
Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Thursday, November 12, 1981vol. lxvih Price 25c

Library už Congress Gr. 
Periodical Otvision s 
Wsfhlngton^-p. C. Ž054Cį 

t- ___į-y J gi co

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

VARŠUVOS VALDŽION ĮEIS UNIJU ATSTOVAI
* 1 ' - - - * ■' • ' * - Sfe .

i DR. KAZIO BOBELIO PRANEŠIMAS
i r ATIKO SEIMUI -

naikintas ir įtrauktas į baigminių 
Išvadų dokumentą.

Madrido konferencija, turėju
si baigtis vasario-kovo mėnesiais 
4981 pi., dar tebevyksta ir 
šiandien.

i

. i(Tęsinys) > -.;

„ M. Tarptautinis Lietuvos ’ .
< ’ Interesų atstovavimas '

Turėjome keletą pasitarimų’ 
JAV užsienio: reikalų; ministeri-' - ---------
joje ir su .JAV Kongreso fiariajs, I Niekas is konferencijos daly- 
Būdamas • Argentinoj ė turėjau • 
porą pasimatymu šu Argentinon 
valdžios ir-kariuomenės p;rČi- 
gūnais,■ o taip pat su La Prensa 
ir Telam ■ agentūros redakto 
riais. Jie padarė. Lietuvai nau
dingus- pareiškimus — Argenti
nos spaudoje, -kurie buvo pami-: 
ąėM-tr- mūsų- spaudoje. - ’ ■ ■ 1
- Europoje P; A; -Venckūs’ atsto

• vau j a VLIKą santykiuose su Eu
ropos parlamentu-. -- ■- :

- - VLIKas ūkty viar -Įsi jųhgęs < | 
Helsinkio . konferencijos nutari-

. mųi-išnaudojimą Lietuvos’ bylos 
naudai, supažindino; Vakarų ir 
neūfralių Eurdpos valstybių vy- 

' - riąusybes ,sju Sovietą'Sąjuffgos'
Vykdo#nt^į^ų% principų. Jaužy- 
mėis1 . PahąRij ą valstybėse ir 

. šiais klausimais, pa SarŽ. visą eilę
pareiškimų.. • z 1'1• ii J. -

- r ’ - r * k J ' ’ . '' ‘ - r

;Kaip jūs.'žinote, 1986'meti) 
rudenį Ė.ŠJK. konferencijai bu
vo paruoštas išsafnuš memoran
dumas bendraijst£S:B>i^lpmatinė 
Tarnybai VLJKbldri&^šrc^.a fizi 
niai 'daIyVavo;Mądridė' ft? ten atr 

’ tinkamai -^asfreiš^^*;^ vi/ ..
’-PabaRijįj vaišt^’b^ijokuparija 

ir;~kįnaste :vykstantis} -p'^sekipji- 
maš ĮruvĮi ^^dridfe?inmikiSs’ fiel

T98i- Įhr rli^piūcio jie-
ną-;-'-ytlKĄs;---įtefkę ;pąrt»kim^ 
JĄV Ę-S? ir xK. 'konnsĮjąį- fapie 
Li'eTuy-pje, vykstantį;. religĮnį -ii 
tauti.^';p^ipfiesihjij^,;knrisrbu- 
yo atspausdin'lžs'Kdmisijos kny
ga tėj ei; —-Volume TKV^ sĄugUst 
5th, 1981 —I' Violėtionsi- of Hel
sinki Principles in Lithuania — 
Religidus and National-.Dissent.

VLIKo atstovai dalyvavo E.S. 
ir K. komisijos įvairiuose irifor 
mariniuose pasitarimuose ir ap
klausinėjimuose Washingtorie ir 
komisija nuolatiniai Eltos biuro 
buvo informuojama apie įvykius 
okupuotoje Lietuvoje. Komisi
ja dažnai naudojasi Eltos biu
leteniu.

1981 m. spalio mėn. 22 dieną 
VLIKas įteikė papilddmą me
morandumą Madrido E.S. ir K. 
konferencijos 27 valstybių vy
riausybėms ir vėl pakartojo Lie
tuvos’ nenormalią padėtį, ten 
vykstant’ genocidą, persekioji
mą asmenų, kurie’ seka Helsin
kio akta vykdymą ir t.r., prašant 
panaikinti Ribbentropo-Mololovo 
pakto pasekmes ir kad nelegalus 
(Helsinkio IV principą daužan
tis) Sovietų Sąjungas aklasr už
imant laisvos Lietuvds valstybės 
teritoriją, būtų pasmerktas, pa-

vių negalvojo, išskyrus gal So
vietų Sąjungą, kad per 22 sa
vaites nebus galima susitarti dėl 
tų principų vykdymo, kurie jau 
1975 metais buvo visų’ priimti 
ir pasirašyti.

Vakarų ir neutraliųjų vaistys 
bių stipri laikyseną, reikalau
janti. vykdyti Helsinkyje sutar
tus principus, Sovietų Sąjungą- 
pastatė prieš didelę dilemą. .

Tebevykstanti Madrido konfe 
rencija buvo pertraukta keletą 
Kartų,. paskutinį kartą ji buve 
nutraukta 1981 m. liepos 27 d 

■be rezultatų — hepajėgiast kon
ferencijos dalyviams paruošti 
bendro baigminio dokumento, ‘ j 

,: Konferen6ija~vėI prasidėjo spa 
iio mėn. 27 dieną ir,, jau pirmą 
dieną anglų . atstovas,, kalbėda
mas Vakarų bloko vardu, metė 

; visą eilę kaltinimų Sovietų Są 
jungai, ypatingai stipriai iškel- 

'damasm^ąziją į Afganiąįaną i: 
ten v^stągt^ p£ieš Sovi’y 
siprieSpfim> ^j^anistan 
girną' įuo šoyięti^^terOrjy iriT'

Man,tekusiais- dalyvauti 
Belg^^OTj^^^idp^^nfeftn

■'.ą KALENDORfiLIS
Lapkričio |2: Austomas, Bud

ri, Radinė, šaumantas, Peplė.

