorįių atsakomybę. k-T • i : ' 4 ‘ '

.Libijoje.yra 4 milijonai gyVehtbjų. 590,^0-gyvena 
Tripolyje, b-kiti yra išsiskirstę po kitus krašto, centras. 
Daugelis gyVeha oazėse.. ... k . , •

Turint galvoje Amerikos aliejaus bendroves,- ameri-- 
kiečiai, kiekvieną metą perka Libijoje prekių, 4^:$500 mi
lijonų doleritį- Vokietija perka maždaug už pusantro bi
lijone doL .Bėt vokiečiai tuojau sušuko, kad jie hegaii im
tis sahk'cij^Įfrieš Libiją, neš Libijos aliėjtg,.' Vpkiėciams 
labai sfarŠiiš’. - - • . .. - - b

Prez. Reaganasįvieniems ir antriems tarė, kad sank
cijos ne: prieš Libiją, bet prieš Chadafi, ‘kuris Bando su
naikinti Libiją ir iš Įdomaus Viduržemim jūros pakraš
čio nori padaryti sovietinę koloniją. •

Milijono ar dvijų milijonų prekybos’ Libijos arabai 
gali ir nepastebėti bet kai Amerika sustabdo $500 milijo
nų prekybą; tai turi atsiliepti kiekvienoje Libijos šeimo
je; Prezidentas iš anksto pasirūpino, kad kiekvienas Li
bijos arabas žinotų, kad prekyba sustojo dėl Chadafio, b 
ne dėl amerikiečių- Jeigu Libijos vyriausybė, kariuome
nė ir gyventojai atsikrato Chadafio, tai prekyba tuojau 
vėl eis tais pačiais keliais, kaip ėjo iki šio meto- Prezi 
dentas uždraudė:

1- pirkti bet kokias prekes iš Libijos ir uždrausta 
parduoti Libijai,

bankuose Libijos vardu ar įvairiais paslėptais vaidais.

pąengūnų. Jis bus priverstas aiškintis teismui, už pąsi- Lapkričio mėli. d. dalyvavau 
traukimą iš “valstybės vado” pareigų ir įsakinėjimą pa- ALTo 45-me suvažiavuffe. tariau 
skirtiems pareigūnams. ^rih: “r’ K‘ ®°be’

Libijoje gali susidaryti tokia padėtis, kokia buvo su- į
skirtiems pareigūnams.

i sidariusi Pakistane- Žinoma, jeigu rusai kartais, mitai* i biavamą ir-

, pareiškiau 
bendiudar-

VLIK'O
i- 

ciar.ėpranešimą Cikagb*? lietuvių

.Įt-cp..^ LraC'tri Į 1 Jių: ir ’ubagauti. ' ; vf .. ■ Tyko: krtjyVaųti F -‘Ląisvosįos
' ■ Bet Taky'-yne su įdrra speciali būklė. Ten apygardų
viršininkai priėjo įsitikinimo, kad diktatoi’iaūs Z^iJulha-.£-arfcųya,^jono 
ko vesta ixilitika kraštui nenaudinga. Kariai susitarė ir | krięio'. i2-13 <Li' tbifeėęfeJ.’Atsi- 
nųtiirt .diktaiorraus nebeklaųsytfj Jiė- dūtara ė kjąušjdj j sveikinau į VLIK© n- -^Iitfiiriko 
prėhijero Jąiįęjpl kūriš yra pasiryžęs l^sti krašto'-įyven-Įvardu- ii- .pąreį^iiu.j4ųp^irdžią 
ioj^n's .gi’Įžti jūra demokratinės šaiitya'rkoš-. ^ahsrt^ą. tė ų
lėvizijoj mątėfkąip . miIžnųškbjė7^/i^ph^ačijoJ^ūvoJsl^ry,^^.-' '\
iškelti dem'oki-ątijoš .reikalaų'jaiitieji plakatai ir. ne Rufo I. Lspkri'cio.'tt: d. cįairi-^

' . „Ar^nMhos -.hailjai išrinktas prezident-Ms buvo' laidės 
karo teismui'spręsti suimtu pei’VęrsittiniiĮkij- bylas,- bėl 
leisjšnlšy ištisus'metus svarstęs bylą, prie jokio sprendi 
ino hėpi’įėjo. Teismas būtų galėjęs vįšuš šbĮmtųdsĮuš įs- 
tėįsįntį, bet kai jokio sprendimo nepaskėlbė tai visas rei
kalas buvo atiduotas ■ civiliniam įeismiit 0' sįs žyiftiaūsūuš 
nusikaitėiiūs pasodino kalejimhfi ’ki fniūifts. . JĮmi* tėkš 
teisti visą -eilę kitų karių,. Įšįvėltisių J pęiyėfsm|į kųns- J iMmthra?..''' 
nuvedė kraštą prie visiško bankroto! •- - * ' -

