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LENKAI NEBIJO RUSU INVAZIJOS, 
SOVIETU KARIAI NEĮSIVERŠ

t ŪKININKAI REIKALAUJA TOKIOS PAČIOS UNIJOS, 
r KURIĄ LEIDO LAIVŲ STATYBOS DARBININKAMS

' VARŠUVA, Lenkija. — Len
kijos darbininkai nekreipia jo
kio dėmesio Į paties Brežnevo 
grasinimus Įsiveržti Į Lenkiją, 
nes jie žino, kad Sovietų karo 
jėgos Į Lenkiją neįsiverš. Brež
nevas gali skaityti nepriklauso
mas Lenkijos darbininkų unijas 
priešingomis sovietinei sistemai, 
bet lenkai kitokių darbininkų 
unijų nepripažįsta ir nesirengia 
pripažinti. Lenkijoje komunistai 
pasiėmė dideles privilegijas, ne
duodami tų pačių lengvatų pa
prastiems darbininkams. Lenki
jos valdžia darbininkų reikala
vimus pripažino teisėtais ir 2600 
privilegijuoti! komunistų pa
šalino.

Komunistų partijos sekreto
riaus Kanios nutarimas pripa
žinti visus Dancige priimtus 
streikavusių darbininkų reikalą- 
vimus padarė’ Kanią ir Walesa 
bendradarbiais. Abu pataria ne
kelti daugiau streikų ir abu da
boja, kad Sovietų karo, jėgos ne- 
turėtų^progos įsiveržti.

Lenkai žino, kad Sovietų ka
ro jėgos yra Lenkijos pasienyje, 
ir jie turėjo tiksliaušiųjnforma- 
cijų apie tų jėgų nepasiruošimą 
invazijai. Lenkai žino, kad So
vietų kariai žudė lenkų karius 
ir inteligentiją Minsko balose ir 
už Maskvos. Lenkai nepasitiki 
Sovietų kariuomenės vadais- 
Lenkai įsakė marš.-^okbspvskiui 
palikti' Lenkijos kariuomenės 
vyriausio vado vietą ir nedel
siant išskristi Į Maskvą. Len
kai taip pat prisimęna Sovietų 
aviacijos elgesį, kai neleido 
Amerikos ir britų aviacijai at
vežti Varšuvos sukikėliams rei
kalingų šovinių ir maisto. Len
kai yra prisiekę kovoti prieš įsi
veržiančius rusus, todėl rusai ir 
neskuba įsiveržti Į Lenkiją.

Brežnevo pranešimas, kad 
laisvų unijų organizavimas 
Lenkijoje yra nukreiptas prieš 
Sovietų Sąjungą, lenkams ne
dari jokios Įtakos. Lenkų atsto
vai prašė Brežnevą apie tai 
daug nekalbėti, kad Rusijos 
darbininkai nepradėtų reikalauti 
nuo komunistų nepriklausomų 
unijų pačioje Rusijoje arba ru
sų pavergtuose kraštuose.

Sovietų radijo stotys trukdo 
lenkų pranešimus, liečiančius 
uostų darbininkų ir dabar Len
kijos ūkininkų reikalavimus

leisti jiems susiorganizuoti j 
uniją savo reikalams ginti. Ru
sai labiausiai bijo lenkų nutari
mo neleisti komunistams Įsikišti 
Į unijų reikalus.

AMERIKOS LĖKTUVAI 
DAUG SAUGESNI

WASHINGTON, D.C.—Praei
tų mėtų statistinės žinidš rodo, 
kad Amerikos susisiekimas lėk
tuvais tapo daug saugesnis, ne
gu jis buvo 1979’ir ankstesniais 
metais- : ;

Visi atsimename, kad 1979 m. 
gegužės 25 dieną American Air
lines DC-10 lėktuvas, bandęs 
pakilti. reikąlingon aukštumon, 
netekįo. motoro, pasisuko ir kri
to tiesiai žemėn. Nelaimėje žu
vo 273 žmonės, įskaitant ir du 
aerodromo tarnautojus, buvu
sius žemėje. Kita didesnė lėktų- 
vų nelaimę jvyko Kalifornijoje^ 
San Diego padangėse, kai mažas 
lėktuvas kirto’ į nusileidžiantį 
didesnį keleivinį lėktuvą ir už
mušė! i05,'~

FedęrąĮinė Amerikos ayiacijos 
vado^T^- ėmęsi, visų prijęį^pnį^ę

neįvyktų; Buvo patikrinti visi 
keleiyiniai lėktuvai/ atkreiptą 
daugiau-dėmesio Į tinkamą jų 
prižiūrėjimą.- <

1980-metais įvyko tiktai vie
na didesnė, lėktuvo nelaimė, ku
rios ? mėtų; žuvo 13 žmonių. 
Kiek^iehšus melais lėktuvais 
keliauja visdidesnis žmonių 
skaičius/ bėt j nelaimių. įvyksta 
mažiau. 1979 metai buvo patys 
žiaunaųsi šiuo atžvilgiu, nes 
lėktuvų nelaimėse žuvo net 353 
keleiviai.

Ankstesni rekordiniai metai, 
kuomet žuvo mažesnis skaičius 
žmonių, buvo 1933 m. — tada 
įvairiose lėktuvų nelaimėse žuvo 
17 žmonių-

KALENDORĖLIS
Sausio 3: Genovaitė, Jėzus, 

Gidonė, žvaigždė, Alpis, švytris.

Sausio 4: Trijų Karalių minė
jimas, Medžiūnė, Balsė, Ari
mantas. i

Sausio 5: Eduardas, Spidulė, 
Gedutė, Vytautas, Ainis.

* . *♦

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:32.
Oras debesuotas, gali snigti.
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Antys dar plaukioja Baltųjų Rūmų prūde, c prezidentas Carteris jau 
ruošiasi viską naujai išrinktam prezidentui perduoti. :

KRITIKUOJAMAS PREZIDENTO PATA-
REJAS. JO POUTIKA IR TAKTIKA , ,

"z • y. y ' ... ■' • dieną njirė Mike Page

VISUS PARTIJOS REIKALUS TVARKO 
REFORMISTAS HU JAOBANGAS

HUA GUOFENGAS BUVO MAO ŠALININKAS, O JAO
BANGAS PAGRINDAN DEDA JAV TECHNIKĄ

! PEKINAS, Kinija. — Naujų į 
metų dieną įvyko didelis komu-( 
nistų partijos atstovii pasitari- [ 

’ mas partijos ateities reikalais,! 
j bet pasitarime nesimatė partijos ’ 
! pirmininko Hua Guofengo.

Konferencijai vadovavo 63 
. Įmetu amžiaus žurnalistas Hu 

: Jaobangas. Komunistų partijos 
j pirmininku buvo Hua Guofen- 
! gas, bet partijos pero'rganizavi- 
■ mo darbą vedė Hu Jaobangas. 
! Jau prieš mėnesį partijos pirmi
ninkas Hua Guofengas atkreipė 
partijos centro komiteto narių 

‘ dėmesį į tai, kad Jaobangas ne- 
Į sivadovauja Mao Cetungo nu- 
Į statyta pozicija partijos ateities

CARTERIO PASIŪLYTOS 
SĄLYGOS GALIOS IKI 

SAUSIO 16 DIENOS
WASHINGTON. — JAV vy

riausybė Įteikė Alžiro atstovams 
atsakymą į Irano reikalavimą 
24 bilijonų lolerių už įkaitų pa-, 
leidimą. Kiek žinoma, atsaky
mas dėl $24 bilijonų įmokėjimo 
yra neigiamas. Vyriausybė savo 
ruožtu padarė.kitus pasiūlymus 
dėl įkaitų paleidimo-

Tos prez. Carterio pasiūlytos 
sąlygos galios iki sausio 16 d. 
Jeigu iki to laiko įkaitai nebus 
paleisti, tai tas pasiūlymas at
šaukiamas. Tolimesnes derybas

planams, bet centro komitetas Į dėl ikai(u paleidim0 tada pradės 
- patarė pirmininkui nesikišti į • vesti naujoji Reagano administ.

— • X- »• * v A A Vk V J A A v tv A* U
Jaobango vedamą darbą. Nauju
melų susirinkime paaiškėjo,, Irano radijo prancšimU03e 

TPVxtAv m vo • ?ad Jaobangas Pataria kiniJc’s i skelbiama, kad jei ju reikalavi- 
LENNOX, I1L. — Naujų^ mętiį. -komunistn-'i^artųai' pagrindai!

— Myko- efeti Arriėrikos gamybos techni-1 
ilgametis įą. o ne tuščius vadų pageida I

’ vimus.
sekė 30 metų, bet ypatingos pa
žangos nepadarė, šiandien Kini
ja yra labai atsilikęs kraštas. _
Patyrimas rodo, kad Kinija pir- [v;eninteMs

MIRĖ MIKE PAGE - 
MYKOLAS PAGOJUS

JAV AMBASADORIAUS JUNGT. TAUTOSE IR VALSTYBĖS ! las Pagojus, buvęs 
DEPARTAMENTO PAREIGŪNO PAREIŠKIMAI į Naujienų darbininkas.

T' ’’ dešimtmečiusNEW YORKAS (AP) — As- 
sociaįęd-Press spaudos agentū- 

,.ros' I<orespdndentai turėjo pasi- 
ikaibėjimą su JAV ambasado
rium Jungtinių Tautų organiza
cijoje Donald F. McHenry ir jį 
klausinėjo apie nacionalinio sau 
gurno patarėją Zbigriievą Ber- 
zinskį. Jis pareiškė, kad" Brze
zinskis kalba, Kai turėtų tylėti 
ir nesiųsti neaiškių liūrpdymų 
— maišytų signalų?. , '

Ambasadlorius McHenry nu-- 
rodė, .kad patarėjas Brzęzinski 
nesuprato savo rolės bei parei
gų — koordinuoti pastangas, o . 
nebūti antruoju Valstybės sek- • 
retorium, nes užsienio politikai j 
vadovauja prezidentas, sąlytyje 
su Valstybės departmentu ir 
žmonių atšto'vais.

Kalbėdamas apie prez. Reaga
no administracijos būsimą poli-

Jauna šeimininkė džiaugiasi nauju išradimu — per
keliama pumpa ir kubilu, kuriuo galės pasirūpinti 

sveiką ir švarų vandenį savo namams/.

» Kelis dešimtmečius dirbo tiką, amb. McHenry pavadIno!Xa ienii dil.btuvėj bcj sulau. 
būsimus politikus globahsta.s,. Jis,
deia, busimasis Valstybes sekre-: . * . - ,. TJ. ’ A, , TT . j • apsigvveno netoli Joliet, labai tonus Alexander M. Haig Jr. i ,?•. .... ,. ,

t— . . . ’gražioje ir miškingoje vietoje,
gerai pažįsta tik Europos ir piet- ' . , - » /
ryčių Azijos reikalus. Ypatingai PQS S-1VO zen ?• .
yra susirūpinusios Trečiojo Pa-j Spaustuvininkas Page artėjo 
šaulio ’valstybės ir: .’Afrikos' tau- ' prie 90 metų. Chjcagoje dar te
tos, kurios turi atramą Jungti- i begyvena jo brolis. Praeitą va- 
nėse Tautose jo ir buvusio amb. Usar^ Mikas Lileikis buvo uzsti- 
Young asmenyje.* Amb. McHen- < kęs į Lennox ir aplankė, jau silp- 
ry laikomas rimtu ir protingu Į nėjantį Mike Page. Jis buvo tiek 
karjeros diplomatu. . [nusilpęs, kad be lazdos jau ne-

'Valstybės departmento spau- • galėjo atsikelti ir vaikščioti, 
doš atstovas Hoding Carter III Paskutiniais metais nešiojo di- 
pareiškė spaudoje, kad Brzezins-' dėlę barzdą.
ki yra tik antros rūšies masty- j Senam spaustuvininkui labai 
tojas ir buvusio Valstybės sekre; patiko Lennox mišku oras Jis 
toriaus Cyrus Vance politikos. kad ukĮai Un jis galėjęs 
kritikas iš pasalų. Tuo tarpu jajsvaj kvėpuoti- Jo žentas buvo

mai nebus patenkinti ir reika- 
Ilaujami išpirkimo pinigai ($24 
bilijonai) nebus Įmokėti, tai 

* ^0 politiką kiniečiai ; jkaRaj bus teisiami kaip šnipai 
ir atitinkamai bus baudžiami.

— William Howard Taft, tai 
________j amerikietis, kuris 
buvo Amerikos prezidentu ir 
Aukščiausiojo JAV teismo pir
mininku.

Brzezinski į šias pastabas nieko 
neatsakė.

labai nagingas žmogus. Jis pa
statė pensijcti išėjusiam I’ago- 
jui atskirą namelį.

Atsisveikinimas su Mike Page 
! Įvyks sekmadienį.

PASIŽADĖJIMAI NAUJŲ
METŲ PROGA

Dauguma žmonių Naujų me
tų proga darė įvairius pasižadė
jimus. j

- Naujai išrinktas Illinojaus I
senatorius Alan Dixon prižade- Į 
jo būti geras ir rūpestingas sa-j 
vo šeimai ir Illindjaus gyvento- (j' 
jams, kaip ir jie buvo jam.

• Aldermanas Roman Pucin- 
ski, (415Xvąrd) prižadėjo suma-1 
žinJi savo svorį 20 svarų. Į

•“ Buvęs {Ilinojaus gubernato- i 
rius Dan Walker prižadėjo ne- 
grizli r politinę veiklą. j u. jr iš|ikimvb?. k
, ' ",Tu 1 S? T-r “» tarįn Washinglone rn.no- ’
Jay »eMullen prfadep buh. ka£ invaz l
draupSkan su spauda^ į - Kongresmano

*■ Išrinktasis prez. R. Reagan , . J /TA w . •. ’ .... ... Aspin (D., AVis.) manymu,ir žmona Nancy Imki amenkie-1 „ * . . . .J i blogiausia dar ateina .

SAUSIO VIDURYJE GALIMA 
INVAZIJA LENKIJON

MASKVA. — Rusijos 
Š agentūra TASS paskelbė 
I vyriausybės perspėjimą, 
j Lenkijos antikomunistai, infilt- 
i ravėsi į darbininkų uniją Soli- 
: darity, provokuoja neramumus 
j ir veda prie ekonominio’ chaoso, 
i Bet nieko nesakoma, ką Maskva 
mano dėl to daryti.

Į Lankijos katalikai meldžiasi

žinių 
antrų 

kad

ma Ąprivalo padaryti ūkyje ir 
! pramonėje- reikalingų pažangą, 
o vėliau galės lengvai naudotis 
kitais atsiekimais. Vvriausvbė1 
pritaria Jaobango vedamam 
pertvarkymui.

Manoma, kad llua Cuofen-
gas būdamas Mao Cetungo po- KeTui^g^įsūriJ~^ši^
I.hkos sahnmkas. Įteikė centro! p?rversmą. Jis pats'aktyviai 

dalyvavo rucšiamajame pasi
priešinime ir padėjo suimti per
versmininkus. Terigas Hsiaopin- 
gas patarė Huai nebijoti, bet 
dirbti su visais naująja krypti
mi. Hua Guofengas dar norėjo 
atvykti Amerikon ir savo akimis 

Į pamatyti, kaip Amerikos gyven
tojai gražiai gyvena. .Jis noiėįo 
išsiaiškint i, kaip amerikiečiai 
gali pagaminti tokią didelę dau
gybe įvairaus maisto, apavo, ’dL 
džiausiu automobilių. Jis noriai 
visiems skelbė savo džiaugs
mą, kai patyrė, kad amerikie
čiai sutiko apmokyti 400 Kini- 

mokslininkų elektroninės 
is. Dabar neatrodo, kad 

Hua turės progos aplankyti JAV 
ir įsitikinti modernios gamybos 
itsiekimais.