Salriė teka 6:36, leidžiasi 4:35.
©lis atalttU,

Tigrė labai pyksta, kai prie jos priartėja fotografe ir neri nutraukti penimus josios vaikus.

KETVIRTADIENIO RYTE "KOLUM
BIJA” PAKILS I ERDVE

ABU ASTRONAUTAI, PASIRUOŠĘ PAKILTI 16.0 MYLIŲ • 
AUKOTUM ON, ATSKRIDO Į CAPE CANAVERAL

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Astronautai Joe H. Engle ir 
Rictmd" Wuly antradienį atskris 

įj^fjča'ipe.'Gan'averal, kad galėtų 
iipinūrėti erdvėlaivį, pasitarti su

KUBIETIS NETAPO •
MIAMI MERU • '

bloką' politūros; įįįs«.eitimas — 
konkrečiai ^ęikąlatr^ntis. jiąms 
pžzS’dčI'ų susą tarimų ^edymo. .

Kuomet Belgrade žmogaus ii. 
tautų „teisiu'-klausimai buvo pa- 
besti ^rabjšgom^.ir labai a tsar 
gįaiį .Madride jau1 visi tie patys 
klausimai "statomi aiškioje, kal
tinamoje formoje, reikalaujant 
jų vykdymo. Visa šita vakarie
čių laikysena yra rezultatas ^TAV 

. vyriausybės užimtos politinės 
linijo's, nes Europos valstybės,.

(Nukelta į penktą puslapy

ŽYDAI NESUTARIA
DĖL SAUDI ARABIJOS

TEL AVIVAS, Izraelis. — 
Premjeras Beginąs ir visa eilė 
jo patarėjų yra įsitikinę, kad 
Saudi Arabija visai neplanuoja 
apsaugoti Persų įlankos laivi 
vandens kelių, bet rūpinasi tik
tai savais dalykais. Beginąs už 
sienio žydams “įrodinėja”, kad 
Saudi Arabija nori pasmaugti 
Izraelį, todėl ir išsiderėjo iš 
Amerikos tiek daug įvairiu 
ginklų. Ką Saudi Arabijos ^adai 
darys, tai šiandien galima tikta 
spėlioti. Bet gal jis turi geresniu 
informacijų ir ginkluojasi Persų 
įlankoš laivų plaukiojimui ap 
saugoti:

Tuo tarpu George Anne Ga 
yer tvirtina, kad ne tik Egiptas, 
bet ir Amerika bei kitos Persų 
įlankos valstybės stengiasi pa 
stoti kelią į Persijos įlanką. 

! Egiptas, Sudanas- ir kites vals
tybės ginasi nuo Sovietų pastan
gų įsistiprinti Persijos įlankoje.

atsakingais pareigūnais ir gerai 
išsimi'egoti prieš pakilimą Į erd
vę ir skriejimą.

■Astronautai Jc'hn W. Young 
ir Robert L. Crippen dvi dienas 
skriejo erdvėje, o vėliau labai 
vykusiai nusileido Mojave dy
kumoje, Kalifornijoje. Ten yra 
Edwards bazė, turintį lėktu- 
varps nusileisti ir pakilti 12 my
lių įsibėgimo lauką. Buvo ma
nyta, kad sunkiai “Kolumbijai” 
toks takas gali būti būtinai rei
kalingas, bet vėliau paaiškėjo’, 
kai^'KoiumbiJa” ir be jo būtų 
galėjusi laimingai nusileisti. Ast
ronautai nusileido, sustojo prie 
publikos ,išlipo ir erdvėlaivį 
žiūrėjo.

Astronautai bus erdvėje 
penkias dienas

Astronautai Engle ir Truly 
yra pasiruošę praleisti erdvėje 
lenkias dienas, o vėliau nusileis 
oje pačioje Edwards 
kur nusileido’ pirmieji 
□autai.

Ketvirtadienio rylą, 3 
lą, abu astronautai, bus 
t pačią “Kolumbijos

— Cook apskrities Bliu Cross 
sveikatos apdraudos bendrovė 
prašo leidinio ir vėl pakelti 
mokės tį.

KOMUNISTU POLITINIS BIURAS 
SUTIKO ĮLEISTI SOLIDARIEČIUS

JARUZELSKIS PRANEŠĖ, KAD JO VYRIAUSYBĖ PRAŠYS 
PRIIMTI LENKIJĄ Į TARPT. MONETARINĮ FONDĄ

VARŠUVA,- Lenkija. — Tre
čiadienio rytą premjeras Vaitie
kus Jaruzelskis pranešė, kad 
Lenkijos komunistų partijos po
litinis biuras, posėdžiavęs antra
dienio naktį, nutarė sudaryti 
naują koalicinę vyriausybę, ku
rion būtų priimti SolidarumJ 
unijos atstovai.

KASMET PRIAUGA
78 MILIJONAI

NEW YORK, N.Y. — Jungti
nių Tautų apskaičiavimai rodo, 
kad kiekvienais- metais žemėje 
gyventojai padidėja 78 milijo
nais žmonių, ą

Žemės gyventojų skaičius grei-.
lai didėja, bet maistas neauga j Politiniam biurui pasiūlymą 
taip sparčiai, kaip žmonės. Tuo priimti Valensos vadovaujamos 
tarpu daugeliui valstybių labai unijos atstovus i Lenkijos vy- 
reikia maisto. 1979 metais 127 1 riausybę padarė pats gen. Jaru- 

j valstybėms teko pirkti javus 
t kitc’se valstybėse, o javus gale

zelskis, komunistų partijos pir
mininkas ir vyriausybės prem- 

j jo pardavinėti tiktai 24 valsty- j jeras. Tuo’ tarpu dar nežini?, 
bės. Sovietų Sąjunga, kuri anks
čiau išmaitindavo visą Europą, 
dabar neturi pakankamai javų 
saviems gyventojams. Sovietų
Sąjunga praeitais metais turėjo į jono narių, bus Įjungta į vyriau- 
labai’blogą orą ir dar blcgesni 
derlių., šįmet— tasjpąts. Rusų 
pirklių delegacija labai paten-

kaip Jaruzelskio pasiūlymas bu
vo sutiktas, bet oficialus prane
šimas sako, kad Solidarumo 
unija ,turinti pusdešimto mili-

sybę, jeigu ji prisilaikys “socia
listinių principų’’. Plačiau apie 
šitą reikalų pranešimas nieko 
neaiškin?MIAMI, Fla. — Miami apylin- kinta,.kad gali nusipirkti Ame- 

kėje gyvena daug i\ ' a. .