Tįsį supranta, kad Libijos ■ gyventojams teks ų^rešti 
svarbus klausimas,- bet Chadafib sauvalė bus gg^MĮytasr 
galas. Pirmą žingsnį žengė prez. Reaganas, b kkgs žings- į

š$je ir 
ietuviu

Uiė-?;’vŠk.'UTen€je< ’ tariau' syejkini- 
žPdį ir tfadekojati už VLIKo 

^yėifcfos dėmima. - ’
A Lapkričio 17 d. dalyvavau M t- 
žbsioį Lietuvos Akto' 'phšk'elb:- 
nyr> ‘slik.;ktfeS: j prnmfūėjfrne. Ta

nius turės žengti patys Libijos gyventojai.

VLIKO VICEFIRM. JOKŪBAITIS INFORMAVO 
AUSTRALIJOS LIETUVIUS

niunu Tarybos suvažiavime(Tęsinys) , niūnų Tarybos suvažiavime š.
.. „ •„ , . ... .. Į m. ievužės mėn. 21 d. Čikagoje
zio 2r-2^ d d. Čikagoje i ’Bala

Įvyko LŠST visuotinis dalinių 
atstovų suvažiavimas. VLIKo 
pirmininko dr- K- Bobelio pave-

ir ppsveiknau VLIKo valdybos 
vardu.

1985 m. birželio 15 dš atstova-
dimu ji -iLtovavau ii- tariau VL-1 vau pirm. dr. K. Bobelį VLIKo 
IKo vardu sveikinimo žodi.

Buvau nuvykęs ir dalyvavau VLIKo valdybos veiklos praiie- 
Lietuvcs Atgimimo Sąjūdžio Se Šimą.

Tarybos posėdyje ir patiekiau

rksct tik Prašų
. Li'etuvaje sparrsdhitaš žodis pri- 
įįėlie Luėtnvą iš carinės Rusijon 

: ėėrgijbi
j jį lapkričio 20 d. Vladas šoliū - 
{liks'VLiKp TartBos. ir- VLIKo 
į ’/ardu at^ršreikinb su a-a inž. 
Į Kaziii Oželiu-. I.. A. "S. garbės 
į Hafir; bei ont. VLlKi Tarybos 
atstovu ir visuomenininku ir pa
reiškė velionio našlei p. Evely- 

. nąi Oželienei nuoširdžią užuo
jautą.

Baigdamas noriu pareikšti pa 
dėką lietuvių spaudai organiza
cijoms ir radijo vedėjams, kui ie 
garsina ir remia VLIKo veiklą 
bei Tautos Fondą. Tik vieningai 
dirbdami atsiksime mūsų ti-cški- 
it1o _ Laisvos Ir Nepriklauso
mos Lietuvos!

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1818 — 1S85)

1

tau susitepti, be paliovos stebėti savo dėstytojų 
žaidimą- prasimanyti pats sau žaislų, taip pat ir 

. rielvartu. šii visa iš to išplaukiančia atsakomy
be.”

Polis laikosi nuošaly nuo kitų ir, būdamas 
nepaprastai jautrus, nelabai prie ko prisitaikan-

mistiškai nuteikia, bet taip pat ir dėl jo būdo bei 
elgsenos-

j Laibas, iš pažiūros dvejais metais jaunesnis,
1 Polis yra keistas mišmys trapumo ir koncetrūo- 
tos energijos, jis susikaupęs ir nerodo savo jaus
mų, niekad jam neištrūksta jokio švelnaus žodžio

ELDORADAS
Individas, — tai istorija, anot Le 

Danbko; taip, skirtinga isJorija, nuti
kusi skirtingam, kiaušinėliui- Mes esa
me “mes” pirmiausia todėl, kad gavome 
tam tikrą paveldėjimą gerridle. paskui 
tcdjl. kad patyrėme visas savo gyveni
mo aplinkybes.

(Tęsinys)
Pardavusi 1859 metų kovo- tnėriesį senelio 

Gijomo nekilnojamąjį turtą, Alma pereikėlia Į 
Paryžių, kur atidaro siuvyklą Šoše-d’Anteno 
gatvėje Nr. 33. •'

Polis betgi nevažiuoja su motina ' Į . Paryžių. 
J's tęsia toliau mokslą Orleano mažojoje seminari
joje — bažnytmėje viurinėjfe mokykloje’ir'gyve
na internate Vieno gydytojo -Resno Ženi Menje 
rūpinasi juo laisvadieniaK/-L. ■ .

