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J A V SUTINKA DEPOZITŪOTIS 5 BILIJONU]
JAPONAI MAŽAI TESUSTIPRINO 

SAVO KARIŠKĄ PAJĖGUMĄ
BRZEZINSKIS NEPAJĖGĖ DUOTI PREZIDgNTŲI 

CARTERIUT NAUDINGŲ PATARIMŲ

WASHINGTON, D.C.— Kraš
to -apsaugos sekretorius Harold 

> S- Brown, praleidęs dvi dienas 
Tokijo mieste- ir aptaręs reikalą 
sustiprinti Japonijos karo pajė
gumą, pastebėjo, kad japonai iš 
tikrųjų labai mažai sustiprino 
savo karinį pajėgumą. Premje
ro. Zenko Suzuki vyriausybė pa
didino krašto karinį biudžetą 
tiktai 7.6.%a, kai Japonijai .rei
kėju sustiprinti apsiginklavimo 
priemonės žymiai daugiau. Ja
ponija privalo padėti apsigink
luoti ne tiktai kaimynams, bet 
ir kitoms pietų Azijos tautoms. 
Japonų spauda džiaugiasi pada-

apie rusus ir jų veiklą, negu bu 
vę Carterio patarėjai.

LENKIJOJ ŪKININKAI 
PANORO UNIJOS

VAlfšŪVA. — Lenkijoje yra 
pusketvirto milijono' ūkininkų, 
kurie tėbevaldo savo ūkius. Ko-, 
munistiflė -lenkų valdžia- konfis
kavo daugelį dvarų irjūkiųj bet 
ne visus, šiandien visiems aiš
ku, kad šie ūkininkai pagamina 
daugiau’ javų, ir riebalų, negu 
kiti žemės ūkio centrau ’

Nepriklausomi ūkininkai ne
turėjo jokios unijos, bet dabar, 

rytu apsaugos sustiprinimu, bet kai laivų statybos darbininkai 
japonai galėjo ir turėjo skirti išsikovojo sau teisę organizuoti 

-pačios uniją be: iomunistų, ’ tai tokios 
krašto unijos panoro ir Lenkijos far- 

; menai. 
t 
j Jie padavė, prašymą Aukš- 

a argu |; gįausjaj am teismui, prą šydarni

JU

Šiaurėje iškrito tiek daug.-sniegofkad automobiliai nepravažiuoja. Keleiviai 
turi nustumti automobilius į šalį, o susisiekimui naudoti roges ii’ arklius.

IRANAS JAU SUTINKA SVARSTYT
NAUJUS JAV PASIŪLYMUS

- --z*

žymiai didesnes sumas 
Japonijos ir- kitų tautų 
apsaugai sustiprinti.

Prezidentas Carteris 
ar darys kokį didesnį užsienio 
polHikoš^pąTėi^m^ęĖel sekre
torius. Harcld Brown nori, kad 
krašto apsaugos reikalai būtų , 
sustiprinti ne tik Amerikoje, Ar
timuose Rytuose, bet ir Japoni
joje bei. visoje pietų Azijos 
srityje. _

CARTERIS NEPATEN
KINTAS BRZEZĖS’ŠKIU 

' WASHINGTON; D.C.— Hod- 
ding Carter, buvęs Valstybės 
sekretoriaus; Gyrus R. Vance 
pavaduotojas, tvirtina, kad pre
zidento Carterio pasirinktas 
krašto saugumo reikalams pa
tarėjas Zbigniev Brzezinskis ne
buvo greitas ir gilus galvotojas- 
Jis turėjd daugiau-? žinių: apie 
Sovietų Sąjungą ir amerikie
čius, bet jo žinios apie kitus yra 
antros rūšies. Jis, tikėjosi rasti 
bendrą kalbą su Pakistano dik
tatoriumi gen. Zia, bet nepajė-1 
gė. Diktatorius Zia geriau paži
no rusus ir buvo labai gerai in
formuotas apie įvykius Afga
nistane. Be to, jis labai gerai 
pažino Indijos politikus ir jų 
santykius su rusais.

Prezidentui Carteriui padėjė
jus siūlė įvairūs politikai, bet 
pats prezidentas juos pasirinko. 
Dabar jis pamatė, kad buvo pa-1 
sirinkęs ne pačius geriausius 
patarėjus. Prezidentas pralaimė
jo daugelį svarbių pdzicijų. Jas 
prarado dėl nevykusių padėjėjų. 
Prezidentas dėjo dideles viltis 
į B'rzeziftskį, bet dabar paaiškė
jo, kad jo patarėjai nebuvo pa
tys geriausieji.

Nustatyta, kad Vak. Vokieti
jos kancleris Helmut Schmidt 
yra daug geriau informuotas

* orgahižųotf^^iniją be komunis-' 
tų. Trečiadienį teismas turėjo 
šį klausimą svarstyti, todėl jau 
antradienį Varšuvon privažiavo 

:šimtai ūkininkų, reikalaujančių 
kad tęįsm.as patenkintų Jų pra- 

; šymąf^|f
Trečadieriį-teKmas

ninku prašymą almėjo, ^nės no
rėjo gauti tikslesniu žinių. Klaų-i 
simą (eismas svarstys :kitame> 
susirinkime.- ..... C '. .- • -

— Maišto . ir .Vaistų adminis
tracija tjUinėjo 415 įvairius-da-" 

; lykus,: dedamus į maištą, ir- ra
do. kad jieYhėfa kenksmingi. Tė- 
betyriiiėjartUi-yra Idfūską.; ...

—Praeitą antradienį Biarįtzė, 
Prancūzijoje, buvo . užmuštas 
vaškų kovotojas Jose Sagardia 
Zaldua--Įsėdęs į savo automobi
lį, jis tik spėjo motorą įjungti, 

i kai sprogo galinga bo'mba, jį už- 
I mušasi' ir „padariusi daug nuos

tolio artimam pastatui.

KALENDORfiLIS
Sausio 2 d.: Genovaitė, Flo- 

rencijus, žvaigždė, Gidonė, Al
pia, Švitria.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:31.
Oras vėsus, gali snigti.

SOVIETU SĄJUNGĄ PAGAMINO
DIDŽIAUSIĄ GINKLU ARSENALĄ

JI IŠLEIDŽIA GINKLAMS IR KATOUJENEI
50 NŲOŠ. DAUGIAU Už AMERIKĄ •

VERTYBĖS POPIERIAI 
IR SUKNELIŲ ILGIS

Wall Street finansininkai juo-

ALŽIRO BANKAN’-BADĖS 
DOLERIŲ, KAI 1ŠI P • ; * * * *

WASHINGTON, D.C.--‘ Vals- 
tybės departamentas, 'pasUsręs 
su atvykusiais Alžfro atstovais 

■ ir T nuodugniai išstudijavęs ilgą 
Irano vyriausybės pasiūlymą, 
pasiuntė naują raštą Irano vy
riausybei.

Paaiškėjo, kad Irano parla- 
! mantas įgaliojo minister! Beh- 
zad Nabavį vesti visus pasita
rimus su JAV vyriausybe, iš- 

j dėstyti sąlygas tremtiniams pa
leisti ir Iranui' priklausančius 
pinigus iš amerikiečių išgauti. 
Oficialiai dar nepaskelbta, bei 
radijo pranešėjai. kartoja, kad 
JAV vyriausybė, nelaužydama 
iki šio meto padarytų pasiūly
mų ir veikiančių JAV įstatymų, 
sutiko depozitūoti į Alžiro ban
ką penkis bilijonus dolerių. 
Depozitavimas bus padarytas 
tuo pačiu momentu, kai dabar- I /

APIE PENKIS BILIJONUS 
EIS SUIMTUOSIUS

kauja, kad kai suknelės trum-jtinė Irano vyriausybė išleis iš 
‘ N Irano Visus 52įsuiąikytųs ir ka'l«pėja^ taį biržos .pppri^ciąį krai-^

’ ta, gi ilgėjant suknelėms — ver- ’• linamus amerikiečius-

WASHINGTONAS- (UPI) —j mas Trečiojo pasaulio valsty- 
------ -- - - - - metais

KONGRESO NARIŲ 
PAREIŠKIMAI

Užbaigiant 86-ojo Kon 
darbus ir išvykstant a to
kai kurie Kongreso atstove 
reiškė: ’

— Atstovų Rūmų maž 
vadas John J. Rhodes tai 
sakė: “Išbūti 7 metus maž 
vadu yra žiaurus ir nejpi 
nubaudimas. Tai yra blogis 
darbas visame pasaulyje”.

— Naujasis Senato Te 
komiteto pirmininkas S 
Thurmond j civilinių teisi 
du pareikšta nepasitikėjimu 
atsakė: “Juodieji mano asr 
j e turi geriausią draugą, 
kada nors yra turėję. Aš ’ 
met visus stengiuosi tral 
lygiai“.

— Vermonto demokrate 
natorius Patrick J. Leahy 
Įėjo l>tndrad=rFbiauti su re 
likonų koalicija ir atleido 
vu štabo keturis tarnam 
Michigano demokratas Don 
gle žadėjo laikytis neprikl 
mai ir palaikyti vidurio 
įstatymus.

— Arizonos sen. Denni 
Concini pareiškė: “Mes ne 
patikimi. Mūsų sąjungir 
mumis nepasitiki, o priešą 
su nebijo. Prez. Carterio 
gaus teisių politika baudė 
gus, neužgaudama priešų’

— North Dakota sen. Qi 
Burdick kandidatuos per: 
mui 1982 metais. Jis nori p 
konservą toriams ir taip p 
kė: “Aš einu' vidurio' keliu 
būt, jiems nepatinka mane 
bužiai ar plaukų šilkuose!

POPIEŽIUS PRAŠO 
BAIGTI KARĄ

VATIKANO MIESTAS— 
piežius Jonas Paulius II, į 
damas Irako ambasade 
Anwar Sabri Abdul Razzal 
deneialus, paprašė Irano ii 
ko valdovus baigti tris mėi 
užsitęsusį karą. Abi šalys 
ko diplomatinius ryšius S’ 
tikanu. ,

bitru turės būti Alžiro b. 
ar Alžiro vyriausybės ats

Šiuo atveju Alžiro dip 
ai padarė pastabą, nes ji 
ino, ar Alžiro vyriausybė 
mti atsakomybę ir tapti 

ru. Jie mato, kad Irano i 
torio Nnbavi dokumente 
ina Alžiro atsakomybė, b 
stovai nebežino, ar Alžiras 
siantis prisiimti šią atsako:

Ministeris Na ha vi dar 
vęs naujo dokumento, bei 
radieni jis pareiškė suside 
mą paskutiniu Valstybės < 
’anuoto pasiūlymu. Jis tv 
kad jam teks studijuoti ■ 
tymą, nes jame yra keli 
priimtini elementai. Jis 
numojo dėl Reagano pa: 
mo Irano atžvilgiu. Jam a 
kad Reaganas prasitaręs 
nežinomą dalyką. Abien 
sėms aišku, kad dar tel 
tarti daug dalykų.

rybės popierių kaina kyla. Veik 
visuomet ši teorija buvo teisin
ga.

Tačiau šiemet fin'ansininkams 
bus sunkiau apsispręsti pagal, 
suknelių ilgi: madų bendrovės: Ą1

nenori, kad JAV būlų verčiamos 
mokėti jokį išpirkimo mokesti 

t dabartinei Irano valdžiai. JAV 
: sutinka atšaldyti visą iraniečių 

’ j turtą, kurį prezidentas Carteris

Valstybės departamentas, pri 
silaikydamas veikusios sutarties 
tarp Irano ir JAV vyriausybės, 
iš pat pradžių reikalavo, kad 
Iranas paleistų visus suimtus 
amerikięęius. JAV vyriausybė

JAV Ginklu kontrolės ir nusi- bes, nors Amerika tais
■ ' .. “ v ’ i z ....

ginkląv-imo agentūra išleido me- pardavė ginklų už 13 bilijonų 
tinę, studiją aPie karines; išlai- dolerių.
•jd^^ž^nft^pasaulyje. -Jame sa- 
rfeobii kadT1978 metais visame ( ....... : . . , . . ,, . - x • ijt ■, ...; -n5,' I tais Libija pirko, gmklu uz du Oscar dela Renta jr RąlphULau-■pasaulyje kariniams reikalams v i, • ■ Ui- , •' ė • 'i’i-A - •>L, . , - Vort j t7A f bilijonus dolerių ir kiekvieno ren rekomenduoja-^ki^tmgu ’ n-.išleista 480 bilijonų dolerių. Ve- . • , , • • -t j . , ; i." T '- kareivio apginklavimui išleido gjU suknelių modelius.^. Lauren

• suknelių rnodrfiai;.5M^a kulnis,; 
i o de la Rents -— atdęąčiąu-kelių, i 

i%xy ?< |-----f---- 1 r~------------------------ -------- --------
Investaviipų Ęp- praeitais metais buvo įšaldė''.