Įkalbančių .žmonių, bet paskuti-' 
’ niu metu, kai Castro pagrobė 
į Kubos valdžią, kubiečių skai
čius Miami mieste vis didėjo. lyS 

i i Floridoje gimęs puertorikietis-
Mauriee Ferre jąu ketiiri^ler- 
minus buvo Miami meras. Jis 
sutiko kandidatuoti ir penktam 
terminui. Be jo, 47 metų kubie
tis Manolo Rebo'so taip pat pa
noro būti Miami meru. Jis labai 
gerai suorganizavo rinkiminę 

; kampaniją. , Reboso mokėjo su 
visais gerai sugyventi, buvo ne
blogas bačkinis kalbėtojas, bet 
paskutinėmis dviem savaitėmis 
Miami gyventojų tarpe lyg ir’

' pradėta bijoti, kad kubietis tap
tų Miami meru. Praeito antra
dienio rinkimų rezultatai - paro
do, kad Maurice Ferre gavo 56 
nuoš, bžlsų, kai tuo tarpu Re
boso surinko tiktai 14% paduo-

• tu balsu.• 4. I

ispaniškai ~rikos sandėliuose esančius ja 
vus. Jie perka duoninius javus, 
pašarinius kukurūzus.

Jaruzelskis taip pat pridėjo, 
kad penktalienį jis pats susitik
siąs su Lešek Valensos vado
vaujamos Solidarumo un i j o s 
atstovais ir aptars planus ir bū
dus, kaip tas bendradarbiavi
mas bus vykdomas.

W. STOESSEL NUVYKO 
RAMINTI TAIVANO

TAIPEI, Taivanas. — Valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas 
Walter Stoessėl nuskrido j Ta:-, 
vaną dviejų dienų pasitarimams. 
Prez. Reaganas rinkiminės kam
panijos metu buvo . pažadėjęs 
parduoti modernių ginklų Tai- 
vane įsistiprinusiai tautinės Ki
nijos vyriausybei, bet iki šio me- ’ 
to tų ginklų dar nepardavė. Ta
čiau prižadas lieka prižadu, Tai- 
vano vyriausybė sutinka už mo
dernius lėktuvus mokėti. |

Tuo tarpu Kinijos vyriausybė 
labai griežtai pasipriešino gink
lų pardavimui, nes Pekino vy
riausybė nesirengia pulti Taiva- 
no ir ji net pasiūlė Taivaniu 
atsiųsti savo atstovą į aukščiau
siąją tarybą; bet Taivane esan-i 
tieji atstovai j Pekiną neva-’ 
žiucjs

Sekreroriaus pavaduotojui nu- į 
vykus j Taivaną, Pekino radijas ’ 
pranešė, kad JAV santykiai su 

Į Kinija gerokai atšals, jei prez 
bazėja, I Beaganas parduo’s ginklus Tai- 
astro ,vanu’- Walter Stoessel yra ga

bus diplomatas, bet jam bus la-Į 
bai lunku išpręsti šią problemą.'

ap-

valan- 
iškelti 

viršūnę.
lie patikrins visas duris ir susi
siekimo reikmenis, kad galėtų 
jais pasinaudoti. Jie pajudės 
*:30 vai. ryto Čikagos laiku. Tuo 
pačiu momentu bus užkurti de
talų pečiai ir nukirsti visi sraig
tai, kuriais buvo pritvirtinta 
stačia “Kolumbija”.

Trečiadienį o’ras pasitaikė la
bai gražus. Paryčiu truputį pa- 
ijo, bet vėliau saulė išvaikė vi- 

.;us debesis. Oro spėjikai tvirti
no, kad ketvirtadienio rytas bus 
idealus kilti į padanges.

;i ATSIRADO PRIEŠ 100 METŲ
- “DINGĘS” PAUKŠTIS

WASHINGTON, D.C — Gam
tininkai tvirtina, kad Naujos 
Gvinėjps lietinguose miškuose 
su rado"’paukštį, kurį skaitė Min- 
gusfe- prieš 100 metų.

Paukščiai turėjo labari gra
žius, kuodus, prasidėjusius galvc's 
viršųnėj ir, tarytum ilga skara, 

i beVėft pasiekdavo liemenį. B? 
to, paukščiai statydavo labai 

’gražius ’iždus.
Šįmet keli mokslipinkai Nau

jojoje j Gvinėjoje surado kelias 
tų paukščių poras, jas nufoto
grafavo ir paskutiniame “Na 
tional Geographic Society’’ lei
dinyje juos aprašė. Jie džiau
giasi, kad paukštis — Bower
bird — dar nedingęs.

Viši žino, kai 
yra legali ir 

visoje Lenki 
priimi i ir ka 
sudaro tiktai

i

uz-

SAUDI ARABIJA KRI
TIKUOJA OMANĄ

RIJADAS. — S. Arabijos 
sienio reikalų ministras aštriai
kritikuoja Omaną už tai, kad 
jis nutarė prisidėti prie Amerr 

J kos, Egipto ir Somalio vedamų
• j manevrų Egipte.

