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JAV LĖKTUVAI STEBI LENKIJOS PASIENIUS
SĄJUNGININKŲ AVIACIJA PRARADO 
. SAVO DOMINAVIMĄ ERDVĖSE

*■> - VISA GYNYBA YRA PAVOJINGOJE SITUACIJOJE
f LONDONAS. — Aviacijos rei
kalų ekspertas ir pasaulinės 
aviacijos žurnalo JANE’s redak
torius John W. R- Taylor pas
taroje to žurnalo laidoje ap
žvelgia sąjungininkų aviaciją ir 
randa, kad ji yra nuosmukyje, 
(lyginant su Sovietų Sąjungos 
oro pajėgomis. Anksčiau buvu
si Vakarų demokratinių valsty- j 
bių smogiamoji aviacijos jėga į 
nustoja savo dominavimo. Jis

ĮKAITAI BUS GREIT 
PALEISTI

TEHERANAS (AP). — Irano 
parlamento kalbėtojas Hashemi 
Rafsanjani, žinomas griežtos po
litikos šalininkas ir nepalankus 
įkaitams bei Amerikai, pirma
dienį pareiškė, kad JAV valdžia 
arti reikalavimų išpildymo ir 13 
mėnesių krizė bus išspręsta, 

nustoja savu aonupavunv. - . Di^sijų objektu liko tik šacho
yra likęs tik žmonių galvoseno- Rėzos pahlevi turtai.
je.

Norint atstatyti, dominavimo 
padėtį, Amerikai reikia skubiai į paleisti. Jų likimą sprendžia 
gaminti greito ir ilgo skridimo ' Vykdymo ministeris Behzad 
ultragarsinius bombonešius, kad^Nabavi ir tam reikalui sudaryta 
bent susilyginti su Sovietų Sa-|speciali komisija.
jungos Bacfire bombonešiais, | Buvęs Švedijos premjeras 
galinčiais bet kokiame ore skris . Olaf Palmer, neseniai lankęsis 
ti 6,000 mylių ir atakuoti JAV .'Teherane, pareiškė, kad Irano 
teritoriją. Tos atakos sudaro pa | valdžios sluoksniuose norima kri- 
vojų dabar veikiančiai-Minute- »zę greitai baigti.

. man oro gynybos sistemai. .Be i 
to, prieš tą sistemą Sovietų S-ga} 
turi tarpkbntinentinės raketas. | 
Sovietų bombonešiai ir tarpkon-1 WASHINGT0N? D c _ Ron. 
tinentiuės i r etos^ pavojingos ,Re,agan rinkiminės kampani- 
ir dabar ruošiamai MX sviedinių norėdamas patrauktį
sis emai. syie miai, un . savb pUSėn dalį Amerikos ūki- 
atskirų sprogrriėn^ąrba galvų J

reiškęs, kadį jis1,^perėmęs prezi^ 
dentūrą, panaikintų -prezidento’

Manoma, kad įkaitai bus greit

REAGANAS NEATŠAUKS 
CARTERIO ĮSAKYMO

numatoma:nelaikyti vienoje ba 
zėje, bet ;j^kęlisti..’ : ' :■ '

Kartu su nuosmukių avEacijo- Carterio įsakymą sustabdyti ja- 
je, susilpnėjo ir NATO karinės’vų pardavimą rusamsJ . 
pajėgos,, nes -ir sąjungininkų Į Reagano patarėjai dabar jam 
aviacija yra panašioje padėtyje. į pataria neskubėti. Reaganas šitą 
Varšuvos. Pakto valstybių 16 pasiūlymą priėmė ir pareiškė, 
Oro armija „ Rytų Vokietijoje kad prez. Carterio uždėta javų 

toline fnketan- embarg0 jis pa]aikys.gali atidaryti, kelius tūkstan
čiams Sovietų Sąjungos šarvuo
čių 110 myliąų ruože. . — Jordano karalius Huseinas

johir Taylor yaĮEąriečiąms pra antra(berij pleiskė, kad Sirija 
neša dar vieną žinią, kad Varsų- prafjėj0 aįįtraukti savo šarvuo- 
vos^ pakto valstybęs yra pasi- ^jus jr karįUonienę nuo Jordano 
ruošiušios .panaudoti ne tik ato- pasjenį0 jį buvo pasiuntusi,.. į 
minius,>bet ir cheminius 8™^'.pasienį 50,000 kareivių ir 1,200

- šarvuočiu. Jordanas savo pasie- 
Gera žinia reikia laikyti pra- nyje laikė 30 000 kareivių ir 600 

nešimą, kad Amerika susidomė- §arvuo^įu
jo A-10 Thunderbolt naikintu-2____________
vais. Jie gali skristi naktį
esant nepalankiam orui.

ir

Patys medarniškiausi lėktuvai turi kitokius sparnus irriu'odegaš, todėl 
gali lengviau skristi ir pasisukti. Jie taip pat gali skristi žymiai - 

aukštesniuose oro sluoksniuose.

SEKRETORIUS BROW POSĖDŽIAVO 
SU 13 VALSTYBIŲ MINISTERIAL

ŠIAURĖS ATLANTO SĄJUNGOS KARO JĖGŲ VADAS 
PAREIKALAVO DIDESNIU SUSTIPRINIMU

RRIUSELIS, Belgija. — šiau
rės Atlanto Sąjungos karo jėgų 
vadui gen. Bernard E. Rogers 
pareikalavus, JAV kariuomenės 
vadovybė pasiuntė keturis dide-

ST. KANIA SUSITARĖ 
SU LENKŲ KARIAIS

VARŠUVA, Lenkija.— Lenkų 
krašto apsaugos ministeris jau 

i savo 
prieš streikuojančius 
laivu statvbos darbi

nes komunistai labai 
smarkiai sauvaliavd.

Kompartijos gen. sekretorius

liūs radaro lėktuvus-j Vakarui 7 1 8 * , "
VaVuku r. lanksčiau nesutiko siųstiVokietiją stebėti visą Lenkijos 
pasienį ir žinoti ką Sovietų ka
rinė vadovybė planuoja ten da
ryti. Z .

Belgijon buvo' suvažiavę Šiau
rės Atlanto Sąjungos valstybių Kania išmetė iš politinio biuro 

.ministerial, kuriems generolas visus komunistus, kurie “kom- 
Rogers aiškiai pasakė: “Jeigu binavo”, ėmė kyšius, vogė mėsą 
JAV neatsiųs modernių radaro į h' išnaudojo jaunas moteris. Jis 
lėktuvų Lenkijos pasieniui ste- įsakė išmesti ir buvusį sekr. E. 
bėti, tai apie Sovietų karo jėgų Giereką iš politbiuro. Dabar jis 
invaziją Lenkijon mes patirsi- sudarė pustrečio tūkstančio ko
me tiktai po to, kai Lenkija jau munistų sąrašą, užimančių aukš- 
bus okupuota”. tas vietas provincijose ir labai

Suvažiavusieji paklausė gen.'greitai praturtėjusių. Centro 
Rogers ir paprašė posėdyje da-J komitetas patvirtino sąrašą ir 
Ijwayusio JAV krašto apsaugos , leido iš partijos išmesti tuos ko-

kareivių 
Dancigo 

j ninkus,

BREŽNEVAS NEATŠAUKS RUSU 
KARIU Iš AFGANISTANO ‘

— SOVIETŲ KARIAI REIKALINGI AFGANISTANE SO 
VIETŲ SIENOMS APSAUGOTI, — SAKO BREŽNEVAS

NEW DELHI, Indija. — Leo
nidas Brežnevas, kelias valandas 
besitaręs su Indijos premjere ir 
kitais .pareigūnais, pareiškė In- 
dįjbšlaikraštininkams, kad So
vietų S-ga nesirengia atšaukti 
savo karių iš Afganistano.

Laikraštininkų pasitarime In
dijos premjerė pareiškė savo 
apgailestavimą, kad Sovietų Są
junga nesirengia atitraukti savo 
karo jėgų iš Afganistano. Ji 
prašė Brežnevą dar kartą ap
svarstyti klausimą ir savo karo 
jėgas atšaukti X Afganistano. 
Brežnevas, viešai atmetęs Indi- 
ros Gandhi prašymą, pridėjo:

— Galima kariškoji interven
cija, remiama Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Pakistano', pri
vertė mus siųsti Raudonąją Ar
miją į Afganistaną, kad galėtu
me apsaugoti Sovietų sienas.

Iki šio meto tokio melagingo 
pareiškimo Sovietų valdžia dar 
nebuvo paskelbusi, kokį Brežne- 
vas paskelbė Indijos sostinėje. 
Kartu su Brežnevu buvo Leoni
das M. Zamiatinas, Sovietų Są-

MAO CETUNGO NAŠLĖ 
IEŠKOJO LAIŠKU

PEKINAS, Kinija. — Suruoš
tame teisme labai daug laiko bu
vo pašvęsta Dziang King rašy- 

I tiems meilės laiškams ieškoti. 
' Kai ji tapo garsi artistė ir su
žavėjo Mao Cetųngą, tai orga
nizavo karius bei policiją verž- 

' tis į privačius artistų namus ir 
Į ieškoti senus savo meilės laiš- 
jkus,.«Ji nenorėjo, kad anksčiai!

VOKIEČIAI PRALAIMĖJO, M“ios ra,šyU m?lė3 laiS.kii
BET HITLERIS LAIMĖJO 1| kas ir galėtų juos panaudoti 
OSLO, Norvegija. — Lietuvių ‘ prieš Mao Cetungą ir kitus ko- 

kilmės, bet visą savo gyvenimą munistus.
lenkiškai rašęs ir Amerikos pi
lietybę priėmęs, Kalifornijoje 
gyvenantis Česlovas Milašius 
antradienį skaitė savo paskaitą 
Mokslo akademijoje, kai, jam 
oficialiai buvo įteikta Nobelio 
premija už literatūrą.

Tarp kitko jis pareiškė, kad 
valdžia, kuri išstumia į užsie
nius savo poetus ir -rašytojus, 
taip pat sudarko ir savo kalbą. 
Daug žodžių taip virsta berei-; 
kalingi. Vietoj švelnaus ir jaut- Į 
raus žodžio, atsirado storžie-Į 
viškas, mechaniškas...

B.

" ■sekretoriaus'Harold Brrfwn pa- munistus sukčius, įsv-’ .**rr<*-™ -iųsti keturis^mAžiniškus JAV

kistanas ir Iranas pripažintų 
Karmalo'vyriausybę ir susitartų 
su ja bendradarbiauti. Tada gal 
Sovietų valdžia sutiktų atšaukti 
bent dalį karo jėgų.

Teismui ji pareiškė, kad prieš 
apie 50 metų rašyti laiškai ne

turėtų turėti .jokios svarbos, nes 
ji buvusi jauna ir greitai pamil- 

! davusigerą .artietą. Prokųyoras 
i jai priminė, kad ji buvusi 27 
'metų. Jis paskaitė kelių laiškų 
ištraukas. Viename laiške ji

I. šek Walesa, patyręs apie 
pasieniams stebėti radaro lėktų-j Kanios atliktą darbą, atšaukė 
vus. Sekretorius Brown, pasita-:Por3 darbininkų reikalavimų ir 
ręs su prez. Carteriu, tuojau iš Į prižadėjo pagal galirnybesbend- 
Louisianos pasiuntė keturis mil- Įradarbiauti su Kania. Tada ir 
žiniškus lėktuvus į Vakarų Vo-‘krašto apsaugos ministeris pasi- 

;kiętiją, kurie jau pasiekė pasky- [žadėjo panaudoti karius tvarkai 
rimo vietas ir seka visą Lenki- palaikyti, jeigu iš partijos būtų 
joa pasienį.

Pasitarime paaiškėjo, kad p__________________________
kutinėmis -trim dienomis Sovie-1
tų vyriausybė sutraukė gausias i jėgos planuoja daryti. Sovietų 
naujašf?Sovietų karo jėgas į Ry-i valdžia yra įsipareigojusi vyk
tų Lenkijos pasienį. Sąjunginin- [ <iyti Helsiniko aktų nutarimą, 
kai žino, kad rusai sutraukė 
daug automobilių beveik prie 
pat Lenkijos pasienio. Sutraukti 
ne tik kaip.< kariudmėnės* dali
niai, bet ir didelis skaičius šar
vuotų sunkvežimių. Sovietų ka-'Jų pastabumas siekia 200 mylių 
ro ?jėgos bet kuriuo momentu gylio zoną. Jie “pamato” ne tik 

i į Lenkiją, jeigu . judančius karius, bet ir nurodo, 
i nepasiprie- j kokius ginklus bei susisiekimo 

[priemones jie vartoja.
Daugelį nustebino tas greitas 

priešo centrams stebėti lėktuvų

išmesti ištvirkavę ir vagiliavę 
t komunistai.

JAV karo zonas stebintieji 
lėktuvai labji naudingi gyvoms 
žinioms rinkti. Jie pajėgia^pa- 

I stebėti -judančius karius ir ka- 
; rui vesti reikalingus įrankius.

aiškinusi, kaip tai buvę nepą-1 - &iveržti - 
togu su šašais galvoje.'Negalė-Į įnk/ kariuomenė 
jo jų atsikratyti, nes buvo didelė ' 
nešvara.