Hu Jaobangas ilgus metus re* 
dagavu komunistinius laikraš
čius. Savo kalboje jis pasmerkė 
Mao Cetungo 1036-1976 metais 
Įvestą “kultui inę revoliuciją’*, 
kuri išardė n tiktai partiją, bet 
ir visą krašto ūkį bei kultūrą. 
H u Jaobangas buvo suimtas 
kaip reformistas, laikytas kalė* 
jinie, kelis kartus tardytas, bet 
nesušaudytas.

Suvažiavusiems atstovams jis 
aiškino, kad Kinijos komuniz- 

i mas galės padaryti vertingą 
darbą, jei jis pritaikys moder
nias Amerikos gamybos prie
mones. Jaobangas yra reformis- 
tas, jis a’Škina krašto gyvento
jam apie reikalą padidinti ga
mybą ir vartoti modernias ga
myba priemones.-----

komitetui atsistatydinimo pa
reiškimą. Centro komitetas rei
kalą vilkino. Partijos pirminin
kui Hua Guofengui gerokai pa
kenkė ir Keturių gangsterių pa
reiškimai. Ne tik Man Cetungo 
našlė, bet ir kili liudininkai nei
giamai paminėjo llua Guofengą 
spaudoje ir per radiją. Nemano-! 
ma, kad Hua Guofengas bus 
baudžiamas, bet jam pačiam 
šiandien aiškėja, kad jis nega 
lės apsilikti partijos vadovybėje, 
kada planuojama visai nuvaini
kuoti Mao Cetungą.

i Visi žino, kad Hua Guofengas

PABRANGO ORO PAŠTU 
LAIŠKŲ PERSIUNTIMAS

WASHINGTON. — Nuo sau-

čiams sveikų, džiaugsmingų ir 
taikos 1981 metų.

• Pulk. Harland Sanders, 
įsteigėjas Kentucky Fried Chic
ken bendrovės, prieš kurį laiką
buvo pasakęs, kad jis nenori šio 1 dienos pakeltas tarifas 
būti'turtingiausias žmogus ka- persiuntųnui oro paštu laiškų 
puošė. Jis mirė sulaukęs 90 me-1 į užsienį, išskyrus Kanada ir 
tų amžiaus ir dalį savo turto—’ Meksiką.* Ptišės uncijosroro paš- 
1.5 milijono dolerių paliko šal- tu laiškui dabar reikės mokėti 
pos organizacijoms. net 40 centu

B..

John Lennon našlės turtas 
?kia 250 milijonų dolerių.

ap>e Keturių gangsterių ruošia-

laiku įspėjo kariuomenės vadus j .
J

Hua Koo-feaf

Keturių gcngė tiek priple
pėjo teisme apie komunistų 
partijos pirmininką llua 
Guofengą. kad jis jau Įteikė 
atsistatydinimo pareiškimą, 
bet centro komitetas ne

skuba jo prašymo tenkinti.



JUOZAS AUDĖNAS

FEMALE
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PANAŠUSIS

net 20 dienų

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-5980

2649 We*t 63rd Street 
Chicago, m. 60629

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpubllc 7-1941

adresas:
Campbell Avė

CHICAGO, ILLINOIS 606QB
PWei Virini* 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

Notary Public
Insurance, Income Tax

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

prašomi uzsisa

Filmų atelje vienas garsus ak
torius pamatė Į save panašų ne
pažįstamą aktorių ir susidomė
jęs, klausia, kas jis toks tūsiąs?

— Aš esu tamstos pakaitalas, 
— atsakė antrasis. —- Man pa
vesta pavaduoti tamstą pavojin
gose scenose!

see us for 

financing 

AT OUR 10W RATES

M. i I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7455 
Tetp pat daromi vertimai; giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai Ir kitokį blankai.

ini

Quarter!
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
IW1 W. 6»th St, Chkxgo, UL <0629___Tek WA i-2787

V. X ALAN TINAS

Hemal, Žemi — Pardavimui 
IE AU, ESTATE FOR SALI

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kxlzie Avenue 

Tel. 776-8505

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

TURIME DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ
Dėmesio — nuo 10 iki 50% nuolaidos!

Importuoto kristalo išdirbiniu, aukso ir gintaro papuosalp. LIadro - 
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožiniu. Importuoto 

pewter ir dar daugiau gražiy dovany įvairioms progoms.
Taip pat ir paveikslų.

Maloniai jums patarnaus DALĖ ir ROMAS DAUKŠAI, sav.

AVALON GALERIJOS
"The Ultimate in Collecting and Gift Giving"

4243 ARCHER Ave. (tarp Sacramento ir Whipple), 
Chicago, Illinois

Atdara pirmad. ir ketvirt nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; 
antrad., trečiad., penktad. ir šeštad: nuo 10 vai. ryt0 iki 6 vai. vak.

Sekmadienį — nuo 11 vai. ryto iki 4 vai, popiet

Tel. 247-6969

DĖMESIO ' 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

— Kompoz. Alfonsas Mikuls
kis po operacijos grižo i namus. 
Ligoninėn išvyko gruodžio 9 d.

— Rytas Babickas, muzikas ir 
sporto darbuotojas gavo Ameri
kos lietuvių klubo kultūrinę 
1,000 dolerių premiją. Ją įteiks 
sausio 10 d. Clevelando Lietuvių< 
namuose.

60S St, Chlcf^o, JCL 60625 g T«L WA 5~27§7
Didelir pwirlnkimu geros rūife« įvairių*preJdjg.

KAISTAS IŽ EUROPOS SANDELIŲ

— SLA vadovybė rudenį ruo
šia ekskursiją į Bermudų salas, 
Iki Miami — lėktuvas, o iki sa
lų — laivas.

Namai, Žam4 — Pardavimo* 
REAL ESTATE FOR SALI

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69lh SL
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Seštadieniris nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

PLB VALDYBOS PIRMININKAS 
KLAIDINA VISUOMENE

Pažiūrėkime, kas tuos ryšius 
nutraukė. VLIKo Tarybos tuo- 
metiniui pirmininkui V. šoliū- 
nul VLIKo Tarybos posėdžio iš- 
vakarėje, PLB valdybos pirmi
ninkas p. Kamantas telefonu 
pranešė, kad kol PLB valdybos 
ryšininko klausimas prie VLIKo 
valdybos nebus išspręstas, PLB 
valdyba atšaukia savo atstovą iš 
VLIKo Tarybos ir kad VLIKo 
Tarybos ryšininkas prie PLB 
valdybos daugiau nepageidauja-j 
rras PLB valdybos posėdžiuo-, 
: e. VLIKo Tarybos pirmininkas 
apie ši telefonini pasikalbėjimą 
painformavo Vyriausiojo Lietu-■ 
vos Išlaisvinimo Komiteto Ta
ryba.

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS

4514 So. Talman Avenua 
Tel. 523-03S3

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIU KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINLAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321 
Oak Lawn, HL 60454

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

Pono Kamanto verkšlenimas ir 
VLIKo statuto citavimas dėl 
PLB valdybos'santykių su VLI
Ko Taryba nutraukimu yra apsi 
lenkimas su tiesa, nes jis tai pats 
padarė. Kokiu tikslu ši klaidin
ga informacija .yra skleidžiama 
lietuvių visuomenėje tebūna pa
likta p. Kamanto sąžinės atskai
tomybės sąskaitoje, bet lietuvių 
visuomenė ir LB kraštų valdy
bos turi žinoti tiesa.

RECEPTIONIST/TYPIST
GENERAL OFFICE DUTIES. FULL 
TIME. M U S T SPEAK ENGLISH. 
SMALL OFFICE — INDUSTRIAL 
SALES. PLEASANT PHONE VOICE 

AND GOOD TYPING SKILLS 
REQUIRED.

EXPERIENCE PREFERRED, 
BUT NOT ESSENTIAL.

SALARY PLUS BENEFITS.
CALL DON HAMON

523-1747

Juozo šmotelio , 
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdcfmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleria

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vai. ryto 
iti 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

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

■•imą ir nenorą šį konfliktą iš- 
oręsti valdybų tarpe, savo pra
usimuose visuomenei skundžia, 
i VLIKo Tarybos ir Valdybos 
yšių nutraukimu su PLB val-

• 1979 m. JAV 43 dirbo mili
jonai moterų 1975 m. jų dirbo 
tik 37 milijonai.

• Senovės actekai turėjo ilgą ,___________
savaitę

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savtuegularty!

to laikotarpio ieškoma Lietuvos 
teritorija ir jos sienos. Etninmai 
imant, taip pat reikia į tai atsiž
velgti kada, kur, kaip tankiai ten 
ar kitur gyvena ar gyvenami 
lietuviu. Prieš keliolika metu i *■ -i
Vokietijoje buvo išleistas Pa-I 
saulininis Istorinis A 11 asas 
(Welt Geschichtliche Adas), ku
riame istoriniais Lietuvos žemė
lapiais nuklota- daug puslapių.

1918-1940 metų Lietuva buvo 
ir yra dabar tarptautiniai pripa
žįstama nepriklausoma valstybe, 
tik dabar rusų okupuota. Lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos! 
teritorijos sienos buvo nustaty-J 
tos tarptautinėmis sutartimis su| 
savo kaimynais — Sovietų Ru- J 
sija, Latvija ir Vokietija. Su kel- 
tvirtuoju kaimynu, Lenkija, ne
turėjome nei taikos sutarties, 
nei sutartų sienų, turėjome tik 
administracinę liniją. Tiktai 1945 
ar 1946 m. pirmoji pokarinė J 
Lenkijos vyriausybė pasirašė su Į 
vadinamąja Lietuvos paleckine 
vyriausybe abiejų kraštų sienų 
sutartį. Ji ir yra toji siena šiuos 
abu kraštu dabar skiranti.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Taryba 1966 m. 
priėmė ir per savo ELTą paskel-

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE 

6528 So. Kedzie Ave. — 778-2233

miiiniiiinmiHiiiniiiiiinmiiBihnMruumniinHiiiiiiiiintiinnumnniinnnp^

F. ZapclU, Agent > 
3208 VL 95fh 
Ev«rg. Perlą 111. 
40642, - 424-3654

Atrodo, kad PLB valdybos 
pirmininko telefoninis praneši
mas apie PLB valdybos ryšininį 
ko atšaukimą ir nepageidavimą 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini* 
mo Komiteto Tarybos atstovo 
PLB valdybos posėdžiuose, ne
buvo svarstytas PLB valdybos 
posėdžiuose. Turbūt p. Kamari- 
tas turi mandatą daryti svar
bius nutarimus be PLB valdyk 
bos žinios. Du FLB valdybos na
riai, kurie sakosi nepraleidę nė 
vieno posėdžio, nustebo Rą^yrę. 
kad VLIKo Tarybos ryšininkas 
nedalyvauja PLB Valdybos po
sėdžiuose p. Kamanto pageida
vimu.

(Liet. Kr. Dcm. biuletenis)

— Inž. Algimantas Pautienių 
išrinktas Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyriaus pir
mininku, Ono Jokūbaitienė, Ka
zimieras Karalis ir Jadvyga Bu
drienė — vicepirm., Bronius Nai 
nys — ižd., Anastazija Macku- 
vienė — sekr., Beatričė Natkevi- 
čiutė — fin. sekr.

2212 WEST CERMAK ROAD
Ptrxi Kawuuska%

BDVRSt Mon.Tae.Pri.9-4

SEBVING CHICAGO AND SUBUBĄS SINCE 1905

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xB 2EALUS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KXZANAUSKAS, Prezidentas

22^2 W. Ormek Road Chicago, HL

,P. J. Tijūnas savo straipsniu 
— Lietuviais esame mes gimę 
— įdėtu 1980 m. gruodžio 19 d. 
Naujienų dienraščio laidoje, la
bai jautriai ir gana piktai pasi
sakė Lietuvos žemėlapio klausi
mu. Jis kaltina dr. Joną Balį, 
įdėjusį Lietuvos žemėlapį ang
lų kalba leidžiamame ELTos biu 
leteny,. 1980 m. 5-me nr.

Šis visai neteisėtas jame dr. 
Balio pakaltinimas, paveikė ma
ne į tai atsiliepti.

Pastaruoju metu mūsų spau
doje dažnai parašoma Lietuvos 
žemėlapio klausimu. Tik gaila, 
kaip ir J. Tijūnas, tuose straips
niuose neiškelia pagrindinio 
principo, būtent apie kokios rū
šies žemėlapius kalbama — isto
rinius, etnografinius, propria, 
1918-1940 metų Lietuvos terito
rijos žemėlapius ar, pagaliau, ko
kios Lietuvos teritorijos norima 

$ Amerika sandėliuose laiko po Rusijos okupacijos atnauji- 
263 milijonus uncijų aukso, Va-1 nūs Lietuvos valstybinį gyveni- 

95 milijonus j mą. Tiktai žemėlapio reikalo na- 
ir išryški

nus savo pažiūras dėl vienos ar 
kitos žemėlapio rūšies, galėtų ir 
kiti tuo pat klausimu pasisakyti.

Istoriniai imant, Mindaugo, 
Gedimino, Vytauto ar, kurio ki-

— Tatai labai gerai! — apsi
džiaugė filmų žvaigždė. — Eil 
tamsta pas mano žmoną ir iš
aiškink jai, kur aš buvau pra 
eitą naktį.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

. • NOTARIATĄS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRx\UDIM0 AGENTŪRA

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

Knyga su formon?k gauna-
— Washingfono ir Baltimorės ma Naujienų administracijoje,

studentai suorganizavo tautinių 1739 South Halsted St., Chica- 
šokių grupę. > -J go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

— Gediminas T. Murauskas iš 
Montrealio baigė geografijos stu
dijas bakalauro laipsniu McGill 
universitete.' Tame universitete 
magistrės laipsnį iš kalbotyros 
gavo Vilija Malčiukaitė-Bulotie? 
nė. parašiusi diplominį darbą 
apie linksniavimą lietuvių kal
boje.

— Inž. Juozas Danys ir jo duk
ra dr. Milda Danytė, gyv. Ota
voje, renka medžiagą naujam 
leidiniui apie lietuvių imigraciją 
Kanadon po Antrojo Pasaulinio 
karą

bė taisykles nepriklausomos 
Lietuvos teritorijos žemėlapiams 
leisti ir kaip jos sienos turi bū
ti nurodytos. Lietuvos valsty
bės teritorija susisiekia su ketu
rių jos kaimynų teritorijomis: 
Sovietų Rusija, Latvija ir Va- 
kietija turime sutartimis nusta
tytąsias sienas žymėti viena aiš
kia linija, o esančią spragą tarp 
Vokietijos ir Rusijos-administra- 
cinę liniją su Lenkija žymėti 
skirtingais ženklais.

Šitoks žemėlapis yra įdėtas 
Tautos Fondo lėšomis išleistoje 
knygoje, dr. B. Kaslo redaguo- 
to'e — USSR Aggrssion Against 
Lithuania, lygiai pagal tas- pat 
taisykles paruoštą Lietuves že
mėlapį dr. Balys įdėjo ir ELTO
JE, Vilniaus Krašto Lietuvių Są 
jun?a savo išleistoji knygoje — 
RYTŲ Lietuva.

Apie Lietuvių apgyventas vie
tas Rytuose šioje pat knygoje 
idėta gana daug žemėpapių, apie 
lietuvių apgyventas vietas Va
karuose yra sudėta' arti 50 že
mėlapių LIETUVOS TYRIMO 
mėlapiu LIETUVOS TYRIMO 
INSTITUTO išleistoje knygoje ° LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
v. . t • : namu ir įrengimais Marquette Parko
šito pat Instituto paruostą Lie-. rajone. Labai geras biznis, lengvos i 
tuvos etnografinių sienų žemėla- pirkimo sąlygos. į
pį, į kurį įeina ir Karaliaučius, i • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
dėl kurio labai sielojasi J. Tijū- ■gX°d- Ubai Unka •iminingoms' 
nas, išleido dr. Petras Ka^dj- . MŪRINIS BUNGALOW Brighton ’

Iš dr. V. Šimaičio, VLIKO Ta- parke, 15 metu. Reikia skubiai Dar- 
rybos pirmininko pranešimo VLI duoti. Neaukšta kaina. 
Ko seimui apie Tarybos veiklą, 
įdėto Naujienose, patyriau, kad 
VLIKo Taryboje veikia politinė 
ir sienų komisijos. Žinau buvo 
sudaryta ir Lietuvos Studijų ko
misija, argi jos jau nėra?!