Pi atideda niaurrš mėtai’. • ’ <.
Crau<„7‘ L ka- Lais. perdaug aistrin’gss drau- 

gVstęį' kk. V- .v * užrTarJrae'mterfetų pasaulyū', 
p -liui vijo " -i imas dalykas/J-Aš ten pripra-

tis, vis dėlto daro apie juos išvadas- “Man rodos, • 
! kaip tik tenai aš išmokau nuo pat jaunų dienų 
1 neapkęsti veidmainystės,, netikrų dorybių, įskuh- 
dinėjimų (semper tres), saugotis visa to, kas prie 

; šinga mano instinktams mano širdžiai ir mano 
protui.) (Visada trys, lot.)

i Vienišasis- Paauglys, besiklausantis tik savo 
. vidinių balsų; j's nekalbus, paniuręs, retai kadd 
nusijuokia; jo pilkai žalios, lyg aplink nematan-

. Č’os akys žvelgia su nepasitenkinimu.
Nežinia, gal būt jis paprašė motiną, kad lei

stų jam gyventi vėl arčiau jos. 1962 metais Aliną 
jį įstato į vieną pensioną Paryžiuje; Anferb gat
vėje. Gal rezultatai, kurių jis čid gauna, perdaug 
menki, ir 1964 metais j’s grįžta į Orleaną, kur 
dabar jau įstoja į kolegiją. -x

Tai bus jam paskutiniai mokslo metai. AU- 
nos sveikata nę per geriausia; dėl to nukenčia jr 

-. jos siuyėjoą!darbas;'-jai dabai norėtųsi, kad Polis 
".grejčiar pasirinktų kokią profesiją- Jo mokslas 
| brangiai kąittucją |i' ji bijo, kad netesės ilgai 
tempti tą naštų.,(fcjėigu j1' staiga numirtų; Alinai 

! neramu dėl sutusūs'ateities: Jai-neramu-ne vien- 
dėl to. kad Polio guunami pažymiai nelabai opti-;

net mbtihai, kuri sielojasi jo tariamuoju nejau
trumu. Kol ištarčiau “aš tave myliu”, man visi 
risi dantys išbarškėtų, Jisai apniukęs, įtaringas, 
hutojęs nuo visų, dažnai atžagarus. Alinos pa~ 
ŽĮstaimėji į jį nelabai žiūri. Jis maža kieno pelnė 
simpatijas ir pasjjustų tikrai apleistas, jei stai
ga netektų motinos.

Kai Alina jį paklausė, kilo jis norėų būti, Pp- 
aui savaime ištrūko žodis: jūreiviu. Kai jis žvel
gia į atlasą, dideli mėlyni jo plotai mirga tropr 
kų šviesa. Jis žinoma, nė valandėlės nepagalvoja 
apie jūreivio afnat^- Tapti j’ūreiviū jam reiškia 
iškeliauti; o iškeliauti — tai atgimti; i^irū^tį 
andpus laiko ir erdvės, ieškant prarasto vaikys
tės rtjaus-’ -į. ;

Alina, kaipgi? visos moterys, greit pasinęša 
į viltį — jai tuo] ateina Į galvą Karinė jūrų mo
kykla. Nors stiliaus pažymiai nelabai kokie, jau 
jįi'ėgi jį laivyno karininką., PpBs ją netrukyp nu 
vmM«-Jis taip apatiškai ruošiasi sunkiam mokyk- 
lo^.konkursui, jog ipokytojaųnutaria. kad never- 
ląriam nė šbti. Šiais 1865 metais jis, deja, pasie
kei r, amžiaus ribą; — 17 metų. — nustatytą kan
didatams. Jo'nieksiąs pasibaigė: jis dabar bus

----- ■ - - - — . — --- 
pilotenas — šturmanas, kursanas — ir prakti- 
kuosis, vienanie prekybos laive, hūttiatydamas, 
jei bus galima, tapti komercinio laivyno štur
manu.

Tuo nutarimu motina, matyt, ne per dau
giausia patenkitita; tiek, kad sumažės vienu rū
pesčiu. Vis labiau nerimaudama dėl savo sveika
tos, Alina, kad Jau taip atsisveikina su siuvykla. 
Ji apsigyvena prie kelio į Romenvilį, Aveniro 
kaime. įsitikinusi, kad mirs, vaikams dar nesu- 
iauktis pilhų metų, ji surašo testamentą. Jei čia 
ne tiek svarbu padalyti tarp Polio ir Mari tą tru
putį, kiek turi, - “Poliui atiduoti visus portre

tus ir kftygas; grandinėlę su laikrodžiu ir brelo- 
kūs, taip pat senelio žiedą su antspaudėliu”, — 
kiek nurodyti globėją; kurį jjemš parinko.

tasai globėjas — senų ląikų bičiulis Giusta- 
vas A$iza, kuris, kaip n- jo žmona, 'visada labai 
IrfriėjOsi Poliu' ir Main.. Arnzos turtingi- Jie pri
klauso Paryžiaus fįnrths'ri'inkų sferoms: Giusta- 
vąs -s vienos Jiržos niUkicVio Ratini akas; jo brolis
— bankininkė- '■?? - < .. •'