Gen. Dzing Tengliao raudonai 
j aprengė 40 kareivių ir pasiuntė 
Įjuos ieškoti laiškų. Jis, matyt,

Milašius taip pat nagrinėjo i buvo' susižavėjęs jauna artiste, 
kalbos ir idėjų likimą karo metu Dabar jam labai nepatogu, 
ir jo pabaigoje. Jis pareiškė, 
kad Hitlerio armijos ir žiauri 
Stalino policija pralaimėjo, bet 
pats Hitleris ir Stalinas laimėję, 
nes atsirado jauni žmonės, kurie 
pradeda žavėtis jų paskelbto
mis idėjomis.

šins.
šiaurės A .ranto Są jungos vals

tybių karo jėgos dabartiniu mo
mentu negalėtų j
nes jos nėra pasiruošusios. š:au-|ie- Kada pirmieji tokie lėktuvai 
rėš Atlanto Sąjungos valstybės buvo pasiųsti į Saudi Arapiją, 
nėra įsipareigojusios ginti Len- tai pradėjo eiti kalbos, kad tai 
kijos, kuri priklauso' priešingam buvę visi lėktuvai, kuriuos ame- 
valstybių blokui, bet Š.A. Sąjun- ’ rikieėiai tuo' metu turėjo. Buvo 
ga nori žinoti, ką Sovietų karo

pasipriešinti., pasirodymas Vakarų Vokietijo-— Čekoslovakijos komunistų 
organas rašant apie dabartinius 
įvykius Lenkijoje, juos palygi
nant su 1968 metų įvykiais Če- 

jkoslovakijoje, kai lojalūs parti-’jungos informacijos ministeris, 
~ ‘ kuris dvi valandas teikė netiks

lias žinias sugužėjusiems laik
raštininkams. Jis pridėjo, kad 
“priešiškai nusitekusių atsiradi
mas prie mūsų sudarė pavojų 
mūsų saugumui”.

L. Zamiatinas pareiškė, kad 
Babrakas Kannalas 14 kartų 
prašęs Sovietų valdžią atsiųsti 
kariuomene j Afganistaną ir pa
dėti suvaldyti kraštą, bet jis 
nieko nesakė apie tai, kad Kar- 
malo nebuvo Afganistane, kai 
Sovietų karo jėgos ten įsiveržė. 
Tada prezidentu buvo Ilafizul- 
lah Amin, kurį Sovietų kariuo
menės vadovybė įsakė tutfjau su
imti ir sušaudyti. Pirma skelbė, 
kad prezidentas Apiinas juos 
prašė atsiųsti karo jėgas į Afga
nistaną.' o vėliau sušaudė ne tik 
jo žmoną bei vaikus, bet ir patį 
prezJdantą. Dabar Zamiatinas 
Sovietų ginkluotų pajėgų invra- 
ktjąrį Afganistaną kitaip aiškina. 

. •. Brežnevas ^pridėjo/ kad reika-

GREITKELIŲ KOMISIJA
— LABAI IŠLAIDI

Senatorius William Proxmire jos nariai, nesutikdami su Dub- 
(D., Wis.) kiekvieną mėnesį čako linija, neturėjo kito kelio, 
skiria “Auksinės blusos” premi- (kaip “prašyti Sov. S*gds ir kitų 
ją už ypatingą išlaidumą. Gruo- sąjungininkų pagalbos”, 
džio mėnesį ji teko federalinei -
Greitkelių komisijai, išleidusiai
virs $24(^000 kompiuterizuotai
sistėmai nurodyti kelius asme- . | s '* 4
nims, nemokantiems skaityti ? 1
žemėlapių.

sąjungininkų pagalbos”.

KALENDORELIS

’til?
Christmas

Gruodžio 11: Danisa, Dama
zas, Dirvone, Ddmė, Valdis, 
Garbutis.
, • Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:18.
.; .ffcras r visus,galu tai git. L

Gydytojai specialistai tiria 
kardinolo John Cody širdį, 
kad galėtų imtis priemonių

L;*slaa ^a^stuijaiikeisti/.■jeigu Pa-

— Buvęs Zimbabvės Darbo 
ministeris Edward Tekere, kal
tinamas baltojo ūkininko nužu
dymu, balto teisėjo išteisintas, 
remiantis jau panaikintu įstaty
mu, apsaugojančiu valstybės pa
reigūnus.

— Irako prezidentas pareiš
kė, kad nežiūrint sunkios įkai
tų padėties, Iranui vis vien pa
deda įvairios JAV machinacijos. 
Jis turįs įrodymų, kad Iraną ne
tiesiogiai remia Izraelis, padėda
mas jam pirkti ginklų psaulio 
juodojoje rinkoje.

— Trys vyresnio amžiaus as
menys išbuvo' 15 dienų po že
mės drebėjimo griuvėsiais Nea
polio apylinkėje. Jie maitinosi 
vynu ir paprikos bei pipirų 
ankštimis.

— Apie 2,000 Libijos karei
vių, remiamų 50 šarvuočių ir 
aviacijos, puolė Čado respubli
kos sostinę. Čade vyksta civili
nis karas nuo šių metų kdvo 
mėnesio. ■>

. — JAV Aukščiausiasis teis
mas 5 balsais prieš 4 nusprendė, 
kad didelėms bausmėms, duo
damoms kriminaliniams nusi- 
kaltėliartis, neprieštarauja kons
titucija. . .. _ - <

— Federaliniai sveikatingumo 
pareigūnai praneša, kad šią žie
mą amerikiečiams gresia Bang
kok© gripas.

— Atrodo, kad žymaus daini
ninko John Lennon žudikas 
Mark David Chapman yra ligo
nis. Savo laiku jis gėrė, rijo 
narkotikus, buvo ligoninėje, o 
pastaruoju metu jis sekiojo dai- 
ninįnką, kad. galėtu.įį -nušauti.

HAROLD BROWN 
Secretary of Detent.

Krašto apsaugos sekretorius, 
patyręs apie būtiną reikalą 
sekti įvykius Lenkijos pa
sieniuose, tuojau pasiuntė 
į Vakarų Vokietiją keturis 
lėktuvus, kurie galės sekti 
Sovietų karo jėgų judėjimą 

prjft Lenkijos pesifenio.

paskelbta, kad naujų pastaty
mas užims apie metus. Pasiro
do, kad tą sekimo sistemą gali
ma pritaisyti patiems naujau- 

Įsiems B 707 sprausminiams lėk
tuvams. Amerikos kariuomenės 
vadovybė įr.ngia reikalingas ra
daro spinduliams registruoti 
priemones ir vartoja lėktuvus 
plačiam fronto ruožui tikrinti. 
Vienas toks stebėjimo lėktuvas 
kainuoja net $128 milijonus.

Oficialiai paskelbta, kad Va
karų Vokietijon atskrido' keturi 
lėktuvai manevrams, bet jų pa
skirtis yra teikti žinias apie So
vietų karo jėgų išsidėstymą vi

ešoje Rylų Lenkijoje.
Vokiečių kariuomenė nėra 

pasiruošusi karo veiksmams, 
į Lenkijos teritoriją ji nesiren
gia siųsti savo karo jėgų. Rytų 
Vokietijos daliniai neartėja prie 
Vakarų Lenkijos, bet Rytų Vo
kietijoje buvusieji rusų daliniai 
yrą^prie Lenkijos pasienio.
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itaniinei numai demonstravo ita- 
uortugahi, laivini, lapenai) 
iviai,, ukrainiečiai ir kroatai.

SifeiRĄ
.. ?• t. ' -4

(Huėttėnfeldo) atvyko du auto
busai po M keįfivitt.-;y4ėnas ąlųllai, j 
yeįė-50 Vasario 11 gimnazijos Metii' , 
mokinių bęi mokytojų, o kitas Visi buvo gerai pasiruošę. Va1 
— tiek pat vyresniųjų tautiečių, sario 16 gimnazijos tautinių šo-

Lief-iviii susitikimas su Sv. TėvujMainz’e v . t, > - * y" t s'
Milijonai žmonių visame pa- nių nuo vykimo į šį susirikimą 

šaulyje, tarp jų ir tūkstančiai 
lietuvių, per televiziją stebėjo 
šv. Tėvo Jono Pauliaus II lan
kymąsi Vak. Vokietijoje š. m. 
lapkričio 15-19. šimtai tūkstan
čiu vokiečių, nepaisydami blogo 
OiO. a<.skub^ o jo sutikti: apie 
380.CO0 lapkr. 15 Koine, per 
200.000 lapkr. 16 Osnabruecke. 
Tą pačią dieną šv. Tėvas atskri
do i Mainzo aerodromą, kur pa
vakariais aukojo šv. mišias- Vi
sur su juo meldės minios vokie 
čių. Toje daugybėje, be abejo, 
buvo ir lietuvių, bet jie tose mi
niose dingo kaip lašas jūroje.

Pirmadienio (lapkr. 17) prieš 
piėtis buvo skirtas susitikimui 
su užsieniečiais aikštėje prie 
Mainzo katedros. Daugeli žmo- apie pora šimtų. Iš Romuvos savo tautinius šokius daugiatūks rius Jonas Kavaliūnas, Vokieti-

atbaidė šeštadienį ir sekmadie
nį be perstojo žliaugęs lietus. 
Tačiau pirmadienio naktį dan
gus pragrierejo ir visą dieną 
buvo gražiausias oras — nei la
šo lietaus, termometras pakilo 
iki 15 C. įvairių tautybių žmo
nės pradėjo rinkis {Jau 8 vai. ry
tą. Iki 10 vai. prisirinko pilnu- 
tėlaitė aikštė — apie 10.000 Bet 
ir anksti atskubėjusiems nuobo
džiauti neteko: vsą laiką vyko 
įvairių tautybių folklorinių gru
pių pasirodymai.

šiame susitikime lietuviai da
lyvavo organizuotai, tad buvo 
pastebėti ne tik pačių dalyvių 
katedros aikštėje, bet ir gausių 

• televizijos žiūrovų. Susirinko

sario 16 gimnazijos tautinių šo
kių grupė, vadovaujama mokyt. 
Joanos Vaičiulaity lės, su pasise
kimu sušoko malūną ir gyvata- 
rą. Akordeonu grojo Arvydas 
Herbstas.

šokiams pasibaigus, religines 
giesmės vokiškai rf lotyniškai 
giedojo garsusis Limburgo ka-, 
tedros berniukų ehoras, suside- 

ta - ŠvYtŠve'.’ LlS-UviAlI^ * apie 80 giesmininkų. Ge- 
MYLI TAVE-pritvirtino prie !r.°kal,p0 10 V,į'

| plojimais ir valiavimais. Po trum 
pų maldų ir mųzkos jam prisis
tatė įvairios tautybės alfabeto 
tvarka. Lietuvių grupelę sudarė 

Prieš šv. Tėvui atvykstant. (.Vasario 16 gimnazijos direkio-

Dar apie šimtas Maihze ir jo ar 
tmesnėse be tolimesnėje apylin
kėse gyvenančų lietuvių susis
pietė apie plakatus su užrašais 
LIETUVA, LITAŪEN ir apie di
džiulę trispalvę. Kadangi dides
ni plakatai į aikštę nebuvo įsi
leisti, kad netrukdytų matomu1 
mo. tai mūsiškiai atsigabentą di 
džiulę drobę su lietuvišku užta-

77 f : K . I žius buvo sutiktas triukšmingaisaukštos aikštes tvoros. Jis pat-' ...............
raukė televizijos" dėmesį — t_ 
levizi jos aparato akis dažnai k r y 
po į jį ir aiškiai rodė žiūrovams.

jos LB Valdybos ^ pirmininkai 
Andrius Šmita*, dvi mokinės 
Jūratė Baronaitė (I kt) iš Huet 
tėftfeldo bei Sigita Kažakevičių- 
(VII kl.) iš Los Angelės, JAV- 
bių, ir IV kl. mokinys Arvydas 
Herbstas, evarigeLkas.

Pirmoji prie šv. Tėvo priėjo 
•Jūratė. Ją išvydęs popiežius 
paklausę: TAI ČlA LlETU- 
VlĄi? Jūratė atsakė: TAIP- 
Uždėjęs rankas ant galvos, Jo
nas Paulius II ją palaimino, o ji 
prie jo kojų padėjo bronzinį Auš 
ros Vartų Dievo Motinos meda
lį. Pažymėtina, kad lapkričio 
17-oji yra Aušros Vartų Dievo 
Motinos diena.

Andrius Šmitas, pasisveikinęs, 
vokiškai kalbėjo: AŠ PRAŠAU 
PALAIMINTI PERSEKIOJA
MUS TIKINČIUOSIUS LIETU
VOJE IR IŠTREMTUOSIUS J riausybė turėtų stengtis jų pa-

Po maldų ir giesmių lekciją 
vokiškai perskaitė VII kl. moki
nė Lydija Kairytė.