Labai gaila, kad dvejis metus 
veikusi Taryba tik vieno savo 
posėdžio komunikatą įdėjo EL- 
TOJe. Nejaugi Tarybai nežiną-; hflp wanted 
ma, kad kas Tautos Fondui au-; Darbininkių reikia
koja nemažiau kaip 25 dol. VLI
Ko veiklai finansuoti, gauna lie
tuvių ar kita kuria kalba leidžia
mai a ELTa. Todėl šie aukoto
jai ir nemažiau visa lietuvių vi
suomenė nori žinoti ką už tai at
lieka VLIKo Valdyba, Taryba ir 
Seimas. 'Šių visų VLIKo orga
nu darbai turi būti dokumentuo
jami ne tik protokoluose, bet ir 
dedami ELTOJe. O tai reikia ne 
tik lietuvių tautos istorijai, bet 
ir vienam arba kitam reikalui pa 
sinaudoti.

PLB valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas savo prane
šime LB pirmininkų posėdyje 
Europos lietuvių dienu metu. 
1980 m. rugpjūčio 14-15 dieno 
mis Insbruke, Austrijoje, kalbė
damas apie PLB santykius su 
VLIKu skundžiasi, kad ‘Nuo 
1980 m. sausio mėnesio VLIKo 
Taryba jau nesiunčia PLB val
dybai savo praneš mų ir kvieti
mų į VLIKo Tarybos posėdžius*’. 
Jis toliau bando argumentuoti, 
kad tai esąs nusižengimas VLI
Ko statutui- Atėjo .laikas PLB 
valdybos pirmininko skleidžia
mą neteisingą informaciją atitai
syti, nes šie netikslumai yra kar 
tojami ir kai kurioj lietuviškoje 
spaudoje.

Mirus VLIKo valdybes ryšinin 
kui prof. Puzinui, PLB valdy
bes pirmininkas V. Kamantas 
kreipėsi į tuometinį VLIKo val- 
(įiybos pirmininką dr. Kęstutį 
fValiūną su pageidavimu, kad 
♦nauju VLIKo valdybos ryšinin- 
’ku prie PLB valdybos būtų pas
iirtas Vladas šoliūn.as. VLIKo ( 
jyaldyba tą PLB valdybos pir-i 
mininko prašymą patenkino. Pa- | 
ĮŠikeitus VLIKo valdybos pirmi- į 
įninkui, p. Šoliūnas nuo ryšinin
ko pareigų atsistatydino, leisda-! 
mas naujai VLIKo valdybai j 
susirasti jai tinkamą asmenį. ‘ 
Naujoji VLIKo valdyba paprašė 
p. V. Šoliūną toliau tęsti ryšinin
ko pareigas ir dar paskyrė ant
rininką p. J. Jurkūną. Atrodė, 
kad VLIKo ir FLB santykiai su 
senąja ir naująja VLIKo valdy
bomis pasiliko nepasikeitę. V. 
šoliūnas dalyvavo beveik visuo.. 
se PLB valdybos posėdžiuose- ’

Iškilus nesusipratimui tarp I 
PLB valdybos ryšininko p. Gu-j 
recko ir VLIKo valdybos, PLB : 
valdyba, o ypatingai jos pirmi
ninkas V. Kamantas pradėjo 
pulti VLIKo Tarybą. VLIKo Ta
ryba savo posėdyje, dalyvau
jant visoms VLIKą sudaran
čioms grupėms ir PLB valdybos 
atstovui, priėjo nutarimo, kad 
šis nesusipratimas, įvyko tarp 
VLIKo ir PLB valdybų ir ture-. 
tų būti išspręstas jų pačių tarpe. I 
VLIKo Taryba kaip parlamenta j 
rinis vienetas negali ir neturi kiš j 
tis Į grynai valdybą liečiančius ^ 
reikalus, nes tuo atveju taryba (karų Vokietija 
perimtų valdybos funkcijas. PLB uncijų, o Prancūzija ir šveica- j grinėtojui pasisakiu 
valdyba visgi savo nepasitenki- rija — po 80 milijonų uncijų

HOMEOWNERS POLICY

State- Farm Fffe Company

MutualFederal 
Savings and Loan

WtJH REPAYMENT 
YO Flf-YO.MR INCOME



Socialinis draudimas ir
Reda^uoja PRANAS SULAS 

ir medžiagą siusti: 4436 So. Waihttnaw^ Chicago,
V metai Sausio 3, 1981 N r.

DIDELIS BIUROKRATIZMAS FANTUS KL1N

Daugelis skaitytojų lietuvių 
spamloje užtiko žinių, kad įi- 
nag<H beveik visose klinikose 
pasireiškia biurokratija. Ta
čiau, mano atveju, nors girdė
siu per Lietuvos Aidų (Kazės 
L.azožionytės) radiją apie to
kią biurokratiją Cook apskri
ties ateinančių ligonių arba 
greitosiom pagalbos skyriuje 
pirmenybė teikiama ne kau- 
kaziškos rasės žmonėms, susi
jaukė >viciH> klausytojo atsilie
pimų. Pvz.? prieš 2—3 savai
tes p. P. Bahui B. patarimą, 
kad skubiais atvejais reikia 
skambinti tel. nr. 911 ir ligo
nį policija pristatysianti į bet 
kurją ligonine.

Gal būt, skubioj pagalbos 
registracija tu< atveju ir nu
taikys pirmumo atvejo. Bet 
mano atveju buvo kitaip: aš 
atvykau i 1 aukštą rcgistiuo 
lis pas gydytoją. Med. seselė 
mane vėl nukreipė į .1-mą aukš
tą, kur registratorė uždėjo am 
spaudą ant atneštos kortelės 
ir vėl pasiuntė į 1 aukštą. Čia 

. registratorė ir pridėjo lapeli 
jH’ie dviejų baitų lapų ir liepi 
laukti, kad būsiu pašauktas. Bet 
po dviejų valandų laukime pa 
saku, kad visa byla prapuolė, 
todėl reikės ateiti kitą kartą.

Tą dieną toje klinikoje -ir, nė 
teko pamatyti gydytojo.

Kai prieisiu prie gydytojo, pa
rašysiu kitą kaitą.

Kaimynė M.

News Rigest Inte 
anglų kalba paskelbė 
išspausdintas kai ki 
traukas iš vėliausiai ii 
to SSSR Pilietybės
Pranešime sakoma, 1 

jas Sovietų Pilietybė* 
mas yra laužymas tai 
teisės ir kišimasis 
reikalus daugelio ak 
lybių, kaip antai, J7U 
Britanijos, Kanados, 
jos, Vakarų Vokietijų 

i trati jos ir daugelio kit 
šio įstatymo paske 

vyko apie prieš 1 1 
bet nė viena iš paini 
stvbiu vvriausvbiu d » v •- * V
darė priešingos akc 
Tarptautinė$ teisės si

kalus.
Čiayyra kai kurios 

tvino ištraukos:

bės uus’ojama dėl ši 
ėių sąlygų: a) .Jei jūs 
te jos; b) jeigu ji Pr 
atimama; c) kaip iš( 
tarties, kuries Sovietu

vidaus

laimėti dar padeda vadkeiktas tas. įstatymas

į piliety- 
u sakan- 
atsisako- 
esidiumo

60632
(160)

rnational 
žemfiiu

menesių 
nėlų vai 
ar nepa

Didž 
aneūži 

Aus 
kraštų 
mas i

prnm- 
įstatymo 
ad nau-

įstatv-

nesihius čekius -787 bOQ' IlilnoU. gauti šiose įstaigose

u laužymo 
idaus rei-

STOGU DENGĖJAMS

Stogadeng ų srityje prade-

daugiau, negu nrinimalinis • už
darbis pirmais darbo mulais.

Po 2 3 metų, naujasis dar 
Liniukas uždirba Ša.Otl ar dau
giau per darbo 
priklausąs uni - darbininku

negu neisi

ja taip pat Parkų distrik-

125 E. McFertidge Dr. Telefo- 
s 29&-2320.
Pamokos groti pianu, gjta-

trumpėtu, klarnetu, daina 
as choras, mušti būgną, 
s, ritmus. Pamokos yra ne-

< v 
’LAUKIMO INSTRUKCIJOS
Šią sritį organizuoja Chica- 
iS Parkų distriktas.
425 East McPertridge Drive, 
d. 291-2333.
Duoda plaukimo painokas 
•adedant nuo vaikų iki suau 
įsių. Moko plaukimo, ir kaip 
gelbėti skęstantį. Visos pa- 
okos yra nemokamos ir yra 
□gelyje miesto dalių.

J SUMAŽINIMAS

rašęs i uniją.
Jei s agadengio 

te gauti 
narnos vietos

socialiau, 1515

darbą
kreipkitės į

Conlraktor?

nori- 
gyve- 
/ As-

Nail Service

VII skyrius:..Asmuo 
sisakyli savo Sovietų 
bės tiktai tada, kai 
Prezidiumas duoda tam 
nia

piljety- 
Sovietų 

leidi-
Prezidiumas atsisakys: a)
tas yra SSSR inleresuose 

taip daryti - b) jei tas yra SSR 
<avisaugos interesuose; 
asmuo yra kalinamas 
Sąjungoje.

VIII skyrius: Jeigu 
leistas (deprived nuo
arba atimta (renonces) pilie 
;vbės? bet tai nilieėia jų vai 
kų.

c) jei
Sovietu

asms at

1979 metų 
įslatyrrra> 
H>78 m.
ir įsigaliojo 1979

buvo pas- 
Aukščiausio 

m.

I iety bės 
kelbtas 
Sovieto, 
liepos 1 d.

Būdingas III skyriuje piiJ 
pažinimas, kad visi yra Sovic-’ 
tų piliečiai^ kurie buvo pilfe- 
ėiabs tą dieną, kada buvo pa-

I ohaii skalbiama, kad tik 
Aukščiausias Sovietas gali at- 
lejsti nuo piliety bės J

II skyriuje apie pabaltiečiuš 
yra pasakyta, kad jie yrą So
vietu piliečiai, nub-tadaį - Ėai 
buvo prijungti prie Sovietų 
Sąjungos 1940 m. birželio mė
nesio.

V skyriuje pasakyta, kad 
gyveną užsienyje neprarado 
savo Sovietų pilietybės.

VIII skyriuje pasakyta, kad 
Sovietų piliečiui svetimos val
stybės pilietybė nepripažįsta? 

1 ma.
Būtų įdomų yisierps ■ skąi-. 

Į ty tojams, kad mūsų te.Mninka.i, 
pak inentuotų šį Sovietų, įstat 
tymą, ypatingai tuos nhostat- 
tus, kr.riė liečia iietuvrus.'

ILLINOIS VALSTIJOS 
PAŠALPŲ ČEKIAI1 BUS 

PADIDINTI 5% \
SPRINGFIELD (UPI) Mė-

pašalpų gavėjai nuo sausio r 
d. gaus 5c/c\jradidiniiis, — pa
reiškė Public . Aid . direktprius 
Jewwrev Miller. ~ -a-ss •- ‘ ” -T' ‘ • v LČikagos AFOC 4 asmenų set~ 
mai, neturinčiai pajamų,-pašal
pos suma ‘pasklis iki’ $367 per- 
niėnesĮ. ’ i .
Valstijai šis, padidiiūnias: kai

nuos -^23 luil,^ bet federalinė l . 723-8750..
valdžia valstijai grąžins 50%, Northern, 2822 N. Western.
pagal vykdomą pagalbos šei-( Tėl; 275-1200.
moms (Aid to Families) p-ro-r' ‘’C«Ennr bHbniės/’J419/Wesf šiems. Į kursus įeina: Ipantol 
gramą su priklausomais vai-!'Oak. Tel. 943-680G'mime, kalba ir dikcija^ drama,

!- Aakland; 4I5() So. Hidsted, moksliški piešiniai, kūno fech- 
Tdk-ią pašalpą, gaus ir vai-; į Tel. ,927-4200. •

stijoįe gyvenantieji '.vyresnio j Englewood, 6305 S. Wes tern, 
ainžiaus asmenys^.'.'neregiai iĮ’į.Tel. -436-8300., . f 
nedarbingi žmones bę.L Čika-r Park'’Manor, - 6330 S. 

Ė gos rezidentai, kurie gauna .; Drive. Tel. 643^0800.
bendrą pagalbą^kąip įr. AFOC į Humboldt Park, <2753 
gavėjai, — pasą^....^rę^toria&fNorth..-Tel. 489-7100.
Jeffrey Miller. --ĮCi^kia- šeima{;i
gyvenanti Spriengfielde . gaus Grove. Tel 
-^18 ir Manoiic.—.. 300 per Pershing, 
uiėn.

Ausnn 4U4/ \v est .uaaison.

Ga^fiė’Id, 500‘Noįrth Pulaski.
Tel’. 826-6300.. . ; . .

Altgeld Gardens, 941-;(.East 
132rd. Tel. 568^3370. .

^lichigan^ 70 East 21st. 
tel, 326-5400.

Auburn Park, 839 W. 79th.

1138 West. Webster.. Tetefo 
nas 528-3303.

Sf.

- LAISVALAIKIO SUNAUDOJI
MUI — DRAMOS PAMOKOS

Šias pamokas organizuoja 
Chicagos Parkų distriktas.

425- E. McFertidge Drive.
TeĮ. 294-3220.

Turi dramos kursus vai
kams, jaunuoliams ir suaugu

Merrvile, Ind. — Bob Wied- 
:hi pasisakymai spaudoje tu 
4ų būti- išspausdinti plačiai 
suose laikraščiuose ir pasių- 
i industrijos ir unijų vado* 
mis, kad visur būtų suma
uti per dideli uždarbiai, kad 
vengtume įmonių uždarymo 

neatsirastų daugiau bedai- 
ų visame krašte.
Štai konkretūs pavyzdžiai: 
merikos Bridge kompanijos 
arbininkai Pensilvanijoje ne 
niai priėmė' uždarbių suma- 
nimo planą ir pasiliko dirb- 
ir toliau. Gi tos pačios kom- 

anijos darbininkai Gary, In* 
ana, nepriėmė tos uždarbių 
imažinimo idėjos ir dabar vi- 
yra bedarbių eilėse.
Aš esu Į^ehsininkas, unijos 

narvs rialys, dirbęs U.S. plie- 
ijd gamyboj e.

Schoo n.
: ■ i Ft

—Ką gydytojas sakė dėl tams^ 
los galvos skaudėjimų?

— Jis sakė, jog man negalima 
gerti alkoholinių gėrimų.

— Ar taip pat degtinės?
— Aš nedrįsau jo paklausti, 

kad kartais neuždraustų ir ją.

gramų su priklausomais vai
kais. ' '’ ’ C. . '

King

West

nika, ir raštų skaitymas. -Pa
mokos nemokamos.

MUZIKOS PAMOKOS
Muzikos painokas organi-

Balsas (telefonu): —Pasakyk 
tamta gydytojui atvykti- tuojau 
— mano maža mergaitė prarijo 
adatą. ' j

• Tarnaitė: — Gydytojas užsi
ėmęs, ar tamstai adatos reikia 
tuojau?

Where It’s
When the famed Pony 

Express went into service 
back in 1860, it took ten 
days, for a letter to travel the 
1,966 miles from St. Joseph, 
Missouri, to Sacramento, 
California. Today, a one-page 
letter can span the entire 
continent in 20 seconds.

One of the common early 
routes for sending mail from 
the East to the West Coast 
was by steamship via Panama. 
A letter took from three to 
four weeks to reach its desti
nation.

The Pony Express was 
privately owned and operated 
only 16 months before the 
completion of the transcon
tinental telegraph made the 
service obsolete. The colorful 
horse and rider mail system 
comprised 190 stations, 420 
horses, 400 station men and 
20 riders.