Saudi Arabija. primena, kad 
j yra sudaryta šešių valstybių 
I Persijos Įlankos Saugumo tary 
į ba, kuri turi tartis ir rūpintis 
visais saugumo reikalais. Qina- 
nas turėjęs informuoti kokios 
rūšies manevrai ten bus daro-

(Pirmadienį Jaruzelskis mi 
nėjo, kad Solidarumo unija turi 
pusdevinto milijono narių, tuo 
tarpu dabar kalba apie pusde
šimto milijono Solidarumo unr 
jos narių skaičių. 
Solidarumo unija 
pati didžiausioji 
joje, šion unijon 
munislai, bet jie 
asą jūroje.)

< Premjeras Jaruzelskis taip pat 
paskelbė, kad tame pačiame po
sėdyje nutarta prašyti Pasauli') 
Banką ir Tarptautini Monetari
nį F'ondą duoti Lenkijai did sn? 
paskolą šių d’enų sunkumam-) 
nugalėti.

Niekam ne paslaptis, kad 
Lenkija turi didelių ekonominių 
sunkumų ir kad be didesnės pa
skolos ji nepajėgs išsiversti. Jj 
norėtų, kad paminėtos įstaigos 
luotų paskola mažais n nešim*

f LIBANE VĖL PRASI- 
’ DĖJO KOVOS

BEIRUTAS. — Libano pales
tiniečiai ir su Izraeliu bendra- 
da?ia!Jian v bUV°-SU,arę mL Ornan^’sidiko'leisti* Vakarų 

strategams patikrinti turimus 
ginklus ir jų pajėgumą.

Persijos Įlankos Saugumo ta
rybos nariai prižadėjo nesijung- 
ti su kitomis grupėmis, bet, ma
tyt, savo pažadą sulaužė.

paliaubas, bet palestiniečiai su
laužė duotą žodį. Antradienį su 
Izraeliu dirbantieji libaniečiai, 
besigindami paleido artilerijos 
šūvius prieš palestiniečius. Pra
sidėjus kovai vienoj srity, arti
lerijos ugnis prasidėjo ir kituo
se rajonuose.

Izraelio karo ministeris Ariel 
šaron pareiškė, kad Izraelio 
ginkluotos pajėgos įsikiš į Liba
no kovas, jei jo’s seaprims ir už- 
sienio valstybių ministerial ne- ( 
galės laisvai susirinkti ir vešu ro jėgos bandys suvaldyti pales-

I — Chicagos policijos viršinin- 
kas pareiškė, kad skelbs vardus 
ne tik sulaikytų prostitučių, bei 
ir su jomis kartu suimtų vyrų.

BUS PROGA PASKRIETI 
“KOLUMBIJA'

CAPE CANAVERAL, Fla.— 
Amerikos erdvių administracija, 
turėdama galvoje didelius biu
džeto apkarpymus, rengiasi pa
siūlyti mėgėjams pasidairyti 
kaip atrodo erdvė, kilos planetos 
ir Paukščių takas.

Dabartiniu melu “K Jlumbija" 
pakelia 65,000 svarų, kai lei 
džiasi penkių dienų skriejimui. 
Specialistai apskaičiavo, kad 
“Kolumbija” pakildama viena- 
valandai, gali iškelti mėgėjus pa
sidairyti erdvėje už į.50:). Tai 
būtų nedidelė suma. Kas norės 
toliau paskrieli, tai turės dau- j komunistų parti jos sekreter 
giau mokė i. Didesnės kelionės 
galės kainuoti iki $3,0(t0.

šitas dalykas dar nepraktiš 
kas ir dar nėra apdraustas. Bet bilijonus dolerių.

kompiuterių pa Bankas neduos jokios paskolos,

Pasaulio Bankas yra davęs di 
deles paskolas įvairiems 
bėms, bet dažnai L s 
stato gana griežtas sa y<.
žinia, 
linos.
bus Solidarumo unijos 
į panašią paskolą.

Iki šio meto buvo 
apie <8 ar 10 bilijcr.ų 
skolą užsieniams, kuria:

ar tos sąlygos bus priim- 
Taip pat nežinia, kekia 

pažiūra

kalbėta 
dolerių 
padarė

Edv. Gierekas. šiandien paskėlė 
tas oficialus pranešimas sako, 
kad Lenkija skolinga u si.niams 

Pasaulio
mokslininkai
galba, susidėję su biznieriai?, 
gali prieiti prie pelną nešančių 
kombinacijų.

jeigu nežinos tiksliai, 
kam Lenkija yra sko

kick ir

— Vėjas neša iš Japonijos pa
kilusį balio'ną į Ameriką. Jis 
skrenda 13,000 pėdų aukštumoj.
Ketvirtadienį jis pasieks San I pasitarimų taikai pasiekti, ša- tiniečius, jeigu jie nesilaikys 
Frtuaisoo. - ronas priminė, kad Izraelio ka sutartų paliaubų.ronas priminė, kad Izraelio ka sutartų paliaubų.

— Chicagos policijos vadovy
bė leido unijds nariams pasira 
Syti kontraktų su atstovais, išsi 
derėjusiais didesnes algas.

— Pasaulinėse šachmatų var
žybose Italijoje Karpovas lai 
mėjo 5 partijas, o Korčncjus 
— tik 2. čempionu pripažįsta
mas kas laimi 6 partijas.

t .