Po to Šv. Tėvas netrumpoje 
kalboje, skaitytoje vokiškai, krei 
pefci' į ^sirinkusius, atvykusius 
į Vokietiją dirbti, studijuoti ar
ba naują gyvenimą čia sukur
ti. Jo žodžiais, dalis čion atvyko 
iš tėvynės išvyti politinės ar re
liginės priespaudos. Nelengva 
buvo savo tėvškes palikti. Dau
gelis tikėjosi nuoširdaus priėmi
mo. Ne visų viltys pasiteisino. 
Vieniems trūksta žmoniškos pas 
togės, kitems mokyklų gimtąja 
kalba ar tinkamo darbo. Užsie^ 
mečiai padėjo šio krašto žmo
nėms susikurti gerovę, tad vy-

dėti gerinti. Kat. Bažnyčia prie 
tų pastangų prisidės. Tam ftiką- 
lui ji yra įsteigusi punktus su ku 
nigais, vienuolėmis bei vienuo
liais ir socialiniais patarėjais- 
Jais reiktų pasinaudoti, kvietė 
kurti relignes bendruomenes 

šv. Tėvas neaplenkė nei isla
mo išpažinėjų, kviesdamas juos 
garbifiti Kūrėją savitu būdu ir 
nesiduoti politiškai išnaudoti. Į 
didžiausias užsieniečių grupes — 
italus, ispanus, kroatus ir slovė
nus — prabilo dar ir jų kalbo
mis.

Maldavimus kiekviena grupė 
skaitė savo kalbomis. Lietuviš-

Šlavikas kalbėjo: DIEVE, STIP 
RINK MŪSŲ BDOLIŲ IR SE
SIŲ TIKĖJIMĄ IR KRĄžINK 
LAISVE LIETUVAI, UŽTA
RIANT AUŠROS VARTŲ DIE
VO MOTINAI.

Palaiminęs susirinkusius, var
pams gaudžiant, orkestrams gro
jant ir miniai plojant bei šau-

Season’s Greetings 
from

Standard Federal Savings

Santa will be here: I

Saturday, Dec. 13 . .^9 am. - 12 noon
Saturday, Dec* 20 . * *. 9 a.m. - 12 noon

Children must be 
acconipanied by an adult

Come in and get a 
FREE color photo with Santa 

with our compliments.
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vas su palyda tuo pačiu automo
biliu, kuriuo ir atvažiavo, aplei 
do aikštę.

Tvarkdariams pranešu^ kad 
po pusvalandžio jis vėl čia pra
važiuos, niekas nesikirtė. Paki
lioje ėtradojė tautinės šokėjų 
grupės tęsė savo pasirodymus. 
Kai pasigirdo orkestro garsai, 
Visų žvilgsniai nukrypo į pra- 
važiavimams per aikštę paliktą 
laką. Pfavažiubdamas popiežius 
vėl visus sveikino ir laiminė.

VERONIKA ,Sįutkienė š. m. 
lapkričio 2y švęs 80-jį gimtadie
nį. Gimusi lietuvių aukštaičių 
šeimoje Rygoje, kur ir maišėsi. 
1916 priartėjus ųolžcių-rusų

kūota į.Odėęa. Po Ldtuvos- Sųv. 
Sąjungos taikūs stiiariiės! pasi
rašymo grįžo į savo tėvų kraš
tą —- Letuvą. Ča ilgą laiką dirbo 
karo ligoninėje Kaune,’ kur su
sipažino su vyr. Įeit. V. Sutkum 
(vėliau jis pasiekė pulkininko 
laipsnį) ir sukūrė šeimą.

II pas. karas atbloškė sukėk- 
gyvendama pabėgėlių štovyk- 
gyvėndama pabėgėėėlių stovyk
lose, dirbo rankdarbius lietuviš
kais motyvais* organzavo mer
gaitėms mašinraščio kursus, da
lyvavo stovyklų ir bažnytiniuose 
choruose. Bandė emigruoti į 
JAV -bes, bet dėl ligos turėjo pa 
silikti Vokietijoje. Būdama pa
žengusio amžiaus, jubiliatė nesi
liauja domėjusis lietuviška vėik 
la ir kiek sveikata leidžia pati 
joje dalyvauja Ją iki šid.l su V. 
Sutkum vis. sutikdavome lie
tuviškųjų studijų sakaitėse, įyai 
riuose mihėjmuOse ir kituosė fen 
gibiuose, kuriuos ji dosniai pare 
tnia. Kas arčiau pažįsta Sutkų 
šėimą, tas žino, jog sukaktuvi
ninkė yra uoli lietuviškosios Vei 
klos rėmimo skatintu ja. Šutkai- 
paveikiai yra parėmę Vasario 
16 gimnaziją, Lietuvai fondą, 
Muenchėno RAfUKĄ, LAMiJA- 
RĄ, lietuviškojo jaunimo rengi
nius ir kt. Ir INFORMACIJŲ 
aukotojų sąrašuose dažnai pasi
rodo jų pavardė. Už savo lai
mingą jaunystę jubiliatė jaučia 
dėkihgumą Lietuvai, kurį išreiš 
kia remdama lietuvišką veiklą ir 
spaudą^

FRICUI šlenteriui 75 metai 
suėjo 1980 rugsėjo 3. Yra gimęs 
Šilgalių kaime, Rūkų parap., 
Klaipėdos krašte geležinktliėčio 
šeimoje. Mokėsi vidurinėje ir 
prekybos mokyklose Tilžėje. Tar 
nftvo Dinkių ir MIkurpių miškų 
urėdijose. Augo susipratusių lie
tuvių šeimoje. Jau 1924 stojo j 
ĄŽUOLO draugią, vėliau į 
GIEDOTOJŲ, į SANTARĄ ir 
kurį laiką buvo Priekulės rajo
no vadu- Klaipėdos krašto direk 
’Oriųjos vokietininkai šlenterį 
visą laiką skriaudė. Dėl to per
sikėlė dirbti į Klaipėdos Uosto 
muitinę. 1939 užėmus Klaipėdos 
kraštą naciams, persiklė į Didž. 
Lietuvą, kur taip pat dirbo mui
tinėse. 1941 'repatrijavo' Vokie
tijon. Gyvendamas Bayreuthe, 
palaikė ryšius su liet politiniais 
kaliniais ir juos šelp-. "y .

(XLitaella į penktą puslapį),

Thursday, December If?
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Dvigubas jubilėjus

I

“Visiems, visiems sueina jubilėjus:
Ir meilėj susiglaudusiems po du,
Ir kai širdy išsibaigia aliejus
Ir tenka ją kūrent limonadu”... (šaapsu)

Briedžių. būrelis Nidoje.

tuo pačiu jį praplėsdamas. 
perpildę žiūrovai ne vien gėrė
josi veikalo menišku apipavida
linimu ir aktorių vaidyba, bet, ‘ 
vaidinimui pasibaigus, nenoriai; 
skirstėsi, apgailestaudami, kad < 
vaidinimas per trumpas buvęs. į 
Nesi tęsęs nė dviejų valandų, šį; 
žiūrovų pageidavimą autoriui ir 
režisorei vertėtų atkreipti dė
mesį ir į pakartotiną ar gastro- 
linį “Sekminių vainiko” spek
taklį įvesti grynų, nesumoder- 
njzuotų lietuviško kaimo jauni
mo šokių, kuriuos, palydėdami •

i r

lt

» .

i •

naujokus pėstininkus karius) 
scenos fronte. Vienok režisorės

šiems šokiams atitinkamomis dai' A- Gustaitienės kantrybe, pri-

SOVIETŲ VALDŽIA NELEIDŽIA
TOTORIAMS GRĮŽTI Iš SIBIRO

SOVIETŲ ATSTOVAMS MADRIDE PRIMINĖ FAKTUS 
APIE UŽIMTŲ KRAŠTŲ PAVERGIMĄ

“Bostono Dramds Sambū
rio” vadovė ir režisorė Alek

sandra Gustaitienė.
> i(Romd Šležo nuot. 1979 m.)

Šis motto, nors ne visiškai ati
tinkantis šio rašinio tematiką, 
parinktas tyčia, nes jis parašy
tas humoristo ir žinomo “pekli- 
ninko” Antano Gustaičio. O jis 
yra patvariausias' ir ištikimiau
sias savo žmonos, teatralės ir 
režisorės Aleksandros: Zdanavi- 
čiūtės-Gustaitienės . ginklanešis- 
Apie jos amžiaus ir darbuotės 
scenos meno dirvoje jubilėjus 
čia ir paliudijama.

198Q;m. spalio mėn. 26 d. So. 
Bostono Letūvių piliečių klubo 
salės, scenoje buvo suvaidintas 
rašytojo Antano Gustaičio švie
sios ir linksmos nuotaikos veika
las “Sekminių vainikas”, perpin
tas; lietuviškomis .liaudies daino
mis ir vaizduojantis" lietuviško, 
kaimo gyvenimo iškarpą vasaros 
metu. Prieš leisdamas tą savo 
kūrinį scenoje parodyti, auto
rius jį gerokai paįvairino nau
jais dialogais bei monologais,

nomis, tas jaunimas nuotaikin
gai šokdavo nepriklausomos Lie! 
tuvos laikais savo “vakaruško-< 
se”. Šį paįvairinimą nesunku į 
įvesdinti, nes veikalas yra mon- 
tažinio pobūdžio.

'šį “Sekminių vainiko” įpras
minimą atliko režisorė Aleksam) 
dra Gustaitienė kaip ir dauge
lį iki šiol jos nepaprastu pasi
šventimu ir kruopštumu paruoš- j 1 
tų scenos veikalų, jos ir nuosa-j 
vo vvro-Antano Gustaičio kadai-1 
se įsteigto “Bostono '______
Sambūrio” vardu. Šį kartą Gus- 
taičai, bemedžiodami ruošiamam 
vaidinimui aktorius, (senesnieji 
Bostono Dramos Sambūro daly
viai, amžiaus* ir kitokių veikia
mi, yra “išblėsę” iki vos įžiūri
mo skaičiaus,) pasikvietė į tal
ką prieš kelis metus Bostone 1 
jaunos lietuvaitės-Ginos Kup- j 
činskienės suorganizuotą “Lietui 1 
vių Etnografini Ansambli”. Šio 
ansamblio nariai — jauni vyrai 
ir mergaitės — ir sudarė pagrin 
dines pajėgas “Sekminių vaini-’ 
ko” spektaklyje. Jų buvo kelio
lika ir dauguma dar tik “rasa-i 
braukiai” (šitaip laisvos Lietu-5 
vos kariuomenėje vaidindavo

tyrimu ir pasinaukoijimu, iš pa
šalės “akomponuojant” veikalo 
autoriui, tuos “rasabraukius” ,iš- 
muštravojo ir išvedė į rampos 
šviesą kaip tikrus karius, galin
čius būti pavyzdingais scenos, 
meno nešėjais ir vykdytojais.

Tenka paabejot, ar patys “Bos 
tono Dramos Sambūrio” steigė- 
jni-Gusta čiai, o tuo labiau jų 
į talką pasiviesti “Bostono Et-

• nografinio Ansamblio” dalyviai, 
Į žinojo, kad ruošiamas spektak- 

Dramos 11s Yra jubilėjinis,. apvamil

JAV delegacies patarėjas Je
rome Shestak Madrido konferen 
cijoje lapkričio 24 d. priminė 
Sacharovą, pasmerkė emigraci
jos varžymus, klausė, kodėl pa
reiškę noro emigruoti iš Sov. 
Sąjungos dažnai netenka tarny
bų. Suminėjo, kad lietuviui yra 
sunku s Sov- Sąjungos, kontro
liuojamų kraštų išvykti pas sa
vuosius. Priminė kultūrinius ir 
religinius persekiojimus Ukrai
noje. prim’nė, diskriminaciją 
prieš totorius, kurių apie 500,000 
negali grįžti į savo žemę. Pažy
mėjo, kad Rytų Europos tau
toms kliudoma ugdyti savo kul 
turą. Pasmerkė kliudymą infor
macijų laisvės. radi:o transliaci
jų trukdymą. Reikalavo tuos da 
lykus pataisyti.

Amerikiečių ryžtingas laiky
masis prieš Maskvos priespaudą 
taip jautriai buvo rusų priim-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

Į CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
“ Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 
savo asmeniška dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,

UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus J plati

nimo vajaus talką!

r į ■ Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytąją 
reikalais praioma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST« 
CHICAGO, IL 60608

t

.lo
jantis tą Sambūrį 30 metų gy
vavimo ir veiklos puošmena...

Po labai sėkmingai praėjusio 
jųbilėjinio “Sekminių vainiko” 
spektaklio, jame dalyvavę senes 
nes ir jaunosios kartos aktoriai- 
rės, atsidėkodami režisorei Alek 
Sandrai Gustaitienei, 1980 m. 
lapkričio mėn. 8 d. (A. Gustai
tienės amžiaus garbingų sukak
tuvių išvakarėse), suruošė jai 
“siurprizini” pagerbimą.