The postage rate for Pony 
Express service was one dollar 
for each half-ounce letter, 
and riders carried approxi
mately 75 pieces of mail on 
each trip. (Not unlike other 
segments of postal service, 
before and after, the Pony 
Express lost money — more 
than $200,000 in 16 months.)

While electronic mail, it
self, is relatively new, messages 
have been sent by electricity 
ever since the telegraph was 
invented.

Today, facsimile — or 
“fax” — machines are used 
to transmit electronic mail 
across continents as easily as 
across cities and even relay 
messages via satellite. The 
fax system is widely used in 
business because it speeds tile 
flow of vital information and 
material is sent and received 
*as is,” without the need 
for Retyping. Machines pro
duce exact detailed copies of 
originals.

Beerv-Where it's Going

Į-pi
ITI m £

•—

Drawing portrays a panorama of people and events that 
have played a key role in the history of mail service in America 
and the technology which is helping shape its future. Clockwise 
from lower right: (1) a Pony Express rider speeds mail enroute 
from St. Joseph, Mo., to Sacramento, Ca.; (2) an early mail 
train; (3) an overland stagecoach carries mail; (4) the familiar 
mailman makes his rounds; (5) the airplane brings “Air Mail'’; 
(6) “electronic mail” becomes a reality as facsimile machines 
send exact copies of messages and documents over ordinary 
telephone lines and via satellite. Experts indicate large quantities 
of information may be sent this way by 1985.

Most fax machines need 
four or six minutes to send 
a typewritten page. However, 
a new high-speed fax trans
ceiver ^developed by 3M re
searchers in St. Paul can 
transmit the same page in 20 
seconds. The system — the 
Express 9600 — uses a micro
computer that compresses 
visual images into electrical 
signals five times faster than 
ordinary facsimile equipment, 
and transmits them over tele
phone lines.

The equipment can trans
mit an incredible 9,600 “bits’* 
per second and is designed to 
meet, proposed standards for 
European transceivers

The growth of elec^onie

mail has been so rapid that 
experts estimate by 1985 
as much as one-third of tradi
tional business mail could 
be eliminated and replaced 
with fax messages or other 
systems flashiag messages on 
screens

However, the average 
American family receives only 
about six pieces of first class 
mail a week, so it's unlikelj* 
home use of electronic syi- 
tems will become popular 
until other; services — news
papers, video Shopping, etc. *— 
can be implemented. ,

But, tf electronic mad for 
the home sounds farfetched* 
would yon behtve a mau £ 
the moon? • ; i

Southeast, 8001 S. Cottage:. 
. 783-8700. j

300 West Pershing.
.Tel. 268-5700. ’ " į

, - ^ladg. S-nėi Western, 3910 W. Ogden.!
* - * >- ‘ [ Tel. 522-8370.

ANTROJI MEDIKŲ • NU0M0- į
_ padvigubina

LAIDĄS-
NEW YORK '(AP). — Blue 

Cross ir. Blue Shield apdrau- 
dos bendrovės reikalauja, kad 
pacientai gautų antro gydyto
jų nuomonę, jog" bfftų daroma 
operacija. „ i

Tokios opinijos pareiškimas 
padidins ligonių - išlaidas, — 
jiareiškė minėtos sveikatos aj) j 
draudos bendrovės.

Šios programos vykdytojai 
(didžiausios visariic krašte) fu 
įėjo tikslą stl antra gydytojo 
opinija sumažinti operacijų ir j 728-1920.
tšlahlų skaičių bei didumą di- j ą cis/nė pagalba teismo

KVARTETAS

1Š-! i
Kenwood, 55 West Ceri n a k 

; 326-0800.
Woodlawn, 6317 

land. Tel. 288-5860.
Marv-i

Mil-;
waukee. Tel. 227-6600.

Madion, 120 So. Ashland.5 
Tek 912-1250.

Toseland, 11 
Pel. 5(«-8000.

Uptown^ 2112
Tek 7»L2533.

Ellis.'

rence<
i >
i

CHICAGOS TEISINĖ PA
GALBA MOTERIMS

5(599 North Broadway.
h
Tek’

j.
pro’rškiKhi sRaičiu bei rfkiumą di- j 

džinliarnv New Ydikc. Bet iš- j cedūrai ir gynybos strategijai 
ėjo atvirkščiai - — (Operacijų i lon.ig moterims, ktirios buvo* 
reikalingumą visada (70% ) re į nuskriaustos (been raped). ' I

* * * - r
CHICAGO* MOTERĄ 

SVE1MTOS CENTRAS

komendavo kitas gydytojas. Ls 
įtikusių 3(>S ligoftfihpusė-prieš 

operaciją atlikdavo dragiuRti- 
; kos lestus. e v {

Blue Cross jjTOgrarrta turės 
■ mokėti bendrovės ’ptitvirtin- 

tiems gydytojams z ikf , 95FKOO 
, už antrą mcrfręilios.
nę. /

sias 787-20B1.

nuotrrw-

tfcksas
» *

Oirrrkas

YRAVIETOSE KURIOSE
DUODAMĄ VJbMJf

DEPARTMENT OF PUB
LIC. AID 1LUN0.IŪJE

621 S. Michigan.* Tot 3f1- 
: 7900. ' : • 7 -

MIESTO PAGALBA
(METRO HELP>

P0JA GOLDMAN
MOTERŲ SEJKATOS

'' CENTRAS

1628-A West Belmont. 
»2JUKM0.

: .
riCJGNALTNR ORGANT-

Z.VC.IJ.V MOTERIMS

Nerangi meška, išdykusi beždžionė, 
Kvailas asilas ir priešgina ožys 
Nutarė, kad jie kvartetą sudarys. 
Jie parūpino dvi smuikas,. 
Basą, altą ir gaidas, 
Ir susėdo po ąžuolu senu, 
Kad pasaulį sužavėt savo menu. 
Staiga, smičiai sujudėjo, 
Bet muzikantai čirškimą tik girdėjo.
— “Sustokit”, beždžionė šaukė, daužydama į kėdę pėdą; 
“Mums nesiseka, nes mes ne taip susėdom.
Tu su basu, meškute, sėskis priešais altą, 
0 aš su pirma smuiką sėsiu priešais antrą;
Tuomet mūs muzika pasitaisys 
Ir visi su įdomumu mus klausys”. 
Jie persėdo ir vėl griežia.
Garsai kilo tokie, kad tik ausį rėžia.
— “Palaukit, aš atradau mūs klaidą,
Kodėl mes griežiam kiekvierts skirtingą gaidą”, 
Šaukia asilas, “mes griežti sugebėsim, 
Jei greta visi susėsim”.
Paklausė asilo ir greit vienoj eilėj sėdėjo, 
0 muzika vis vien nepagerėjo.
Čia jie pradėjo ginčytis, kalbėti, 
Kaip ir kur jiems reik sėdėti.
Jų laimei lakštutė atlėkė triukšmadarių pažiūrėki.
Čia jie visi paprašė jiems padėti:
— “Būk gera, ar negali mums pasakyti, 
Kaip mums kvartetą sutvarkyti.
Ir gaidas turim, ir instrumentai mūs veikia, 
Tik padėdyk, kaip mums susėsti reikia”.
— “Kad būti muziku, reik pašaukimo. - 
0 be to dar kantrybės ir prityrimo” 
Atsakė jiems lakštutė, 
“0 jūs, draugai, kaip besėdėsit, 
Niekad pagriežt nesugebėsit”.

Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS par I Krylo
vą, 217 psl., gaunamos Naujiense Faina- F./wv. t » 54 West JacksonSa Tclefo-I

j&galbos pa-Į naš 92B-0©2u.-' 1 ’' ’ • '** ” -■•p ■ ,v. -
• J iuAiMviriiv gJdRt Moterims, patekusioms ne- 3 — Naujienos, Chicago. Ill. Sat.-Monday, January 3-5, 1981,



STEPAS VARANKA ’ ~~~

IŠ VLIKO SEIMO KANADOJE
Iš praeities pamokantis pranešimas
(Tęsbjys)

■ Kokie VLIKo santykiai 
su ALTu?

- Amerikos Lietuvių Taryba, 
kuries vienu pradininkų esu aš, 
tai Antrojo Pasaulinio karo me
tu susidariusi ir visas lietuvių 
politines ir ideologines grupes 
(išskyrus komunistus) apiman
ti Amerikos piliečių organizaci
ja, pasistačiusi, sau tikslą gel
bėti Lietuvai ir lietuviams.-r - •

’Amerikos lietuviams sutverti 
vieningą c'rgžną politinei akci
jai ir tarpusavio veiklai bei lie- 
tifvybei stiprinti prieš aimeriko- 
nizaciją ir nutautėjimą, reikėjo 
daug'.kraujo nukišti ir sugyve- 
nimo\ transfūzijos. Mus skyrė 
partijų ideologija, tikėjimo skir
tumai ir net tautiniai įsitikini
mai. Tik tautos tragedija mus 
sukrėtė ir davė sąmonės blai
viau pažiūrėti į mūsų nesantai- 
kas. Labai brangia kaina nu
pirkome susiklausymą ir vie
ningą veiklą. Juk ALTas taipgi 
pergyveno skaldymus ir tarpu
savio ginčus. Bet jokių preten
zijų nereiškė į svetimus laukus.

l * i i . ? * į

Tiesa, vienu tarpu ALTas gin
čijo. VLIKo teisę lankytis Wash
ingtone centrinėse įstaigose su 
savo’ įgaliojimais, kadangi lie
tuvius ten atstovaujanti ji pati. 
VLIKas, esą, galįs reikštis savo 
veikmens vykdymu, tik už 
Amerikos ribų. Bet išsiaiškinta, 
kad VLIKas. ir ALTas yra du 
skirtingi teisiniu pagrindu juri
diniai 'Vasmėnys; Kiekvienas jų 
turi skirtingus įgaliotojus, kurių 
įgaliojimais ir vardu jie veikia, 
būtent: VLIKa veikia Lietuvos 
(valstybinės) tautos;, vardu, o 
ALTas. —■ Amerikos lietuvių or
ganizuotos visuomenės vardu, 
kaip tų lietuvių organizacijų fe
deracija. VLIKo ir ALTo Įga
liojimai nesikerta, todėl jie gali 
atstovauti Washingtone kiekvie
nas savo. Įgaliotoją tuo pačiu 
melu, toj pačioj. įstaigoj, vienas

šalia antro. Konkurencijos nėra 
ir negali būti.

Amerikos lietuviai gins AL I o 
prerogatyvas ginčuose su VLIKu 
sr su Bendruomene. Ki k yra
Amerikos senųjų lietuvių E i?d- 
ruomenėje? Nežymi dalis. Tik 
ALTas turi teisę senuosius lie
tuvius atstovauti, čia ir yra tas 
didysis dirvonų plotis, kur 
Bendruomenė Juri daug prakai
to nulieti, kad visą Amerikos

• lietuvišką visuomenę įrašytų Į 
. I JAV Lietuvių Bendruomenę.

Pasaulio Lietuvių 
BendrucmenS

acimdė VLIKas. VLIKo
priimtoji ir paskelbtoji Lietuvių 
Charta sako: “Tauta yra pri
gimtoji žmonių bendrucinenė. 
Niekas negali būti prievartauja
mas savo ryšį su tautine Lend-1 Mikas Šileikis 
ruomene nutraukti. Pasaulyje j 
pasklidę lietuviai sudaro vie- Į 
ningą Pasaulio Lietuvių Bend- . 
ruomenę”;

Įžangoje į Lietuvių Chartą ir 
laikinuosius PLB santvarkos 
nuostatus rašoma: “Lietuvių! 
bendruomenė yra nuo tada, k 
atsirado lietuvių tauta. < 
išnvkti, tik išnykus naskutiniam Į, 
lietuviui. Tačiau lig šiol lietuvių Į karaliaus dukterį, 
bendruomenė neturėjo tfrgani-i Apie iietuyių tautos gilią se- 
zacijos... Šiandien, kai Lictu\a ■ nOyę įr jGS įuo metu apgyventą 
okupuota, pasaulyje pasklidę
lietuviai ypač privalo vieningos | viuose lietuvybe. Atsitiktinis —

‘Vienuolis”

mės vadovas”, 3) prof. W. Wil- ’A p 
son (The State, 1913)-: “The 
origin of government is intima
tely connected with the early 
history of the-fapaily... Among 
the e Aryan (Indouropean) pe- ’ 
oples there was first the fami
ly ruled by the. father as king 
and priest. Tribes at lenght uni
ted to form a state... This reign 
of cur'omarv law was long and 
decesive..The essential cha. 
racterist’c cf all government 
whatever its form is authority”, 
4) prof. H. Lowmianski (The ' 
Ancient Prussians, 1936, 65 p.): | 
“The territorial units formed a 
primitive kind .of state, which 
the uni's restin? on bonds of 
blood, the familv. and the clan, 
formed a kind cf social commu
nity”.

Gi an;e lietuviu gilios senovės 
valstybę taio aiškinama:

I) P. Tarasenka (39-110): 
“Bendrieji savitarpio santykiai 
jungė lietuvių gimines į tauti
nius vienetus— kiltis, kurios grę 
slant bendram pavojui, jungda
vos! į organizuotas bendruome
nes _ valstybes... Pavojui pra
ėjus valstybės vėl iširdavo-., vėl

NABSULAUKI

(Tęsinys)

Turieję pusbruolį Bennedėk- 
tą, katras dėrba gelžys pabriki, 
bova navedis ėr labaa taupus. 
Taap ons užkali namažaa duolė- 
rių, vuo ėr gyvybĮ dar bova apsi 
draudis. Atsitėka nalaimi, ėr pus 
bruol s Benedikts žova tami pa 

. briki, palėkis pinigus banki. Ly- 
I tuvuo bova sesū Magdi su sei
lina. Jurgis tūjau paraši anaa 
laišką ėr paraši įgaliuojimų pali- 

| kimun ėr apdrausdaa išgauti. Ta 
visus puopierius anam nusiunti, 
ėr šis t’kraa išgava ar 3 tūkston 
tęs duolerių ėr apdrauduos pen- 
sijes puo 75 dudenus Į mienesį-

j Atsiunti anuo seseree Magdee 
ar tūkstontį auksinų, katrun ver

(Tėkrcu atsitikems)
puo 750 duolerių į
Juoks valdminks pruovincijuo 
tuok'uos ai guos nagaudava; gal 
tik dideli puonaa pačemi Kauni,, 
laikinuojuo suostinie.

Žuvusiuoje sesū Magdi, pasi- 
jotusi apgauta, verki ėr keiki sa
va pusbruolį Jurgį Brauskį ėr 
gal.ėjuos, kam siunti anam įga- 
liuojimus.

— Naišeis anam į gera ty pi* 
ningaa. Any mon priklausi, tik 
raa seseree, vuo na Jurgiun pra 
latravuoti puo karčemas. Pa- 
kuoruos anun Puodyvs už mėr 
na skraudą. L

Bat diedi Jurgis ėr nagalvuo- 
je dalytis par posį palikimu ėr 
apdrauda, kap bova susitarin. 
Najiemi į galvą tun Magdis 
skundų, laiki tik buobišku ver 
kšlenimu ba juokiuos reikšmies.