» bert H, StoyaJl, kąd sutinka atiduoti Irano vj7
investavimų . teorija-pagal suk- riausybei visą buvusio Irano ša- 

buvo užvedęs1 bylą prieš nelių ilgumą yra neintėligentis- cį10 turtą. Bet JAV nori, kad 
Iranas sumokėtų JAV-ėms u?

' pirktus ’gihklus* ir* šaudmenis.’ 
, Alžiro* atstovai, išsikalbėję ii 
išsiaiškinę su Valstybės depar
tamento pareigūnais, džiaugia
si JAV padarytu kompromisi 
niu pasiūlymu. Amerikiečiai rei
kalavo, kad pirmiausia būtu 
paleisti visi 52 amerikiečiai 
Veikianti sutartis įpareigojo 
Irano vyriausybę taip pasielgti 
JAV, prisilaikydamos sutarties, 
išsiuntė į Iraną visus Irano dip 
lomatus, dirbusius Washingto

1 ne ir kituose JAV centruose.

Studijoje rašoma, kad tais me
o

-leshės žinios dėl tariami^' pas
lapčių nėra tikslios; Jos. galimos 
-surinkti tik praėjus metams ar 
dar -vėliau.- Daleidžiamą,- kad 
šiųmetinnės- išlaidos yra padidė
jusios '2 procentais. Pasaulio 
valstybės išleidžia kariniams 
reikalams apie 5i4 procentus vi- 

-sos savo produkcijos.
Daugiausia kariniams daly-; Paaiškėjo, kad -Fordo bendrovė I .

kams išleidžia Sovietų Sąjunga. | *leido rinkon 26 bilijonus auto- per radiją kalbą ragindamas 
šiam dalykui ji išleidžia net 50% 
daugiau už Ameriką. 1978 m. 
Sovietų Sąjunga vien ginklų 
gamybai išleido 153 bilijonus 
dolerių ir turi didžiausią. jų ar
senalą. Ji jais aprūpina vadina-

apie 40,000 dolerių.

NUTRAUKĖ BYLĄ PRIEŠ 
FORDO BENDROVĘ

DETROIT, Mich. — Prokuro
ras-
Fordo bendrovę dėl nevykusių ka, bet joje yra truputį tiesos, 
greičio ipakeįtimo dantračių, j • • s? - " —-f-t:—-vU-

j — Mula R. Chomeini pasakė

iraniečius pasiruošti sunkioms 
dienoms. Karas su Iraku atne
šęs badą, griuvėsius, įvairius 
sunkumus, o daugeliui vyrų — 
kankinių vainiką. Irano radijo 
žiniomis, prie Kaspijos jūros 
susirėmimai tęsiasi. Riaušes or
ganizuoja kairiosios grupės. Vie
name mieste minia demonstra-

di-%&■■■■

li Tokijo tarptautinio aerodromo į sostinės centrą 
japonai pravedė greitą traukinį, kuria jiems padeda 

moderniai tvarkyti susisiekimą. 4 .

mobilių tarp 1972 ir 1979 metų, 
ir daugelyje atveju pastebėta 
juose detektyviniai dantračiai. 
Blogumas buvo ias, kad vairuo
tojui pastačius rankeną į parki- 
nimo' poziciją, rankena kažkaip 
pasijudindavo, ir automobilis 
dažnai pradėdavo eiti atgal. Dėl 
to defekto prieš Fordo bendrovę 
buvo paduoti net 23,000 skundų. (vo prieš revoliucinę valdžią ir • 
Jie reikalavo įdėti gerus dant- degino Chomeinio portretus, l 
račius ir atitaisyti žalą. Sako- kurie po šacho nuvertimo buvo, Prezidentas Carteris reikalavo, 
ma, kad dėl to nevykusio dant- • visame krašte plačiai dalinami, j tad visi JAV ambasados ir kon-

i 7on G7 ——- ! sula tų pareigūnai būtų pakuti.
— Chrysler Korp. vadovybė Kadangi dabartinė Irano vyriau- 

; pranešė, kad mašinų padavimas sybė nepasitiki prez. C.artfric- 
i gruodžio mėn. padidėjo 20%.Nuo VVriauavbe, tai JAV sutinkan-

J" čios depozitūoti sutartą sumi: 
į dutiniškai parduota *2,170 maši-! Alžiro banke tuo pačiu metu, kai 
į nu. Praeitais meta^s.tuo pat lai-, [ranas jjjeis suimtuosius. Vėliau 
’ ku kasdien buvo Ų^rdūodama bus atšaldytos viso.
! po 1.811 mašinų. NaUjų 1^* mo- pjnjgų savininkai galės atsiimti 
į delio mašinų kasdien pąrduoda- bankuose laikvtas ir

račio įvyko 1,700 nelaimių ir 93 
žmonės dėl to neteko gyvybės.

Valstybės gynėjo - reikalavi-!
mūi patenkinti, Fdrdo bendrovė , džio 10 jki 20 d. kasdien vi 
turėtų išleisti dideles sumas ir .
tai būtų milžiniškas darbas. To- ’ 
dėl nuspręsta eiti prie kompro-: 
mišo. Teismas nutraukė bylą, I 
bet Fordo bendrovė kiekvienam 1 
automobilio savininkui parašys 1 ma pO 7gg 
laišką, prašydama, kad jis! -, T
kreiptųsi į artimiausią Fordo Į _ Kongresas atmetė 10 centų 
pardavėją, jeigu pastebės ne- mf>kpStj benzino prez. ■ Carterio 
normalumą greičio dantračiuo- (1981 m biudžete. Prez. Reaga- 
se. Fordo bendrovė visų mašinų nas priejing^ apdėjimui 
neturės atšaukti. benziną mokesčiais irj valdžios

kišimuisi į naftos industriją.
| ‘ ’i i *
j — Komerdjps depąftmentas 

‘ - ;nos
o

sumos h

praeitais metais prezidento Car
terio įšaldytas sumas. Vėliau 
bus sudarytos komisijos, kurio- 
svarstys visus abiejų valstybių 
piniginius reikalus ir išlygins 
visas sąskaitas.

Valstybės d e p arta men tas 
trumpai pakartojo Irano vyriau
sybei pagrindinę JAV poziciją 
šiuo reikalu ir pasiūlė tuo pačiu 
metu paleisti 52 amerikiečius, 

Į o amerikiečiai depdzituos pen- 
i . ,---- __----- , kių bilijonų dolerių sumą Alži-

valstybinio plano pirrtiininku' —Po 3 tnėn. ariiųLovų, Iranas ro banke. Bus sudarytos komi- 
Nikolai fealbikovt V nepajėgia atsiimti Ktsr Eiirm. sijos, bet kai kuriais atvejais ir*

— I-enkijos vicepremjeras Ja- 
gielski, nieko iŠ anksto nepaskel
bus, buvo nuvykęs į Maskvą, ’ praneša, kad šiemet viė 
kur ekonominio bendradąrbią- mos namų-' pirkimas. 
vimo reikalą!^- tąrėsi su vicę-" šešiais procentais. 
premjerų IvĮ^u Archipovu bįSft: •



J. VENCLOVA

Lietu-vos valstybės pradžios beieškant
Mūsų K. Būga su savo ištiki

mai^ mokiniais, skleisdami mūsų 
tautos priešų mokslinę propa
gandą bei tarnaudami svetimie
siem . nepi.p i štai daug žalos pa
de v: ei tindami mūsų tautos 
piaeZį. Jie atskiras lietuvių kil
tis pad arė atskiromis tautomis, 
o kai kurias (pvz., prūsus) — 
senesnėmis už pačius lietuvius. 
Jie sukurs to Žemaičius, suprū- 
sino sūduvius, pavertė Mažosios 
L etų vos lietuvius kolonistais iš 
Didžiosios Lietuvos ir t. t. Jie 
suniekino net pačios Lietuvos 
vardą, išvesdami jo kilmę iš rais 
to Lietauka pavadinimo. Jie šio
mis skriaudomis užpildė Lietu
vių encyklopedijos tomus, tau
tos praeities knygas ir net infor
maciniuose leidiniuose apie Lie
tuvą bei lietuvių tautą (svetimo
mis kalbomis) jas kartoja.

Kaip svetimųjų sufanatizuoti, 
jie primygtinai skleidžia šią mok 
slinę propagandą lietuvių visuo
menėj. O jei kas nors iš lietuvių 
surado ką nors geresnio mūsų 
tautos praeityj, tai tas jų būna 
negailestingai šunie kinamas. 
Pvz., K Būga neteisingai tota
liniai suniekino dr. J. Basanavi
čių, kuris beveik visą savo gy
venimą buvo pašventęs lietuvių 
tautos gilios senovės1 ūkanų pras 
kle;d:mui etc.

Gi vienas K. Būgos mokinys

net svetimoj kalboj skleidžia sve 
timųjų mokslinę propagandą, 
jog Lietuvos Didžioji kuijigaikš 
tija buvo svetimtautiška, atsieit, 
rusiška.

Vienok istoriniai šaltiniai bei 
objektyvūs istorikai ką kitą by
loja. Lietuvos didžiojo kunigaikš 
čio pasiuntinys E. Vitellus 1501- 
III-13 dš pas popiežių Aleksan
drą VI nurodinėjo: “Lietuviai 
Tavo nuosava kalba šneka. Ka
dangi rusai (stačiatikiai) užima 
beveik pusę kunigaikštystės 
(Lietuvos), tai labiau vartoja
ma jų kalba, kuri yra švelnesnė 
ir lengvesnė’’ (A- Theiner “Ve
tera monumentam Poloniae et 
Lithuaniae”, 1861, II t., 278 p.). 
O kad sehosios Lietuvos valsty
bė buvo lietuviška, tai aiškiai 
nurodė Lietuvos maršalka L. 
Chreptavičius 1492 metais savo 
kalboj Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Aleksandro į sostą pa
kėlimo proga: “Mes nesame nei 
italai, nei čekai, nei vokiečiai, 
bet tikri lietuviai ir Vytauto pa
pročių valdymo ir teisingumo” 
(plg. T. Czacki “Oo Litewskich 
i Polskich Prawach”. Warszawa, 
1800 m.). Tą pati patvirtino ir 
Lietuvos didysis kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Žygimantas 
Augustas 1569 m. savo prie Liub 
T;no unijos rašte, pažymėdamas 
‘Lietuvių didžioji*kunigaikštys- < - -* - ■ Ji f . **

LIETUVIŲ gyvenamas plotas 
žalvabio amžiuje. 

dMfr-606 priei Kristų) 
—»« rita tev>. aiinf

MAŠTABĄ: Šis žemėlapis nėprėtenj 
nes fffesrnažai žinome, kolfiitfs vari 
vitrdžiai buvo vadinami į>tfėš Krista 
paminėti tik tie' lipių, ir vietų vafi 
aptikti atsainiose šaltiniuose bfer',._ _ ,, ...
rištuose, o be to, pavž., Volga, vienatis šaltiniais re- 
miaštšs, buvo vadinama Rasa, o lėtais - Uga ir t.L

nansals remiasi visuomene Ir 
plačiai i&ūšakojuaia Bendruome
nės organizacija ir ALTo talka. 
PLB savo ruožtu įvairūise savo 
veiklos šakose neišvengiamai 
susiduria su tomis sritimis, Ku
rios natūraliai yra VLIKo ar 
ALTo veiklos orbitoje. VLIKo, 
PLB ir ALTo sąveikos proble
mos didele dalimi nėra prasi
manytos ar dirbtinio charakte
rio, bet kaip tik dėl jų pasikar
tojimo ię natūralumo jos tu i 
būti sprendžiamos pagal -š 
anksto sutartas iš trijų institu-' 
eijų esmės išplaukusias teisiškai 
įformintas normas.