Tas pagerbimas buvo atšvęs
tas filmavimo mokslus baigusio 
ir toje meno šakoje ne vien lie
tuvių tarpe besireiškiančio, Ro
mo Šležo ir jo žmonos, vienos 
gabiausių “Bostono Dramos Sam 
būrio” aktorės Birutės Vaičjur- 
gytės-Šležienės ' gyvenvietėje, 

Dorchesteryje, Mass. Čia garbin
goji ir nepailstanti cenos meno 
darbuotoja-Aleksanra Gustaitie
nė buvo pasveikinta jos garbin
gos sukaktuvės proga (sąmonin
gai neįvardiju jos pragyventų 

; metų skaičiaus, remdamasis ne
žinomo vyriškio išsireiškimu: 
“Aš niekada nepamirštu mano 

] žmonos gimtadienio, bet nieka
da neklausiu jos amžaus) su
dainuota jai “ilgiausių metų” 
ir “happy birday”, įteikta kuk
lios dovanėlės, pasigerėta Šležų 
salionėlyje specialiai įrengtame 
ekrane jabiliatės išraiškiu, dide
liu paveikslu; besi vaišinant ak
torių suneštomis ir paruoštomis 
vaišėmis, pasikalbėta apie atei
ties planus ir pasiklausyta šei
mininko Romo Šležo, tvarkiusio 
“Sekmnių vainiko” ' spektakly
je scenos apšvietimą ir garsą 
efektus, niekam nežinant ir ne- 
nujaučiant, plokštelėse įrekor-

duotą viso spektaklio dalyvių 
dialogų tekstą ir visus scenoje 
buvusius efektinius garsus: mu
zikos, dainų ir pnš. Kiekvienas 
aktorius galėjo išgirsti savo žo
džius, jų moduliaciją ir scenoje 
buvusi reikalingus ar pripud- 
lamus garsus. Šiuo žygiu , filmi- tas" kad kai lapkr. 25‘df JAV 
ninkas Romas Šležas įamžino ambasadorius Todman savo rezi 
sukaktuvinio “Bostono Dramos 
Sambūro” spektaklio eigą, ku
rį, (jeigu panorėtų, galėtų savo.
klausytojams pertransliuoti'įvai-'mnu”y“ko” kun j.

Prunskis. Įeinančius sveikino 
ambasadorius su žmona ir ča

■ . - ... buvo proga padėkoti už ryžtįn-
tano^ Sutkaus, o vėliau A. Ole-. Amerikos delegacijos laiky- 
kos-Žilinsko vaidybos studijose, masj gįnanį prispaustuosius. Bu 
nepriklausomoje Lietuvoje Klai VQ maloni staigmena) kai JAV 
pėdos ir Katulo valstybiniuose. ambasados Madride patarėjo 
teatruose .reiškėsi savo gabia vai ■^■(X)ds žmona pasisakė esanti 
dyba, atlikdama įvairius yėid-. iįetuvajįė. Jos tėvai Wishner pa- 
menis tų teatrų paruoštuose veiJ varde gyVena Southfield, Mich, 
kaluose. . 1 Ji maloni, draugiška, bet lietu-

Tntrą kartą į Lietuvą beartė-1 vjgkaj įjk keletą žodžių temoka, 
jant komunistiniam siaubui, į Būnant vaišingos JAV amba- 
Aleksandra su savo vyru Anta- 5 sados prėmime kun. J. Prunskiui 
nu Gustaičių .1944 m. pasitrau- j rūpėjo priminti Lietuvos reika- 
kė. i alijantų-JAV, _ Didžiosios gakma daugiau pasiunti-
Britanijos ir Prancūzijos °ri". nybių ir delegacijų nariams. Sur 
nių pajėgu naikinamą ir degina-, bulgarų delegacijos narį 
mą V. Vokietiją. Karui pasibai-. sumįnėjus reikalą laikytis 
gus, apsigyveno puo baĮšeyizmo. Maskvos kolonializmą, iš 
pabėgėliam^ karo laimėtojų Is* (jo teko išgirsti, kad “bandome;

bet žinote, kaip mums sunku”: 
Britų delegacijos vicepreziden
tui buvo progos padėkoti už jo 
ryžtingą gynimą Klaipėdos baž
nyčios Madrido konferencijoje. 
Buvo progos išsikalbėti su Vo
kietijos ambasadoriumi J. Kasti,

rios lietuvių radio valandėlės. j 
Sukaktuvininkė Aleksandra Į 

Gustaitienė, baigusi mokslą An-'

dencijoje surengė priėmimą, ru
sai neatėjo.

Gavęs ambasadoriaus kvieti

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laikę ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ____ dol.
Pavardė ir vardai -
Adresas ______________________________________ __________

>;

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yr*. naujas skaitytoja*. Priede  dol 
Pavardė ir vardai______________________
Adresą* -----------------------------------------------

r________________________ ____________

Sfonaoriaua pavardė, vardai ir vietovė 

—, kuri#

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą fa 
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus _ __dol
Pavardė ir vardai------------------------------------------------------------
Adresas_________________________________________________

•' Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių Jsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _______________________ _ _____ 1______
Adresas ________________________________________ _ ______

■m

Kipro, Graikijos, Belgijos, Ispa
nijos, Islandijos delegacijų na
riais, primenant Lietuvos reika
lus. JAV delegacijos antram 

. pirmininkui dr. M. Kampelma- 
nu ir Helsinkio komisijos Was
hingtone pirmininkui kongres- 
manui D. Fascell padėkota už 
tvirtą laikymąsi ginant paverg
tųjų teises.

Kaip svečiuojantis JAV amba 
sadoje, taip ir kitomis progomis 
buvo galymybės ųžmegsti ryšius Į 
su įvairių tautų visuomeninių or] 
ganizacijų, su 1 
tų sąjūdžių nariais, gaunant iš- 
jų reikšmingų informacijų ir su 
darant pradžią ryšių ateičiai.

DEMOKRATŲ ATSTOVAI 
ALTE '■

Amerkos Lietuvių Demokra
tų Lygos atstovais Alte šiemet 
paskirti Stanley Balzekas, Jr., 
prof. Jack Stukas ir Rimas Mu- 
lokas.

kalėjimus? b. Ar visi žino kas 
buvo Helsinkio konferencija 
1975 metais?

4. Turėtų būti atvira komu
nikacija tarp vyresniųjų (pvz.- 
Lietuvių Bendruomenės) ir jau
nimo. Vyresnieji mums gali 
duot naudingų patarimų, nes 
jie turi daug patirties.

5. Laukiame, kad studentai: 
jungtus j visuomeninę veiklą 
ypač universitetų klubuose.

Jeigu į šias penkias pastabas 
bus atkreiptas tinkamas dėme
sys, lietuviškoji veikla bus stip
resnė ir platesnė”. • • ‘

i K. Petrokaitis'

Žagarės klubas
kitų tautų disiden j T . . . v ■
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Alto Informacija

teigtoje DP Ravensburge sto
vykloje. Ji čia iki 1949 metų dar
bavosi, organizuodama scenos 
mėgėjus lietuvius, kuriuos subū 
rė į vaidybinį vienetą. O su juo 
ruošė įvairius’ vaidinimus ne 
vien tos stovyklos gyventojams _  __________
lietuviams, bet su jais aplanky-. 'Turkijos ambasadoriumi, su 
dama daugelį kitų lietuvių gy- į __
venamų stovyklų. | ■ '

Antanas ir Aleksandra Gus- kams ir pnš., prisiėjo pamiršti 
taičiai, gavę So- Bostone, Mass., laisvoje Lietuvoje įsigytas pro- 
gyvenančio eilinio cukraus fa-, fesijas ir imtis bet kokio darbo, 
briko “Domino” darbininko Ta- ‘ nors ir lięsiausiais centeliais atly I •
mulionio pasirašytą darbo sutar- ginamo.
tį, 1949 m. vasarą atvyko į JAV. Šia galimybe teko pasinaudoti 
ir apsigyveno So. Bostone. j ;

Tuo metu Amerikoje siautė po sekė įsidarbinti So. Bostono cent 
kario bedarbė. Net ir tikriems 
šio krašto piliečiams būdavo ne
lengva susrasti pakenčiamai ap
mokamą darbą. Ši nedalia daug 
sunkiau slėgė naujuosius atvy
kėlius, kurių tarpe buvo įvairių 
profesijų bei užsiėmimų asme
nų. Tokiems, pvz., buvusiems 
mokytojams, mokslininkams, ak 
toriams, muzikams, dailinin-

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
9 vai. ryto iki 10 vai- vakaro.

D. KUHLMAN, R.S., Regtetruote* vaigtinink**

Tel. 476-2206

liėjuri ii spaudo* ir galim* gauti knygų rinkoj*

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
w • «4 t •

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerfko* lietuvių pastan
gas daryti įteko* į krašto politikę. 102 p*I. Kaina 11.58.

Knygo* bu* lialųsto*, jei 11.50 Čeki* arba Money Orderi* 
bu* pailųste* tokiu adresu:

NAUJIENOS,

: Mūsų spaudoje
JAUNIMAS 'RAŠO JAUNIMUI

i Tėviškės Žiburių 49 nr. Jau- 
'nimo skyriuje Danutė Skukaus- 
kaitė ir Jūratė Uleękaitė, rašy
damos apie moksleivių ir stu
dentų demonstracijas Kanados 
sostinėje, straipsnio pabaigoje 
duoda, šias pastabas bei patari

amus:

“1. Lietuvių Bendruomenė ir 
: organizacijos (pvz. skautai ir 
ateitininkai) turėtų daugiau in
formuoti (jaunimą apie žmogaus 

; teises, rezistentus, apie tai, kaip 
• galime atkreipti '^kanadiečių vi- 
; suomenės ’ir valdžios' dėmesį į 
šį svarbų, klausimą. Iki šiol tie 
santykiai buvo: labai silpni.

2- Jaunimas turėtų domėtis 
organizacijomis, kaip ,pvz. Ka 
nados Lietuvių Komitetas žmo 
gaus Teisėms Ginti, ir.aktyviai 
dalyvauti, arba prsidėti prie nu
tarimų, paskaitų ir t t., nes mū
sų jaunimas; yra lietuvių atei
ties raktas.

3, 'Lietuviškos mokyklos (pvž. 
Maironio mokyklą, lituanistinįai 
kursai) turėtų pabrėžti savo pa 
mokose žmogaus teisių temas: 
a. Ar lietuvių jaunimas žino ką 
Lietuvos rezistentai daro ir ko
dėl šie žmonės yfa siunčiami į

metinis narių susirinkimas įvy
ko lapkričio 23 dieną Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Gausų susirinkimą atidarė pir
mininkas Paul Masilionis, pra
nešdamas, kad yra mirusi klubo 
narė Barbora Gelgaudienė. Ve
lionė buvo pagerbta atsistojimu 
ir minutės tyla, o šeimai išreikš-, 
ta gili užuojauta. Prie velionės 
karsto buvo padėtas gėlių vai
nikas klubo vardu.

Nutarimų raštininkės perskai
tytas protoko'las ir kitų valdy
bos , narių pranešimai priimti 
vienbalsiai. Metinių švenčių pro
ga klubas nutarė pasveikinti 
Naujienas, S. Barčus radijo va
landėlės vedėją ir Dariaus-Gi
rėno posto veteranus. i

1981 metams buvo perrinkta 
dabartinė klubo valdyba: pirm. 
Paul Masilionis. vicepirm. Jen
nie Povilaitis, nutarimų rast. Ro
žė Didžgalvis, fin. rašt. Herman 
Danta, kontrolės ųašt. Josephine 
Masilionis, ižd. Matt Povilaitis, 
koresp. Rožė Didžgalvis. Knygų 
revizijos komisijon išrinktos 
Julia Ramanauskas, Anna Ca
sey ir Eugenija Štrurigys. Jos su
sirinks sausio 10 d. 2 vai. popiet 
pas ponus Masilionius.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
malonus pobūvis. :Visa valdyba 
linkėjo nariams linksmų šven
čių ir geros sveikatos ateinan
čiais metais. ■ ■

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks 1981 m. sausio' 25 dieną 
anksčiau, minė to j e salėj e.

Rožė Didžgalvis, koresp.

— New Delhi mieste prieš 
Brežnevą pro’testavo 57 afganis
taniečiai, reikalaudami atšaukti 
Sovietų ginkluotąsias pajėgas iš 
Afganistano.

abiem Gustaičiam. Jiems pasi-

rnėje gatvėje West Broadway- 
vegetavusioje popierinių vaikiš
kų žaislų (švilpukų, žiūronėlių, 
dėžučių ir kt.) įmonėlėje, pasi
vadinusioje “GERO”, šitam “fa 
brikeliui” nuolat stokodavo dar
bininkų dėl to, kad jame dir
bantieji gaudavo elgetišką atpil
dą — 50 centų į valandą arba 
22 su puse dolerio už 48 valan
dų trūsą. Vis dėlto geriau, ne
gu bedarbiu trūnyti. Į šią įmo
nėlę ir sugužėjo So. Bestone nu
tūpę “Dievo paukšteliai” lietu
viai. Visų pirma į ją patekome 
mudu su žmona. Ji, eidama pro 
Wdolwort didžiulį pastatą, ku
rio pirmame aukšte dar ir dabar 

: tebėra milžiniška įvairių reik- 
: menų krautuvė,, pastebėjo ang- 
i lų kalba parašytą ir duryse iš
kabintą skelbimą: “Ieškomi vy
rai ir moterys darbininkai- Kreip 
tis į II-jį aukštą”.

Mano Lydija, Pagėgių gimna 
zjoje besimokindama, mokyto
jos Saulaitienės pastangomis, 
buvo gerai išmokusi angliškai. 
Užėjusi į “GERO” dirbtuvės 
raštinę, čia pasisakiusi ieškanti 

. darbo, o taip pat ir jos “prisie- 
ga”, abu sekančią dieną pradėjo
me savarankiškai kurtis svetin
game Amerikos krašte. Apie su- 

, rastą So. Bostone darbo šaltinį 
buvo painformuoti ir kiti, mums 
pažįstami, “Dievo paukšteliai”. 