Vyną šeštadyne pavakarį, ka 
diedi Jurgis pryšininkie blizgi
na sau pusbačius, senuoji Ba- 
rauskieni nadronsee įslinka par 
dūręs:. r * i ' ? 7 r

— Aš nuoru, Jungei, su tavėm 
pasišnekieti. Taap mon rūp, ta- 
ap šerdį spaudi. Nu kad ėr tas 
mona Pietris prijunka .pry .Bud- 
riun Stapis. Ain ėr ain mažni 
kuožna vakara. Vuo mon šėr- fe fe
dis kap peiliu įpjauta: tas geru 
nasibaigs. Kad nuors būtų mer
ga, dabar gyvnašlį, vyra palik- 

: ta, žanytys- už keta nabgal. Vuo 
’ Pietris į tun naveiz, lėk ėr lėk 

kap užkeriets- Sakau, gal die
di, galietumee su anųm pasjš- 
nekieti, gal tavis paklausytų. Aš 
pati nie žuodele anam nagaliu 
pasakyti, kad suoks, kad,suriks: 
“Mon pamuokslų nareik, aš ži
nau, kon darau!” < -y \ H

Klausi diedi Jurgis bruolienis 
kalbuos, ėr dvi raukšles pasinio 
di kaktūo, veizioje pruo longą 
ėr galvuoje. Pųotąm ėr saka:

— Nu geraa, bruolien, aš su 
anum pasiruodavuosu. Je. nak- 
lausys, ėr apibarsu. ; . i ii

Ėr dar tun patį vakarą, Įsikė- 
šis butelį degtėnis j švarka ki- 
šenį,nutrauki par laukioką pas 
Budrius paveizieti, kas ta par 
Stapi Končieni, katra a nuo su- 
nienną Pietrį taap užkerieje.

(Bus daugiau)

mienesį.

tie greitaa nukrėta, Ar už metų 
ėr pati valiuta bova pakeista,- 
įvedus lytuviškus litus. Taap 
ana vargsi suvisu menką naudą 
iš tuo palikėma taturięje. Liku
sius pinigus ėr pačę apdraudą 
diedi Jurgis sau pasiglėži ėr, 
grinžis į Lytuvą,! galiere'-varty- 

| tys, kap. inksts taukunsi. Kas 
i mienesį apdrauduos čekee ateia 

į banką, ėr ons iš tėn*gaudava

J. VENCLOVA
C

Lietuvos valstybės pradžios beieškant
J-JX- 1 4. •+ ” -J-. - Į kiltimis”. .didžiulę teritoriją su pridėtu ze-|
mėlapiu, panaudojant gausią 1U ..Lieluviai (gilioj senovėj) su. 
te,ratflrą -ST t T°, ■’ i darė teokratinę valstybę”.

,lsd^yta J' 3) Prof. dr. V. Jungfer (15.
Ltetuv,a, adoj. senovėj 1973 j: Seniausia vaIdžia Liet„.

Su.2,aM,s ,(L" “va’ voj buvo teokratinio pobūdžio”.
1953,3 nr.) pnejo išvados; L>_e-| į prof. , Jaroszewicz (n. 
tavos valstybes ptadžia toje z,-, “Aukščiausias dvasios va- 
loj senovėj neužčiuopiama ne ^as (Lietuvoj) taip pat. cisions lor me people were ien-
galima jos susieti su jokia data,! . v ? H n j. . _ . _ _ J , „ buvo vyriausias žmonių teise-} dmg knve — krivaitis called ane su jokio valdovo vardu’. „ i - -

jas”• 1 _ . .. .
Senovės graikų filosofas Pla-i 5) Pagal prof. H. Montfort as many people as would come, 

tonas (Republica. 11,2) tvirtino, La Prusse au temps des Prus- there was ą large wooden hall 
jog žmonių reikalai formuoja iiens, Paris, 51 p.) krivaitis bu- near the sanctuary... The power 
valstybę. Dr. J. Girnius (Tauta vo pirmininku lietuvių genčių of the priest'‘(of' Lithuanians) 

was not confined- to religious
6 Prof. dr. V. Sruogienė (33- worship, they were the chiefs of

9) Piof. dr. V. Jungfer (15- 
; 26) nurodė rusų padavimą — 

vi gan j byliną, kur jų valdovas per sa- 
: vo -karžygius pagrobė lietuv’ų

gyveno atskiromis giminėmis ir

2) Prof- dri Antonovič (1-15); Į 
‘Lietuviai (gilioj senovėj) su-

ir veiksmingos savo bendruome- atkovoti Lietuvai laisvę”.
PLB uždaviniai yra milžiniš

ki, lygiai ir jos svarba didelė. 
Jos orbiton įeina švietimas, sri- 

atema ne j paprastai vadinama
’^kultūrinė veikla bei tos sritvs ir 

I poreiskiai, kurie turi reikalo su 
išlaikymu, 

pildyti ir apvainikuoti bendra I tautinės kultūros kėlimu. Tokia
- jos prigimtis^suteikia.PLB dide-

Prel. M. Krupavičius rašė, kadį 
ji/'sukurta išeiviams lietuviams,

ninės organizacijos”.
“Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės” leidinyje gi rašoma: 
“PLB organizacija
esamos tvarkos ar esamų drau
gijų keisti, griauti ar naikinti 
bet tik jų veiklds paremti, pa-

visų lietuvių organizacija

tautinės gyvybės

! lę atsakoinybę.'^PLB yra iš išei
vijos ir išeivijai. Jc?s veiklos sri- 

išmėtytiems po platųjį pašau- Įis yra kultūrinė, plačiai, bet ne 
IĮ... Lietuva rūpintis jai tenka į visuotinai, suprasta. Plačiai su- 
atsitiktinai... PLB turi du tiks- prasta kultūra apima ir politiką
lūs — pagrindinį ir atsitiktinį. 
Pagrindinis — išlaikyti lietu-

bei visokias apraiškas, kylan
čias iš žmogaus pastangų kur

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN 

• ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

PLB taip buvo suprasta jos kū
rėjų, taip interpretuojama dau
gelio žmohių ir šiandien. ■ <

PLB-nei niekas neginčija tei
sės laisvinti Lietuvą. Ji turi pla
čią dirvą jungti visų kraštų lie-

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas tuviškas bendruomenės laisvi- 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa nimo veikiai.. Kraštų bendruo- 

t— i—c? Įmonės pripažįsta primatą kraš
tą atstovauti egzistuojantiems 
organams. Bendruomenės turė
tų tiesioginei Lietuvos laisvini
mo veiklai ir jai artimų sričių 
darbkui bei klausimams koordi
nuoti tartis su veikiančiais or
ganais (dar prieš bendruomenės 
organizacijos gimimą).

Mano minčių išvadas padary
ti palieku Seimo delegatams. 
Caveat consnles! Jūs savo veik
lą grindžiai Lietuvos valstybine 
ir tarptautine teise.

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• IJ anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ do)
Pavardė ir vardas -_________________________________
Adresas ___________ _________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas ____________________
Adresas __________________________ _

, kuri;

Spomoriaui pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimą vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą i 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------
Adresas _-----—--------------------------- -------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės suaipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
pavardė ir vardas ---- ---------------------------------------------------
Adresai ......................... ...............................................................................

letters... they were inšribed on 
the crooked stoves which the 
priests carried round Conntry. 
When great and important de- 

j cisions for the people were fėn- 
j ding krivė — krivaitis called a 

meating near his sanctuąry of

ir tautinė ištikimybė, 1961,43 p.) į visuotiniame susirinkime. ... . .. .. 1 p- • - - o-.—: — -
29): “Jei seniau iki 13 amž. Lie
tuvoj buvo daug valdovų, daug

pareiškė: “Kiek istorija siekia, 
visada buvo tautos ir visada eg,-. 
zistavo valstybės, tegu ir į>rinii-.____ ____
tyvia- forma. Vi$6sr'graikto vals- mažų valstybėlių,. tai nuo Min- 
tybės-miestai rėmėsi ta pačĮa’ 
tauta...” Dr. A. Budreckis (Dir^j 
va, 1966-IV-4 d.) pabrėžė: “Jo
ki rimti svetimtaučiai istorikai 
nepaneigia lietuvių tautos r ir j 
valstybės senumo... Definicija; 
kuri tiktų ir aniems laikams ir 
bendra prasme šiandien yra: 
valstybė yra politinnė santalką 
ar organizuota visuomenė, apsi
jungusi apsaugoti bendrą gero
vę bendromis sutelktų jėgų pa
stangomis. Vadinasi, vienetas; 
kuris atatinka šiems reikalams 
yra valstybė”. - 'i

O apie valdžios kilmę ir 
niausiąs politines institucijas by-' 
loja: I (G. Wells (51-157): “Aim 
kstyvųjų valstybių pagrinde bu
vo dvasininkų valdžia... jie buyp 
vadinami karaliais, nes buvo 
vyriausi dvasininkų tarpe”, 2) 
prof. dr. AL Pei (The Story of 
Language, 1966,258 p.): “Seniau 
sios žmogaus politinės instituci
jos buvo susijusios su patriarchą 
linės šeimosisistema iš vienos pu 
sės, o iš kitos pusės — su religi
ja. Tuo- laiku šeimos tėvas, kaip 
aukštasis dvasininkas, atlikdavo 
religines apeigas ir buvo pader
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the people, both at home and 
warefare 1 they pfophecied, they 
comforted, they encouraged, 
they helped the sick and went 
in front in battle... It was only 
when Lithuania was in sore dis
tress from foreignfoes that the 
high priest resigned his. power, 
the warriors then selected from

I their midst a karvedys who af- 
| ter the gave: up his power”.
I Iš visa to gautųsi išvada, jog

daugo (o greičiausiai anksčiau 
dar prie jo pranokėjų) įvyko 
Lietuvos žemių , jungimasis, ir iš 
smulkių demokratiškai besiyal- 
dančių vienetų augo viena vals
tybė vieno valdovo tvarkoma- 
Daugeli valdovų pakeitė vienas 
monarchas”.

7) Kryžiuočių kronikininkas j
P. Dusburg (Scr, rer. prūse., 1, lietuviai, būdama labai sena tau- 
54): “Kaip kad viešpats popie-Į ta, jau gilioj senovėj turėjo sa- 
žius valdė visuotinę tikinčių vo politines institucijas bei vals- 
Bažnyčią, taip šio (krivaičio) įsa 
kymu bei paliepimu yra valdo
mos ne tik minėtos gentys (prū
sų), bet ir lietuviai ir įvairios 
Livonijos žemės... pasiuntinys su 
jo (krivaičio) lazda ar kitu ži
nomu ženklu, einąs per minėtą 
pagonių kraštą, susilaukdavęs; 
didelės pagarbos iš karalių,^ iš 
diduomenės ir paprastuomenes”.

8) Dr. E. Kraemer (18-8): 
“Pirmininkavo šiuose susirinki
muose (didžiuose tautos-kilčių) 
krivaičiai. Aukščiausia valdžia 
seniausiuose laikuose buvo vy
riausių kunigų (krivaičių) ran
kose... Karo laiku išrenkamas 
vyriausias karvedys, o po karo 
jis nustodavo savo pareigų”.

9) Prof. H. Lowmianski (The 
Ancient Prussians, 1936, 100): 
“Haličo ir Volunijos kronikos 
mini, jotvingių krivį Skomantą, 
kuris taip pat buvo narsus va
das... Lietuvoj net didieji ku
nigaikščiai turėjo kunigų pažy
mius”.

10) Dr. O. Norem (Timeless 
Lithuania, Chicago, 1943,12 p): 
“Kunigai aktyviai vadovavo lie- 
tuvių legijonams rnūšiuose-’.

11) J. žilius (The Boundaries 
of Lithuania, 1920): “The head 
of the nation in ancient theocra
tic times was their high priest 
called” krive (krivaitis)”, who 
in the name of the national dei
ties ruled coutry. He was not 
only the religious, but also the 
political and military leader of 
the nation. The orders he issued 
to his subordinate priests or vai
dilas where obeyed by all Lit
huanian clans”.

12) Prof. A. Benedictsen (Lit
huania, 1924): “In his (krivaitis) 
service were priests who con
veyed his commands... they 
were insribed in a kind of runic

tybes, kurias jungė j federaciją 
vyriausio lietuvių kunigo krivai
čio valdžia.

(Bus daugiau)

• Rubarbarų tėviškė yra Si 
biras. Amerikoje atsirado revo 
liūcijos metu- ■ 1

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 $3.

• -DAINŲ ŠVENTES 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 52. >-

• 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 56.

• 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 53.

• 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 56.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
(L 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Ifiaidoma.
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Neužmirškime svarbaus dalyko
Praeitais metais atlikome kelis labai svarbius daly

kus: konsolidavome ALTą ir VLIKą. šiandien visiems 
paaiškėjo, kad ardytojai šių dviejų svarbių organizacijų 
neišgriaus.

Jeigu kovą vedusieji būtų laiku susigaudę, tai būtų 
reikalo nevedę prie balsavimo. Jie buvo Įsitikinę, kad jų 
galia yra didesnė, negu jie įsivaizdavo. Jiems atrodė, 
kad jie seime turi didesnę įtaką, negu jie galėjo ant pirštų 
suskaičiuoti. Bet kai balsavimai parodė, kad 28 atstovų 
seime jie turėjo tiktai 7 balsus, tai aprimo ir jokio kito 
klausimo nenorėjo balsuoti.

šių dviejų pagrindinių organizacijų sustirinimas 
buvo reikalingas pasiryžimo ir svarių argumentų, bet jis 
atliktas. Ardytojai įsitikino) kad opozicija priimtina, bet 
ardymo darbas baigtas. Kauno Apylinkės jaunimo vadas, 
pasimokęs nacių Vokietijoje, įsivaizdavo, kad ,gali var
toti nac;ų metodus prieš VLIKo pirmininką, ir kad jis 
dar ir šiandien gali be pagrindo kabinėtis nevykusiais 
statuto paragrafais. Balsų dauguma parodė, kad daugu
mai jau įgriso reikalingo ir būtino darbo ardymas. Pra
eiti metai parodė, kad naciai, įlindę Į demokratų eiles, 
galės išardyti vieningą laisvinimo darbą. Mums atrodo, 
kad buvęs Kauno apylinkės jaunimo vadas galėtų sėsti 
prie atsiminimų rašymo-ir VLIKo ardomąją darbą galu
tinai užmiršti.

Visą laiką besirūpinę pačiais svarbiausiais lietuviško 
gyvenimo klausimais, nekreipiame reikalingo dėmesio i 
mūsų veikėjų testamentus. Visa eilė žmonių, dirbusių 
su mumis dešimtmečius, nepajėgė sutvarkyti savo testa
mentų. Ilgų valandų darbu ir prakaitu uždirbti doleriai 
ir kitas palikimas nuėjo ne į tas rankas, į kurias jis tu
rėjo patekti. Mūsų tarpe yra gudruolių, kurie moka pas
kutinę minutę prisitaikyti ir nušluoti viso gyvenimo san
taupas. Dangiškais reikalais visą gyvenimą besirūpinu
sieji pradėjo kreipti ypatingą dėmesį į seniausioje lietu
vių kolonijoje statytus namus. Chicagoje atsirado meist
ras, kuris paveldėjo net kelis mirštančių moterėlių namus. 

I Mes žinome, kad Amerikoje kiekvienas turi teisę pa- 
- likti savo turtą tiems žmonėms ar organizacijoms, ku-

rioms jis nori. Niekas negali nei vieno žmogaus priversti 
atiduoti savo santaupas, namą ar uždirbtą kapitalą tam, 
kuriam jis nenori. Yra specialus teismas, kuris tiktai pa
likimų reikalus tvarko. Teismai prižiūri, kad palikimai 
būtų tinkamai paruošti, sveiko žmogaus padaryti, pasi
rašyti ir patvirtinti prie liudininkų. Privalo būti du liu
dininkai, kurie matė testamentą pasirašantį žmogų. Liu
dininkai privalo būti įsitikinę, kad testamentą pasira
šantis buvo pilno proto, žinojo, ką darė ir jam buvo aišku, 
kuriam tikslui jis testamentą paruošė. Liudininkai ne
privalo žinoti, kas testamente parašyta, bet jie privalo 
savo akimis matyti testamentą pasirašantį žmogų.

Juo anksčiau testamentą pasirašo, tuo geriau. Gyve
name didelio judėjimo laikais. Nei viėūas nežino, kada 
gali atitikti trafiko nelaimė ir žūti. Jeigu testamentas 
parašytas ,tai uždirbtas turtas nepražus. Jeigu testa
mento nėra, tai labai dažnai turtu pasinaudoja įvairių 
teismų skirti administratoriai palikimui tvarkyti.