VLIKo, ALTo ir PLB sąveikos 
klausimą sprendžiant, raktinis 
faktas yra- tų institucijų iš es
mės skirtinga paskirtis. Jų tei
singai suvokus, kitoj šviesoj 
atsistos ir visa VLIKo-PLB- 
ALTo sąveikoms problematika.

Kas yra VLIKas?

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas yra politinis or
ganas, sukurtas tautos politinę 
valią reiškiančių politinių par- 
tijų-grupių ir rezistencinių - ko
vos organizacijų dar pavergtoje 
Lietuvoje. Politinės grupės -ir 
okupacijos sąlygose atsiradę 
politinio’ pobūdžio kovos organi
zacijos laisvu ir bendru sutari
mu deponavo VLIKe savo turi
mą galią atstovauti politinę va
lią. Todėl VLIKas yra autentiš
kas visos tautos politinės valios • 
reiškėjas, jai pačiai to negalint

ir 4o garbintojas, darydamas 
skriaudas Lietuvos istorijai, įti
kinėja: “Algirdas, kaip didysis 
kunigaikštis iškHo trečioj ketvir 
tyj 14 amž., kad? kūrėsi Lietu
vos didžioji kunigaikštija ir jam 
buvo lemta baigti jos kūryba..?'. ■ 
Vadinasi, jo išvedžiojimais,^Lie
tuva ligi Lietuvos vadovo. Al
girdo buvusi tik paprasta kuni
gaikštija, kas neatatinka istori
nei tiesa', .o yra tk skleidimas 
svetimųjų mokslinės propagan
dos. Ir pabaigoj straipsnio abs
trakte bei santraukoj" šis auto 
rius tvirtina: “Ethnographic Lit
huania was small part of the 
Grand Duchy of Lithuania ’ 
(Etnografinė Lietuva sudarė 
mažą dali L’etuvos didžiosios 
kunigaikštijos. Ir šiuo autorius

ė”. Tos pačios nuomonės yra 
ir nemaža objektyvių istorikų. 
Taip, V. Percev, K. Šabun ir 
Aberdarski “Istorija Belorusskoj 
SSR’; Mensk, 1954 m. nurodė, 
jog Didžiosios' Lietuvos kuni
gaikštystės valstvbė buvo lietu
viška? bet ne belarusiška. IstorU 
kas prof. dr. Wolter (Mitteilun- 

■ gen čfer Litauischen Litterari- 
ehen Gesellschaft, Heidelberg, 
4 Bd., 58 p.) savo tyrinėjimose 
priėjo išvados, idant senovėj 
taip vadinamoj “Lietuvių-gudų” 
valstybėj lietuvių tautybė (“die 
itausche Nationalitaet”) domi
navo.

K. Būgos garbintojai, skriaus- 
dami Lietuvos istoriją, lietuvių 
valstybės pradžią bei kilmę jun
gia su Lietuvos valdovo Min

daugą valdymu. Tačiau, tifarėny 
bėj, buvo: kitaip.

PRįffišMlNDAlJG^Nfe L1Ė- 
T VOŠ VALSTYBĖ -

Pasirodo, jog egzistavo: Lietu
vos tvalstybė ir prieš Lietuvos 
karalių Mindaugą. Tai byloja 
bešališki istorikai:

1) žymiausias mūsų istorikas 
prof. dr. A. Šapoka (panaudotos 
literatūros numeris 37-kriygos 
puslapis 5): “Pirmos žinios apie

5 Mindaugo laikus rodo, kad jo to
li gražu nebūta pirmo valstybės 
kūrėjo, bet tik jos centralizuoto
jo, turėjusio eilę pirmtakų”.

2) Prof. dr. V..Sruogienė (Ka
rys 1962. I hr.): “Lietuvos istori-

j jos priešaūšryj, dar seniai prieš

Mindaugą, LietuvabuvoOrgani- STEPAS VABANKA 
žūsta, tūfėjb daąig valdovų. ku- 
riė svetimiesiems atrodė galingi, 
iad buvb karsdiais .tituluojami.’'

3) Dr. A- Budreckis (iiHfVą..
1966-IV-4 -Wifa
narpliojaišitą yalstybes/ gėhfe-.. 
žės problemą., priėjau; išvados^ 
kad luva ^ęšhtiridaūginjė;:^^.'

' tybė. Nųis Iltiniai if migloti; 
galimą nustatyti eilę kunigaikš-.
čių. kurie' valdė Lietuvos vals
tybę. Galima užfiksuoti sekan-

V’

Fragrant Pumpkin Nut 
Bread and luscious Buttery 
Apple Squares are sure to be
come harvest-time favorites, 
whether to warm a chilly let’s- 
stay-at-home evening or pro
vide a congenial welcome to 
friends or relatives. These 
kitchen-tested recipes are a 
•‘sneak preview” of a brand new 
hard-cover cookbook.

The Kellogg’s Cookbook in
cludes 200 pages of recipes, over 
*0 of which are shown in full- 
coxor photographs througlwut 
the book.

It is being offered for $3.50 
and two box tops on packages 
of several of the company’s 
cereals and other convenience 
foods.

PUMPKIN NUT BREAD 
lli cups regular all-purpose 

flour
2 teaspoons baking powder

’4 teaspoon baking soda
34 teaspoon salt
I teaspoon jjTOund cinnamon 

teaspoon ground cloves 
% teaspoon ground ginger 
*4 teaspoon ground allspice 
14 cup regular margarine or 

butter, softened 
cup sugar

1 egg
cup milk

• 1 teaspoon vanilla flavoring
1 cup solid pack pumpkin
1 cup All-Bran cereal or Bran 

Buds cereal
I? cup chopped nuU

• In small mixing Loirl, stir 
together flour, baking powder, 
soda, salt and spkes. Set aside.
• Tn large mixing 
margarine and sugar unt il wen 
blended. Add egg. milk and 
vanilla. Beat well. Stir in 
pumpkin. All-Bran cereal and 
nuts. Add flour mixtu.Mix 
until well combined. SpTCwJ 
batter evenly in well-greased 
9x5x3-Inch k»af pan.
• Bake in oven at 353® F. about 
Ki minutes or w>u! voedkn pick 
TucrZcd near ccn>< out 
clern. Remove frojn pan. Cool 
. ?mn>teh on wire rack b*for»' 
s’r^g. Tvv hiuf *and-

ernm 
as U/c fuhnr n dotired.
1

v W-.m 3ufnpVn ?alf 
4 i ir Rerrz nder ulh

BUTTERY APPTrK SQUARES 
teaspoon grotnut ctnnammg 
teaspoon grtund mitmeg 

*4 cup su>&r
5 cups sliced, pared Uri appMi 

(about IU lbs.) r ’
1 tablespoon tetnon jtriet

2 cups Rice Krispies cereal
1!^ enps regular all-purpose flour
’4 teaspoon salt

op regular margarine or
kstter
esį milk

2 t J>lespoon< regular
•J-purpose flopr Confectioners’ Sugar Glare

• Crush Rice Krispies cereal to fine crumb*. Tn medium-sizą 
mixing boyl, stir touethbr crushed cwcal. the Pi cups flour »n(J 
the salt. Cut in margarine until mixture resembles coarse meat 
Add milk, stirring uiuii entire mixture is moistened Pat half th*' 
dough In bottom and about half <ay Uiė fidas of greased 
9x$x2-inch baking pan. Set aside.
• Stir together the 2 tablespoons flour, the cinnamon, nutmeg
ici sugar. Mix with sliced apples. Spoon into c?Ust. Sprinkle witU 
lemon juxex. Set asiae. t
• Roll out remaining dough vn lightly floured surface to fk pan. 
Place over apples. Prick crust with fork 3 br 4 firh^E.
• Rake in oven at 375’ F. about *5 minutes or'until apples are 
tender. While suit warm, diizzle with Confectioners’ Sugar
Cut into squares and serve warm or cooled.
YieM: ^serringt

VARIATION: 2 cups Corn Flakes cereal, crushed to 
cup, may be substituted for :he Rice Krbgjiea ctreal.

CO>'FECTJ(TNERN- SUGAR
1 mp \ifteH confectioners’ »ngar 4 ttAApoom arm
• Combine sugaf and water bi snu* .nixing bow), stirring unUI

U * giu.c is de>»red, add to 1 teaspoon tuort
water 
titW: H am

VAF'XTTONS: t '*
for the xaxr-

len.on or orange ^dee may be

VLIKo Seim’b; .įvykusio 
X-H.4^1Tdfenomiš ^prontė,: Liėi 
liivių- Namuose, kuriame daly
vavo atstovai iš įvairių kraštų 

Angliįos, Prancūzijos, Švedi
jos, JAV ir Kanados, išklau
sė. daug įdomių ir išsamių pa- 

- . - . . 1 skąitų -pranešimų, sveikimmų,
čnis Lietuvės didžiausius:. Algi- fiįĮan$itfių apyskaitų ir veiksnių 
mantą, Rimgaudą, Živibuntą, trumpų kalbų. Susirin-
Dąusprungą ir pagaliau, valsty
bės atstatytoją Mindaugą”. ,

4) Prof. dr. J£ Paszkiewicz 
(26-24): “Mano inanymų, Didie ^aud(>je .
ji kunigaikščiai .valdė Lietuvą j. prąnešimaš-paskaita
jau prieš Mindaugą . rišsiskyrė iš kitų savo giliai

5) Prof. K. Jablonskis (9-146): j prasmingu, pamokančiu dabar- 
“Feodalinė Lietitvos valstybė tu-į tinę nesugyvenančią lietuvių 
fejo susidaryti ne 5lindaugo tai- i išeivijos bendruomenę ir veiks- 
kats, bet daug seniau ir nuo vals-* nius sugebėti užmiršti visus ne- 
tybės susidarymo ligi' Mindaugo tolimos praeities nesklandumus,

£ ilesųsipratiniUsL asmeniškus pa-
6) Z. Raulinaitis (Karys,1977, sikarščiavimus bei užsispyrimus 

“ Lietuvos labui, pasakydami vie
nas kitam “mėa culpa” ir pra
dėti nuoširdų bei vieningą dar
bą padėti, kenčiančiai, pavergtai, 
kuiniųiistų-rusų okupuotai tėvy

stei. Lietuvai Tai būtų mūsų 
veiksnių graži Kalėdų- ir Naujų
jų Metų dovana išblaškytiems 

? pasaulyje tautiečiams.

“ Lieiuvib Charts pirmame pa
ragrafe Sako: “Tauta yra pri
gimtoji žiiionių bendruomenė... 
Pasaulyje pasklidę lietuviai su
darą- vieningą Pasaulio Lietuvių.

oos J-,ieiuvos Karaliaus uuKrai į BendfuohleBę Paržgrafas 6 
i) Prof J. žtžhnskas (M-86).. skelb^; įj^į^ moksl^ turtu it 

•Je. vanaga. nesinaudojo^tok.u !ietuvis kovoja,
ekspansijos keliu, katR Nemu-, išiajkytu neM>i

yo sutikę didelę kliūtį. Čia grei
čiausia yra buvusi’ ta priežastis, 
kad tuo laiku, t. y. VII a. po 
Kristaus, jau egzistavo Lietuvos 
valstybės organizacija (Czeka- 
nowski)”. ' ' •
' 8). P. Butėnas (Lietuvos, vals
tybės Įsikūrimas, 1S&3- m.į^ “Se- 

. nosios Lietuvos valstybės y ta du 
gyvavimo etapai:a (priesmiiidau- 
gihės Lietuvos valstybės • įkūri- 

. mas. b) los Lietuvos valstybės 
sujungimas, jos, mindauginis 
centralizavimas... Lietuvių valk-' 
tybė susikūrė VI-VII amž. tar-f 
pe po Kristaus dygių, istorinių į _ _______
grėsmių greitinimm 1) VI amž.
po Kristaus nuo Pakarpačio dėl nėti etc. Tada rytinių slavų (ru- 
vidūrinės, pietinės ir vakarinės! fų> if šiairinių germanų (skn-

laikų turėjo praeiti daug laiko”.