■'a v, (BUS daugiau) .

p.Ats Skaityk iR KiTUb eARĄGiNk''

SkAlTYtl’ blENRASlĮ -'NAŲjlElJCj" 0

n---------- .
- Pirm.. Sat M^mk. -Lmi '-i’-v' 42 — 1::. 19??6
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“Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽiOALYTĖ

Programos vedėja

2lien nuo pirmadienin iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro, 
sos laidos iš,WCEV stoties,4 

banga 1450 AK.
tirsaurg. Fla., 12:30 vai. p. p

113 stoties. 111 u AAi ua-.ga
2646 vV. 71st Street

Vokietijoj mirusioj
(Tęsinys)

nei

IMcago, Illinois 6vb29

Telrf. 778-5374

gruodžio 
2s?.einio kapinėse, dalyvati i 
apie 6G žmonių. Sudėti

i 189J balandžio 14

.. Ig41 su- šeima repą 
Vokietiją. Fahko 3 va 
,eitą Titiųaitlenę ir Ąl- 
:ši; gyv. Mąjjiz, bėi Ąr- 

.i:.ą Lipši? gyv. Huettenfelde, 
otelius . Staigius --■? Adon-ą 

.zėiuvoje ir Joną Kanadoje, dvi 
seseris — levą šeškienę Hambui>- 
ge bei Barborą Liepšienę JAV- 
bėse, ir kitas gausias gimines.

Edmundas Kaciucevičius, VL- 
B Romuvos apylinkės valdybos 
sekretorius ir Vasario 16 'gfctmą- 

L’r uvių Tauragėj Klubo vi- »zijos; mokytojas, mirė 1985 grųoį- 
suctir i^^jnetird?.narių ąų§iniy ,'čžįdj 9 savo.^bute Heddesh.einie. 
kinta. įvyk$- i986 na- v-sausio 25 Paiąi J&tas- gTaodzic-TS.- IIuhtten- 
die.-t 2 vai. popiet Šaulių Na- leido kapinėse. Laidojimo apei- / 
mm; . 2417 W. 43 St. Kviečiame 
kli:'; ■ narius skaitlingai dalyvau- 

stisirinkimo tradicinė ka-

£ imaičių Kultūros Klubo 
i. .s narių susirinkimas įvyks 

dieni sausio 15 dieną 1 
i pietų, Anelės Kojak salė- 

5 ) So. Talmąn Avė.
Na: ai prašomi atsilankyti, yra

—— y- į---- —r —— r svari ą ręikąlų aptarti. Bus ir

RANK PLECKAS
OPTOMcTRiSTAI
euBA UEIVVIŠKAJ

. 1st Si ( Tel 737-51« 
ikit. F-iUuko akiniurit 
coiitaci '.eases

anu.-4.-a L—?■ popiet

•♦letfriMS: /76-2S8C
lijo* 44C-5S45

<O SEIMUS VALANDOS

.eniais ir sekniadicniais ■ 
3130 tki 9:30 vaL ryto.

cs WOPA 1490 AM
. ojamos iš musę studij 
Marquette Park*.

— Alden* D*ukw

9 So. Maple-wood Aye. 
Chicago, IL 60629 

Tdcf. 778-1543

111L

id ve

kur 
ari- ■

vute.
Klubo Valdyba

SLA 260-fos kuopos iždininkei

FRANCES P. MACKE - MAČIUKIENEI

‘liavus amžinybėn, josios vyrui Kaziui P.Macke- 
iukui, sūnui C. Macke ir dukrai A.- Petrauskis 
eigomis ir kitiems giminėms bei artimiesiems 
ūdesio valandoje reiškia nuoširdžią užuojautą.

SLA 260-TOS KUOPOS 
VALDYBA

pkm;- 
.ninku. 1971 su savo pirmąja vo
kiečių kilmės žmona Magdalena 
Pėžiute repatrijavo j Vak. Vo-^ °, 
kietiją. Nuo 1972 iki mirties mo
kytojavo Vasario 16 gimnazijoje. 
Liko tik. prieš 3- savaites iš Lie
tuvos atvykusi antroji žmona [ vaū^o^f VoK^ų^’at- 
Janina su. savo sūnumi Laimonu j 
Kriščiūnu, dabar mūsų gimnązi- j 
jos mokiniu, moliną Irena ir du ;
broliai Lietuvoje. Tęvas gydyto- : 
jas Ant. Ant. Kaciycevičius mi-■ 
rė š. m. lapkričio IĮ Kedajniuo- i 
se Kapinėse, nuleidus karstą j '■ 
duobę, kum Skėgys sukalcėjo !