Kiekvienas žmogus, rašantis testamentą, privalo ži
noti, kad jis, aplinkybėms pasikeitus Urba nuomonę pa
keitus, gali keisti savo testamentą. Jis gali visai kitą pa
rašyti arba turimą pakeisti. Jis privalo žinoti, kad visuo
met galioja paskutinis pasirašytas testamentas. Yra 
žmonių, kurie, saugumo sumetimais, pasidaro kelis tes
tamentus, bet jie privalo atminti, kad galioja paskutinis, 
jeigu jis pasriašytas prie liudininkų.

. Liudininkai privalo būti tikri, kad žmogus, pasira
šydamas paskutini testamentą, būtų sveiko proto, kad 
žinojo ką daro. Vienas lietuvis biznierius, ilgus metus 
glaudžiai bendradarbiavęs su Naujienomis, buvo pasky
ręs gana stambią sumą Naujienoms, bet ligos metu atsi
radę nauji draugai įtikino jį pasirašyti kitą testamentą, 
kuriame visai nepaminėta Naujienoms pirmame testa
mente skirta suma. Naujieniečiai patys buvo kalti, kad 
su sergančiu dažniau nesusitiko ir nepatikrino, ar ligo
nis buvo pakeitęs savo testamentą, ar jis pasirašė jam 
pakištą testamentą.

Kitas geras naujienietis, gyvenęs- sveikas ir stiprus, 
prisidėjo prie Naujienų vestų vajų, bet visuomet .pabrėž
davo, kad jis‘ paskirs stambesnę sumą Naujienoms savo 
testamente. Taip reikalai susidėjo, kad testamento pa
ruošimą jis vis atidėliojo. Krūtinei suspaudus, išvažiavo 
į ligoninę '‘sveikatos patikrinti”. Jis tikėjosi patirti apie 
ligą, parvažiuoti namo ir savo testamentą sutvarkyti. 
Bet taip neišėjo. Iš ligoninės šaukė savo artimuosius tes
tamentui padiktuoti,.bet jau buvo per vėlu. Kai artimieji 
atvyko Į ligoninę su liudininkais, tai pašalinių žmonių 
Į kambarį neįleido, nes jis buvęs labai silpnas. Sekančią 
dieną žmogus mirė be testamento.

Praeitais metais mirė dar vienas naujienietis, ilgus 
metus rašinėjęs Naujienoms. Paliko vieną surinktą kny
gą, o antrą rankraštyje. “Jeigu niekas knygų neišleis, 
tai panaudosite mano santaupas knygoms išleisti”, pa
sakojo. Teisininkas taip pasakė, bet savo testamentą pa
rašė tolimesniam giminaičiui. Giminaitis yra visai kitos 
nuomonės apie paliktus rankraščius-. Jis žiūri,: kas testa
mente įrašyta, daugiau jam niekas neberūpi:

Prašome visus naujieniečius, kurie pritaria dienraš
čio vedamam darbui, paskirti savo testamente — palikime 
sumą Naujienoms. Kad neatsitiktų, kaip atsitiko praei
tais metais, Naujienos sudalys komisiją patarimams aiš
kinti. Negalima leisti, kad Naujienoms skirti pinigai pas
kutinę minutę nueitų į privačias rankas. Kviečiame visus 
naujieniečius- ginti Naujienų nekalus.
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FLORIDOJ ĮSTEIGTA REORGANIZUOTOS 

LIET. BENDRUOMENĖS APYLINKĖ
ST. PETERSBURGE DR. VYTAUTAS P. DARGIS SUSI

RINKUSIEMS ATSTOVAMS PASAKĖ ŠIĄ KALBĄ

Praeitu metų gruodžio 15 d. 
dr. Vytautas P. Dargis steigia
mojo Reorganizuotos JAV LB 
skyriaus atstovams ir nariams 
taip kalbėjo:

Mieli sesės ir broliai St. Pe- 
tersburgo lietuviai!

Sveikinu Jus J. A. V. Reor
ganizuotos Lietuvių Bendruo
menės vardu iš pilkosios Čika
gos padangės, kur jau viešpatau 
žiemos orai. Visi apgailestauja
me, kad dėl sveikatos sumetimų 
negalėjo atvykti '■ mūsų Garbės . * w i' ■ .♦ . Ą
pirmininkas dr? .Zenonas Dani
levičius,5 Hėt) kšip irnfqte,' atVy1 
kome jo 'vietoje'' du — mūsų ge
neralinis sekretorius Ignas Se
rapinas ir aš. Jūsų saulės įde
gusiuose veiduose, šalia simpa
tiškų sveikinimo šypsnių, matau 
ir klausiamus žvilgsnius: bū
tent: kas jūs, .^tokie čikagiečiai, 
J. A- V. Reorganizuotos Lietu
vių Bendruomenės atstovai? Ar 
neatvažiavote jūs suskaldyti ir 
taip jau beskylančią lietuvišką 
visuomenę? Kokie jūsų tikslai? 
Kokie motyvai? Ko siekia Reor
ganizuota Lietuvių Bendruome
nės Dalis (vartaju žodį “dalis”, 
kadangi visi žinome, kas yra tik 
viena egzistuojanti etnografinė 
Lietuvių Bendruomenė Jungti
nėse Amerikos Valstybėse!) Ko
dėl dvi Bendruomenės? Kodėl 
neturėti sveikos opozicijos kiek
vienoje demokratine santvarka 
besireminčioje lietuviškoje orga
nizacijoje? Taip, mielo sesės ir 
broliai St. petersburgiečiai, įs
pėjote čia ir guli tas pakastas 
“politinis šuo” ((jei taip galiu 
išsireikšti; tarp ko kito šita fra
zė “politinio šuns” nieko bend
ro neturi su tur būt ir jums ge-

rai pažįstamu mėneraščio “Aki
račiu” drausmės sargybos šune
liu). Kaip girdėjote iš anksčiau, 
ir iš pono I. Serapino paskaitos, 
tą nelemtą Verbų sekmadienį Či
kagoje buvo išmėtyti iš J. A. V. 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kių valdybų pareigūnai be jokių 
pateisinamų priežasčių... Tiktai 
dėl to, kad jie protestavo prieš 
lietuviško jaunimo vežimą į oku
puotos Lietuvos rusų komunistų 
išlaikomas pienierių stovyklas! 
Nebadant pirštais, /tų “vadų” 
pavardės yra jums gerai žino
mos, tik nelaimė, kad ir dar da
bar iš jų vienas vadovauja taip 
vadinamai “Visuomeninių reika
lų Komisijai”, kuri yra sukurta: 
VLIKui griauti! šitie ano Ver
bų sekmadenio “herojai” nieka
da nebuvo demokratiškai galvo
ją žmonės, todėl ir bet kokia kai 
ba apie normalią, konstruktyvią, 
demokratinę opoziciją vienos or
ganizacijos rėmuose — buvo ir 
(kol tie diktatūriniai “herojai” 
dar yra vadovaujamose vietose 
J.A.V. Lietuvių Bendruomenės 
dalyje — registruotoje Connec
ticut Valstybėje!} ir yranor- 
maliai ne egzistuojanti. Aną ne
lemtą Verbų sekmadienį (va
dinam juoduoju verbų sekmadie 
nių) neteisėtai išmestiems ben_ 
druomeninkams nieko kito neli
ko, kaip pasišalinti iš susirinki
mo salės (turiu pasitaisyti abie
jų salių: Čikagoje — Marquette 
Parke ir priemiestyje Cicero!). 
“Štai, boba, ir Velykos po tokio 
Verbų sekmadienio!” pasakytų 
geras lietuvis žemaitis, iš Plun
gės! Po penkių metų J.A-V. Re
organizuotos Lietuvių Bendruo
menės egzistencijos jau žvelgia-

me į įvykusius nen 
tonus ir su jumoro 
tas Verbų sekmadienis bus įra
šytas į J.A.V. Lietuvių Bendruo ' 
menės istoriją, kaip juodžiausia 
dieną! Taip kaip matote, totali- 
taristiniams fanatikams netole
ruojant opozicijos — atsirado 2 
Lietuviu Bendruomenės!

Tad ir išskubėjome pas Jus 
mieli, sesės ir broliai, St. Petrs- 
burgiečiai, kad ir jūs įsijungtu
mėte ne į skaldymo procesą, bet 
per dviejų bendruomenių kelią 
(pašalinus diktatūrinius fanati
kus!), vėl susijungtume, kaip 
normali demokratinė veikimo 
funkcija reikalauja į vieną teisin 
ga, demokratiniais principais 
pagristą, federaliniais pagrin
dais tvarkomą J.A.V. Lietuvių 
Bendruomenę!

Kada kalbu apie politinius
fanatikus Lietuvių Bendruome- 
nė’ turiu omeny veikėjus, kurie 
užmiršo garbingo prelato M. 
Krupavičiaus žodžius: “Palikite 
partinius bilietus eidami į Lie
tuvių Bendruomenės darbą!”... 
Šitie, taip vadinami “ponai vei
kėjai” (Dievui dėkui jų nėra 
daug!) kilę iš garbingos Ateiti
ninkų organizacijos eilių, nar
siai kovoję pogrindyje prieš ko
munistų ir nacių okupantus Lie
tuvoje, atvykę į šią Laisvą Dė
dės Šamo šalį staiga degenera- 
vosi! Iš šūkio “Viską atnaujinti 
Kristuje”— šitie naujieji Fari
ziejai ėmė garbinti Machiavellį 
(Paraše Knygą “II Principe-Ku- 
nigaikštis — kur proponuoja fi
losofinę tezę-esą visos priemo- 
'nės yra geros tikslui pasiekti!) 
Na, jie ir siekia! O priedo dar 
pasisemia” politinės išminties.iš 
“generolo” Petronio ir Kapsuli
nių Vilniaus Universiteto kur- 
sų, kad geriau /‘bendradarbiau
tų sųkraštū—f. y; veidū ir Lie
tuvą.

Viso ko tikslas: visomis prie
monėmis: užvaldyti ir psnmti į 
savo rankas (oficialiai šie “gud
ragalviai” vadina “pasaulio” 
krašto bendruomenės, interesai 
— suprask — “rankos”!) visus 
mūsų okupuotos Lietuvos vada
vimo veiksnius — VLIKą. Dip
lomatines Atstovybes,. ALTą. 
BALFą ir visas kitas mažesnes 
laisvinimo institucijas. Tik pa
sekime Connecticut registruo
tos J.A.V. Lietuvių Bendruome
nės dalies vadovų užmačias jų 
kontroliuojamoje spaudos daly- 
kontroliuojamoj spaudos daly.

(Bus daugiau)
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PIZOS BOKŠTAS ATLAIKĖ 
ŽEMĖS DREBĖJIMĄ

PIZA (AP). — Laike lapkri
čio 23 dienos žemės drebėjimo 
garsus pakrypės Pizos bokštas 
virpėjo 22 minutes. Po drebėji
mo, bokštas grįžo į normalią 
savo poziciją.
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:KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS
•m

(Tęsinys)

Tam pačiam Kelpšai pardavė už vieną kapei
ką įžymųjį savo paveikslą “Auka”.

Tokiomis klaikiomis sąlygomis gyvendamas, 
* ir dvasios milžinas turėjo pritrūkti jėgų. Atvažia
vus žmonai, pasijuto milijonieriumi, pradėjo 
vaikščioti po magazinus ir užsakinėti brangiau
sius drabužius ir ištaigingiausius baldus. Arba 
nuliūdęs tylėdavo ir kažką niūniuodavo. Ragina
mas valgyti, piešdavo ant žmonos bliuzės vinietes. 
Tuo laiku buvo labai užsidegęs grafika.

Gydytojų patarimu, atvažiavo į Druskinin
kus. Tėviškės aplinkoje gal greičiau praeis tas 
nuovargis, kuris Perėjo Į sunkią ligą. Bet ir tė
viškė su visa savo meile mažai ką galėjo padėti. 
Reikėjo gydymo.

Druskininkuose kartais užsimiršdavo ir pra
giedrėdavo. Tada daug kalbėdavo ir skambindavo 
pianinu. Eidavo pasivaikščioti. Kartą užsispyrė | 
ir brolius nutempė net Į Pariečę. Bet šiaip buvo 
tylus ir ramus. Kartais pagaudavo nesulaikomas 
linksmumas. Tada lyg atgydavo vėl pirmasis 
KastuK«s, visos šeimos globėjas ir rūpintojas. 
Bot čia pat koks mažmožis jį suerzindavo, ir jis 
tuoj pat ne.’ivaluomai supykdavo.

Apie nela’mę sužinojo Varšuvos draugai. 
Susirūpino kuo e 'dėdami padėti. Atsiuntė į Drus
kininkus dailininką Zaluską su parama. Tai buvo

labai nuoširdus ir geras žmogus, sugebėjo nu- .kiau atrodo. Argi čia žaliavo sodai ir tryško gy- tarnavo caro kariuomenėje 25 metus ir grįžo į te
teikti
ir rūpestingiausias, nieko negalėjo padėti. Rei--: 
kėjo ryžtis važiuoti į ligoninę. Draugų rūpesčiu 
buvo pasirinkta tuo metu geriausia psichiatrinė 
Pustelninko ligoninė netoli Varšuvos.

Po poros mėnesių poilsio tėviškėje, prieš pa
vasarį, išvažiavo M. K. Čiurlionis, draugo Zalus- 
kos, žmonos ir brolio Stasio lydimas, Į ligoninę 
— Czerwony Dwor.

Buvo graudžios išleistuvės. Ligonis nenutuo-
! kė, kur išvyksta. Elgėsi kaip mažas vaikas. Buvo 
linksmas ir daug kalbėjo.

Visų namiškių širdis spaudė sunkus nujau
timas vargu ar daugiau bepasimatys? Tik vil
tis gaivino, — ir ja visa širdmi tikėjo, — kad ne
trukus sugrįš sveikas, linksmas ir kūrybingas.

Bet veltui buvo šeimos sielvartingas lauki
mas. Praėjo liūdna Vasara, atėjo ruduo su links-! 
ma žinia, kad Kastukas jau pasveikęs, o paskui, Į ve, tai aiškiai matyti, kad nevietinis, 
žiemą, — vėl blogiau, ir po metų — liūdna žinia, 
kad M. K. Čiurlionis 1911 metais balandžio mėn. čių šeimų. Tarp jų buvo įsimaišiusios trys Monke- 
10 diena mirė.

Druskinikų šviesius namelius prislėgė juodas 
ir beviltiškas gedulas.

ir globoti ligonį. Bet namų gydymas, nors

Anksti atsikėlėme. Ūkanotas, paniuręs rytas. 
Sunkūs debesys slenka pažeme, vėjo skaidomi ir 
varinėjami. Gal išsidienos. Skubiai papusryčiavę, 
išeiname į gatvę<

Sunaikinta Čiurlioniu sodyba dieną dar ny-

veninio džiaugsmas? Susmegusi į žemę trobelė 
Pati netiki, kad ji buvo muzikų šeimos pastogė, 
o nutįsęs daržas, apaugęs, bulvienojais, seniai už
miršo, kad ten kadaise žydėjo sodai.

-r- Kaip klaikiai viskas pasikeitė, — skun
džiasi Bičiulė. — Niekados būčiau neatpažinusi 
savo gimtinio lizdelio.

Nesustodami išeiname j Druskininkų kaimo 
gatvę. Tokios pat sunykusios kaimelio ūkininkų 
sodybų liekanos. Trobos suremtos galu į gatvę su 
dviem langais, už jų slepiasi ūkio pastatai — tvar
tai, kluonai, klėtys. Seno lietuviško kaimo liku
čiai. Vienur kitur prašmatnesnė troba su stikli
nėmis gonkomis, didesniais langais. Tai kurorto 
įsiveržimo į kaimą pasekmės, bet ir tos labai su
niokotos. Medžių labai maža. Vieniši sodų mede
liai kur-ne-kur slepiasi už trobų.