L Taip ir įsidarbinome didelis bū 
■ rys šitoje “aukso kasykloje”.
I* (Bus daugiau)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičta 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygoa gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaldoma, 
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Protingas prezidento Parterio nutarimas
Prezidentas Carteris, administruodamas pačią galin

giausią valstybę pasaulyje, padarė didoką skaičių netiks
lių nutarimų. Jeigu visi jo nutarimai būtų buvę tikslūs, 
tai jam vartai būtų buvę atdari dar ketverių metų admi
nistracijai, bet gyventojų daugumai atrodė, kad jis pa
darė daug netikslių nutarimų, todėl ir pralaimėjo antrąjį 
prezidentūros terminą.

Kai kurie lietuviai respublikonai mano, kad, kiek 
juos liečia, pati didžiausioji prez. Cąrterio klaida buvo ta, 
kad jis neatvyko į Chicagos tautinių šokių šventę. Jeigu 
jis būtų pakląųšęs'pas respublikonus perbėgusį skystą 
demokratą,Htai jie patys būtų balsavę už Carterį, bet kai 
įtakingiausias šios valstybės demokratas nepanoro klau
syti perbėgėlio ii^nęųprėjčų kad prieš jį būtų suruoštas 
piketas, kaip buvo suruoštas prieš ponią Fordienę, tai 
joks rimtas politikas negalėjo prezidento dėl to kaltinti. 
Amerikoje prezidentą reikia kviesti nuoširdžia širdimi. 
Negalima jo kviesti į pinkles. Negalima prašyti jo atvy
kimo, o čia pat suruošti jam piketą. Joks rimtas žmogus 
negalėjo kaltinti prezidentą dėl neatvykimo. Kalti buvo 
šventės organizatoriai, o ne prezidentas.

Bet mums atrodo, kad didelė lietuvių dauguma — 
demokratai ir respublikonai — sutiks su prezidento Car- 
terio nutarimu, galutinai padarytu praeitą mėnesi, kai 
Carteris jau buvo pralaimėjęs prezidentūrą. Tikrumoje,
prezidentas Carteris jau buvo šį klausimą nusprendęs, 
kai jis siuntė Brežnevui protestą dėl Sovietų karo jėgų 
įsiveržimo į Afganistaną, kai svarstė Maskvos olimpia
dos klausimą ir kai kalbėjo su šiaurės Atlanto Sąjungos 
valstybių vadais nedidelėje saloje prie Venecijos.

Prezidentas Carteris šį nutarimą jau buvo aiškiai 
aptaręs, kai buvo sprendžiamas Amerikos javų pardavi
mas Sovietų Sąjungai. Prezidentas Carteris neturėjo ga
lios įr kraštas nebuvo pasiruošęs karui, kai prieš metus 
Sovietų maršalai sutraukė geriausias Sovietų divizijas 
į Afganistano pasienį, bet prezidentas ėmėsi taikos prie
monių prieš Sovietų karo jėgų įsiveržimą į Afganistaną. 
Leninas su Tuchačevskiu kadaise buyo sutraukę gana ge
rai organizuotas karo jėgas, Rusijos monarchistų pade
damas, į Afganistano pasienį, bet nedrįso peržengti sie-

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS ČIURUONIUS
M. K. Čiurlionio jauniausiai seselei 
Žvirbliukui ir mano Bičiulei, iš 
kurios širdies pasisėmiau skaidrių 
atsiminimų apie M. K. Čiurlionį.* * *

SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS 
DRUSKININKUOSE

(Tęsinys)

Druskininkai — sena lietuvišką rietuvė, įei
nanti į panemunių grandį, kuri gynė Lietuvą nuo 
priešų antplūdžio. Merkinė, Liškiava, Druskinin
kai, Pervalka, Raigardas, Gardinas — tai vis 
priešakinės istoriškos sargybos, kurių galingų 
pilių vietoje liko tik piliakalniai, apsupti padavi
mų ir legendų.

Pro čia verždavosi geležinės kryžeivių voros, 
sulaikomos lietuvių ąžuolinių pilių ir titnagais 
kaustytų kuokų, kol vėliau lietuviai tokiais pat 
ginklais, kaip ir užpuolikų, sutriuškino visą jų 
galybę ir norą veržtis į svetimas žemes. Čia tas 
garsusis Dainavos kraštas, kurio narsa ir ištver
me j a ;rto padavimu ir daina.

Platūs miškai augo abiem pusėm Nemuno. 
Tuose ”ose kūrėsi iš naujo lietuviškos sody
bos. dažnai ant senųjų griuvėsių, jau spėjusių ap
augti miškais. Tiktai padavimai bylojo apie seną 
jn-ppiti T” paderimų ypač buvo gaura apie to-

uos ir pulti silpnai ginkluoto Afganistano, o Brežnevas, 
maršalų spiriamas, tai padarė.

Sovietų Sąjunga jau ištisi dešimtmečiai giriasi So-
vietų mokslininkų padaryta pažanga įvairiose mokslo 
srityse, bet rusai mokslininkai iki šio meto nepajėgė pa
gaminti tokio grąžto, kuris galėtų gręžti žemę, smėlį, ąk- 
menis, įvairius metalus, sukietėjusius įvairius griaučius. 
Jie išleido milijonus darbo dienų, bet gero grąžto iki šių 
dienų nepasigamino. Jie mokslininkus iš universitetų iš
varė, kaip jie geriausią Rusijos fiziką Sacharovą išvarė 
į Gorkį, kai jis reikalavo pagrindinių žmogaus teisių ir 
mokslininkams laisvės tyrinėjimams daryti.

Sovietų agentai Amerikoje ir kituose kraštuose pa
vogė kelis JAV-se gamintus gerus grąžtus, uždarė moks
lininkus dirbtuvėse ir liepė pagaminti būtinai valdžiai rei
kalingus grąžtus. Laimė, kad Stalino jau nebuvo, nes jis 
visai eilei mokslininkų būtų galvas nukapojęs, bet nei 
prie Stalino, nei prie Chruščiovo rusų geriausi moksli
ninkai gero grąžto nepajėgė pagaminti.

Chruščiovas užsakė Amerikoje tūkstančius grąžtų, 
sumokėjo milijonines sumas, pagręžė tūkstančius skylių 
įvairiose rusų užimtose vietose, bet giliau gręžti nepa
jėgė. Sovietų gręžikai ir pavergtoje Lietuvoje pragręžę 
daug skylių, bet jie brangius grąžtus laužė kaip sausas
šakeles, bet aukso, sidabro, ‘ žibalo, mineralinio aliejaus 
sluoksnių nepajėgė surasti. Jie reikalavo daugiau grąž
tų, bet Sovietų ižde dolerių nebuvo, o rubliai užsienyje 
buvo beverčiai.

Tada Sovietų valdžios planuotojai nutarė pasamdyti 
Amerikos specialistus Sibire ir ieškoti aukso ir naftos 
šaltinių. Jie sutarė su Amerikos specialistais pragręžti 
kelis šimtus skylių, kol bus rasti rusams brangūs naf
tos, aukso ar kitos medžiagos sluoksniai. Amerikiečiai 
gręžė rasų specialistų nurodytose vietose labai gilias sky
les, bet nieko nerado. Brežnevas sumokėjo amerikiečiams 
milžiniškas sumas, bet naftps ąr brangaus metalo nerado: 
Jis nubaudė dešimtis Sovietų geologų, nepajėgusių pa
sakyti, kad parinktose vietose jokios -naftos nebuvo ir 
negalėjo būti.

Rusai priėjo išvados, kad visas reikalas jiems būtų 
pigesnis, jeigu jie turėtų daugiau grąžtų. Jie patys ga
lėtų žymiai pigiau visame krašte skyles išgręžti. Sovietų 
pirkliai ir agentai susitarė su Texas valstijoje, Dalias 
mieste esančia Dresser -Industries bendrove, kad pasta
tytų pačioje Rusijoje ištisą dirbtuvę su visais įrengimais, 
kad rusai patys galėtų gamintis gerus grąžtus žemei 
gręžti. Sovietų valdžia sutiko sumokėti Dresser bendro
vei 144 milijonus dolerių. Brežnevas dolerių neturi, bet 
jis būtų šią sumą sudaręs. Jeigu būtų kelių milijonų trū
kę, tai jis būtų pakėlęs muitus už babuškas ir lietuviai 
būtų prisidėję prie dolerių kolektavimo. •

Sutartis jau buvo paruošta. Texas biznieriai buvo 
pasiruošę uždirbti dar kelis šimtus milijonų, bet prezi
dentas Carteris šių metų viduryje nepatvirtino didelės 
biznio sutarties. Jis pareikalavo klausimą dar giliau pa
nagrinėti, o kai gavo paskutinį pranešimą, tai'uždraudė 
Texas biznieriams statyti šią dirbtuvę komunistinėje 
Rusijoje.

— Jeigu rusai nori geras grąžtus laužyti, tai gali 
pirkti juos Dresser bendrovėje, bet kol jie nepradės tai
kiai su kaimynais gyventi, tai draudžiu tokią dirbtuvę 
statyti Sovietų Sąjungoje, — nusprendė prez. Carteris ir 
galutinai palaidojo didelį prekybos planą.

Keista, kaip praneša apdairūs Los Angeles Times 
reporteriai, sekretorius Muskię įteikė Baltiesiems Rū
mams protestą dėl šio prezidento sprendimo. Jis labai

tolimą Druskininkų vietovę — Raigardą, kurią 
lankyti ypač mėgdavo M. K. Čiurlionis ir kurios 
nutapė bene vienintelį savo peizažą — triptiką 
“Raigardas”, kuriame net pro realizmą prasivėrę 
žia vietovės mįslingas pasakiškumas.

Keitėsi laikai ir žmonių santykiai. Jau ne
grėsė svetimi antplūdžiai, bet narsiųjų Lietuvos 
gynėjų ainiai pateko į savo didžiūnų ir ponų sau
valę, kurie, atitrūkę nuo savo tautos, engė savo 
tautą. Panemunių laisvos sodybos pavirto bau
džiavos sunykusiais kaimeliais. Miškai retėjo, di
dėjo smiltynų plotai, kuriuos mediniais arklais arė 
baudžiauninkai, vildamiesi išarti savo narsių pro
senolių galingą kardą. Bet išardavo tiktai akme
ninius kirvukus ir šarvų rūdis. Buvo gyvas liau
dyje padavimas apie laisvą tąutą, ir skambėjo 
panemunėmis daina apie juodbėrą žirgelį ir didį 
tėvo dvarą. Bet dvaruose sėdėjo ponai, pasidavę 
svetimiems papročiams ir užmiršę net savo tėvų 
kalbą.

Tauta gyveno dūminėse gryčiose savitu gy
veniniu — miškuose, smiltynuose, panemunės šlai- 

i tuose. Juose sėmėsi paguodos, ištvermės ir svei
katos. Ir Druskininkų sūriose versmėse atrado 
gydomosios galios. Nuo senų laikų sklido garsas 
apie Druskininkų versmes, kžip druskos šaltinius. 
T. Narbutas rašo, kad 1638 metais buvo užmuštas 
pirklys Adomas Micevičius, ‘^kuris važiavo į Per
valką pirkti didelio kiekio Druskininkų skystos 
druskos”. 1790 metais Druskininkų, šaltinius ty

..myy.............

Trimičius.Dail. Dagys

A. SVILONIS

Tai ne pogrindininko balsas

jie kartais yra pudlami Ir nieki- 
parfti ąuojūmiškuose laiškuose, 
grasinami ir koliojami. Vienybę 
ardo arba, kaip jis rašo, “sude
gino” ne nepakantumas, o visai 
kitos priežastys. Nejaugi tas po
grindininkas jų nežinotų? Ypač 
kaip jis, kaip rašo b.kv., ilgesnį 
laiką yra buvojęs JAV-se. Ma
nau, kad mūsų daugumai yra 
aišku, kad šis pogrindininkas 
ne tik yra čia buvojęs, bet jis 
čia visą laiką gyvena ir iš čia 
siuntinėja tokią melagingą in
formaciją pogrindžio “Varpui”. 
Žinoma, už tokį patarnavimą 
gauna vienokį ar kitokį atlygini
mą. Juk šis “varpinis” rašėjas 
puola tuos, kurie atskleidžia 
priešus be kabučių, be kabučių 
tiltų statytojus ir be kabučių 
bendradarbiautojus ir kolabo
rantus. Ar gi patriotas'-pogrin
dininkas ir dar Vinco Kudirkos 
idėjų tęsėjas galėtų už tai juos 
su ironija pašiepti ir rašyti ka
butėse: “narsiems kpvoto'jams” ? 
Toks pogrindininkas neniekins 
tų, kurie atidengia okupanto pa
galbininkus, nes jiems žinoma, 
kad tokių išeivijoje yra.

pateiktas vedamajame minėto 
varpininko, citatas, kelia didelę 
abejonę, ar tikrai jos būtų pat
rioto - pogrindininkd pareiški
mas. Ląbiąu atrodo, kad tie pa
reiškimai bus bolševikinio agen
to, •įsifiltravusio į pogrindinio 
“Varpo” leidėjų tarpą.