— jos suvereniteto vykdymui 
esant laikinai sutrukdytam. To
kia savo prigimtimi VLIKas pri
sistatė tautai ir tęliį tauta jį pri
ėmė: VLJjKoririfndatas buvo dar 
gi Ęfafeirtotinai atnaujintas, ^m 
jau ’ reziduojant ų|.,?AjefUvos 
valstybės r3>ų.? . ■ ■ Ą

VLIKas tad savų esmėje yra 
grynai politinės prigimties ins
titucija, turinti griežtai apribotą 
veiklos sritį ir neribotą mandatą 
ir galią atstovauti politines pa
vergtos tautos aspiracijas bei 
vadovauti laisvės kovai. VLIKas 
veikia lietuvių bendrijoje, bet 
jis nėra iš išeivijos ir nėra jos 
apspręstas. Jo šaknys yra poli
tinėje lietuvių bendrijoje ir jo 
atsakomybė yra tik- bendrijai, 
kuri šiandien negali nei savo 
suvereniteto vykdyti, nei politi
nės veiklos pareikšti, ši* valios 
galia nėra vien VLIKo privile
gija, bet dar svarbiau didelė 
pareiga. VLIKas negali jos atsi
sakyti, nors ir norėtų. Atsisaky
damas, ar vienaip bei kitaip mo
difikuodamas savo mandatą, 
VLIKas pažeistų savo prigimtį. 
Šitokia jo prigimtis apsprendžia 
ir jo' esminius santykius su įvai
riomis lietuvių ir svetimtaučių 
institucijomis bei organizaci
jomis.

• (Bus daugiau)

B VLIKO SEIMO KANADOJE
Ii praeities pamokantis pranešimas

• - ■ 7 >'T\ y t i
< tas Bąlkūnas aiškiai nedvipras
miški pdsakė: “Išvadas dary
kite patys”. Aš iš savo pusės 
pridėsiu: Quo vadis, mūsų atsa
kingieji veiksniai ?

* * * \

Prelato J. Balkūno kalba 
VLIKo atstovams

LIETUVIŲ VEIKSNIAI 
IR JŲ PASKIRTYS

(sekant Algirdą J. Kasulaitį)
Veiksnio aptartis

Lietuvos laisvinimo veiksniais 
gali būti tik bendrinės lietuvių 
Organizacijos ar institucijos, dir
bančios laisvinimo darbą. Tokių 
veiksnių turime tris: VLIKą, 
ALTą ir Bendruomenę. Jie yra 
tie trys pagrindiniai mūsų jun
giniai,. institucijos, išsiskirian
čios lietuviškame gyvenime ne 
tik savo svarbumu, bet ir kont
roversijomis, tiek pačios per 
save, tiek sąveikoje viena su ki
ta. Visos trys jos apima ir poli
tinį, ir visuomeninį bei kultūri- 
riį bara, ir veikla -tuose laukuose 
yra apspręsta dviejų didžiųjų 
politinės emigracijos siekinių: 
Lietuvos laisvinimo ir lietuvy
bės išlaikymo.

Čia aplenkiu Lietuvos Diplo
matinę tarnybą. Ji yra Lietuvos 
valstybinė institucija ir ją ne
noriu maišyti su mūsų išeivijos 

. .controversiniais klausimais.

Iš kur nesutarimai?

Trumpai noriu paliesti tik 
kontroversines plotmes, kur dis
putuojama prigimtis, pagrindai 
ir metodai minėtų veiksnių. Be
sikeičiantis lietuvių pelitinės 

.išeivijos veidas, t.y., mažėjant 
duoniniams emigrantams, taipgi 
politūliaius emigrantams, ir di
dėjant nepolitinių lietuvių skai
čiui, mūsų visuomeninis veidas 
kinta, ir tai ne mūsų naudai. 

[Todėl Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto, ALTo ir 

[Pasaulio Lietuvių Bendruome- 
- paskaitą skaitė nės santykių klausimas atsisto

ja labai svarbioje teoretinėje, 
tik praktinėje plotmėje. Visos 
trys\ institucijos yra vadovau
jančio - centrinio charakterio. 
Nenuostabu tad. kad viešoje 
veikloje jos dažnui susiliečia. Iki 
šiol šį sąlytį ir iš jo kylančias 
problemas nebūtinai tvarkė iš 
esmės išsvarstylos ir priimtos 
normos.

VLIKas, nors nebūdamas iš 
išeivijos, tiek kadrais, tiek fi-

ke pareiškė pageidavimą, kad 
-vienas iš tų pranešimų būtų pa
skelbtas visoje lietuvių išeivijos

I rir.): “Lietuva bent iŪ amž. 
antroj pusėj jau buvo žinoma 
rusams, kaip kraštas ir valsty
bė, nes XI amž. pradž. (1009) 
jos vardas yra pirmą karią už
rašytas Vakarų Europos istori
niuose dokumenttiose slaviška 
forma Litva, Reiškia, Lietuvos 
vardas ten pateko iš slavu. Pa
grindinis siužetas Iljos Mūro- 
miečio (Ufa Mtiromec) bylinos 
ir visos eilės kitų bylinų, kurio-, 
še minima “Lietuva” yra Kijevo 
kunigaikščio Vladfmėrū piršly
bos “Lietuvos karaliaus dukrai”.!

1) Prof J. žižliriskas (54-86): I 
“Jei variagai nesinaudojo tokiu Į 
ekspansijos kelią, kaip Nemu-1 fa<1 j,

nepti- nasLtru. matyt. 1klaiisdiiią LieWvos 'raištį.
Paragrafas įi skelbia: Visi lie
tuviai yra. lygtis tos pačios tau
tos vaikai

^tah, taip Rytų Lietuvos Rė
žis leiicittio Sąjfldžio atstovui if 
vieiiaui iš Seirilo prezidiumd 
sekretorių, buto pavesta prašyti 
išeįtijos lietuvių laikraščių bei 
žurnalų redaktorius minimą iš
siskiriantį prąheširiią jiaškėtbli 
ištišai išeivijos spaudoje.

prelatas .tonas Balkonas tema 
“Lietuvių veiksniai ir jų jraskir- 
Iy3”; Paskaitos pabaigoje įnrela-

Europos tautų kraustymų slavai 
ėmė veržtis j žiemryčiui?, į Dnie
pro viddfupi, ties Kljevti, kurie 
sūskato ilgainiui padfliepriu slin-- 
ktis 1 šiaurę. . 2) tųč pat laiku 
VI amž. šiauriniai germanai (šve 
dfii arba normanaLvartagal-rus) 
iŠ Baltijos jūros pradėjo puldi-

dinavų.) gilmėj ir. turėjo kur
tis Lietuvos valstybė, net grei
tai.,. Ana pi iešmin dauginė vals
tybė Mindaugo buvo sujungta 
1236-1240 m:, {.* ji jau vadinama 
sujungtoji, certralizudti 
tuvos valstybė”.

(Bus daugiau >

Lie- į
t

2 — Naujienos, Chicago 8. Ill., Friday, January 2, 1981
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zuotos JAV Liet. B-nės ateities 
labui.
įj Peržvelgdami praeities- dar
bus, galime aiškiai nustatyti 
atsities gaires. Prieš vienerius/

DR. VYTAUTO DARGIO KALBA ■ , ja% s DETROITO NAUJIENOS
V R. LB ATSTOVŲ SUVAŽIAVIME
•Aukštai gerbiamas garbės pir- Todėl mū^ų vidujinė santvarka 

mininkę, aukštai gerb. kanau
ninke ir visi mieli sesės ir bro
liai lietuviai!
•- &iame vidurio kadencijos ta-
rybos narių ir atstovų su važia- žv-rnių... Su 
yimę turime nusistatę atlikti nuoširdžia 
svarbius uždavinius Reorgani- | tie maži nešusi

su sukauptu veikimo potencialu 
pradėjo judėti ne visuomet pa
geidaujama krj'ptimi ir atsira
do vidaus st^-’ktūros trynimosi 

iu reikiamu taktu Ir 
asmenine pagarba 

ip-e.timai buvo iš
lyginti. Žinoma, apygardos ir 
apylinkės buvo paprašytos iš
kelti ir pareikšti s< ' o pageida
vimus (kaip dėl tai /bos rinki
mų ir finansinių a;-’skaitymų 

metus Reorg. JAV • Liet. B-nės j su centrine kasa). Kovc.danri 
visuotiniame susirinkime buvo prieš monolitinę, barz-lukinių 
perrinkta ir mūsų egzekutyvinė frontininkų užvaldytą JA 7 Liet, 
valdžios; dalis — centru valdy-j B-nės dalį (Connecticut rt.rist- 
ba. Per. praeitus veiklos metus ruotą), visuomet turime gal ve je 

tikrosios demokratinės santvai 
kos struktūrą Reorganizuc’Loje ■ 
JAV Liet. B-nės dalyje. Čia ir 
šitame Centro Valdybos prane
šima prašau mielus seses ir bro-j 
liūs R. Bendruomenės atstovus: 
būsimose diskusijose prisimin-1 
ti, kad bet kokie sumanymai ar; užpakalines gretas, kad netruk-; 
pakeitimų statute priėmimai tiri d.ytų dirbti laisvinimo darbo 
ri būti demokratiniais princi- mūsų tikriesiems veiksniams — 
pais pagrįsti!

Gyvenimas nestovi vietoje ii j 
naujoms aplinkybėms susida-' 
rius, pakeitimai yra reikalingi; tuvių 
ir mieiai priimami.

ri

pamaldų Dievo-Apvaizdos para
pijos bažnyčioje, ilgos vilkstinės 
palydų nulydėtas į Holy Sepulc- 
kre kapines amžinam poilsiui

Nuliūdime liko mylima žmo
na Albina, du sūnūs — Kęstutis 
ir Drąsutis, tėvai — Jonas ir 
Anelė Atkučaičiai, 
nutė Kraniauskienė 
giminės Lietuvoje, 
pažįstami Detroite

Algi, ilsėkis ramybėje. Tebū
nie Tau lengva Amerikos žemė,

MIRĖ VLADAS VENSKUS

V. Venskus gyvenęs Detroite, 
daugumai pažįstamas kaip Kon-

sesuo Da- 
su šeima, 
draugai ir

pianas. Velionis gimė 1917 m. 
Lietuvoje, mirė Floridoje, pa
laidotas Detroite.

Kūnas buvo pašarvotas Bau
žos laidojimo koplyčioje, 25 St. 
Laidojimu rūpinosi draugai — 
Stasys ir Danutė Petrauskai. Gy
vendamas Detroite, priklausė 
Dariaus Girėno Klubui (buvo 
klubo valdyboje) ir St. Butkaus’ 
Šaulių kuopai. Palaidotas šu 
bažnytinėmis apeigomis Amži-. 
nam poilsiui nulidėtas į Holy 
Sepulckre kapines.

Nuliūdime liko artimi draur 
gai-Danutė ir Stasys Petrauskai 
bei kiti draugai ir pažįstami.

Vladai, ilsėkis ramybėje.
Ant. Sukauskas:-

problemos prieš mūsų akis bu
vo. beveik.- tos pačios, kaip ir 
prieš tai: buvusioje antroje ka
dencijoje: Connecticute regist-. 
ruotos, barzdukinių frontininkų 
užvaldytos JAV Liet. B-nės da
lies — frontininkų, — visomis 
priemonėmis paremta ataka 
prieš .mūsų egzistenciją; mūšų 
atžvilgiu rodoma apatija ir ne
atsakinga neutrali laikysena 
JAV R. Liet. B-nės atžvilgiu lie
tuviškų partijų pareigūnų elge
syje- (tuo tarpu VLIKas ir AL- 
Tas buvo atitinkamai perorga
nizuoti ir frontininkų įtaka 
neutralizuota be ypatingų pas
tangų !); mums palankios spau
dos rėmimas, ir išlaikymas; 
mums barzdukinių .frontininkų 
užkėrgtos bylos reikalai; Reor
ganizacinės Liet. B-nės idėjų 
skleidimas ir jų realizavimas 
naujų apylinkių ir seniūnijų 
steigime; tolimesnis glaudžių 
santykių palaikymas, su.- ALTu 
ir vidaus organizaciniai reika
lai —r funkcionaliniai ar finan
siniai. Būdami busimosios tik
ros, VIENOS; JAV Liet. Bendruo
menės branduolys kartu su be- 
augąnčicmis filialėmis ir būda
mi plėtimosi stadijoje, kaupėme 
energiją (it garą!) senovinis lo
komotyvas ?(tik palyginimas-), 
kad būtų pakankamai garinės 
plėtimosi energijos busimie
siems skyriams ir apylinkėms!