(Tęsinys)

sek-

I

būk- 
tarp

darbo jėgos trukumus, šioji 
problema dar labiau susikom
plikuos, kai naujoji darbo jė
ga bus daugiausia uerusiš-

KOSTA8 BURBA

DERYBOS SU SOVIETAIS

25. Juo aukštesnio laipsnio So
vietų pareigttnas, juo sunkiau 
ir prasiveržti pro jo savisau
ga ’ riub ;r n o atsargesnė jo 
į r: užs’cniečių atžvilgiu 
Pr.č aukščiausio “čmo” parei- 
gūna; gali sau leisti laisvai san
tykiauti su užsieniečiais ir net 
uor p?, kv'esti į sla o butą, nes 

j’e ^’ri p kariką pasitikėjimą- 
p dijo^- i-* KGR. žemesnieji* 
<;aoar?rč kai” to sau negali leisti,, 
be to jų butas ir gyvenimo ap- 
i-ka būtų per skurdi parodyt 
užsieniečiui. Būnant JAV labc- 
ratorijc’e, Sovietų pavieniai ats-į 
tovai negalėdavo pasinaudoti! 
mūsiškių kvietimu aplankyti pri 
vačius būtus arba turėdavo gauti 
savo delegacijos vadovo sutiki
mą, kurio jie dažniausiai net 
vengdavo prasyti, nežiūrint di
delio noro ir smalsumo arčiau

kvietimu į savo butą.
27. Reikšdami savo draugišku

mų amenkieciams, kai kurie So 
vietų bendradarbiai institute kū 
davo mums dovanas: jų taip bran 
ginamus medalionus, atlapinius 
ženkliukus, knygas, tautodailės 
išdirbinius ir tokias keisteny
bes, kaip aprūdijusią pasagą 
(laimės linkėjimas) arba džio 

| vintą žuvį. Tų dovanų įvertini- 
į mas ir supratimas paaiškėja, ži
nant sovietinį gyvenimą, jų pa
pročius ir jų skurdžią apLnką. 
Apsikeitimas dovanomis yra se- 
nas Rusijos paprotys. Sovietai. 

, kaip vaikai, laukia iš vakariečių 
dovanų. Apsukresnieji vadovai 
tiesiog reikalauja arba užsako 
tam tikras dovanas.

Mūsiškiai, žinoma, neatsilikda
vo su dovanomis ir gausiai dali
no, sovietų dideliam džiaugsmui, 
kramtomą gumą, “rock and roll" 

pažinti mūsiškių privatų gyve- plokšteles, kakuiiatorius, įran-
nima- į kius ir rankiniu šviestuvų (bats

26. Nežiūrint Sovietų rėžimo, rėjų) lernputesjr pan. Paslarų- 
žmonių suvaržymu, mums teko 
ne kartą patirti nuoširdžius, 
draugiškus ir Sovietų aplinkoje 
nepaprastai prums malonius pra 
suveržimus mūsiškiu atžvilgiu. 
Tte prasiveržimai būdavo daž- 
piausiar susitikimuose “vienas dymai ėjo dieną ir naktį ištisai 
ant vieno” darbo arba triukšmin
go pobūvio metu ir net iš visai 
svetimu praeivių parke.
Tuo metu lyg atsiverdavo so
vietinio žmogaus vidaus vartai ir 
apsireikšdavo “dušą celovek”, 
jo t;kroj siela. Gėris, laisvės 
troškimas ir tikėjimas nėra re- 

‘žimo sunaikinai Sovietų žmonė 
jie guli prislopinti arti pa- 

"Vtršraus. gatavi prasiveržti tinka 
ma prooa. Manau, kad čia slypi 
vakariečių geriausias 

-ninkas ir stipriausias 
prieš Sovietų rėžimą.

Tuos prasiveržimus 
tebėjom labiausiai paprastų dar
bininkų ir instituto žemesniųjų 
tarnauto i ų tarpe. Tai pasireikš
davo pokalbiuose, mums bruka
mų dovanų pavidale ir slaptu

jų trūksta Sovietų imperijoje 
Tai teko pastebėti kai ši jų mo
kslininkai ir inžinieriai buvo 
gegužės mėn. atvažiavę į mūsų 
laborlatoriją, magneto pirmie 
šiems bandymams stebėti. Ban

sąjungi- 
ginklah

mes pas-

niekas . Sovietų delegatu nepri- 
žiūrė'o. Tik vėliau rr.es patyrėm, 
kad iš visų rankinių šviestuvų 
buvo išsukinėtos lenputės. Ta: 
labai nustebino mūsiškius, juc 
labiau, kad svečiai būtų buvę 
gausiau apdovanoti lemputėmis, 
jei jie tik būtų apie tai užsimi
nę. Pagal susitarimą sovietai, 
atvykę į JAV, gaudavo visą išlai
kymą veltui, Įskaitant pirmaei
lius viešbučius ir dar 15 dolerių ' 
į dieną kišenpinigių. Mes, nuvy Į 
kę į Maskvą, gyvenom skurdžia- | 
me viešbutyje ir gaudavom tik: 
IŪ rublių į dieną ir tuos pačius į 
buvo nelengva išleisti dėl pre
kių ir laiko stokos.

28. Derybos su Sovietais yra, 
nepaprastai apsunkintos kalbų 
skirtumu ir tuo, kad beveik nie-

kas iš amerikiečių nemoka rusų 
kalbos. Iš 20 sovietinių atstovui 
gal tik vienas ar du, dažniausiai ‘ 
vyresnioao amžiaus, nemoka ang
lų kalbos. Dažniausiai užsienie
čiams parūpina savo vertėjus, 
kartu ir vadovus, nuo kurių ma
lonės tenka priklausyti. Turėti 
savo patikimą gerą vertėją yra 
būtina, vykstant i Maskva. Gera* 
vėrėj as privalo gerai mokėti ne 
tik abi kalbas, bet ir derybų sri
ties terminologiją, būti greitas ir 
skalbus. Tai reikalavimai ir ta- 
entas retai aptinkami viename 
asmenyje. Vienas iš sovietų ver
tėjų institute turėjo visas gero 
vertė'o savybes, bet jis man skun 
dėsi, kad jo niekad neima į An
gliją arba JAV. Man bė jo paaiš
kinimų buvo aišku kodėl: jis yra 
žvdas- Pasitarimu metu sovietu 
vertėjas verčia užsieniečiams 
tik Teriogfnius į juos kreipimu- 
5rus ir jų atsakymus. Jis never
čia sovietų tarpusavio kalbas bei 
pastabas dervbu metu. Tai ver
tėjui fiziškai neįmanoma ir so
vietų nepageidaujama'. Tut> bū
du užsieniečiai prakanda daug 
ko išreikšto. Be to, kiekvienas 
vertimas, nežiūrint savo tobulu
mo, negali atstoti originalios kal
bos.