Štai viena kita to rašinio cita
ta, kurią b.kv. paskelbė savo 
minėtame vedamajame: “Vie
nybė būvo sudeginta nepakan
tumo liepsnose... Chicago j ę 
buvo lengvai sukurtas ir pats 
“priešas”-, pavadintas riet keliais 
madingais vardais”. Tai “tiltų 
statytojai’’, “bendrailarbiauto- 
jai”, “kolaborantai” ir t.t., o to
kių, kaip žinia, “narsiems kovo
tojams netrūksta”; nes jais yrą 
padaromi bet kas, pvz., jėzuitai, 

; jaunimas, marijonai,' Lietuvių 
Bendruoinenė, pranciškonai ar
ba Lietuvių fondas”.

Ar reikia dar kokių komenla-l 
rų, kad suprastume, ką šis po
grindininkas puola? Tat reikia 
labai ir labai abejoti, ar šitoks 
puolimas galėjo būti pareikštas 
patrioto - rezistento. Ir štai ko
dėl: jis kalba, kad vienybę su
degino' nepakantumas. Man ro
dos, kad išeivijoje patriotai turi

(Tęsinys)

To'kias nusivylimo mintis puo
selėja okupanto agentai. Jos 
jau seniai per jo agentus sklei
džiamos. Bet tokia šio varpinin
ko nusivylimą skleidžianti min
tis visiškai yra svetima mūsų 
politiniiins veiksniams. Jie vei-. 
kia, ląišyįųfmč veiklą ir neskai
čiuoja nei metų, nei mėnesių. 
Jie tiki, kad laisvė pavergtai 
Tautai bus iškovota. Jie giliai įsi
tikinę, kad Maskvos atnešta mū
sų Tautai vergija ne amžina, 
anksčiau ar vėliau ji pasibaigs.

111
šis “varpinis” pogrindininkas- 

nuvertina jaunimą, gimusį išei
vijoje, būk jis nesupranta seni
mo, nežino išeivijos paskirties. 
O taip pat ir pati išeivija su
menkėjusi. Ją pavadinęs A. Ma- ; 
ceinos žodžiu “duoneliautoja”. 
Tai ženklas, — rašo jis, — kad 
Tauta nyksta Sibire, ji neatsilai
kys ir išeivijoje. Bet ką jis tuo 
naujo pasakė? Mes žinome ir be 
jo, kad okupantas didelę mūsų 
Tautos dali išvežė Sibiran, ten 
sunaikinti. Mes žinome ir išeivi
jos likimą. Bet ji šiandien rei
kalinga, ries jei jos nebūtų, kas 
kalbėtų apie pavergtąją Tautą? 
Bet iš viso įsiskąičius į tas b.kv. pakankamai pakantumo, kada

Man rodos, kad tik “falšyvas” 
pogrindininkas gali pulti tuos, 
kurie gynė jėzuitų vadovaujamą 
Jaunimo Centrą nuo demonstra
vimo jame bolševikinių filmų, 
nuo' Maskvos atsiųstųjų solistų 
jame rengiamų koncertų. Gynė 
dėl to, kad šis Centras nevirstų 
bolševikinės propagandos cent
ai. Jau ir tai rodo, kad jis ne 
tik nepatenkintas tais, kurie at
skleidė okupanto siekius, bet jis 
juos pristato kaip vienybės ar
dytojus.

Juk visi žinome, kad niekas 
nepuolė jėzuitų, :pei marijonų, 
nei pranciškonų kaip tokių. O 

/jei buvo pasisakyta, tai tik prieš 
tuos, kurie pasimetę ėjo išvien 
su kolaborantais. Niekas nepuo
lė nei LB-nės, nei Lietuvių fon
do. Toks šio pogrindininko pasi
sakymas yra provokacinis, piu- 
dinantis. Iš jo pranešimo atrodo, 

Į kad jis kovotojus pristato kaip 
■ — jo žodžiais tariant -— vieny
bės “degintojus”, o kolaboran
tus, bolševikinių filmų demonst
ruotojus, koncertų rengėjus 
Jaunimo Centre bei kapsukinių 
kursų lankytojus — kaip nekal
tus avinėlius.

Šis 4‘varpinis” pogrindininkas 
rašo dar daugiau: “Lengviau 
kovoti, suorganizuoti demonst
racijas prie Chicagos jėzuitų 

' Centro, negu prie Sovietų am- 
I basados Vašingtone arba prie

užpykęs ant prezidento, kad uždraudė parduoti rusams 
dirbtuvę, sekretoriaus neatsiklausęs.

Amerikos lenkai norėjo, kad Muskie būtų demokra-' jungtinių Taui^Ne^Yorke”
tų partijos kandidatu prezidento pareigoms. Gerai, kad 
jis nekandidatavo, nes jis. prezidentu netinka.

Esame tikri, kad lietuvių dauguma pritaria prezi
dento Cąrterio nutarimui uždrausti amerikiečiams sta
tyti rusams dirbtuvę geriems grąžtams gaminti.

rinėjo karaliaus Stanislovo Augusto rūmų gydy
tojas, o vėliau Vilniaus universiteto profesoriai 
— M, Mianovskis, J. Fonbergas ir k't. Bet medi
cinos gydyklos ligi 1837 m. Druskininkuose ne
buvo.

Tuo laiku pragarsėjo kaip stebuklingas gy
dytojas Druskininkų kaimo gyventojas Surmė- 
tis-Suratis, tur būt, dabartinių Suraučių prose
nolis, kuris, kaip rašo T. Narbutas, buvo “žmogus 
ma’onus, paslaugus ir iš viso saikingas, imant 
atlyginimą”. Jis pagydydavo medicinos nepagy
domus ligonius, ir apie jį garsas plačiai’sklido, 
pasiekdamas net sostines — Vilnių ir Varšuvą.

Pirmieji gydytojai Druskininkuose apsigyve
no apie 1830 metus, o apie 1837-1838 metus buvo 
įsteigta gydykla. Daug Druskininkuose pasidar
bavo gydytojas K. Volfgangas, tyrinėdamas ir ap
rašydamas gydomąsias versmes. Jis drauge su J. 
Kraševskiu 1848 metais išleido pirmą knygą apie 
Druskininkus.

Tuo laiku Druskininkai jau buvo įžymus ku
rortas su gydyklomis, vilomis, nuolatiniu vasaros 
teatru ir net dienraščiu “Undine”, lenkiškai — 
“Ondyna”. XIX šimtmečio pabaigoje Druskinin
kai išaugo į įžymų kurortu, kųpipagarsėjo; po 
visą Europą. "s; Cį '' v .
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Druskininkų augimo ir žydėjimo laikotarpis 
supuolė su Čiurlioniu įsikūrimu ir gyvenimo me
tu Druskininkuose, čiurlioniai čia įsikūrė apie

(Bus daugiau)

—Vyriausiu tardytoju prokuro
ras Daley pasirinko Jane Clark 
Casey.

1877 metus ir išgyveno ligi 1914 metų, kai di
džiojo karo vėtra sunaikino Druskininkus ir 
Čiurlionius išblaškė iš savo tėviškės.

Konstantinas Čiurlionis, šeimos tėvas (1846- 
1914), buvo kilęs iš Guobinių kaimo, Liškiavos 
valsčiaus karališkųjų ūkininkų. Iš pat jaunystės 
turėjo patraukimą prie muziks, tai, baigęs Liš
kiavos vargonininkų mokyklą, buvo paskirtas 
vargonininku į Varėną, čia jis nuvyko su jauna 
žmona — Adele Marija Magdalena Radmanaite- 
Čiuriioniene (1854-1919), iš Seirijų amatininkų- 
menininkų šeimos, atkilusios iš Regensburgo.

Varėnoje jaunavedžiai vargonininkai susilau
kė savo pirmagimio sūnaus — 1875 metais rug
sėjo 22 dieną — Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio, busimojo genialaus kompozitoriaus, daili
ninko.

Po poros metų čiurlionįai su mažu sūneliu 
persikėlė į Ratnyčią, kur tėvas gavo vargoninin
ko vietą senoje medinėje bažnyčioje su lietuvišku 
užrašu lubose: “Namay Diewo” — wartay Dan
gaus”. Tai tikras dzūkiškas bažnytkaimis, apsup
tas smėlio jūra ir pušynais.

, '’4.; (Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

“NAUJIENAS’

4 — Naujienos, Chicago. TIL. Tluirsdav, Dec. 11. 1980



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAUUNLIAIKA-..

"Jia ivrinko juos į viet^, kuri hebraiškai vadinama Armagedon" 
(Apreiškimo 16:16)

27, Šventajame Rašte pasakyta apie įvairius Izraelio karalius, 
kad jie sėdėdavę “Viešpaties soste”. Bet tas patvarkymas pasibaigė 
tada, kai paskutinis žydų karalius Zedekijas buvo numestas nuo 
sosto. Pranašas Ezekiėlis aiškina, kad taip turėjo būti “iki ateis 
tas, kuriam priklauso teisė” (Ezek. 21:27). Čia kalbama apie 
Kristų, ir gana aiškiai pasakyta, kad nuo to laiko jo'kia žemiška 
valdžia nebebus Dievo atstovė iki ateis laikas įkurti pažadėtąją 
Kristaus karalystę.

Nuvertimas paskutinio žydų karaliaus įvyko 606 metais pirm 
Kristaus, ir tuomet prasidėjo ilgas laikotarpis, kuriuo Viešpats 
leido pagoniškoms tautoms steigti ir palaikyti šio pasaulio san
tvarką. Pranašystėje tasai laikas Jėzaus pavadintas “Pagonių

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ww*įln*t>r CamnvnDy kBnlk** 
MrtfcinM dUvktoriu*

19SS S. ManMai RA. WwtcbMtor, IU
VALANDOS: 3—0 darbo dienom!* ir 

kas antri ieitadiėai 8—3 vll 
TaU 562-2727 arė* 562-27W

“Lietuvos Aidai’’
KAZĖ BRAZDŽJONYTĖ

Programos vedėja

T&. — M 3-5W3
DR. A. a GLEVECKAS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
ŠPKCIALYM AKIU LIGO* 

39V Wm» 10M Strwt 
Valando* pagal cMttarisia.

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMRTRISTAS

KALBA UETUVOŠA1 
261S W. 71 St TM. 7&S14*

Tikrini litiš. Pritaiko akiniu* ii
“contact Inn***** -

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai i—4 popiet,

Našlių, Našliukių ir Pavieniu Asme
ny Wubas šaukia narius i šįmet pas
kutinį susirnikima, kuris įvyks gruo
džio mzn. 12 d. 2 vaL popiet Vyčiu 
salėje, 2455 W. 47th St., Chicagojel 
Visi nariai kviečiami gausiai astilan- 
kyti. Bus renkama nauja valdyba, ap
tariami svarbūs klubo reikalai. Po 
susirinkimo bus vaišės. V. Cinką

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos teloL: 448-5545

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI IR CMltUIlGAS , 

Umira praktika, MOTMŲ Hfc*
U52 WfcIT M rrlOlT ) 

v f< M

Lietuvių Pensininkų Sąjungos na
rių susirinkimas-pabendravimas įvyks 
gruodžio 11 d., ketvirtalienį, 1 vai. 
popiet Šaulių Namuose, 2417 West 
43rd Si. Bus meninė programa, už- 
kandžiai Ir loterija. Tvariai yra pra
šomi atnešti kokią nors geresnę do
vaną loterijai. Be to, nariai yra ragi
nami sumokėti užsilikusi nario mo
kestį. Valdyba

Zarasiškių klubo metinis narių su
sirinkimas šaukiamas gruodžio 14 d. 
2 vai. popiet Vyčių salėje, 2455 West 
47th St. Bus klubo valdybos rinkimas 
ir kitų klubo reikalų svarstymas. Na
riai kviečiami gausiai dalyvauti. Taip 
pat apsimokėti nario mokesti. Kvie
čia Valdyba.

p Šileikis, o. p, I _ Lietuviu Motery Apšvietos draugi 
OBTHOPKDAis-PROTEZISTAS I i°s priešmetinis narių susirinkimas 
‘ ~ -• -- - - įvyks šeštadienį, gruodtio 13 d., 1 vai.

popiet 3808 S. Union Avė. Narės pra 
somos dalyvauti, nes yra svarbiu rei
kalų aptalti ir bus 1981 metams vai 
dybos rinkimai. Turėsime - grab bag’ 

. ir vaišes. Rožė Didzgalvis, rast.
C----------------------------------------------------

Aparatai - Protexai. Med. ban 
. dažaL Speciali Rfaiba to|«Ba 
(Arch Supports) ir L t 

a—i ir t—®, lajtariitmig •—J 
tt$0 Wwt Ord St^ Chlcape. Ift MSI!

Telat: Pftaupact G5IU

-Gruodžio men. 14 d., sekmadieni 
1 vai. popiet Tėvų jėzuitų koplyčioje 
bus atnašaujamos šv. Mišios už mirų 
siuosius ir gyvuosius paštininkus bei 
jų šeimas. Po pamaldų visi paštinin
kai su šeimomis bei artimaisiais ren
kasi p.p. Repšių namuose, 6608 So 
Richmond Ave., kur Įvyks metinis su 
sirinkimas, o po to bus bendros vai
šės — Kūčios. Valdyba

KODĖL NIEKINAMA LIETUVIU 
TAUTOS PRAEITIS?