Dr. Vytautas P. Dargis

VIJKui, Diplomatinei Tarnybai, 
ALTui ir BALFui. Tikrai būsi
majai VIENAI Pasaulinei Lie- 

---- , r—------- ------------------ o-puv.d Bendruomenai pakaks 
ir mieiai priimami. Tad Centro darbo kultūros, švietimo ir lie- 
valdybos vardu prašau atidaryti ■ luvybės išlaikymo sritys: 
jūsų patriotines lietuviškas šir-1 Todėl, eidami į trciics: 
dis ir pasisakyti viešai ir atvirai! dencijos antrąją dalį, 
visais Jūsų rūpimais klausi- kime dėti visas jėgas

-fUv

mais. Neleiskime vidujinę su
kauptos inercijos jėgą eiti vel
tui! Konstruktyviai panaudota, 
ji padės plėstis mūsų mielai Re
organizuotai JAV Liet. B-nės 
daliai- Tik federalinis mūsų vi-

Kalbant 
turiu pa

gas mūsų tikslams 
Tiek pro dome' suą. 
apie ateities tikslus, 
brėžti, kad yra labai pageidau
jama geresnė mūsų organizaci- 

. jos padalinių ir ypač vadovau-
dątis struktūros, principas netu- j ančių asmenų kooperacija. Per 
retų būti pažeistas, nes federali- Į dažnai asmeniniai interesai le- 
nis vidaus tvarkymosi principas ? mia organizacijos veikimą, (ką 
yra mūsų Alfa ir Omega, ku- Į ir. mūsų garbės pirmininkas dr. 
rios užtikrins darnų ir našų Danilevičius yra ne. karia jau 
darbą aleities YJENQJE ir fede- pabrėžęs).. Turėtume užmiršti 
ratiniais principais besitvarkan- asmenines ambicijas dėl bendro 
čioje Pasaulinėje Liet. Bendruo-1 organizacijos labo. Palikim taip 
menėje. | vadinamą “primadonos . komp-

Tam didžiam tikslui pasiekti | leksą” barzdukinių frontininkų 
turime padėti barždukinius! organizacijai.
frontininkus į jiems tinkamai 
prideramą vietą, t.y. į tremties veiklos davinių, R. JAV LB7nės

Danilevičius yra,-ne. karta jau

. .Pereinant prie kasdieninės

Centro valdyba turėjo' kas mė
nesį susirinkimą (kur prisijung- 

į davo ir.tarybos prezidiumo na- 
( riai) ir porą susii’inkinių “extra 

kaip, 
pavyzdžiui, mums barzdukinių 
frontininkų užkergto teismo rėi- 

Į kalais.. Apie teismą pranešiu 
truputį vėliau. Grįžtant prie 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- C V-bos reguliarių susirinkimų, 
j juose kvietėme dalyvauti ir Vi
durio Vakarų Apygardos bei se- 
niūnijų-ąpylinkių atstovus. Taip 
skyriai buvo automatiškai- in
formuoti apie Centro Valdybos 
(kaip vyriaurio egzekutyvinid 
organo, —- cituoju, mūsų statu
tą) koordinacinį ir mūsų kultū
rinius ir švietimo uždavinius. 
Čia būtinai turiu paminėti‘mūšų 
Dainininkų Būrelį (ponios Teo
doros Serapinienės vadovauja
mą), kur jau vyresnio amžiaus 
mūsų sesės ir broliai bendruo-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS ii
___ _ _____ - ’ 1 strateginiams reikalams
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

i ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

17S9 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laikę ir mažindamas susiražinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardas ______________________ __________________
Adresas _______ __ -A-____________________________ .

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol 
Pavardė ir vardas______________________
Adresas _______________________________

, kurk

Sponsoriam pavardė, vardas ir vietovė

• platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudą b 
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus___ do)
Pavardė ir vardas------------- -- ----------------------- --------------------
Adresas _-----------------------:--------------------------------- ---------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai ________________________________________
'Adresas ______________—_________________________________

ANTI BOLŠEVIKINIO 
BLOKO MITINGAS

Mitingas įvyko gruodžio 15 d. 
ukrainiečių salė e Warren Mi
chigan. Pranešimą padarė Po
nia Slava Stetsko. A. B. N- pre
zidentė grįžusi iš Madrido Kon- 
ferene jos. Lankėsi New* York, 
Čikagoje, užsukę ir į Detroitą ir 
padarė platų pranešimą tauty
bių atstovams. Iš lieTiviu daly
vavo Detroito Lietuviu Organi- 
zacijvT Centra atstovai - pirm, 
dr. Al^s Barauskas ir vicepirm. 
adv. Algird Ambrose. Paskaiti
ninke S- Stetsko savo kalboje 
n’-’siminė lietuvius ir pagyrė

į už jų veiklumą. Geraiatsiliepė 
i anie nesenai pasprukusį iš KGB 
I žiauriu rankų Vladą šakalį ir ki- 
; tus demonstfavus’us Madride.

LENKAI DEMONSTRAVO DĖT 
ROITO VIDURMIESTYJE

Gruodžio mėn. 12 d. susirinko 
su plakatais apie 150 lenkų prie 
Federal Building; Plakatuose 
buvo įrašyta įvairių šūkių, o jų 
nešėjai balsiai šaukė — Laisvės 
Lenkijai!

i Prisijungė prie demontrantų 
j su plakatais ir lietuviai, šaukda- 
‘ mi — Sovietų kruvinos rankos 

šalin nuo Lenkijos, ir 'panašiai.
Demanstracijos buvo parody

tos ir televizijoje.

A-A. ALGIS ATKUČAITIS

A. Atkučaitis amžinam poil
siui užmerkė akis 1980 m. gruo
džio 13 dieną. Velionis Algis gi
mė 1927 m. Luokės valsš., Tel-

A. P. BAGDUONS ‘

NABSULAUKI

menininkai aukoja savo laiką ir 
energiją ,mus,>>visus gražiomis 
dainomis palinksminti. Labai 
sveikintina Cicero Apylinkės 
(pagal mūsų statutą — “seniū
nijas”) įsteigta mokykla, kur 
lietuvių kalbos ir lituanistiniųj 
dalykų mokosi maišytų šeimų 
vaikai. Didelis ačiū mokytojoms 
ir ponui Dumčiui, poniai Du- • 
bauskienei, ir poniai Palionienei, ’ 
Ir Cicero tautinių šokių būrelis j 
taip pat gražiai reiškiasi čia 
vėl ponios Palionienės nuopel
nas- Gražiai veikia ir Marquette 
Parko (vadovauja Sabus pirmi-, .-u flkinin]!() -ejmoje Ke 
ninkas p. Ignas Petrauskas), • - - - - ■
Brighton Parko (vadovauja p. 
Pdcius) ir Rockfordo skyrius

’ ilgai teko pagyventi Lietuvoje, 
‘ nes antrą kartą Sovietų armijai 

priartėjus prie Lietuvos sienos,(vadovauja irgi labai gabus pir- £artu į pasitraukė į
mininkas p. Tikuišis). j

Kaip dienotvarkėje numatyta, 
išgirsite visų mūsų orgariizaci^ 
jos celių.vadovu<pranešimus po’ 
Centro valdybos pranešimų. Dar 
labai svarbus ir minėtinas faktas

- * -
— tai lyg šav 
gas į pasaulį —

klėti ją.
Paauglio jaunystę praleido pa

bėgėlių. stovyklose. 1949. metais 
imigravo Amerikon ir apsigyve
no Detroite. Korėjos karui įsi-

savotiškas mūsų lan-l liepsnojus, buvo pašauktas Ame- 
_ ' ulj — Bendruomenės - rikos armijom Grįžęs iš armijos,
Vagų skyrius Naujienų dienraš- dirbo įvairiose įmonėse, sukūrė 
tyje. Neveltui barzdukininkų šeimą, susilaukė .du sūnus -
frontininku -visa laika daromos 
pastangos kaip nors likviduoti 
Naujienas! Bet čia šiandien mes 
galime užtikrinti, kad visokie 
bandymai pakenkti Naujienų re
daktoriui ponui Gudeliui ir su
stabdyti.. dienraštį nueis veltui 
taip, kaip subyrėjo barzdukinitj 
frontininkų planai įsitvirtinti 
Geo'rgijos valstijos “riešutiniuo^ 
se” Baltuosiuose Rūmuose! Bąl" 
tųjų Rūmų “machinacijos” atsi
suko prieš pačius taip vadina
mus “visuomeninės komisijos” 
narius. Tad visa “diplomatinę 
svita” (su Portia -Zero!) ir-- aki- 
ratininkų ryšininkų (akiniuotas 
ultraliberalas, įžeidęs dabartinį 
VLIKo pirmininką posėdžio me
tu) galės pradėti megzti naujus 
ryšius su Raudonąja Kinijos am
basada, nes dabartiniuose Rai
tuose Rūmuose nebus simpatijų 
kolabefrantams ir bendradar- 
biautojams.

Kęstutį ir Drąšutį, juos gražiai 
ir pavyzdingai auklėjo ir moks
lino.. Aktyviai dalyvavo lietu
viškoje veikloje, priklausydamas 
Dariaus Girėno Klubui, Lietu-' 
vių Namų -draugijai,- BALFui it 
kitomis organizacijomis, jas duos 
iriai remdamas. Bene prieš, me
tus pasijutęs nesveikuojąs, at
sigulė ligoninėn pasigydyti; bet 
sunkios ligos nenugalėjo.

Velionio Algio kūnas buvo pa
šarvotas Herris laidojimo kop
lyčioje, Farmingtos Rd. Laidoji
mu rūpinosi laidotuvių direkto
rė Yolanda Zaparackienė. At- 
siveikinimas įvyko gruodžio 14 
d. Sekančią dieną, po gedulingų

Įjejis diedi į pryšininkį, pasi- 
dieje lagamėną ont stalioka ėr 
atidaris jiemi traukti dubvenas. 
Bruolienee skarą, ont pečiun de
damą,' Bruonee silkėnį ‘skarelį 
ont galvuos, Petriun kišeninį 
laikruodoką su grondinele. Bat 
viskuo nabištrauki, lėka dar ėr 
daugeu daiktielių, druobūžių 
ėr nasiūtas medžieguoš. Sava 
skribielį ėr vėršutinį paltą pasi- 
kabėna ont vinys natuoli durių.

Nuveduses diedį "į pryšinnin- 
kį, muotriškas grinža ų truobą 
užkonduos parengti, vuo Piet
ris nųveje į klietėkį degtėnis pa- 
jyškuoti. Atneši butelį numėnis, 
su degintu cukrum rausvaa pa-, 
dažytas. Suvaįin visi į pryšinin- 
ki, sųsieda aplink stalioka. Bruo- 
ni raiki jūdą dūną, vuo senuoji 
Baraūskieni truobuo čerškina 
lašinius, moša keušius į kepto- 
vį diedee pavaišinti. Mat ont 
greitųjų nieką keta ėr nabgalie 
j e sugalvupti.. '

Pietris pripyli stiklioką rus
vuos degtėnis, pakieli aukštyn 
tardamas:-
— Į diedis sveikatą! — ėr greit 

išlenki nie nemirkteliejis. Tuojau 
pat pripyli diedee į ton patį stik 
lįoką, ries tun vyną taturieje. 
Nabova madūo turieti daug stik 
liukų, užteka visaa šeimaa ėr 
visyms sveterh tuo vyną.

Nu ėr pradieje diedi.pasakuoti 
apie Ameriką ėr anuos gyveni
mą.

— Čigaka mieste labaa jau di
delis, bildingaa puo kelesdešimt 
fluorų. Tuokiun če Euruopuo

(Tėkraž atsitikėms)
n;ekur namačeu. Strytunsi stry- 
karee važinie, ėr žmonis už ke
lius centus gal-iš vyną gala mies
tą važiūti į ketą. Vuo ėr auto- 
muobilių (pas mumis vadėn 
anus kaęaas) daug yažinįejas.