VLIKo veiklos gaires besikeičiančioje 
I tarptautinės politikos konjunktūroje

Dr, Domas Krivickas š. m. 
lapkričio 7 dieną Clevelande 
vykusiame VLIKo seime skaitė 
šią, paskaitą: .

Svarstant mėlinenis veiklos' 
gamy, turime pirmiausia pa> 
žvelgti į esamą tarptautinę 
būklę, kad galėtume geriau str 
prasti iškylančias problemas 
tiek Sovietų Sąjungoje, tiek 
Vakarų pasaulyje.

Sov.etų Sąjunga. Lietuva yra 
įjungta į sovietinę imperiją. 
Tad bendra šios imperijos būk 
lė tiek viduje, tiek santykiuo
se su užsieniniais turi gilios 
reikšmės ir Lietuvai.

Seweryn Bialėr? gitus Sovie
tų Sąjungos reikalų žinovas 
savo straipsnyje Foreiąn Af- 
fairs^ 1981, pavadintame “At
šiauri dekada: sovietų politika 
1980 metais’’, padarė sekan-

sovietu politika praHės relK . veirtojų prieauglis,kas iššauk

Savo ilvadtts Bjaler yra pa
rėmęs samprotavimais:

Brežnevo era’eina i galą. 
Šioje eroje sovietai yra pasie
kę pariteto su JAV ir ūpo tik
ra pasaulinė galybė. Sovietų 
imperijos ribos tapo tarptau
tiniai įteisintos ir suformuluo
ta Brežnevo doktrina, siekiant 
patikrinti komunistinės siste
mos išlaikymą visuose komu
nistiniuose kraštuose. Santy
kiai su Vakarais buvo parem
ti detante, buvo naudinga so
vietų blokui, ir patikrino so
vietinę ekspanijų be baimės 
Susidurti suJAV ir jos sąjungi- 
gininkais. Ekonominėje plot
mėje sovietai galėjo siekti ir 
ginklų ir sviesto.

Tuo metu, kai sovietai plėtė 
savo įtaką, JAV Įtaka mažėjo. 
Tačiau jau 1979 m. viduryje 
ši linkmė ėmė keistis. Šios de
kados pabaigoje vis daugiau 
pradėjo ryškėti nepalankus 
ekonominio vystymosi proce
sas Sovietų Sąjungoje. Nors 
šiandieną Sovietų Sąjunga 
yra daug stipresnė kariniu po
žiūriu, negu bet kada per pa- 

, staruosiūs 19— 15 metų, ji yra 
mažiau saugi. JAV rodo dau
giau atsparumo ir pasiprieši
nimo. Karinis balansas gali 
pasikeisti ir Sovietų Sąjunga 
gali būti priversta lenktyniau
ti ginklavimo Varžybose. Atsi
rado galimybės karinės sąjun- 

’ - - i gos tarp Kinijos, JAV Japo-
žiau reikšmingoje negu pabai-j ni|os h. NatG Ta].^’ SovieĮu

Sąjungos būklė pasidarė daug 
komplikuotesnė po invazijos į 
Afganistaną ir besikeičiančių

čias išvadas: ’
“Kiekvienas periodas sovie-' 

tų istorijoje, kiekviena deka
da sovietinio f išsivystymo su
kelia sbčiet’ij 'vadams naujas 
difernas ir pasirinkimus. Dile
mos- ir .pasirinkimai 1980.j o 
merų yi>a daiig aštresni ir daug 
šUilicesnli- .rteįga tie su kuriais* J * - f /' i 'teko sūšidųrti sovietų vadams' 
po Stalino ‘mirties. Visose sri- • 
tyse? vidaus’ karinės ir tarp- ’ 
tautinės politikos, Sovietų Są. ' 
junga stovi kryžkelėje neina-j

goję Nepo politikos 1920 m. 
ir Stalino mirties 1953 m. Da- • 
bar sovietų politika eina pa. Į 
veldėjimo ir imperijos keliu, į 
einančiu iš 1979 m. dekados į 
Tačiau mes galime laukti, kad i 
šioji inercija bus pertraukta Į 
1980 metais, ir kad nauja sO-Į;

Tačj^^ apųt. Bialer, daugiau 
grėsmingi įvykiai siejasi 
ekonominėmis problehio.

Energijos šaltinių, ypač aly
vos, mažėjimas neigiamai 
veiks krašto ūkį. Brežnevo 
eroje padaryti dideli kapitalo 
investavimai į žemės ūkį davė 
tik labai menkus rezultatus. 
Todėl 1980 m. dekadoje žemės 
ūkis ir toliau nepastovus 
torius sovietų ūkyje.

Sunkėjant! ekonominė 
lė iššauks lenktyniavimą
atskirų ekonominių sektorių: ir 
atskirų krašto rajonų. Biudže
tinių sumų paskirstymas ir su 
juo susiję sunkumai dar la
biau padidės. Tarp regioninės 
varžybos liečiančios turimų 
resursų paskirstymą dar la
biau susikomplikuos, kai visa 
tai turės vykti sovietinės vado
vybės pasikeitimo metu.

Susidūrus su ekonominiais 
sunkumais ir politinės situaci
jos nepastovumu, paprastai 
griebiamasi sustiprinti autori
tetines priemones:

“Pabrėžimas Įstatymų ir 
tvarkos, socialinės discipline's, 
nenukrypstamo lojalumo, na
cionalizmo ir baudžiamųjų 
apribojamųjų priemonių tai
kymas prieš antisocialinius ele
mentus ,gali padidėti,-.'įialygi- 
nus su 1970 metais. Nebūtų 
siurprizas, jei rolė, viešosios ir 
slaptosios policijos padidėtų. 
Kai situacija darosi sunkesnė, 
kai nėra perspektyidj greito 
pagerėjimp^ir^a įsakyta su
veržti pilvus, tai sovietų vadų, 
af^jiė būtų seni ar ią^ii,—at
sakymas į tai: sugi?ęztSnti po
litiką ir socialinę kohtrolę’’, 
(1016 p.). ./ T ‘

Bet ar šių priemonių pakaks, 
— klausia Bialer. Jo nuomone,/ 
galima laukti neramumų in-f 
dustijos darbininkų tarpe, pa. 
stovumo susilpnėjimo tarp eli
to ir darbininkų.