>* malda ir karui su visais — Tėve 
g aiūsų. Krm. Jonas Ijėnuias pa- 
B šventino kapą, 
^B • ■ ‘u.
B ’fasario 16 gimnazijos (iireK- 
B lortus A7 Šmitai atsisveikino mo-
■ kyklos ir LB vardu, sakydamas.
■ kad veįįonis buve geras moky- 
I tojas — dėstė visus dalykus, ku-
■ tiems buvo pasiruošęs ir ktt- j
■ riups dėstyti buvo prašomas. Bu- 
I vo labai prisirišęs prie Lietuvo- 
| je paliktų tėvų ir brolių, kuriuos 
R kasmet lankė. Ten nisipažino ir 
I prieš metus vedė dabartinę žmo 
S na Janiną. Buvo labai susigyve- 
3! nes su mūsų gimnazija i 
| kurioje ėjo Įva^a- ĮVireig;

~ " 7 Ii 7 J / v - P-y

FRANCES MACKE MAČIUKAS

• Tis, jos vyrui Kaziui, dukrai Akvilinai Petrauš- 
’ > jos vyrui Walter ir jų šeimai, sūnui Charles, jo 
. onai Irene, jų šeimai bei kitiems artimiesiems 
\ .škiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

ANASTASIA MIKUŽIS, 
EUPHROSINE MIKUŽIS, 
ALDONA ir FRANK OLIS, 
JOSEPHINE MILLER.
CHRISTINE AUSTIN.

H

,Av- 
lAu.ub aptarnauja taupymo ir 
uJ.iaiuų paiiKolų leikaius v.sos 

uiusų apylinkės. D«knjan>e 
M-uins ui mums parodytą pa

tikėjimą. Mes norėtum DU- 
jums naudingi ir ateityje.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON Dll iONED KOPLYČIOS

g:utu apynm-ies narys, mirė lė’d-J 
gruouzio id. maiuoias gruodžio 
-o iierrenoergo Vv aiuineunoi 
.Kapinėse. Laioojimo apeigas atli
ko kun. K. benxus ir vietos vo
kiečiu kunigas. buvo gimęs 1917.

vyko kanu oaigiantis ir čia gra
žiai prasigyveno — įsteigė dra
bužiu rabiiAeji s u keLouKa ciar- 
oiuiUKų. xiexieiiberge (pemvarz- 
vvald) pasistatė vilą ir ištaigiai 
gyveno. Pr. metų, jau sirgdama^, 

; puvo navy.c
U Stiliaus it

i ziuoilu. -i ei

V'ieha duKte duba Maroke. vie
nas sūnus Lietuvoje, o kiti va
rna gyvena Vokietijoje.

Vok..Liet. Biul.

Jono Švažo paroda

Vilniuje, Meno darbuotojų rū- 
i muose, atidaryta tapytojo Jtmo 

Švažo kūrybos paroda. J. Švažas 
daugiau kaip du dešimtmečius 
reiškėsi Lietuvos meniniame gy- 

i veuiiue. Govietų centrinė leidik- 
la išleido jo kū.inių albumą.

dna eko-

Jit
MIDLAND
FEDERAL

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
<* 1410 So. aOth Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MOllHlNišituS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU iUMU-bliAAMS PASTATYTI

VANCE FIjaERAL HOME
----------- -I I

.1424 South 50th Avenue
Cicero, 111. 60650

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;
VAISLE ir GEORGE SUKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

V AS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1440 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



<> I Natale Abi 
kienė). Bi

Žinios apie Vaitakiemio kam 
(Pun-ko vatečiuje) švietimą rie 
kta daraktorių laikus. 19X1-1

’ vaib
na . Iren

lanko. Būtinas kapiteliais mo
kyklos remontas”, (vertimas J-- 
S.P.). Suvalkų šv. inspektorius 
E. Marcvki 1947. VII. 14 d. tvir
tindamas projektą, įrašė; ‘"Pro
jektas parengtas blogai. Mokyk
lai išnuomot reikia kitas patalpas. 
Jeigu tėvai nesidomės mokyklos 
reikąjąis, tai prinešti švietimo 
skyriui, ir mokyklą uždarysime'*

Volu n
Jadvyga Lastauskaite

Renett-rda
gevičiū.ė 
ir kiti
Po paskatinio Punsko valsčiaus 

mokyklų peixirganizavimo jau il
gesnį laiką mokytojauja: Birutė 
Radzevičiūtė ip Anelė Rupins- 
kienė. 1984 85 mokslo metais į 
pagalbą joms atė o Punsko licė
jaus absolventė Marytė Balytai- 
tė.<

Jonas Stnskelit

^iaMa

778-2233

KKAL KSTATB FOi SA1A 
• -w t tu i — F&rKevtsrt

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMUVAJRS 
Dt LEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAlA 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS h

UAL UTATt FOR SALI

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentą*

£212 W. Cermak. Road Chicago, HL T®L 847-774}
Platokas yra sąrašas Vaitakie

mio-mokyklos absolventu, kurie 
siekė aukštojo mokslo Dar ‘"da
raktorių” mokyklą lankęs Motie
jus Kraužlys tarpukario metais 
st ūdija v: Vilniuje agronomiją ir 
buvo lietuvių studentų pirmi
ninku. vėliau ilgokai redagavo 
‘"Lietuvišką barą”.