Žmonių beveik nematyti. Jei praeina kas gat-

Druskininku kaimas buvo apgyventas Surau-

jlevičių šeimos, viena Kalėdų ir dar viena kita — 
žentinė ar užkurinė, be to, keletas amatininkų 
šeimų, kurios dingo be pėdsako.

Suraučiai — seniausi vietos gyventojai, bet, 
taikydamiesi prie kintančio gyvenimo, apmiršo ir 
savo gimtąją kalbą ir iškraipė savo pavardes, iš 
Suraučio pasidarė Surovec, iš lietuvių — puslen- 
kiai, o vienas — net rusas — cerkvės varpininkas 
Motiejus. Tai buvo senas Nikalojaus kareivis. Iš-

viškę su barzda, užmiršęs savo tėvų kalbą ir net' 
pakeitęs tikybą. Tai ir prisiglaudė prie tų, ku
riems visą amžių pratarnavo. Buvo niūrus, tylus, 
beveik visai nekalbėjo, su nieku nesigiminiavo ir 
nėdraugavo. Vienas net degtinę gerdavo. Žmonės 
jį vadino bamcieriumi.

Kiti Suraučiai buvo ūkininkai. Turėjo sody
bas su daržais kaimelyje ir siaurus rėžius lauko 
už miestelio. Vertėsi, aprūpindami kurortą dar
žovėmis ir patarnavimais. Merginos, kartais už
klaustos, iš ko gyvena?

— Iš savo gražumo! — nesivaržydamos at
sakydavo.

Dauguma, žinoma, sulenkėjo.
Dabar iš tos skaitlingos giminės tiktai vienas 

kitas liko. Seniai išmirė. Jaunimas iškriko. Tuš-
I r J

Įčia ir nyku'apleistame kaimely. Atrodo, kad jis 
beviltiškai sunyko ir niekados daugiau nebus žy
dinčiu kaimeliu prie kurorto.

« * *

Palikę Druskininkų kaimelį, pasukame pro 
ežerą Ijapų link, kurie matosi pušyne antroje 
ežero pusėje.

Ežeras tylus, ramus, pakraščiais aptrauktas 
maurais ir apaugęs meldynais. Aiškiai nusekęs ir 
sumažėjęs.

(Bus daugiau)
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA I
"Ji* Mitink* jvo» j viatą, kuri h»br«iik«i vadinama Amnagedoa-

(Apreiškimo 16:16)* * •
42. Faktas, kad visi tie, kuriems Dievas buvo davęs pažadus 
laiminti pasaulį, yra mirę arba mirštą, visai jo pažadų nepanai-1 
kiną, dėl toj kad mes esame užtikrinti, kad jo galybė gali sugrą
žinti mirusiuosius į gyvenimą, ries visi, kurie yra kapuc'se, išgirs 
žmogaus Sūnaus balsą ir išeis. — Jono 5:28.

Ar tai yra tik tuščios svajonės? Į
Iš tikrųjų ne, juk tai yra Dievo, paties visatos Tvėrėjo pa- 1 

žadėjimai.
Tūkstantmetiniam Kristaus karaliavimui pasibaigus, šėtonas, 

viso pikto kurstytojas, bus sunaikintas. O tie, kurie dar tuomet 
norės jam tarnauti, taip pat pateks į sunaikinimą. Nors dėlei ne
teisėtai pagriebto ir neteisingai palaikomo šėtono' viešpatavimo, 
nesuskaitomi milijonai žmonijos padermės turėjo išmirti.

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

DR. PAUL V. DARGIS' 
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS 

Cor^munity klinikas 
Medicinos rektoriui

1931 S. AAeMMhn R4, Weetcbeetor, It
VALANDOS: 3—S darbo dienomta if

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIU LIGO« 
3907 WmI 103rd Strwt 

Vahmdog pagal nmtarim*.

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30-vaL 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

M- ŠILEIKIS Waukegano miesto kampelis

TUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika & Evans
■ HMM-T ■

Laidotuvių Direktoriai

DR. FRANK PLECKASl
OPTOMITRISTAX '

KALBA LEETUVIfiKAl 
2413 W. 71 St. Tri. 737-514$ 

Tikrina ridi. Pritaiko akiniu ir 
^contact

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos falai.: 448-5545

Dfc V YT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra pra&Hfca, anac. MCTIKJ Ilges, i
Oflaaa 145f WKST STRCIT {

Tai. PR M223
VAJUl pir»^

alau 3-4 vai popiet ir kita Isiiv

į Šileikis, o. f. ’
OBTHlH’KDAij-PBOTEZISTASr._ - _
dužti. Speciali pesaika hDieMA

1 fArcb Supports) Ir t t

DŽIUGI ŽINIA
1980 m. gruodžio 28 dienos 

“Laisvės Varpų” radijo progra
moje, Hot Springs’e, visų ger
biamas vietos dvasios vadas, čia 
labai populiariai tituluojamas 
klebonu, tartame žodyje įspūdin 
gai akcentuodamas nusakė, kad 
lietuvis nepriklausąs Lietuvių 
Bendruomenei, savo nepriklau
symu nusideda Dievui.

Iki šiol mes to nežinojome! 
Tikime, kad už nežinojimą Die
vulis mums atleis. Manykime, 
kad ši džiugi žinia daug kam at
vers' akis ir masę lietuvių su
grąžins į tikrąjį kelią.

Jei tiesa ką statistika rodo, iš 
12 lietuvių 11 nepriklauso fron-. 
tininkų vadovaujamai Lietuvių 
Bendruomenei, tai išeitų, kad 91 
procentas lietuvių, nepasitikėda
mi frontininkais, nusideda Die
vui. Tai basių! Kur mes einame?

Ten pat iš kunigo sužinojome,
1 kad Lietuvių Bendruomenė yra 

įsteigta prieš šimtmečius. Tai 
irgi naujiena! Juk mes manėme, 
kad Lietuvių Bendruomenė yra 

MM Wtf «rd R. W. 4MM*. Prelat° KRUPAVIČIAUS
TpW.: PRwMf e-5M- 'j k^ys-

Marijona Nikšiene iškeliavo amžinybėn
I98tl m. gruodžio mėn. 9 die- Į nė mašinų. > ■■ 

'* "---- ... Nors ir nevainikuota aukštuo
ju mokslu, nei apdovanota dip
lomais, bet daugiausia pati savo 
gyvenime išsimokslinusi, ji bu
vo nuosaiki ir savarankiškai 
galvojanti, ypač ji būva jautri 
visokįgms. lietuviškiems reika
lams. Mokėjo gerai sugyventi su 
kaimynajs. —: svetimtaučiais ir 
lietuviais. Buvo sena Marquette 
Parko gyventoja. Savo namuose 
ir mirė.

Garbė, vaikams, kad nedavė 
į prieglaudą ^tiimdyti motinos.

Marijoną, skaitė lietuvišką 
paudą ir klausėsi lietuviškų ra
dijo programų iki mirtiąs.

Po laidotuvių šeima pakvietė 
pietų į Gold. Coast restoraną. 
Padėkoję, 2 vai. skirstėmės į rxa- 
nius, sočiai pavalgę ir atidavę 
paskutinę pagarbą tauriai lietu
vei- Pijus M.

na a.a. Marijona Nikšienė, su
laukusi 98 metę amžiaus, už- 
Anerkė akis, užgeso' jos gyvybės 
liepsnelė. Amerikoje ji išgyveno 
73 metus.

Buvo pašarvota Petkaus kop
lyčioje. Gausus lankytojų būrys 
atėjo jai pasakyti paskutinį su
diev, daug mišių buvo suaukota. 
Koplyčioje’ maldas sukalbėjo 
kan. V. Zakaranskas-

Pahko nuliūdusius sūnų Jurgį 
ir. dvi dukteris'— Bronisiavą ir 
Vladislava,' vieną anūką ir dvi 
anūkes; taipgi du proanūkus.

Gruodžio 12 d. kan. V. Zaka
rauskas šv. ML Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje.atlaike ge
dulingas Mišias ir pasakė, pa
mokslą. Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.prie duobės, maldas su
kalbėjo kan- V. Zakarauskas, 
sugiedojom. “Marija, Marija”. 
Į kapines .palydėjo ilgoka virti-

J. KREGŽDĖ .

FLORIDA

Žiloje senovėje Didžiosios Lie- laisvės nešėja. Reformatai sklei- 
tuvos Kunigaikštijos šiaurės, ry/ 
tuose esanti Biržų vietovė buvo 
ištisai milžiniška giria. Ano me
to mastu imant, Biržai buvo toli 
nutolę nuo Lietuvos sostinės 
Vilniaus ir gal dėl to šis kraštas 

: vėliausiai, tik XV a., įėi? į Lie- 
: tu vos istoriją..

XVI a. pradžioje Biržų vieto- 
Kaip gražu būtų iš kunigo pu- vė atiteko Biržų-Dubingių šakos 

sės, jei jis išsirengtų į kelionę kunigaikščiams Radviloms. Jie 
po lietuvių kolonijas ir gyvu žo
džiu paklydusius lietuvius ban- kultūrinti'. Iš iškirstų miškų da- T 4 _ ^*A**~X*1 • • T 1 ‘ w «• -9 _ • 5 • •

nradėS šią vietovę civilizuotoi,

DR. C. K. BOBELIS

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

dytų sugrąžinti į tikrąjį kelią. 
Žinia, iš paklydusių žmonių vis
ko galima tikėtis. Patartina ger
biamam kunigui imtis visj at
sargumo priemonių.

i MEET THE CHALLENGE!
PERKRAUSTYMAI

M O V I N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių a*ctumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1 M2 arba 376-5996

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

rė dirbamus laukus, supirkinė
jo aplinkines žemes ir steigė 
dvarus. Biržus pavertė savo re
zidencija ir rūpinosi miesto aur 
girnų. Su laiku Biržai tapo svar
biu visų Radvilų žemės valdų 
administraciniu centru. 1547 m. 
Biržu vietovei buvo 
kunigaikštystės teisės.

Pagyvėjus Vilniaus 
su Ryga, pro Biržus 
miestus, jungiąs.svarbus preky
binis kebas. Biržuose pradėjo 
veikti garsūs turgai ir miestas 
per tai paūgėjo. Biržai, kaip Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
š autinis pasienis, buvo svarbus 
strategais punktas ir reikėjo 
stiprios tvirtovės valstybės sie
nų gynybai.

XVI a- antrame ketvirtyje 
prasidėjusi Lietuvoje reformaci- 
-a pasireiškė kaip mokyklų stei
gėja, mokslo šviesos ir dvasinės

suteiktos

ryšiams 
ėjo tuos

SOPHIE BARČUS

dė ne tik savo religiją, bet ano 
meto mokslo žinias. Reformaci
ja stengėsi mokyti liaudį skai
tyti ir rašyti jų šnekamąja kal
ba, kad jie būtą raštingi ir pa
jėgtų skaityti šventraštį ir jį su
prast'. Reformatai pirmieji pra
dėjo steigti liaudžiai mokyklas 
ir versti valstiečius mokytis ir

klausyti Dievo žodžio.
Biržų — Dubingių šakos ku

nigaikščiai Radvilos buvo ištiki-- 
mi reformacijos Lietuvoje sklei
dėjai, reformatų Bažnyčios glo
bėjai rėmėjai. Biržuose refor
matų tikėjimą vienas iš pirmųjų . 
pradėjo skleisti jų, valdovas kng. ■ 
Mikalojus Radvila Rudasis (1512 i 
1584), nors jis Biržuose ir negy
veno. 1564 m. pastatė Biržuose 
pirmąją reformatų bažnyčią ir 
prie jos įsteigė pradinę mokyk
lų. Bakalauras Biržuose mini- į 
mas 1584 m. Pradžioje šioje mo- ■ 
kykloje buvo mokoma tik skai
tyti,? rašyti, artitmętikos,’ evan
gelijos ir giesmių.

Kristupas 1 Radvila Perkūnas 
(1547-1603), Vilniaus vaivada, 
pastoviai Biržuose gyvenęs, 1589 
m. pastatė Biržuose pirmąją tvir 
čiausiąją, moderniškiausią viso
je Lietuvoje, bastioninę pilį, o 
piliakalnyje — mūrinę reforma
tų bažnyčią. 1597 m. praplėtė 
pradinę mokyklą- . i ‘

■ Iš jo 1592.-V. I išleisto doku- 7 
mente sužinome, kad jis buvo 
paskyręs metines algas: kuni
gui net 100 lenkiškų zlotų, mo
kytojui — 30 zlotų ir špitolei— 
20 zlotų.

Kaip reformacijos mokslo 
skleidimui, taip ir Biržų mies
to, tvirtovės ir gausių dvarų ad- 
minisravimui bei prekybai bu
vo reikalingas nemažas tarnau
tojų personalas.' Iškilo būtinas 
reikalas turėti aukštesnę mokyk- 
!ą.

(Bus daugiau)
■ ■

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
S AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Mold With A Dual Personality

)

Chicngoa <

Lietuvių i1

Laidotuvių S
Direktorių ] J
Asociacijos 1

AMS U LA NSC
PATARNAVIMAS

TURiMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAN1CA AVĖ. TeL: YArd. 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
Tek: OLympic 2-1003

Aikštės automobiliams pastatyti

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos ii W0PA,

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4.00-430 
vai. popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukuc 
raki.: HEmlock 4-2413

ri59 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

x

0

Many people think of Creait. C! ind Pineapple Mold at
dessert — particularly after a hea lai. Made with either
lemon flavor or lime flavor Jell-0 . Jn, crushed pineapple, 
eream cheese and chopped walau-s, and garnished with 
generous dollops of thawed Birds Eye Cool Whip non-dairy 
whipped topping, the mold provide* a light and lovely finale to 
dinner. Just as mony people fancy it » a salad, and the same 
redpe framed in a bed of lettuce and garnished with mayon- 
naiff is a happy choice to accompany a platter of cold cuts, a 
basket of rolls and your favorite beverage.

Cteam Cheese and Pineapple Mold
1 can (20 oz.) crushed 

pineapple in juice
Z packages (3 oz- each) 

lemon or lime flavor 
gelatin ,

Drain pineapple, reserving juice. Add water to tuice to make 
1-1/2 cupe. Dissolve gelatin in boiling water. Add measured 
liquid and lemon juice. Gradually add 2 cups of the gelatin to 
the cream cheese, blending well. Chill until thickened. Stir in 
walnuts and pour into a 6-cup ring* mold. Chill until set, but 
not firm. Chill remaining gelatin Until thickened. Fold in 
pineapple and spoon into mold. Chill until firm, about 3 hours. 
Unmold. Serve as a dessert with thawed frozen whipped 
topping, or as a salad with mayonnaise, if desired. Makes about 
6 cups or 12 servings.

2
2
2

1/2

cups boiling water 
tablespoons lemon juice 
packages (3 oz. each) 
cream cheese, softened 

cup chopped walnuts

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAIayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 - 113J

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS '
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 874-4411

3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911
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Senasis Karo muziejus

BE KVIKLINĖS POLITIKOS?
i AJ-sip. IH., tapo Naujienų skai

tytoja. Jas jai užsakė duktė Ma
rija ir žentas Brian Boyle, lin
kėdami Naujuose Metuose daug 
šviesių dienų. Dėkojant už tokį 
dovanos parinkimą mylimiau-

Kas kontroliuoja Draugo re-, vvko j Helsinkio konferenciją? 
dakciją? Šių metų gruodžio 17 
d. Nau ienų vedamąjame rašo-, 
ma: “Kun. V. Rimšelis, dabartį-, 
nis vyriausias Draugo redakto
rius, tvirtina, kad apie Draugą! 
rašomas melas.”
Kad ‘Drauge’ frontininkai daug duota rusams Helsinkio konfe- 

skleidi a melo; apie tai nėra nė: renciįo e, tai kaip ji dabar gali 
mažiausios abejonės. Ir to me-1 būti Amerikos delegato ginama 
lo skleidėjas, buvo geriausias 
specelistas “Draugo “redakto
rius b. kv.