Naujoje situacijoje tautybių 
problema gali taip pat pasun
kėti. Reikalas panaudoti ne. 
slaviškų tautų darbo jėgą su
daro didžiausią dilemą: būtent, 
ar padidinti ne slavų emigra
ciją į industrinius rajonus, ar
ba dramatiškai padidinti in
dustrinį vystymąsi centrinėje 
Azijoj, kas pastaruoju atveju 
vestų prie rusų emigracijos į 
šiuos rajonus ir sukeltų santy
kių įtempimą tarp vietinio eli
to ir rusu, c

Gal svarbiausias variklis 
politiniam pasikeitimui So
vietu Sąjungoje UKSO m. deka
doje, sako Bialer, bus ne nau
jos problemos, bet greičiau 
pats politinio nustatymo pro-

šia 
su
mis. 1980 m. dekada gali būti 
pati blogiausia po Stalino ruir- 
ties: ^Produkcijos augimas ga
li būti pats žemiausias kaip 

■ bet kada, frakcinis susiskaldy
mo net savo krašto tikros istori-Į ^as įtampos gali suardyti 
jos ir ekonomijos stovio, šlykš- j 
tu todėl, kad tie vadovai porina 
nieką ir skleidžia disinformaci-. 
ją. Gal vienas- kitas iš jų ir ne-; 
tiki tam, ką jis kalba, vienok’už- » 
sieniečiui jis privalo taip kalbė- l 
ti- Gyvenant užsienyje, -kur yra 
laisva spauda, kritika ir visiems 
prieinami-yisi informacijos šal , 
tiniai, kiekvienas gali objektyviai ' 
pasiimformuoti apie Sovietų Są
jungos istoriją, revoliuciją, ide- ; 
ologiją, ekonomiją, politiką sta
tistiką ir meną. Deja, tas neįma- • 
.loma pačioje Sovietų Sąjungo-;
je. Užsieniečiai Sovietų Sąjun-1 
goję yra mulkinami ir jiems ro
domi sovietiniai “Potemkino kai- 

. mai". į
Savo nuovargį ir nepaprastą

29. Dar viena būdinga Sovie
tų biurokratijos siplnybė yra ta, 
£ad jų įstaigų ar-ba įmonių pa
daliniai dažnai tarpusavyje ne
bendrauja, netuii bendro inte
reso ir net vienas prieš kitą in
triguoja, neturėdami tinkamos 
bendros koordinacijos. Didelė
je ir sudėtingoje statyboje tas 
priveda prie laiko gaišinimo ir 
suirutės.

30. Būnant Maskvoje, tarp mū
siškių išsivystė nepaprasta drau
gystė, kuri tebesitęsia grįžus į 
JAV. Atrodo, lyg mes kovojome 
bendrame fronte ir “užsikrėtėm 
apkasų draugyste”.

EPILOGAS

yra liūdna ir šlykštu. Liūdna to
dėl kad tie Sovietų sistemoje 
išaugę ir išauklėti žmonės neži-

santykius! elito 
grįžti didesnė

tarpe. Gali 
priespauda, 

gyventojai gali sulaukti st 
nacijos ir dargi net gv-venimo i 
lygio kritimo. (1002 p.).

1980 m. dekadoje produkci
jos augimas visuose sektoriuo
se mažas ir greičiausiai 
tik du su puse procento, 
vietų ekonominė-politinė 
administravimo sistema
erų nustatymas yra menkai pa
siruošusi padidinti gamybos 
augimą einanti iš kapitalo ir 
darbo produktingumo (taip 
vad. intensyvus augimas), nes' 
reikalinga padaryti pakeiti- i 
mus ekonominėje-palitinėje si- 
stemoje, kas vargu gali būti pa-
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Sovetų Sąjungos gyvenimas 
pilnas paradoksų: vienas iš jų 
yra tas, kad Sovietų Sąjungą 
galima geriau pažinti nebūnant 
ten. Blogiausias būdas yra, kai
nemokantis rusų kalbos užsienie- įtampą, būnant Sovietų Sąjun- 
tis patenka į sovietų vadovų ran-; 
kas ir mato bei klausosi tik tą, 
ka ’am tie vadovai rodo ir aiš
kina. Suokiu būdu, keliaujant iš 
Sovietų Sąjungos, grįžta daug 
'‘ekspertų". įsileidžiant turistus, 
sovietai turi tik du tikslu: “iš
čiulpti” turisto užsieninę valiu
tą specialiai jam pritaikytom 
aukštom kainom ir krautuvėm, 
ir 4 praplauti" užsieniečio smege
nis sovietine propaganda apie 
jų laimėjimu> ir sistemos tobu
lybę, iškraipant istoriją ir faktus.

Kariais dar prisideda trečias 
tikslas, užveibuoti sau palafikų 
užtarėją arba šnipą, turistui gra
žus į Vakaru*. Kartais tam var
tojamos provokacinės priemonės 
užsieniečius sukompromituoti, 
inscenizuoti jo nusikaltimą, su 
kelti skandalą ir priversti jį išsi
pirkti šnipinėjimo pažadu.