(Atviras laiškas DLK Vytauto vainikavimo dieną)

(iš “Aušra” Nr. 20, 1980 m. < 
sausis)

Jurbarke -—Černiachovskio ir 
Garagiho’ gatvių sankryžoje— 
dunkso nykus parkas, kažkada 
vadinęsis Didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Vytauto vardu. Už
gožtas niedžių, sudarkytas ir ap 
leistas stovi jame ir paties Vy
tauto paminklas. Tik senesnie
ji žmonės su pagarba dar tebe
prisimena šią vietą. Miesto ad
ministracija bevelija iš viso ne
minėti Vytauto vardo. Apkerpė 
jęs ir apsamanojęs paminklas 
kni- kam sukelia liūdesį, 6 kai 
kam — piktą apmaudą, kad štai 
dėl kažkieno politinio budrumo ' 
stokos liko nelikviduotas šis 
‘buržuazinis palikimas”. Bet ga
li atsitikti ir taip, kad vieną gra 
žų rytą pabudę jurbarkiečiai 
Vytauto parką ras tuščią... Pas- : 
kui seks pasaka, kad paminklas < 
pats sugriuvo arba buvo “de
montuotas” dėl svarbių priežas
čių. Juk paminklų griovimo ak
cijoje tarybinė administracija 
turi puikią patirtį ir nestokoja 
nei fantazijos, išradingumo.

Tokicre vietoje norom neno
rom prisimeni Maskvoje ir Le
ningrade visur demonstruojamą * 
nagarbą imperialistinės Rusijos 
reliktams. Stalinas, viena ran
ka griaudamas Lietuvos pamink 
lūs, kita ranka 1947 m. Maskvo- 

į ie surentė didingą monumentą 
miesto - įkūrėjui kunigaikščiui 
Dolgorukiui. Leningrade nesu
naikintas nė vienas carų pamink 
’as. Kasmet jie perdažomi, atnau 
nnami. papuošiami už valdiškus 
pinigus pirktų gėlių puokštėmis. 
Tiesa, namdovolcų koriko Alek
sandro III paminklo nesiryžo 
oalikti aikštėje — jį pagarbiai 
nerkėlė į muziejų. Leningrade! 
išsaugotas ir rūpestingai prižiū- 4 
rimas Petro I namelis, o cerk- J 
vėse jo vardinių proga organ? 
zuojamos net pamaldos. Ant dail 
gelio pastatų tebėsipuikuona 
monogramos su dvigalviu ereliu,

LIETUVIŲ SUSITIKIMAS 
SU šV. TĖVU MAINZ E

(Atkelta iš 2 psl.)

Po karo gyveno Luebecke. 
1948 išrinktas Evang. vyr. Baž
nyčios ’ tarybos nariu. Kartu su 
kitais leido “Evangelikų kelią”, 
vėliau “Sandarą’’, redagavo “Jau 
nimo rateli” ir “Svečią”. Jubi
liatas prilclaušo Vokietijos lietu
vių bendruomenei nuo jos įsis- 
teigimo; buvo Tarybos ir Val
dybos nariu, šiandien yra VLB ’ šimtmečiais smaugusiu Rusijos 
Bremeno apylinkės vadovybėje.. pavergtas tautas.
Dažnai padėdavo ir dabar pade-! Lietuvoje analogiška pagarba 
da savo tautiečiams. tėvynės praeiviai ne tik neskati-

-- narna, bet ji baudžiama, štai 
pirkite JAV taupymo bonus 1973 m. gegužės 13 d. Perlojojė
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VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TBIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE Ir GEORGE SORIM

♦Aikštės automobiliams pastatyti

it

8

u, 
kovė 20 Livonijos ordino bro- 
Hu. Vėliau stačiatikių bažnyčia 
paskelbė jį šventuoju. Kas sus
kaičiuos, kiek cerkvių ir koply- 
čų buvo pastatyta jo garbei! 
Net Vilniuje turime tokią cerk
vę, čia perkeltą iš Petrapilio 
1898 m. Dar anskČiau, 1865 m, 
dabartinėje Černiachovskio aikš
tėje general gubernatoriaus Mu 
ravjovo inicityva buvo pastatyta 
Aleksandro Nevskio koplyčia, 
skirta žuvusių 1863 m. sukilimo 
malšintojų laidojimui. (Beje, 
š’ą koplyčią sugriovė bolševikai 
1919 m., pirmą kartą okupavę
Vinių).

Palyginkime Vytauto vaidme
nį istorijoje, jo nuopelnus tiek 
Lietuvai, tiek ir Rusijai.

Kada Rusija, susiskaldžiusi į 
daugelį smulkių kunigaikščių, 
nešė sunkų ir žeminantį totorių 
jungą, Lietuva buvo centrali
zuota galingiausia Europos vals 
tybė tiek savo plotu (pie 850 
tūkst. km), tiek ir kariniu po
tencialu. Kunigaikščiai Algirdas 
ir Vytautas išplėtė Lietuvos ri
bas nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros. Letuvai tada priklausė 
'Smolenskas, Minskas, Kijevas, 
Viazma, Okos aukštupio žemės, 
Branskas, dabartinė Odesa. Jos

LAIDOTUVIŲDIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tek 226-1344

Mažeika 8/Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

įtakos sferose buvo taip pat —--------- , ■ - ■ . ---------
Pskovas ir Novgorodas, Krymo r ~ ~ ' . - - ., , ■ — , ■■ ■■ --
totoriai. Dar Algirdas ir Kęstu

devyni VVI studentai sumanė 
padėti gėlių prie Vytauto pa
minklo. Vien tik už tai trys iš 
jų — ekonomistai: Eugenijus 
Banys,' Remigijus Kajeckas ir 
Pranas Grigas — buvo pašalin
ti iš universitėto’įir išvežti į re
krūtus. Studentai dar mėginę 
ieškoti užtarimo LKP CK, tačiau 
ten jiems atsakę: “Užtenka jau 
ir to, kad padėjote gėles prie to 
feodalo ir grobiko Vytauto pa
minklo. Tai nesuderinama nei 
su tarybinio žmogaus, nei su 
komjaunuolio principingumu ir 
patriotišktimu.”

Šių metų balahdžo 10 d. Ceiki
niuose laidojant kun. Karolį Ga- 
rucką, Viduklės klebonas kun. 
Alfonsas Svarinskas kalbėjo apie 
nepagarbą Lietuvos praeičiai, 
kaip kontrastą iškeldamas visaip 
šlovinamus Rusijos kunigaikš
čius ir carus. Pamokslinin
kas apsistojo ties Aleksandru 
Nevskiu. Apie šį feodalą rašo
mos knygos, statomi kino filmai. 
Viena Maskvos metro stotis pa
puošta 7 metrų aukščo mozaika, 
vaizduojančia kunigaikštį Nevs- 
kį ant žirgo su Spaso vėliava ran 
koše.

" Pažvelkime istorijon. Gal iš 
tiesų rusų feodalų nuopelnai di
desni, negu lietuvių?

Pskovo kunigaikštis Aleksand
ras gavo Nevskio vardą už tai, 
kad jo vadovaujama kariuome
nė 1242 m. ant Čiudo ežero nu-

tis surengė tris karo žygius prieš 
Maskvą (1368,1370 ir 1372 m.), 
du kartus užėmę ir sudeginę 
miestą, išskyrus tik Kremlių. ’ 
Tuo tarpti Liettivbs sostinė Vii- , 
nius pirmą kartą rusų buvo už- i 
imtas tik 1655 m.

(Bus daugiau)

Berniuko motina

Modernaus paauglio motina • 
savo draugei: — O, taip, aš vi-j 
suornet norėjau turėti vaiką su ’ 
švelniais ilgais šviesiais plauku- į 
čiaiš, garbanomis krintančiais 
per pečius. Bet aš visą laiką gal- . 
vodavau; kad tai bus mergaitė...

EUDEIKIS
GAIDAS--DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KNOW VOUR HEART

HEte eOUR HEART FUND
' ' ■ VV *'7^' '

HECP.YdU^HEART

Post-Holiday Ham Goes Hawaiian

Ham if t holiday favoritą for many people, but what to 
io with leftovers sometimes poses a problem. Island Ham with 
Rice provides k iunhy change of pace for midwinter menui 

' and i« an ideal entree for just two people. Packaged enriched 
pre-cooked tfcė, molded in chstard cups, tikes bn texture with 
ths Sddit'row of cashew nnts and is just the right plalemata 
for diced cooked ham and Hawaiian style vegetables.

Island Ham with Rice
cup Mutate rice
tablaspoons chopped

cashew nuti
teaspoon cornstarch

3M
2

1
1/7 cup orange juice

1 package (10 oz.) Birdf 
Eye Hawaiian style

Prepare rice ® “directed

1/4

vegėUbkt in fc 
•masoned sauc* 

cup diced cooked ham 
tablespoon butter or 

margarine 
teaspoon prepared 

mustard
i/ž
peckage. Stir ift anti. Pack 

rice mixture into 2 buttered 6ounce custard cups; keep warm. 
Meanwhile, Combine cornstarch and orange juice in medium 
caucepan. Add Vegetable^ ham, butter and mustard. Cook and 
stir over medium heat until mixture comes to a boil and vege
tables are separated. Cover and simmer over low heat for 4 
minutes. Unmold rice onto serving dishes. Serve with vegetable
ham mixture. Makes 2 cups ham mixture and 1-1/3 cups rice 
dr 2 servings.

on

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMGULANSO 
PATARNAVIMAS

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO

TURIME

DALYSE.

į

i

’ NARIAI:

Chicagoe

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVE. TeL: 1AM. 7-3401

i BUTKUS - VASAITIS j
1446 So. 5Uth Avė, Cicero, HL Tet: OLympic 2-10W 1

j PETRAS BIELIŪNAS
į 4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAiayette 3-3572 I 

j GEORGE F. RUDMINAS į 
| 3319 SO. tlTVANICA AVE. Tel: YArds 7-h38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

į 2424 WEST 69th STREET REpublic 7-121S
j 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673
111028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4411

P. J? RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tet YArdw 7-1911

ii ■■ į ų> ■■ .n -nnm.    I ~. I 11BII III IĮ Į IĮ I Į». I .... I
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LIETUVIU SĄSKRYDIS OSNABRUECKE
Osnabrueeko vyskupijos beL. J?s taip pat peikė kai kurių vo- 

tedros 1.200 metų jubiliejaus ir kk 
.užsieniečių dienos proga vysku
pas pakvietė visus užsieniečius

m. rugsėjo 28 susirinkti į iškil
mes- Lietuvių atvyko apie 110

’su savo vėliavomis ir didžiule 
žvake (10 kg, papuošta vyčio 
kryžiumi, trispalve ir užrašu 
•LITAUEN), kurią padovanojo 
katedrai, šventykloje susirinko 
ap e 2.000 užsieniečių, šv. mi_

- šias aukojo vysk. dr. H. H. Wil- 
įtler su 30 su viršum įvairių tau
tybių kunigų. Pamaldų pradžio
je svekinimo žodžius tarė daly
vaujančių tautybių atstovai. Lie 
tuvių vrdu sveikino dr. tėv. K.

'Gulbinas. Evangeliją giedojo 
kun. V. Šarka. Tikinčiųjų 
maldą kalbėjo taip pat įvairių 
tautybių atstovai savo kalbo
mis; letuviškai — kun. P. Gir- 
čius. Pamokslą apie taiką tarp 
žmonių ir tautų pasakė vysk. 
Wittier. Jis pasmerkė Vokieti
joje pasitaikančius išsišokimus 
prieš užsieniečius. Giedojo kate
dros choras.

Pamaldoms baigiantis, kun. 
dek. V/šarka visų vardu pasvei
kino vyskupą gimtadienio pro
ga. Visa bažnyčia garsiai plojo.

Papietavę iš bendro katilo, su 
vėliavomis ir plakatais visi nu
žygiavo į šventiškai išpuoštą 
miesto-halę, kur pagrindinę kai 
bą apie žmogaus teises ir pakan
tumą pasakė kun. dr. K- Wosste.

■

REM ESTATE
Mamai, Ž«m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, Ž*m4 — Pardavime!
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ji ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS. j

į ^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: '<1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ,

2212 W. Cermak Road Chicago, HL

ii nepakantumą užsieniečių 
atžvilg u. Porą valandų vyko 
tautybių pasirodymai, bet lietu
viams pritruko laiko. Kun. V. 
Šarka lietuvių vardu padovano- 
jo vyskupijai ir magistratui po 
didelę metalinę lėkštę, o vysku
pui ir jo įgaliotiniui kun. dr. K. 
Wa.’ste — po Aušros Vartų Die
vo Motinos medalį.