Ėr taap pyli kap iš vuože raga, 
maišydamas antiškus žuodžius 
su žemaitiškaas. Visi klausies ėr 
stebiejuos tuokiu gyvenimu, ap
ie katrųn naturieje .nie kuoke 
supratėma. ■■"

Ėr taap diedi Jurgis apsigyve
na sava gimtuo tieviškie. Nusi
perka gražį arklį, brikelį, pasi- 
kinkis į vuodines plieskes, važe- 
va į Pavondenį, Užventį, Lūkį, 
Varnius ėr kitus artimesnius 
miestelius, . daugeusee; kartų su 
Bruonis vyru Juonių Juška ėr 
lonki smukles, vaišindami pa- 
žinstamus ėr napažinstamus, kąt 
ry apspytyn, kap bėtes medų, 
nasitrauki nū anun nie žingsrie 
rė vis gyri amęrikuoną, perša 
anam mergas ar siūli pėrkti 
ūkius. Bąt diedi Jurgis naskubie- 
je, nuorieje gereu.apsipažinti su 
nauju gyvenimu, tuokiu skirtin
gu nū Amerikas. Artam dabar 
nabreikieje eiti į pabriką dūnas 
užsidėrbti. Bat ons pats susitau- 
pis na kažėn kyk taturieje. Bū
tų gal nie laiyuokaptee naužte- 
kis, jėgų na vyns įvykis, kor die 
dee Jurgiun. pasiseki geraą sut
varkyti sava pniginius reikalus.

: (Bus'daugiau)

Nuo 1820 iki 1977 metų 
Amerikon įvažiavo 48 milijonai 
imigrantų. J -i

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

| Tel. 476-2206 |

Uėjuii Ii apaudoe ir galim* gauti knygų rmkoji

AMERIKO
Kario 8 uako knyga apie Amcrikoa lietuvių parian- 

takoa | kraito politiką. 102 pal. Kaina 11.56.gsa dafy

Knygoa boa iiatųstoa, jei |1J56 čekis arba Money Orderis 
bus psaiųatai tokia adresu:

f

Paminėjau Raudonąją Kiniją 
dėl to, kad ponas A. Gureckas 
visuomet akcentuoja: girdi, lais
vė Lietuvai ateis per Raudonąją 
Kiniją! Kaip gali eiliniu/lietu
vis tremtyje stebėtis, kad pane
lės Kamantąitė ir GęčytĄ lekia 
pas Lietuvos okupantą ir čiulba 
panegirikas komunistams, kai 
tuo tarpu tėveliai siekia skaldyti 
VLIKą ir ALTą, irtai daro efek
tingiau už “generolo” Petronio 
komitetą. Ir dar mielas p. Iz- 
Bickas skundžiasi, kad, girdi, 
“pražydę neapykantos raudonos 
gėlės mūsų tarpe!’* Kaip jūs ne- 
pražydės, kada yra išduodami 
Laisvės kovos principai-

Tad mieli sesės ir broliai lie
tuviai bendruomenininkai, dėki
me visas pastangas, kad būtų 
viena, patriotiška ir nebarzduki- 
nė JAV Lietuvių Bendruomenė! 
Sveikiname VLIKo seimą To
ronte ir saliutuojame mūsų 
bendraminčius (kur jie bebūtų), 
ypač St. Petersburge, Fla., ir 
Anglijoje bei visur, kur žydi ko
vojanti prieš frontininkų partor
gų skaldymo pastangas Reorga
nizacinės VIENOS JAV Lietu
vių Bendruomenės, dvasia. Vi
sos JAV Liet. B-nės Centro val
dybas vardu linkiu sėkmės šiam 
suvažiavimui!

Ačiū už malonų dėmesį.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATCRA, lietuvių; literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. Stankos, 
-T. 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 $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokiu 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 
ritOvardžių 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

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

Knygos gaunamo® Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms.
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Kas toji dr. T. Remeikio tikroji kūryba?
Pateko į mano rankas Draugo 

285 numeris, kuriame atspaus
dintas Bronio Nainio pokalbis 
su dr./ T. Remeikiu, pavadintas 
— “Skatinti ir ugdyti tikrąją 
kūrybą”. Susidomėjau antrašte, 
apie kokią čia kūrybą kalbama, 
bet perskaičius teko nusivilti, 
politinių mokslų daktaras maiti
na mus tomis pačiomis minti
mis, kurias randame “Pasaulio 
Lietuvyje”, “Drauge” ir kt. fron 
tininkų leidiniuose. Vis-dėlto no
risi iškelti kai kurias įdomesnes 
pokalbininko mintis, pareikšti

venim^”. Mes žinome, kad oku
pantas siekia pasisemti kuo dau
giausia žinių iš Vakarų Pasaulio, 
sužinoti mokslo, ypač technikos 
atsiekimus. O kokias kultūrines 
vertybes jis mums duoda, be 
vieno kito propaganda persunk
to leidinio- Toliau pokalbininkas

partijos atgijo. Svarbu, kad jos
visos būtų reprezentuojamos
šioje tautos atstovybėje. Ar mū-
sų Diplomatinė Tarnyba yra su
teikusi Bendruomenės politinei 
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Kad 1981-ieji metai atneštų
Vakar pabaigėm 1980-uosius metus, o šiandien prasi- 

vėrėm duris į 1981-uosius. Ką praeiti metai davė mums 
ir lietuviams, mes visi žinome, bet ką ateinantieji atneš, 
tai tik galime spėlioti.

Praeiti metai buvo sunkūs, bet jie nebuvo tokie blogi, 
kokie buvo 1979-ieji. Jie buvo nevykę visuomeniniu at
žvilgiu, jie buvo patys sunkiausi ir Naujienoms. 1979 
metai sukėlė didelį erzelį visuomeniniame lietuvių gyve*- 
nime. atnešė nuostolius bizniui, nukentėjo kelios Ameri
kos lietuvių Įstaigos., 1979 metai Naujienoms atnešė be
veik $20,00Q mūbštolio. Sunkūs buvo ir praeitieji metai, 
liet jie nebuvo tokie sunkūs, kaip ankstyvesnieji. Praeiti 
metaind^’ nesuvesti, "viskas dar neapskaičiuota. Žinome, 
kad ir 1980 metai atnęįs; nuostolių, bet jie nebus tokie di
deli. šiandien jau'galime pasakyti, kad praeitų metų 
nuostoliai nesieks nė pusės 1979 metais buvusių. Mums 
atrodo, kad praeitais metais nuostoliai nepasieks ir 
$10,000.

Praeiti metai buvo daug laimingesni visuomeniniame 
gyvenime, negu ankstyvesnieji buvo. Lietuviai sugebėjo 
pasirodyti amerikiečių ir kitų tautiečių tarpe, kaip at
kaklūs kovotojai už pavergtos Lietuvos teises. Prieš pen
kerius metus vienas dr. Kazys Bobelis aiškino lietuviams, 
kaip vertėtų pasinaudoti naujai susidariusia tarptautine 
padėtimi ir ginti Lietuvos ir lietuvių reikalus. Dr. Bobelį 
tada parėmė vienos Naujienos ir maža grupelė toliau ma
tančių inteligentų, susigrupavusių apie Naujienas. Prieš 
penkerius metus veik visa užsienyje leidžiama lietuvių 
spauda pūtė į sovietinės propagandos dūdą, tuo tarpu 
šiandien didokas skaičius lietuvių, anksčiau padėjusių lie
tuvių tarpe vesti Brežnevo skelbtą propagandą, jau pa
matė Helsinkio kraitelėse surašytus dėsnius ir ryžosi pa
naudoti juos ne tiktai pavergtos Lietuvos reikalams ginti, 
bet ir viso pasaulio taikai ir gerbūviui siekti.

Praeitą penkmetį Amerikos lietuviai kitaip pradėjo 
vertinti tarptautinę padėtį ir pradėjo ieškoti būdų, kaip 
panaudoti naujai susidariusią tarptautinę padėtį paverg
to savo krašto laisvei ginti.

Be šios didelės pakaitos į tarptautinės politikos ver-

tinimą, praeitais metais žengtas didelis žingsnis savoms 
organizacijoms konsoliduoti. Praeitais metais buvo su- 
normuotas Amerikos Lietuvių Tapybos darbas. Pati or
ganizacija galutinai “reformatoriams” pasakė, kad 
ALTas eis tuo keliu, kuris josios organizatorių buvo nu
tiestas. ALTas atliko daug didelių darbų Amerikos gy
ventojų nuotaikas išlaikyti už laisvę kovojančių lietu
vių pusėje.

Antrojo Pasaulinio ‘karo pradžioje, kai buvo suorga
nizuotas ALTas, komunistai norėjo jį išgriauti. Pasku
tiniais keliais metais jį griovė Maskvai padėjusieji ir pa
dedantieji keli lietuviai politikai, bet šiandien jau vi
siems aišku, kad maskviniai lietuvių nesuskaldys. ALTo 
griovikams aiškiai buvo pasakyta, kad jie ALTo nesu
griaus, ir kad šito darbo toliau nebandytų pradėti. Jiems, 
kaip nevykėliams,- viešai buvo: konferencijoje pasakyta, 
kad ALTo ^ardyti'negalima... ALTas sustiprintas, išrinkta 
valdybai, sudalytos komisijos ir aptarti,.Nurodymai, kaip 
apsaugoti ALTa nuo užsienio ir vidaus priešų.?.. -’ !

Praeitais metais dar labiau buvo sustiprintas 
VLIKas. Dr. Bobelis per paskutinius, du metus pasuko 
sunkaus darbo keliu, bet baigė bereikalingus statutinius 
ginčus, pradėjo atnaujinti tarptautinius santykius ir To
ronto VLIKo seimą padarė darbo ir lietuvių vienybės 
seimu. VLIKą. ilgus metus ardžiusieji Toronte neturėjo 
drąsos ir toliau suvažiavusių atstovų laiko bereikalingai 
gaišinti, bet vienbalsiai patvirtino naujos valdybos ve
damą darbą ir pažadėjo visokeriopą paramą. . •

VLIKo vadovybei dar teks pasitempti ir ryžtis eiti 
Toronte numatytų keliu. Gairės nustatytas,'teks jų lai
kytis ir apjungti lietuvių daugumą šiam dideliam darbui.

Darbas, aišku, ne toks lengvas. Darbą suprantančių, 
mokančių ir norinčių dirbti skaičius ne toks didelis. Lie
tuvos laisvinimo darbą paskutiniais dviem šimtmečiais 
daugiausia dirbo susipratę lietuviai daktarai. Jų profe
sija leido jiems įsitraukti į lietuvių tautos laisvės kovą 
švietimo ir spaudos reikalus. Lietuvių tautos atgimimo 
ir laisvės kovoje dalyvavo dr. Kudirka, dr. Basanavičius, 
dr. Šliūpas, dr. Grinius ir daugybė kitų lietuvių gydytojų, 
tuo tarpu šiandien lietuvių tautos laisvės kovoje matome 
tiktai du lietuvius gydytojus, o kiti rūpinasi grynai sa-* 
vais asmeniškais reikalais. Latvių inteligentų yra žymiai 
mažiau tremtyje negu lietuvių, bet latviai suorganizavo 
ekskursiją į Madridą ir visa pasaulį savo protestai^ nu
stebino. Tuo tarpu lietuviai gydytojai po Bermudų sa
las plaukiojo.

Norėtume, kad 1981 metai įtrauktų galimai didesnį 
lietuvių profesionalų ir jaunimo skaičių į kovą už pa
vergtos Lietuvos laisvę; /

kad laisvės ir tolerancijos priešai baigtų' tą nešvarią

Pokalbio pradžioje T. Remei
kis pristatomas, kaip nuolatinis 
JAV Bendruomenės politinės 
veiklos talkininkas.