Po II-jo pasaulinio karo dide
lis vaitakiemickų būrys sėkmin
gai baigė aukštąsias mokyklas ir 
įsigijo naudingas specialybes. Tai

Pradžioje mokykloje įvestas: agronomai: Zita Jan.uškaitė (Ku 
betariu vėliau pra- ' ejlienė), Gediminas Kraužlys.

Ignas Berneckas; mokytojai: Al-

Mokyklos neuždarė, bet jie 
tuviu kalba ivedė čia tik )951-52 * fe

ir "Heleris Oleksa.
Pirma lietuvė mokytoja buvo 

išNio, kamio Oįtįsi — Petronėlė 
Babkauskaitė. '

tėčius Jonas Juškūnas. Mokykla 
>avo pastevk>s vietos neturėjo, 
todėj mokytojas vaikščiojo po 
namus, kuriuose rinkdavęsi į pa
mokas po keletą vrtikiL

Pirmc.'o pasaulinio karo me
tais kaimo vaikus savo namuo
se mek? Valinčius. Pasibaigus 
karei, Įsisteigia čia tikroji lietu
viška mokykla pas kaimo gyven
toją Adiik.euską. Pirmieji moky
tojai, kurių pavardės vžsilikU H«UtsJo-meį#is, kada padėtis vals 
žmonių atmintyje, tai K. Mie]- tybėje stabilizavosi, kada pasie
kus^ Markevičius, Kapli.-iuskai-.; bėU, kąds4»enkijcje šafia lenkų 
tis^ M- Adukauskaitė ir kt. Lie- gyvena ir kiti} tautvbių. Tame 
tuviška mokykla Vaitakicmyj^ luikctrųpyje po minėtos jau mo- 

’"šsilaikė iki 1926 m., kol I.enki cs kyt- K. Wasilewskcs dirbo čia 
A-yriausybė galutinai uždarė lie- ‘ mokyt. Genowefa Kubaszewska 
tėviškas mokyklas beveik visame 
cktipuotmne Vilniaus krašte. Ke 
lis kart ?s Vaitakiemio gyvento
jai prašė valdžios lietuviškos mo
kyklos, bet veltui.

Praūžus frontui, vėlyva 1944
m. rudenį Vaitakiemyje ve! pra- I <^ta dėstyti i r kiti dalykai liettr-( 
deda darbe. I-II pradinės klabės viu- kalbami.įuokytoja buvo ir dona Aleksaite (Sidanene), Ja
sti 47 mokiniais. Pirmuoju i-?saviveiklos organizatore
kvtoju buvo Jonas žmuidzinas.j Vaitakiemyje. Po jos mokyklai;
MokvkL ie'.dėstoma lenkiškai,| ^ovayW*Aldutė Pečiulyte Le-! inžinieriai" Petras Petsakas Jur- .
bet po 2 vai. savaitėje buvo mo
koma ir lietuvių kalbos. Panaši; 
padėtis mokykloje išsilaikė iki 
1945-46 mokslo metu pabaigos. 
Buvo tai patys sunkiausi metai, 
nebuvo jokių mokslo priemonių, 
sąsiuvinių, knygų, vadovėlių. Mo 
kytojas Žmuidzinas savo ataskai
toje Suvalkų apskrities švietimo 
skyriui informavo, kad mokyklos 
bibliotekoje buvo 13 knygų. Nuo 
1946 m. rugsėjo mėn. mokytoja 
paskirta-Konstancija Wasilews- 
ka. mokykloje panaikintas ir lie
tuviu kalbos kaip dalyko dėsty- ’ 
ma«. Organizaciniame 1947-48 
mokslo metų projekte mokytoja i 
K. Wasilewska 1947 VI. 29 d. pa
rašė: "‘Dirbti šiose mokyklos pa
talpose, kitp žiema laikosi apie' 
-10C — neįmanoma. Patalpų šei
mininkas visiškai pc dėtimi nesi
rūpina, vaikų'tėvai juo labiau- 
Vaikai nereguliariai lanko mo
kyklą, daug dienų apleidinėja. 
Tėvai reikalauja į mokyklą įves-

; nina Aleksaitė, gydytojai: Pet
ras Zimnickas ir Rūta Krairzlytė;