Neseniai buvo pasiskelbęs, kad 
išeina į pensiją, bet gruodžio 17 
d. “Drauge” jo vedamasis. Pa
baigai jis ta-p rašo: “Užsklandai. 
Išeidamas pensijon, jaučiausi ma 
žai kam reikalineas ir todėl 
prieš mėnesį laiko liūdnokai at
sisveikinau. Tačiau netrukus pa
aiškėjo, kad ir ten neturiu rei
kiamos ramybės. Pasipylė man 
ir redakcijai laiškai, telefono 
.skambinimai, kad būtinai ir to
liau kalbėčiau skaitytojams”.

■ O kokios pakraipos tie reika
lautojai buvo, ar ne frontinin
kų? Kadangi b. kv. beveik kiek
viename vedamajame, neiškęs
davo neužkabinęs R-LB arba 
Naujienų redaktoriaus, todėl : 
dabar frontininkai pasijuto kad. 
nebeteko paties svarbiausio 
“Drauge” jų reikalų gynėjo ir 
opuzicijos šmeižėjo. Todėl ir pa
sipylė “Draugo” redakcijai laiš
kai ir telefono skambinimai, kad 
b. kv- būtų lesta vėl rašyti “Drau 
ge” vedamuosius.

Iš to paaiškėjo (nors jau se
nai buvo rašoma spaudoje, kad 
“Draugą” yra užvaldė fronti
ninkai), kad vyriausias “Drau
go” redaktorius yra kun. Rim
šelis, bet frontininkų bičiuliai. 
0 kas labiausiai apšmeižė JAV 
prezidentą Fordą, kuomet jis

Kartu buvo apšmeižtas ir Ro
mos šv. Tėvo delegatas, kad 
Lietuvą pardavė už Judo gra
šius, tik nebuvo paaiškinta, kas 
tuos Judo grašius pasiėmė. Jei 
jau okupuota Lietuva buvo par- - W'

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

!
i

Skambinti YA 7-9107

šiam-visame pasaulyje asmeniui, 
prisidedame prie sveikinimų ir 
gerų linkėjimų.

Madrido konferencijoje?
Tiesiog keista, kaip PLB pirm. 

Kamantus ir joi atstovas Rimas 
česonis nerausta iš gėdos ir ne
atsiprašo JAV prezidento už 

• Įžeidimą Helsinkyje. LB dabar 
džiaugiasi, laksto į Washingto- 
ną, kad buktai jų nuopelnas, 
kad JAV gina Okupuotos Lietu
vos reikalus. Ir iš viso neužsi
mena ap:e ALTą ir jos buvusį 
pirm. Dr. K. Bobelį, kad jis pa
laiko glaudžius ryšius su Was- 
hingtonu ir ten duoda visas ins
trukcijas.

Drauge 12-18. pirmam pusla
pyje, apie Rimo Česonio prane
šimą. ’ -

MADRIDE NUSKAMBĖJO 
LIETUVOS VARDAS

K
t/-; ‘ ■J”-

— Edvardas Palaitis, Berwyn, 
Ill., kiekvienaw proga paremia 
Nau’ienų leidimą. Dėkui už an
kstybą prenumeratos pratęsimą, 
gerus linkėjimus ir už $15 auką.

— Dėkui Vincui Rasteniui, 
Amerikos Lietuvių Tarybos Hot 
Springs skyriaus pirmininkui, 
už šventinius sveikinimus ir ge
rus, linkėjimus, taip pat už $10 
auką. 1 j

f

— Jonas Papėliuška, St. Pe- . 
tersburg Beach, Fla., pratęsda
mas prenumeratą, savo sveiki
nimus ir linkėjimus atlydėjo $10 
auka. Dėkui už visa tai ir už

Į nuolatinę paramą. j
Mačys, New Haven, __

ž»m« — Pardavimui
R£AL ESTATE FOR SALI

. Mamai, imi — Pardavimo! 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xE ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. 

j£L VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ' • ; 

22^2 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7-774^

Australijoje. Gal būt

tino, kad ALTas nesirūpina 
okup. Lietuves reikalais, o tik 
aklai remia Washingtono politi
ką.

LB frontininkai Chicagoje ne
sugebėjo nė tinkamos salės pa 
įstatyti kokias turi pasistatę 
lietuviai
ten nėra frontininkų? Užtai jie 
ten dabar lankosi, kad galėtų 
suskaldyti lietuvių visuomenę 
Clyvlende su ALTa negalėjo su
sitarti, o kokio susitarimo jiems 
ten reikėjo. Lai nelenda į sveti
mą daržą vogti agurkų, tai ir 
nereikės jokio susitarimo. Lai 
LB dirba savo švietimo ir kultū
ros darbą, kuriam ji buvo sukur
ta VLIKo ir nesisavina Vasario 
16-os parengimų pinigų, tuomet 
bus ramybė ir nereikės reika
lauti jokio susitarimo, nes visi 
žino, kokia organizacija kuriam 
tikslui yra sukurta. O nesisteng
ti pagal rusų komunistų metodą 1 
steigti bendrą kolchozą.

Koks keistas .sutapimas, nes 
vadovauja ta pati SSR komunis
tų ranka. Ar LB frontininkai

su ALTa ir LB dirbo savo kul-1 
tūrinį darbą. Bet kuomet tarp 
frontininkų priviso iš okupuotos Į 
Lietuvos agentų, kultūros nešė- '■ Conn., prie prenumeratos pridė- 
iu, tai frontininkai pasidarė jo $10 auką. Antanas Andriulio- 
jiems paklusnūs draugai ir pra- nis iš 
dėjo dirbti, okupanto agentų nu- Stasys 
rodytus politinius darbus. Tuo-1 Parko atsiuntė $2. 
met prasidėjo nesutarimai ir LB j siems. 
buvo suskaldyta, o dabar jau i 
prireikė panaikinti ALTą iri . • rarKe, io metų. Keim
VLIKą. nes to reikalavo okupan- j Jieniį rėmimą. Praięsdami pre- juoti. Neaukšta kaina.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

YLSŲJ RCšIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

i

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos.- 
pirkimo sąlygos. Į

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
; Maplewood. Labai tinka giminingoms; 
j šeimoms.

— Dėkui skaitytojams už Nau- • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai Dar

So, Bostono atsiuntė $3, 
Rupertas iš Marąuetts 

Dėkui vi-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Avė.
TeL 927-3559

to atsiustos lakštingalos.' Oku- 
oantas pastebėjęs, kad atsirado 
daug bendradarbiauto  jų ir til
tų statytojų.

Pav., kas surengė sol. Dauno
ro koncertą Jaunimo Centre, ar

nu merą tą, po $5 atsiuntė: Pet
ras Bntžas iš Brighton Parko, ’ 
Jurgis.Bakšas iš Marquette Par-; 
ko, C. Beinoras iš Clearing, S. i 
Staligaitė-Kuchinskienė ir Ka- ! 
zys Būdvytis iš Cicero. Antanas

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

l

ne frontininkai ir jų suklaidinti, j ^atu,1's ’š Detroitu A. Vidutis iš ;
geros valios lietuviai pripildė sa
lę, o pinigus nusinešė okupanto 
agentas, o išgarsinimui buvo 
gera dirva “Draugas”.
B. Gorbulskio pusmetinė vieš
nagė CaĮifornijcje ir Australi
joje, kas ją apmokėjo?

I

St. Petersburg Beach, Fla., ir V. 
Jegelevičius iš Toronto. Dėkui. 
visiems.

2951 West 63rd Street
. TeL 436-7878 arba S39-5568

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

šendien, prieš maždaug dvi 
valandas, Madrido konferencijoj 
Lietuvos ir lietuvių vardas nus
kambėjo kaip gal labai seniai 
tarptautinėje konferencijoje. Aš 
čia pacituosiu tik tas vietas iš 
kalbos, kurią pasakė Amerikos 
deligacijos vienas iš vicepirmi
ninkų Warren Zimmerman, per 
žiūrint aštuntąjį principą, Hel
sinkio Baigiamojo akto, princi
pą, liečia ir apsisprendimo klau
simą.

Gal vyriausias “Draugo’’ RE
DAKTORIUS kun. V. Rimšelis, 
red. b. kv. ir Rimas Česonis galė
tų duoti atsakymą, ką tas Ame
rikos delegatas Warren Zimmer-
man gina? Ir kaip jis gali ginti’ nėra pakibę ant to paties Krem- 
tai, ko jau nebėra kai Amerikos liaus malūno sparnų? Per 10 
prez, Fo'rdas Helsinkio konferenj metų pakol frontininkai nebuvo 
cij oje'Lietuvą pardavė? {užvaldė LB, tai nebuvo barnių

Bet LB'Ązadovaujama fronti-1 - ____________
ninku, mc®a reklamuotis ALTo 
ir VLIKb atliktais darbais. Nau- 

k

jienos iiįjų redaktorius M. Gu
delis Gypė Helsinkio konferen
ciją ir plačiai aprašė, kad oku
puotos Lietuvos Amerika nepar
davė ir, kad dabar rusai bus pri
remti prie sienos. Bet b. kv. tvir

— Ponia Stanislova Pedla,

I

i anksto

LAIMINGU NAUJU METU

į

MAISTAS Ii EUROFŪS SANDS

LINKIME L.B. APYLINKĖS NARIAMS IR VISIEMS 
BRIGHTON PARKO LIETUVIAMS.

■<«< xc< x«< k«s

Hcrametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

, American Trave! Service Bureau
9727 S. Western Avfe., Chicago, lik 6064?

Telef. 312 238-9787
• Ncmokianas petanuvlmas užsukant lėktuvu, traukiniu, laivu kelit. 

du (cruises), viešbučių j automobilių noomavimo rezervndiaa; Parduoda 
lie kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus teartus 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir taiki nTna tutor 
oacijas vįsais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik eisią rezervuoti vietai 
ž anksto — prieS 45 - 60 dienu.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MAKUA xVOREIKENa 

$
2603 WM St, ChlcAęe, LL \ Tti, WA

X

(R) Lietuvių Bendruomenės Brighton 
Parko Apylinkės Valdyba

K

•1

— Hamiltono Lietuvių Pensi- j 
ninku Klubas paskelbė novelės ; 
konkursą.’ Buvo gauta septyni 
kūrinėliai. Įvertinamo komisija,} 
susidedanti iš K. Milerio, A. Min' 
gėlos ir P.Enskaičio, atydžiai - 
peržiūrėjo gautus kūrinėlius ir 
nusprendė paskirti tris premi- •

We’l! help you moke the right move.

NSGHBORMOOD
REALTY G.7OUP

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenus 

Tel. 776-8505
b4
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ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA

sveikiname visus Naujienų skaitytojus, 
rėmėjus ir bendradarbius, linkėdami

LAIMINGŲ 1981 METŲ.
Naujienų direktorius

VYTAUTAS GALSKIS 
ir žmona ANNE

Cosmos .Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2561 W. Wth St, Chicago, CL $062$, — let WA B-2717
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TURIME DIDELI IŠPARDAVIMA
Dėmesio — nuo 10 iki 50% nuolaidos!

Importuoto kristalo išdirbiniy, aukso ir gintaro papuošaly. Lladrį — 
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožiniu. Importuoto 

pewter ir dar daugiau graziy dovanų įvairioms progoms.
Taip pat ir paveikslų.

Maloniai jums patarnaus DALĖ ir ROMAS DAUKŠAI, sav.

AVALON GALERIJOS
"The Ultimate in Collecting and Gift Giving”

4243 ARCHER Ave. (tarp Sacramento ir Whipple), 
Chicago, Illinois

Atdara pinnad. ir ketvirt huo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro;
antrad., trečiad., penktad. ir šeštad: nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Sekmadienį — nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. popiet

Tel. 247-6969 '

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

jas. šios premijos teko: Rūtai nuomoti 2r apdrausti savo nuo- 
Kleyai Vidžiūnienei už novelę Chicagoje ar fct kur
“Prieš saulėlydi”, Vladei Buė- Amerikoje, prašome skambinti 

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MUS 

I ir turime kompiuterį. 
iVirš 500-tai namų pasirinkimai

bas Florine užprašė mišias už: BUDRAITIS REALTY.CO. 
tragiškai žuvusius lėktuvo ka-' 6600 S. Pulaski Read
tastrofoje klubo narius — Petrą ; — ej. 767-0600
Lepešką ir Petrą Vaišvilą. Jas , ______ .
atlaikė kun. A. Senkus. i

i
— Marijampoliečių klubo vai-.

dyba sveikina visus klubo na-1 —x,nir—
rius, marijampoliečius ir visus RECEPTIONIST/TYPiS 1. 
geros valios brolius ir seses lie- GENERAL OFFICE DUTIES. FULL 
tuvius-lietuves- Linkim visiems 
laimingų ir vieningų 1981 Nau
jų metų. Klubo valdyba

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraus*:.
ARVYDAS KIELA, 434-9655

kienei už “Močiutės tiltelis” ir 
Andriui Mironui — Norirnui 
už “Rankraštis”. Po termine 
pavėluotai, dar buvo gauta skel- ■ 
btina novelė Valentinos Ūselie-J 
nės.

LAIŠKAS NAUJIENŲ!
REDAKCIJAI ’

I

Naujienų laikraštyje gruo
džio mėn. 19 d. paskaičiau 
straipsnį “Drąsūs pareiškimai 
apramino atvykusius triukšma
darius — Dr. Bobelio, VLIKb 
pirmininkei, Toronte pranešimas 
VLIKo seimui, skaitytas š. m. I 
gruodžio 13 d. Toronte, Kana
doje". Pastelėjau visas PLB — 
Frontininkų klaidas ir nenorą 
susitarti su VLIKu; be to, pa
aiškėjo frontininkų — PLB no
ras panaikinti VLIKą ir ALTą. 
Paaiškėjo dar svarbus veiks
nys, kad ponų Kamanto ir Gc- 
čio dukterys buvo komunistinio 
okupanto vaišinamos mūsų pa
vergtoje tėvynėje, švęsdamos 
kartu su okupantu 40 metų Lie
tuvos pavergimo šventę. . | Viename Urugvajaus teisme į

Dėl tos priežasties (t.y. viskas, kaltinamųjų suolą turėjo atsi-l 
kas čia pasakyta) padaviau pa- sėsti kalėjimo viršininkas, jo pa
reiškimą išstoti iš Waukegano dėjėjas ir policininkas. Jie buvo 

;PLBendruomenės, nes joje bū!i pakaltinti tuo, kad sodindavo 
Lietuvos kariuomenės savano- nors jiems nusikaltusius ka-

■ • linius ant skruzdėlyno.

HrLP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

TIME. MUST SPEAK ENGLISH 
SMALL OFFICE — INDUSTRIAL 
SALES. PLEASANT PHONE VOICE 

AND GOOD TYPING SKILLS 
REQUIRED.

EXPERIENCE PREFERRED, 
BUT NOT ESSENTIAL.

SALARY PLUS BENEFITS.
CALL DON HAMON

523-1747

JOHN GIBAITIS
Advokatu įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

MARQUETTE PARKE išnuo
mojamas 4 kamb. butas 1-me 
aukšte. Skambinti 471-9366

MARQUETTE PARKE išnuo
mojami du kambariai. Galima 
imti vieną arba abu. Naujai iš- 
dckoruoli. Tel. 434-6127

Trys niekšai

DAŽYMAS IR R E MOD E- v 
LiAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu, 
Iš lauko įr vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Taiman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė#
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
TeL REpubllc 7-1HI

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

<259 S. Ateplawood. Ttl. 254-745$ 
Taip pat dcroml vertimai, giminiu 
Iškvietimai, piJdomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolit, Agent p 
J7C8'/j W. 9£th St. 
Ev»rg. Perk, III. 
40642, - 424-1654 L

į SW fay

«w«*«

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tot 

arba pagal susitarimą, 
felefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryte 
iki fl vai. vak. SeJtadienj nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tte. 776-5162 arba 776-5161
2643 West 63rd Street

Chicago, UI- 60621

*

riui-kūrėjūi negarbė — netinka.
I Feliksas Kairys |
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