Reikia pagirti dr. T. Remei- 
kį, kad jam “niekad nekilo pa
gunda pasitraukti iš lietuviškos 
veiklos”, nes tikėjęs savo idėjo
mis, kurios, čia pat prisipažįsta, 
galėjusios būti ir klaidingos. To
liau pabrėžia, kad niekas neturi 
tiesos monopolio, bet ar ne 
Bendruomenės vadai stengiasi 
įrodyti, kad tik jie vieni yra ne
klaidingi ir eina teisingu keliu? 
Toliau pokalbininkas teigia, kad 
“organinė vienybė turi labai 
siauras tolerancijos ribas”. Jis 
tai jtdįkoĮ atrodo mūsų politi
niams veiksniams, bet ar 'n e Ben
druomenė kaip tik stengiasi vi* 
sus Jsūplakti po vienu sparnu ir 

.apimti visą? .veiklos sritis?
Didžiausia nesantaika pasireiš 

kusi tremtyje nuo 1960 metų, 
kai atsirado “valstybininkai” ir 
“tautininkai”. Vai stybininkai 
griežtai pasmerkę tuos, kurie šie 
kė atstatyti bent minimalius 
santykius su kraštu. Bet gi kada 
okupantas atleido kiek varžtus, 
kada pradėjo leisti paskirus as
menis ar ekskursijas į kraštą, 
ar VLIKas ALTas smerkė nų- 
vykstančius į okupuotą Lietuvą, 
jeigu nebuvo siekiama megzti 
bet kuriuos ryšius su krašto pa
vergėjais, juos garbinti ar net 
dėkoti už pažangą. “Tautinin
kų” politika, pasak dr. T. Remei
kio, ne tik nedavusi nuostolių, 
bet nešanti gerus dividendus. 
Reikia tikrai nustebti, apie ko
kius dividendus šis daktaras kal
ba. Jis mini “kultūrinių verty
bių skverbimąsi iš Lietuvos iš- 
eivijon, šie santykiai praturtinę 
išeivijos blėstantį kultūrinį gy-

drįsta teigti, kad “išeivija netu
rėjo nuostolių net ir iš tų, kurie 
dalyvavo komjaujiuolių stovyk
lose ar Vilniaus universiteto 
studijose, nes jie tik- sustiprino 
savo pasiryžimą tautai padėti” 
(m. pabr.). čia jau dr. Remei
kis tikrai atrado Ameriką! Ka
da šie jaunuoliai stengiamasi in- 
doktrinuoti komunistinėmis idė
jomis, kada jiems stengiamasi iš
kreipti visą Lietuvos istoriją,
bijomasi užsiminti apie buvusią j 
nepriklausomą Lietuvą, koks gi 
čia gali būti sustiprinimas tau-: 
tai padėti? Gal padėti išsilaikyti 
valdančiai klikai? Argi dar ligi 
šiolei universiteto profesorius 
nežino, kad okupantas nieko ne
daro, kas jam nebūtų naudin
ga? Ar okupantui rūpi apsaugo
ti mūsų priaugančio jaunimo nu
tautėjimą? Ar jis siunčia savo 
menininkus pas mus “praturtinti 
mūsų blėstantį kultūrinį gyve
nimą”, o ne mus suskaldyti, su
mažinti mūsų atsparumą oku
pacijai?

Dr. T. Remeikis teigia, kad 
“L. B... turi potencialų integra
linį, o taip pat ir masinį užnu
gari savo veiklai”. Kaip gaila, 
kad įvykstanti Bendruomenės 
visai nerodo masinio užnugario, 
o tik labai mažą nuošimtį mūsų 
išeivijos, suinteresuotus L. B. 
veikla. Toliau profesorius pasi
sako, kad jis labai rėmęs LB. 
Įsijungimą į politinę , veiklą. 
“Senieji veiksniai, ■ kaip VLIKas 
ir ALTas, sudaryti iš mirusių ar 
mirštančių politinių partijų bei 
grupių”- VLIKas yrą gavęs, man 
datą dar Lietuvoje iš buvusių 
visų demokratinių partijų. Šis 
mandatas jam buvo kelis kar
tus patvirtintas iš pavergtos 
Lietuvos. Okupuotoje Lietuvoje 
visos politinės partijos yra už
darytos, bet tai nereiškia, kad 
jos jau visai yra išnykusios. Ar 
nepanašiai buvo ir nacionalisti
nėje Vokietijoje, diktatūrinėje 
Ispanijoje ar Portugalijoje? 
Grįžo demokratinė santvarka, 
ir vėl visos buvusios politinės

bendrai įteikusi bet kurį memo
randumą ar paskelbusi atsišau- 
kimą.Jeigu kas daroma, tai tik
tai su VLIKu, kaip vienintele 
mūsų pavergtos tautos teisėta 
atstovybe.

Toliau T. Remeikis atranda, 
kad “didieji valstybininkai ir 
politikai antraeilių vadukų bu
vo pakeisti jau apie 1960 metus”. 
Reiškia VLIKui ir ALTai vado
vauja tik-vadukai, o Bendruo
menei jau tikri vadai. Jeigu dr. 
K. Bobelis ar dr. K. Šidlauskas 
pūstų į vieną dūdą su Bendruo
mene, tai tikrai jie būtų garbin
gi vadai. Eikime toliau- “Todėl 
visi argumentai apie kažkokį na
tūralų veiklos pasidalinimą tarp 
veiksnių yra niekiniai” — tęsia 
savo pokalbį T. Remeikis. Ar 
taipjau vienu brūkšniu galima su 
sitarimą panaikinti? Patartume 
dr. T. Remeikiui paklausti pre
latą Balkūną ir paskaityti susi
tarimą dėl veiklos padalinimo > 
tarp Bendruomenės ir ALTos 
bei lėšų rinkimo.

štai kokia dr. T. 'Remeikio 
nuomonė apie politinius veiks
nius — “Šiandieną nei ALTa, 
nei VLIKas nerodo daug pras
mingos veiklos ir daugiau ar ma
žiau eikvoja visuomenės suau
kotus pinigus”. Ar Bendruome
nė, įsteigdama. Visuomeninių Rei 
kalų Tarybą, dublikuodama AL
Tos veiklą, važinėdama į Wa
shington, tikrai neeikvoja pini
gų ir ne kuolų į sėkmingai vyk
domą politinių veiknių reikalą?

Pagaliau dr. T. Remeikis kiek 
ir. Ijįaiyiąū jpažiūri į esamą padė
tį:' ’‘Mahati/ svarbiau . rūpintis 
tautinės sąmonės turiniu, negu 
pvz. JAV Valstybės Departmen- 
to politika.. Sakyčiau, kad Ir LE 
vis dar perdaug užsiima politi
kavimu tarp išeivijos ir su gyve
namų kraštų -vyriausybėmis, ap- 
leisdama daug Lietuvai svarbių 
darbų”. "

Kur ta tikroji kūryba, o ne 
visiškas dr. T. Remeikio pasi
metimas mūsų politinėje ir kul
tūrinėje veikloj, taip ir nepaaiš
kėjo iš šio ilgo pokalbio-

J. Karna

propagandą prieš Naujienas ir pripažintų jų pasirinktą 
garbingą kelią kovai už savo tautos laisvę;

kad kiekvienas skaitytojas įtikintų savo draugą už
sirašyti šiems metams Naujienas, ir

kad kiekvienas naujienetis netikėtų stebuklais — 
dienraštis pats neišsilaikys, jeigu kiekvienas lietuvis 
prie jo neprirems savo peties ir nepadės vesti naudingo 
ir labai reikalingo darbo.

— Henry Kissingeris aprami
no prezidentą Sadatą, tvirtin
damas, kad JAV Artimųjų Ry
tų politikoje nebus pakaitų.

— Tvirtinama, kad Kissinge- 
ris išskrido j Egiptą be generolo 
Haig žinios ir pritarimo'.

— lUinois žemės ūkio specia
listas John Block paskirtas ag
rikultūros sekretorium būsimoje 
Reagano administracijoje.

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS
(Tęsinys)

Pagaudavo jauni, stiprūs balsai, kad net su- 
ošdavo galingu aidu aplinkiniai miškai. Dainuo
davo daug ir su pasismaginimu bei įkvėpimu.

Kartais įsismaginę dainininkai ir apvirsdavo 
pusnyne. Tada būdavo daug juoko ir krykštimo. 
O mažąjį žvirblelį kartą vos sniege neprigirdė. 
Mėgdavo mažiausia sesytė važiuoti vienose ro
gėse su vyresniaisiais broliais, lėkti rogėse, kad 
net kvapą užima, ir dainuoti. Bet čia pusnynas, 
Čia griovys, įsilėkę dainininkai — kleberiokšt ir 
apsivertė. Mažasis Žvirblelis visas sniege pasi
nėrė. Ištraukė, nupurtė, bet mažas Žvirbliukas 
pasišiaušė:

— Nenoriu su jumis daugiau važiuoti!
Persėdo į antras roges, kur važiavo seserys 

ir arklį valdė pats Vailionių ūkininkas — Juozas. 
Bet ir čia. vos įsivažiavo, užtraukė dainą:

Oi, kur josi, broleli, 
šį miglotą rytelį...

Suskambėjo skambalai, nuaidėjo ir staiga nu- 
tilo dar a, — rogės šast ir apsivertė į antrą puš

yną. žvirbliukas ir vėl pasinėrė sniege, kad net 
snapo nematyti

— Tokie čia jus važiuotojai! — supyko, kaps
tydamas! iš pusnyno, bet įraudusi, smagi, su ži- 
1 mčnm's akutėmis, pastirusiomis kasytėmis.

Kai seserys norėjo padėti išsikapstyti iš sniego, 
užprotestavo:

— Aš pati, aš pati!
O sniego visur prilindo, už kaklo ir už ba

tukų, tirpsta, šalta ir nesmagu, verktų iš apmau
do, kad sniege išmaudė, bet kaip čia verksi, kad 
akys pačios juokiasi? Tai lekia namo, kiek ark
lys įgali, namo, o jau ten močiutė išpurtys, su
šildys, išdžiovins.

Po pasivažinėjimo pavakare tėvas Prisėsdavo 
su sūnumis sulošti partiją preferanso, kurį kaž
kodėl vadino “w ten i w ten”. Mama, jei nebūdavo 
svečių, priguldavo, o pas mergaites ateidavo 
draugės ir prasimanydavo kokį žaidimą.

Viasi sutemus, verandoje pasigirsdavo kaž
koks bildesys, Liamoriukas sulojo, durys atsida
rė, ir įėjo didelė, šviesi žvaigždė. Paskui ją įėjo 
mažų berniukų būrys, ir, sustoję prie durų, už
giedojo :

Spindi žvaigždė danguje...
O čia žvaigždė sukasi troboje, atėjusi į sve

čius per Kalėdas.
Mažam Žvirbliukui ir iš tikrųjų atrodė, kad 

ta žvaigždė nusileido iš dangaus, Kalėdų angelo 
pasiųsta. Norėjo bent pirščiuku prie jos prisi
liesti, bet buvo nedrąsu arčiau prieiti.

žvaigždė buvo gana didelė, daug didesnė už 
atėjusius su ja berniukus. Jos rėmai buvo pa
daryti iš balanų, sienelės išlipdytos gelsvai rau
donais popierėliais, viduryje įstatyta žvakė, kuri 

ją apšviesdavo, ir ji spindėjo kaip tikra žvaigždė. 
Per vidurį buvo ašis, ant kurios ji sukdavosi.

Berniukai pagiedodavo, gaudavo dovanų ir 
išeidavo. Taip Kalėdų žvaigždės nusileisdavo iš 
dangaus į trobeles, antešdamos ne vien mažiems 
žvirbliukams džiaugsmo, bet ir visiems, kurie ty
ros širdies. Kalėdos — tai žvaigždžių šventė.

Pas Čiurlionius Druskininkuose visada švęs
davo Kalėdas su pakilusia nuotaika, skaidriu 
džiaugsmu ir visos šeimos susitelkimu.

* ♦ ♦

Paskutinį kartą M. K.‘ Čiurlionis parvažiavo 
į Druskininkus iš Petersburgo, sunkiai sirgda
mas. Tai buvo 1910 metais, tuojau po Kalėdų 
švenčių. Parvažiavo drauge su žmona Sofija, ku
ri, nuvažiavus jį aplankyti per šventes, atrado 
jau sergantį.

Tai buvo liūdnas parvažiavimas,
M. K. Čiurlionis buvo labai sublogęs, kažkaip 

pajuodęs, tarsi nesavas, su žėrinčiomis akimis ir 
baisiai pavargęs. Tik jo linksmumas ir sąmojis 
net ligoje jo neapleido, bet šį kartą buvo be galo 
graudus. ' -

— Sveika, mama! — pasisveikino kaip svei
kas, bet tuojau pridėjo: — Ruoškitės į konserva
toriją. Tuojau visi važiuosime mokytis. Ir mama, 
ir tėtė, ir visi broliai ir seserys. Gana tinginiauti! 
AŠ dabar labai turtingas. Visiems užteks. O pas
kui važiuosime į Afriką ir į Ameriką. Ar nepar
važiavo dar Paulkomas iš Amerikos? Na, nieko, 

mes tuojau jį aplankysime, keliaudami per visą 
pasaulį. Dabar tai bus bent gyvenimas!