Į ončikienė), Danutė Nevulyte 
(Dzemionienė), Amanas Vajin- 

i čius, Kostas Sidaris ir dabar Bi
rutė Radzevičiūtė. Kostas Sida
ris Vaitakiemyje išdirbo daugiau 
kaip 10 metų. — 1964-77. Tai pats 
rcikšin i ilgiausias ir intensyviau
sias laikotarpis Vaitakiemio savi
veiklos -.storijoje. Beveik kasmet 
vaitakiemiečiai pasirodydavi ru 
vaidinimu, dainomis, šokia**. 
Moksleiviai sėkmingai pasirody
davo LVKD organizuojamuose1 
moksleiviu sąskrydžiuose, šiame 
darbe ■ talkino ir kiti mokyklos 
mokytojai: Henrikas 
kas, Antanas Valinčius. 
Jankeliūnas. Mokyt. K. Sidario 
dideliu rūpesliu, visam 
•štikimai pritariant ir padedant, 
Vaitakięmyje visuomeniniais pa 
grindais -pastatoma nauja mo
kykla. ų'okyklos atidarymo iškil
mės Įvvao 1972 metais. Nuo 1952- 
-53 mokslo metų palaipsniui kilo 
mokvklos organizacinis lygis, kol 
pagaliau 1966-67 mokslo-metais

gis Berneckas, Antanas Vaice
kauskas, Aldutė Gaidinskaitė,

i

BUTŲ NUOMAVIMAS
C MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

♦ NOTARIAT AS • VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUS!

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. r

Karčiaus-
Jonas

kaimui

SIŲSKITE PINIGUS
Į LIETUVĄ 

1 RUBLIS
S1.85

,'-v: ?ar t perlaidą ir sp* 
drauda'

Mažiausioji perlaida 30 rub
li ų.Persiuntimas paremtas da
bar One tarptautine pinigų 
keitimo sumą; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, karins 
ivvks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdrat

GRAMERCY
Shipping^ Inc. 

714 Broad St.
?-...Newark, N J. 07102 

Est, 1947.

Biliūnas, žurnalistė Bi
ure Jonužkaitė; Medicinos se- Į 
servs: Onutė Maigytė Kuosaitė, i 
Irena Kuosaitė. Danutė Kraug- 
iytė, Aldona KmieUauskahė, Onu 
tė Baliūnaitė-

Mokslini darbą dirba Varšu
vos Geologijos institute geologi
jos mokslu d-ras Sigitas Krauž- 
lys.

Iš šios ti umpos Vaitakiemio 
mokyklos istorijos matosi jos ne
abejotinas indėlis Į mūsų krašto 
kultūros raidą, jos pažangą.

Eur. Liet.

lamei'to Liberalu ir Demokratų 
grupės narys V. Eettiza

). J. Mallet (SDU. Prancū- { 
bei F. L. von Staulfer-j 

berg (CSU. V. Vokietija).

Lapkričio 14 d. K. D. grupės

(PI.I, ‘ LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

VI ĮKO RYŠININKAS EURO
POS parlamente ’

Venskus 
14-15 d. d. lankėsi 
kur jis tarėsi su eile 
nariu iškaitant Dr.

VLIKo ryšininkas Europos Pa 
jamente, inž. Adolf, 
lapkričio
Strasburge,
Parlamente
E.- Klepsėti. Otto von Habsburg 
ir M. Poniatowski (Prancūzijos 
liberalu Partijos lyderiu). Vens
kus buvo painformuotas, kad Pa 
baltijo kraštų-problemos ir toiiau 
bus keliamos šioje svarbioje ins
titucijoje. Pastai
ropos Parlamento sesijoje, be mi
nėtųjų asmenų

8 butų mūrinis Labai geros pajamos.
. . , , _ rr, . . : Dilelis butas savininkui’ Geras inves-P’.rmminkas dr. E. Klepsch o pa- tavimas.

siūlvmu buvo priimtas biudže-1 _ . . ------- _
’T > • u.-- - i - •• 3 butu munrus su garažu. Pelningastas V. Vokietijoje veikiančioms pirkinys 

lietuvių, latvių, estų ir vengrų 
gimnazijoms paremti 
ECU sumoje), ši klausimą ener 
gingai parėmė K. D. grupės na
riai Dr. H, Aigner ir I. Fried
rich (CSU V. Vokietija). Pa
siūlymas priimtas 280 balsų. 
(I985mokslo metų prt-džieję Va
sario 16 gimnazijoje. Huetten- 
feĮde buvo 94 mokiniai, latvių 
gimnazijoje — 60 ir vengrų 
270).

3 butu mūrinis su garažu. Pelningas

,o-nn<vi Didelis, gražiai įrengtas- bungalow. 
Nebrangus, i ’ .

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 435-7878-’

(ELTA) j

Vilniuje Meno darbuotojų rū-; 
Į muose, vyko VII Sov. Sąjungos- 
i ir JAV rašytojų susitikimas. Ja-. 
: me buvo svarstomos aktualios ji- į 
■ teratūros problemos, aptariami 
į tarybiniu ir amerikiečių rašyto-j

GOVERNMENT HOMES 
from §1 (Ū repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687-6000

Ext. GH. 9617.
for information.