Po iškilmių miesto halėje lie
tuviai susirinko į išpuoštą Šv.
Pranciškaus parapijos salę, kur j -j 
jų laukė skani vakarienė. Pas- L 
veikintas varduvininkas kad i 
kunigas dek. V. šarka. Jis dė
kojo . už gėles ir pasakė gražų 
šios dienos lietuvių pasirodymą 
vertinančią kalbą. Tėv. dr. K. JJT* 
Gulbinas pranešė apie laukiamą ' J 
Šv. Tėvo apsilankymą Vokieti- 
joje š. m. lapkričio 15-19. Svei-. 
kimino žodžius hammurgiškių 
vardu tarė L/ Narkus ir BBar{ _ Dėkui Onai Martinkienei iš 
Zwischenann lietuvių vardu — Marquette Parko už $5 auką, 
P. Kazirskis. Vokiškai kalbėjo atsiųstą kartu su metine prenu- 
Kun. P. Girčius ir vietos klebo- merata. Taip pat dėkui tos apy
nys kun. Hiltermarm. Skambėjo ]in^ės tautiečiui, užsisakiusiam 
lietuviškos dainos. ; ; Naujienas vieneriems metams ir

Vyskupijos laikraštis^ KIR- ; įteikusiam du dolerius už ka- 
CHENBOTE Nr. 40,. aprašyda- fenderių, bet pavardės prašiu- 
mas iškilmes, pabrėžė, kad jose sjam neskelbti.
trūko vokiečių. Straipsni papuo- j 
šė didele lietuvių grupės nuo-, O ir P. Dambrauskai, Hot 
trauka ■ Springs, Ark., ankstybai pratęs

Vak. LB. Inįormaccija ' darni prenumeratą, savo kalėdi- 
] nius sveikinimus ir geras linkė

jimus atlydėjo $5 auka. Dėkui.
! — Dėkui J. N. Gabes šeimai, 
Woodhaven, N. Y., už kalėdinius 
sveikinimus ir už auką.

i SYDNĖJAUS LIETUVIŲ TE
ATRAS “ATŽALA” sidabrinę 
savo veiklos sukaktį spalio 26 d. 
atšventė Kosto Astrausko veika
lu “Čičinskas”, režisuotu Stasip 
Skorulio, kuris taipgi atliko ir 
pagrindinį Čičinsko vaidmenį. 
Spektaklyje taip pat dalyva
vo veteranais vadinami “Atža
los” aktoriai — Ksana Daugu- 
Vietytė-Sniukštienė, Julius;: Dam 
brauskas ir Paulius Rūtenis. See 
novaizdžius sukūrė Henrinkas; 
Šliteris, muzikinius įrašus paruo 
šė Kajus Kazokas, šviesas tvarkė 
Algis Dūdaitis. Savo darbą “At
žala” yra pradėjusi 1955 m. spa 
lio 23 d. suvaidintu K. Binkio' 
“Atžalynu”, kurį režisavo Ju-i 
liūs Dambrauskas. Nuo to. laiko

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

KALĖDINIU DOVANU
Importuoto kristalo išdirbiniu, aukso ir gintaro papuošalu. Lladro — 

Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožiniu. Importuoto 
pewter ir dar daugiau gražiu dovanu Įvairioms progoms. 

Taip pat ir paveikslų.

ANTRADIENIAIS pensininkams duodama 10% nuolaida.

Maloniai jums patarnaus DALĖ ir ROMAS DAUKŠAI, sav.

AVALON GALERIJOS
“The Ultimate in Collecting and Gift Giving”

4243 ARCHER Ave. (arti Sacramento), CHICAGO, ILL.
Atdara pirmad. iki penktadienio nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 

šešt. nuo 10 iki 7 vai. vak.; sekm. nuo 11 iki 5 vai. popiet?
Gruodžio 22 ir 23 dienomis atdara iki vidurnakčio.

Tel. 247-6969

Tel. Virginis 7-7745
šventosios uoste.
(•Teofilio Petraičio akvarelė, 1939 ni.)

vaidintas 31 spektaklis: 22

Įėjimas — $10 auka.
JAV R. LB-nės vadovybė

Upytės draugiško 
klubo veikla

Upytės Draugiško klubo prieš-

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
■~r^!

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos < 
pirkimo sąlygos. j
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms. j
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- j 
duoti. Neaukšta kaina. I —

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI ;

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė/ 
Tel. 927-3559

diumas š.m. gruodžio mėn. 13 d. 
(šeštadienį) Lietuvių Tautiniuo-! 
se Namuose, 6122 So. Kedzie ■ 
Ave., Chicago, 111., šaukia tary- j 
bos narių ir apylinkių bei orga- ’ 
nizacijų atstovų metinį suva.ia-| 
vimą. Registracija 9 vai. ryto.

Po suvažiavimo 7 vai. vakaro 
toje pačioje salėje įvyks tradi
cinė Kūčių vakarienė su tam va
karui pritaikinta programa.

Meninę programą atliks Dai- 
' nininkų Būrelis, p. T. Serapinie- 
I nės vadovaujamas. ,

Kaip suvažiavime, taip ir Kū
čių vakarienėje visa lietuvių vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti. ■ ■ .

Į Kūčių vakarienę bilietus ga- 
! Įima rezervuoti šiais telefonais: 
1 Marquette Parke — 737-1286,

Sydnė’uje, 5 — Melburne, 4 — 925-1089 ir 434-3713; Cicero — 
Kanberoje. “Atžalos” istorijon 656-2550 ir 652-8546; Bellwood 
iė’o režisoriąi: K. Dauguviety- (— 544-3880; East Chicago — 
tė ir S. Skorulis — su penkiais ’ (219) 365-4184, ir Brighton 
veikalais, J. Dambrauskas —su * Parke — 523-0148. 
trimis, P. Rūtenis — su vienu. 
“Čičinskas” buvo 15-toji ‘‘Atža
los” premjera, šeštas režisūri
nis S. Skorulio darbas. Spektak 
liui pasibaigus, “Atžalos” teatro: 
administratorius J- Maskyytisi 
dabartinius bei buvusius atžalie i 
čius ir jų gerbėjus pakvietė į Į 
pagerbtuvių vakarie. Sydnėjaus Į
Lietuvių Klube. Dalyvavo be-.' metinis susirinkimas įvyko gruo 
veik 100 asmenų. Kalbėtojų ei- džio mėn. 5 dieną Anelės salėje, 
lėse buvo “Atžalos” vadovas S. Susirinkimą atidarė pirmininkė 
Skorulis, ALB Sydnėjaus apy-’Anna Wiechecki, pirma pasvei- 
linkės pirm. dr. A Mauragis/jkindama gausiai atsilankiusius 
Izolda Davis, A. Binkevičiūtė-' narius. Nutarimų raštininkė An- 
Gučiūvienė, kun. P. Butkus, V. toinette Kalys perskaitė proto- j 
Kazokas, V. Simniškis, K. Dau- kolą, kuris, kaip ir kiti klubo už-1 
guvietytė-šniukštienė, J. Dambįrašai, priimti be pastabų, 
raųskas ir P. Rūtenis. Jie visi] 
džiaugėsi Australijos lietuviams 

; atliktais “Atžalos” darbais, lin
kėjo sėkmės ateičiai.

— SLA 134-osios Moterų kuo-’ Angeline Joselenas sutiko suda- į 
ryti Knygų revizijos komisiją. ĮWisconsine arba Michigan©. 
Valdyba ir komisija susirinks | skambinti (312) 767-7826 
Anna Condux namuose 1981 m. j 
sausio 12 diena. >

Klubo valdyba 1981 metams

Į klubą įsirašė nauja narė — 
Emily Nemchauskas, kuri buvo 
vienbalsiai priimta.

• > Anna Casey, Mary Šimkus iri

po s susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gruodžio 13 d., 12 vai. Chica
go Savings bendrovės patalpose, 
6201 S. Western Ave. Pageidau
jame, kad visos narės dalyvautų. 
Vyks ateinančių metų valdybos 
rinkimai, 
dovana 
Bag”.

Malonėkite atsinešti 
dėl kalėdinės “Grab

Valdyba

JAV R
IR APYLINKIŲ ATSTOVŲ ’ 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

JAV R. LB-ųės Tarybos prezi-

LB TARYBOS NARIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVA

2f0« WM ®*ii» St, Ckicage, HL 60621 • TsL WA 6-8?§r

'3 MAISTAS It EUROPOS SANDELIŲ

t 
$

V

Riverwood

HAIL Beauty Suppl

vyvi

OFF
&1X ’n HATCH 
1GOLD 

Neckchains 
and Bracelets

Earrings, Charms, 
Religious Medals 

at 30% SAVINGS

INSTANT
GOLD

N®w orUsed or 
ij/ Old Broken Jewelry 

Watches, Bracelets,
Pins, Rings, 

Class Rings, Dental Gold... Any Karat
Turn įtinto CASH!

Dig Out Your Old Treasures — 
Put The Money In The Bank A Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, income Tax

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

IEŠKAU PIRKTI ŽEMĖS prie žvejo
jimo ežero Kanadoje, Minnesota,

HFLP WANTED
Darbininkiy reikia

. FEMALE

pasiliko ta pati: pirm. Anne HOUSEKEEPERS, BABY SIT- 
Wiechecki, vicepirm. Kazimiera TERS> or care for elderly _4

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai, 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. Itth St, Chicago, HL 60621, — Tri. WA 1-1737

Stukas, nutarimų rast. Antoi
nette Kalys, fin. rast. Anna Con- 
dux, ižd. Mary Radzukenas, 
koresp.- Antoinette Kalys; šeimi
ninkės — D. Ketvirtis ir J. Kalys.

Klubo nariai nutarė pasvei
kinti šv. Kalėdų proga — Nau
jienas, S. Barčus radiją, Darius- 
Girėno posto' veteranus, Shady I 
Oaks vaikučius su Palsy.

Klubui jau suėjo 45 metai gy
vavimo. Mūsų tarpe dar turime 
3 narius, klubo steigėjus, kurie 
dar ir šiandien klube darbuojasi. 
Tai — Mary Radzukenas, dabar
tinė iždininkė, Stella Kiaunis ir 
Juozas Pakudaitis. Nariai atsi
stojimu juos pagerbė ir sudaina
vo jiems “Ilgiausių metų”, pa
linkėdami geros ir tvirtos svei
katos, kad dar ilgai galėtų su 
mumis darbuotis.

I

i

Lietuviai, Jūsų laukia Daytona 
Beach, Florida!

Antoinette Kalys pranešė, kad 
nutarta 1981 m. kovo 22 d. ruoš
ti “Bunco- Party” Darius-Girėno 
salėje, šiam reikalui jau plati
namos tarp narių loterijos kny
gutės ir užsakyta salė.

Po susirinkimo klubas turėjo 
Kalėdų pietus. Visa valdyba lin
kėjo nariams ir jų šeimoms 
linksmų švenčių.

Sekantis susirinkimas įvyks 
1981 m. vasario 6 dieną.

A. Kalys

ir

live in or go.
BERIS AGENCY — 736-9448

DAŽYMAS IR REMODE- 
LlAVIMAS . ' : 

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenua 
Tel. 523-0383

PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH, FT,A.

Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. 
Visais atžvilgiais ideali vieta lietuviams gyventi.

Iki Atlanto vandenyno tik 5 mylios.

PLANUOJAMAS “LITHUANIAN VILLAGE”.
Įvairaus išplanavimo namai.

Aukšta namų kokybė, kainos prieinamos.
Užtikrintas investavimas.

Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, 
aplinkoje. Sprendimą darykite dabar 1

Informacijas teikia: ADOLFAS ANDRULIS,
7 Talo Circle, Port Orange, Ha. 32018.

Telefonas: (904) 761-3625

Juozū šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, ĮL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

— Ar kas nors iš jūsų šeimy 
nos yra laimingose vedybose?

— Tik mano žmona.

CALL KING CARLEY
SEC'Y (No Sh. Hand) ___ S17.000
Order Desk (Type 50) ....... S15.000
Jr. Secy (No sh. hand) .... $12,000 
Interviewer (no typing) ..... $10,000 
Bookkeeper .... „.................. $18,000
Customer Service (type 40) $12,000 
Sec'y (suburbs) •..................  $12,000
Cashier (no exper.) ..........  $9,000

For Further Information Call;-

KING CARLEY 
939-7544

FIRST PERSONNEL SERVICE

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

MARQUETTE PARKE 
IŠNUOMOJAMAS KETU
RIŲ KAMBARIŲ BUTAS 

SU ŠILUMA.
Skambinti 471-9366

JOHN GIBAITIS

Advokatii įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė. 

(312) 776-8700

r

a

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formonlk gauna, 
ma Naujiemi administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

— Mano brangus bičiuli, ar 
nepaimsi mano sūnų į savo 
darba? • i

— Gerai. Ką jis gali daryti? i
— O. jeigu jis galėtų ką nors' 

daryti, aš būčiau jį turėjęs prie 
savo darbo.

A. TVERAS
Laikrodžiai Ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 59th Street 
TeL REnublic 7-1941 :

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4C59 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60631 Tel. YA 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gi mini y 
AskviatimaL pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. lapel it. Agent 

W. 95th St 
Evtrg. Pirk, III. 
£0642, - 424-4654 V

State Farm»-f rft ’ a'nd Cawtty- Cynpatty

------ ------ ---
ADVOKATŲ DRAUGIJA

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

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-516J 
2649 We»t 63rd Street 

1 Chicago, HL 60629

6 Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, December 11, 1QRQ