Kalbėjo daug ir linksmai. Bet artimųjų ne
pralinksmino. Visų akyse sustingo ašaros. Kokia 
klaiki nelaimė. Viena viltis — kad tėviškėje pasi
taisys ir pasveiks. Apsuptas visos šeimos meile 
ir rūpesčiu, ligonis apsigyveno su žmona pirmuo
siuose nameliuose.

Pereitą rudenį vienas nuvažiavo į Peterbur
gą, tikėdamasis rasti pragyvenimo galimybes ir 
tinkamesnę kūrybai aplinką. Per vasarą * labai 
daug ir intensingai dirbo, kaip pats sakėsi, net 
po 25 valandas. Nuvažiavęs į Peterburgą, suža
vėjo savo genijumi rusų kultūros viršūnes, bet 
svetimame mieste dar žiauriau vargo, visai save 
užmiršdamas ir visą laiką degdamas nuolatine 
kūrybos ugnimi.

— Turiu tiek daug sumanymų, — sakėsi ar
timiesiems, — tik bijau, ar spėsiu bent dalį jų 
įgyvendinti.

Gyveno labai skurdžiai. Dažnai ištisomis die
nomis nieko nevalgydamas ir nemiegodamas. 
Prieš Kalėdas, laukdamas žmonos, prašė Tallat- 
Kelpšos, tuo metu studento, paskolinti porą 
rublių.

— Atvažiuos žmona, — sakė, — o aš nei ka
peikos neturiu.

(Bus daugiau) *
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 

*Ji* Minko juoa J viotą, kuri hobraiikoi vadinam* Armagedon" 

(Apreiškimo 16:16)• *
41, Dievo pažadėjimas Abraomui per jo “ainiją” palaiminti vi
sas žemės gimines, bus tikrų tikriausiai įvykdytas. Kaip jau buvo 
aiškinama, Kristus ir jo pagarbinta bažnyčia, veikianti dangiškoje 
karalystės dalyje, bus ta pažadėtoji sėkla arba ainija, ir per ją 
tuomet bus teikiami gyvenimui praverčią palaiminimai visai at- 
steigtajai žmonijos padermei.

Visos žemės giminės, kurios gyveno Abraomo dienose ii- pir
miau, buvo mirties atimtos. Panašiai ir kitos šios žemės giminės, 
kurios gyveno po anų laikų, yra išmirusios arba dar miršta. Nuolat 
didėjantis mirštančiųjų skaičius saumylumo apsvaigintame pasau
lyje parodo, kaip labai reikia Dievo pagalbos; ir mes galime 
džiaugtis, kad jo laikas tarpininkauti ir gelbėti priartėjo.

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

DR. PAUL V. DARGIS Z“T
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WcMdMctor Ccwnonity klinika* 
Medicina* direktorių*

fį “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 

Programos vedėja
VALANDOS: 3—9 darbo dienomii

Bl 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 Wm» 103rd 3trwC 
Valandas pasai smtariin*.

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

Šių metų gruodžio 18 d. Dir- ją kalba ir spaudoje rašo apie 
voje įdėtas A. L. B-nės Kraštai 
valdybos pranešimas “Maldos 
diena už Lenkiją”, kviečiantis 
visus lietuvius melstis bažnyčio
se, kad Dievas padėtų jiems ko
voti už tikėjimą ir laisvę, kad 
raudonoji armija neįsiveržtų į 
jų kraštą.

S

OPTOMITRISTAt
KALBA UETUVBKAJ 

2618 VL 71 SL T«L 737-5149
Tikrina akia. Pritaiko akiniua ir į

“contact taiaes’*
VaL agal susitarimą. Uždaryta treč.

• San Marino, 23 kvadratiniu 
mylių valstybė Italijoje, yra se
niausia respublika, įsteigta 301 
metais ir pavadinta akmenskal
džio Marinus vardu.

Galų gale kalbama, kad Len
kija yra sudariusi planus ir nu
matyti kariuomenės daliniai, jei 
įvyktų suirutė Rytuose, užimti 
ne tik Vilnių ir Rytprūsius, bet 
ir Lietuvą, žodžiu, pasikartoju

politinis “farsas”. Laikas pamirš 
ti negarbingą Uniją ir tuo pačiu 
Vilnių!

Žinoma, kad taikiems dide
liems darbams reikia prašyti Die 
vo padėjimo. Nežinia kieno sii- 
gestijonuoti, mūsų išeivijos “ba
jorai”, sekdami Liublino laikų 
bajorus, kontaktavo lenkų orgar ( 
nizaciją "Polich-American Con- j 
gress”, pasiūlydami savo pagal- ’ 
bą. Aišku, lietuvių delegacija 
buvo priimta ir jai pavedė, 
apart maldos, visą eilę kitų dar
bų, kurie smulkiau išvardinti ’ 
Drauge gruodžio 24 d., straipsny

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos teleL: 448-5545

šovinistines užmačias, tai jau vi
sai negerai To jau negalima lai-____  ____ _
kyti geru kaimynystės elgesiu. Į “LB ir Amerikos lenkų atstovai

Štai lenkų senos svajos: egzi- 
linis prezidentas St. Ostrowski 
ne taip senai pasakė: — “Teisi
niu atžvilgiu pripažįstame Len
kijos rytinės sienas, kaip jos bu-

. Žinoma, tas kilnu, gražu ir vo sutartos Rygos sutartyje 1921 
krikščioniška, kai ištikus nelai- • m. ir privalome siekti jų atsta- 
mei vieni kitiems kuo nors pa- tymo”. Žodžiu, Vilniaus klausi- 
dada, ypatingai kaimynas kaimy- mas lenkams yra aiškus ir “Ja
nui turi pirmutiniai ištiesti, pa- spręstas”. Gi laikraštis “Dzien- 
galbos ranką. Bet gyvenimas ką nik Polski”, papildydamas prezi- 
kitą rodo, tad būkime atviri, ir i dento žodžius aiškiau, rašo — 
teisūs dėl Pietryčio,kaimyno nuo . 
širdųmo Lietuvai.

šiandien Lietuvos ir Lenkijos 
padėtis yra labai skirtinga, kaip 
dangus ir žemė. Lietuva jau 40 
metų totaliai pavergta ir siste- 
matingai naikinama, bet neteko 
girdėti, kad lenkai kada nors 
būtų meldęsi už Lietuvą, gal fronu kariškai Vilniun “žengia' 
išskyrus kongr. Ė. Derwinski ir _ pamatę Detroite suruoštame 
keletą kitų bei būtų pareiškę į etninių grupių festivalyje Lietu-

Mažeika S' Evans
aptarė Lenkijos įvykius”. -

Skaitant, šią L. B. Informaci
ją, pasirašyta A. GČ. graudu ma 
tyti, kaip mes esame pasimetę, 
nebeturime tautinės savigarbos 
ir viską norime lengvai pamiršti. 
Žinoma, kitų naudai, bet tarpu-

DR- VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra praktika, a?a«. MOTRRU Ilgėki

OffcM WIST S9fa fYRaiT 
Tot Pl 8-1333

OFISO VAL.: pim_ antnuL, tmčiaa.
Ir pankt. 2-4 iz 8-8 vai vak. ifcjtadle- 
oiaia 3-4 vaL popiat Ir bite la/kn

OKTHOPKDAS-PBOTEZISTaS 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 
daiaL Speciali pagalba holea* 
(Arch Support*) ir t t

>tse West 43rd St. Chicago. ML 48fctf: $
_ Telaf.* PRcapMt <-58** V'-

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymaa 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 3763996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Viaos programos iš WOPA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukuc 
Telof.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Emigracija neatsisako Lvovo ir 
Vilniaus-

Negana to, lenkų radiją su pa
giežą. komentuoja — “Litvini 
zaczyniąkorzeniac się na Wi- 
lericžynie” (lietuviai pradeda 
įsišaknyti Vilniaus krašte). To- 

į liąu, “MilosnikL Wilna” visu 
97

Pasakytina, jei tiek turime 
politinės nuovokos, tokiuose ma
žuose dalykose, tai lankstyda
miesi toli nenueisime su malda, 
kai kiti eina su lazda.

j. Tijūnas

MEET THE CHALLENGE!

Laidotuvių Direktoriai

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

Telefonas 523-0440

• Pipirai yra populiariausias 
prieskonis ir už juos sumokama 
60% visų pinigų, išleidžiamų 
prieskoniams.

rijos ribose, atseit, priklauso Len ' 
bijai, nors ir yra teisėta Lietu

vos sostinė.

viešai žodžiu užuojautą dėl žiau
rios okupacinės nelaimės. Būtų 
galima pasakyti, tiek to su jų 
malda, lietuviai ir patys moka 
melstis, bet kai per lenkų radL

vos žemėlapį su Vilniumi, smar
kiai užatakavo -ir liepė išmesti, 
kas paklusniai ir buvo padary
ta. Gi lenkų žemėlapiuose Vil
nius priskirtas valstybės terito-

• Daugiausia javų užauga 
Nėbraskos valstijoje.

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

f E?

j

STASYS LUKOŠEVIČIUS

AMBULANSO
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

$ Aikštės automobiliams pastatyti
i' ' S5K< >3»

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

SERVE WITH PRIDE-1N 
THE NATIONAL GUARD

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IRENAI NEKlTv’IENEI . VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

mirus,
vyrui Leonui, sūnums Andriui ir Jonui, broliui Jurgiui 
su šeimo'mis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. . , ' ,

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

( JOSEPHINE KRIŠČICNTENĖ ir 
KRISTINA AUSTIN su šeima -

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

ELVIRA SKOPIENe
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga-mirtis atskyrė 

iš mūsų Jarj>o mylimą žmoną ir motiną, kurios netekome 
198Q. m. sausfa 3 dieną.

Jos išvykimas į amžinybę giliai dar jaučiamas mūsų 
širdyje ir ilgąi ji liks mūsų atminime. Tegul gailestingas 
Dievas. suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 1981 m. sau
sio 3 dieną 6 vai. vak. šv. Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero, III.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už A.A. Elviros Skopienės sielą.

Nuliūdę: Vyras, sūnūs ir dukterys

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagoa

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Aaodacijoo

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE. TeL: lArda 7-3401

Nuo

11

Midland Savings rpur- 
nauja taupymo ..amę 
paskolų reikalus visos 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytu 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi 
at^itvie.

Sąskaitą a pd r aus 
iki $40,000

2657 W. 69 STREE> 
Chicago. IL 6062

m
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

8929 SO. marlėm avė. 
Bridgeview, IL 

TeL 598-9400

i

Passbook Savings.

4 ' ''ars .•'avines 
(Mijimum $500) 

Certificate

1914 metu
c.

Staigiai mirė 1980 m. lapkričio mėn. 22 d. 5 vai. ryto 
ir palaidotas lapkričio mčn- 25 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems bažnyčioje 
ir palydėjusiems velionį į paskutinio poilsio vietą — šv. Ka
zimiero Lietuvių kapines, Clūcagoje, Illinois.

Giliai dėkojame visiems pareiškusiems mums užuojautas 
šioje liūdesio valandoje raštu, žodžiu, telefonu ir peę spaudą.

Dėkojame V.D. kuo’pos šauliams už ėjimą garbės sar
gybos ir karato nešėjams. Ypačiai dėkojame kan. V. Zaka
rauskui už maldas koplyčioje, atnašautas Mišias bažnyčioje, 
pasakytą pamokslų ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame A. Braziui už giesmes bažnyčioje.
Esame .dėkingi šaulių kuopos vadui p- Išganaiėiui už 

rūpestingą laidotuvėse patvarkymą ir atsisveikinimą. Taip 
pat dėkojame organizacijoms — Namų Savininkų, Pensinin
kų, šv. Vardo draugijai, šakių klubui už užuojautas ir atsi
sveikinimą.

-Dėkingi esame dr. J. Adomavičiui už atsisveikinimą ir 
maldas ALVUDo vardu, koplyčioje.

Reiškiamą gilų dėkingumą laidotuvių direktoriui 
Lcchavičiui už. tvarkingą laidotuvių pravedimą.

Nuliūdę:
žmona MARIJA ir sūnus JONAS

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1001

St.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAIayeUe 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-1138 -1139

ITT

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS “
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virgiui* 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe H11U, Ui 874-4418

1354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1311
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