REPAIRS — IN GENERAL
IvairDs Taisymai ... __

ruoju metu, En- Į jų i-yšiai, literatūros ir krzt^cs
~ uždaviniai

Skambinti YA 7-9107

ii .. i ii i v tapo pilna aštuopmetėįprokykla.
J Atidarius. Ppn’skės 197? in. Cent-

. < 1 AL-■ X--X v-:x-

— Moundsville kalėjimo maiš- 
^jįjj^kąiysųtįkot j)aleisti vi^us pa- Į 
grobtus įkaitus; .

. 1

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei moiistės; keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
5727 S- Western Avfjn Chicago, HL 60S43 

TeleL 312 238-^787 
paummuj aiądtnnt lėktavną. trauMnin.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
SALDYTU VUS, SKALBIMO 
Et DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. ’ 
U em a n D e Č k y i 

Tel. 585-6624

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

Kreiptis; A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III. ’> -
Tel. 523-8775 arb* 523-9191

Taip pat daromi vertimai gitr^nfr, 
‘škvktin-isi. tBidomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

4255 S. Maplewood,'-TbI. 254-7458

Dengiame ir taisome v 
šių stogus. Už darbą 
tuo jame ir esame apdi

- ARVYDAS KIEL
6557 S. .Tąlmdn-Avi 

.Chicago, IL 606!
434-9655 ar 737■

Notary Public
INCOME TAX SERVICI

STASYS ŠAKINIS,
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iŠ lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
’ . bfTcwn of Laka)

ir iš vidaus.

' rinę vajšciatis mokyklą, iš Vaita
kiemio nuo IV kl- vąiktią vežjo-

' jama į; Punską,;--ir t^kiip būįdųi 
; dabar ęią likę tik ketuijošrklMfe., 

Ilgiau ar trumpiau Vaitakie
mio mokykloje, be jau minėtu-

i jų, dirbo šie mokytojai: Mykojas
■ Sidaris, Antanas Hermenavičius, 
Kazimieras Savickas, Petras Sa-

Į viekas. Vincas Žilinskas, Vincas 
Sinkevičius, Alicija Kalkauskai-

MEET THE CHALLENGE!

IEŠKO RAKAUSKAITĖS
- . KAULĖNIENĖS -

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininlcv ir- Darbininkiy

Homeowners discounts
R Zapolis, Ageni

«P8ys W- 95th St 
Everg. Park. III. -----

-- W642 - 424-8654 -1 ,
SS’areFV- Fre-'arKrSasuaitrSo^oart,? ' ■ į

Hęrtie O*hce 9«oo<r nęfon inmdr/

' SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Norėčiau surasti Aldoną Re-į 
kąuskąitę, Gražina . Žukauskaitę 
arba ponią Bronę Kaulėnienę. j 
Prašau jas pačias arba jas pažįs
tančius mm pranešti tokiu acre-' i 
su: |

Ms. Elenai Ramanauskaitei
Route 1, Box 36 
Wilkerson Ranch
Bishop. California. 93514.

GOVERNMENT JOBS.
. §16,040 —.859,230/yeai.

Now Hiring. Your Area.
Call 1-805 - 687-6000 

Ext. R- 9617
For current federal list

Advokatai ; 'j 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: no®

n

> pauninvlxnij aiadtniit lėktuvą, trardinią. tirą keik?
alą (erules), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezervacijas: Pardvoc* 

ke^oniu draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva ir kito- ki'akto 
Sudarome ftkvietimus giminiu apsdaukymui Amerikoj* ir teikimo infcc 
auicija^ visai/ telionlu reikliai*.

® Taupykite skrisdami Chartered iAktavaia, G a rexervuoti rietu
8 anksto — prieš 45-60 dienp

io once a day, after the 
waning meal, and cut

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
' darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos. 
. Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan-1 
domis užvažiuoti i 1739 S.Halted St, Chicago, Ill. 60608

I «

Miko šileikio apsakymu 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” h pas 
autorių: 6729’So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

<
I

& pagal susitarimą.
TeL 776-5162

1841 West 63rd Strwt
Chicago, HL 60621

ADVOKATO draugija

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: ;

• Muo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą

1606 S. Kedzie Avė.
Chicago, m. 6062$

TeL: 778-8000
KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

snd idectrictty.

TOHNCTBAmS
Advokatų ištaiga

5247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776.81700

ko

U
"S*"»

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1725 .ziavima nuo 1 /
- Pirm., Sat. — Mond., January 12 — 13, 198$

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.; 847-7747

Konjaky pasidid
I'nnrzVk- CAnnA* AT) r.rry

note R *

L'felA^
į,;.,.

PASSBOOK 
SAVINGS...

$33 us for

AT OC'J low SATES

H<h 
£»♦** 

on Satrnci

CorWM*v>d
D«tv and Fa*d Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12* Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.