Klausytis sovietinių vadovų

goję, pastebėjau tiktai išskren- I 
dant iš Maskvos 1977 m. liepos 18 
d. Praėjus visus patikrinimus, 
susėdus į Air France lėktuvą ii 
dar po dviejų valandų, sovietų 
nepaaiškinto uždelsimo, lėktu
vas, pagaliau, pakilo iš šeremet- ; 
jevo aerodromo. Prancūzų, grį- 
žtančių į Paryžių, grupė garsiai j 
užtraukė “Vive La France” ir vi- j 
si lengvai atsiduso, lyg ištrūkę . 
iš požemio kalėjimo į saulėtą ; 
šviežaus oro aplinką. Pajutau, 
kad ir man nukrito slogutis, atsi
leido nervai ir kartu pasireiškė 

-saldaus nuovargio nuotaika.
Pailsėjau Madride, per kuri 

pasirinkau grįžimą. Madridas 
man tada atrodė toks jaukus, 
draugiškas, švarus ir sauguš 
miestas,

Pasižadėjau niekad nebegrįžti 
į Sovietų Sąjungą. K. B.

(I3į Tečlmikos žodžio)
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jo 80 metų sukakties proga

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Atidaryta trečioji Čiurlionio galerijos 
dailės paroda

Praeitą penktadienį, lapkričio 
6 d. Čiurlionio Galerijoje, Ine., 
4038 Archer Avė., buvo atidary
ta trečioji kasmetinė bendroji 
dailės darbų paroda. Į atidary
mą atsilankė nemažai meno bi
čiulių: Iš Kanados — skulpto
rius Bakis ir skulptorius Ramo
jus Mazoliauskas iš Lemonto.

Parodą atidarė Meno Tarybos 
pirmininkas Mikas Šileikis. Jis 
priminė, kad nežiūrint tam tik
rų kliūčių bei sunkumų, ši pa
roda jungiasi su Atlantu ir Pa- 
cifiku; bet daugumą dailininkų 
savo darbais sudaro.vietiniai, vi
so penkiolika dailininkų tedaly
vauja;

Jury Komisiją sudarė A. Co- 
oper-Skupas, Juozas Mieliulis ir 
Janis Strods. Buvo paskirtos pre 
mijos.'Savo žodį tarė Čiurlionio 
Galerijos Direktoriato pirminin
kas inž- Domas Adomaitis:

- Gerbiamas Kanauninke, 
Mieii dailininkai,- ės,

1 Malonios ponios ir ponai me- 
ę no bičiuliai!
» Tai jau trečia Bendroji Lietu- 
yių Dailės Paroda, suruošta Čiur
lionio Galerijoje, kuriose gerian
ti kūriniai atžymimi premijimis 
Įf garbės žymenimis. Kiekvienos 
tokios parodos proga Nepriklau
soma Lietuva laimi premijuotų 
dailės darbų, lietuviai dailinin
kai sulaukia jų darbų |yertini- 
jno, o lietuviškoji visuomenė įgy
ja platesnį supratimą kasryraAne 
pas.

■ Šią proga pirmiausia noriu ga
lerijos vadovybės vardu tarti 
ačiū parodoje dalyvaujantiems 
dailininkams — dailininkėms. Be 
jų kūrybos neturėtume nei pa 
Kodų, nei dvasinėi atgaivai meno 
darbų.

Dail. Šileikis ant savo pečių 
nešė sunkiausią šios parodos 
ruošimo naštą. Už tai'reiškiame 
jam ne tik širdingą padėką, bei 
žfjpagarbą.
•; Dėkojame Jury Komisijai, ku- 
ri <atliko sunkų parodos įvertini
mo uždavinį. Ką jie sutarė ir nu
tarė čia paskaitysiu:

• JURY KOMISIJA AKTAS IR 
J;/ PREMIJŲ ĮTEIKIMAS

•/ Mes, žemiau pasirašę, peržiū
rėję iškabintą Bendrąją Lietu

va
das’* — Amerikos indijonas, alie> 
jus katalogo Nr. 33 yra geriau
sias parodos kūrinys, tačiau, jis 
šskiriamos iš premijų.

2. Čiurlionio Galerijos, Ine 
premija $300.00 skiriama Daliai 
Kolbaitei už Kompoziccija II, ka 
.alogo Nr. 25.

3. Dail. T. Petraičio premija
$200.00 skiriama Verai Švabie-, 
nei už spalvotą grafiką “Lietu
vos Himnas”, katalogo Nr. 33

4. Dail. M. Šileikio $500.00 pre-, 
mija, dėl tinkamo kūrinio sto- ’ 
kos, atidedama kitiems metams,1 
su sąlyga, kad kitais metais bū- ’ 
tų skiriama $1000 vietoje $500.00

5. Garbės pažymėjimas iš-, 
skirtinos N. Sodeikienės kerami-' 
ka, katalogo Nr. 14. ir J. Smil-( 
gienės keramika “Žvakidė”.

Toky komisijai.
Jury komisija: Č. Kalorijos’ 

atstovas Mikas Šileikis, Antho- ’ 
ny J. Cooper, J. Mieliulis, Junis 
Strods.;

Baigdamas noriu atsiprašyti 
šio vakaro svečius ir parodos ban
dytojus dėl kataloge neįrašytų 
darbų. Ateityje būsime griežtes
ni: laiku neatsiliepę ir su darbais 
pavėlavę dailininkai parodoje 
nedalyvaus.

Gėrėkitės ir pasidžiaukite mū-, 
su tautiečių kūrybos vaisiais! 

’‘‘ Ačiū už dėmesį. - . {
. _, Domas Adomaitis
Čiurlionio Galerijos, Ine. Pir-, 

mininkas.-

• Dirvon darbo neįdėsi, duo
nos neturėsi:

vių Dailės Parodą, radome:
1. Miko Šileikio “Didysis

Jenas ir Sofija Radvilai

■' 11

MEET THE CHALLENGE!

kaip siuvykloje, atlyginimą.
Jonas Radvilas, atvykęs į 

Kanadą depresijos metais, tu
rėjo didesnių sunkumų gauti 
darbo'. Bet Jonas Radvilas, bū
damas ryžtingas ir sumanus,

nėss. ' " Mazeryte, bet vesti nesiskubi-
Pasirašė — John Aįrd, na, nes abu vis galvojo kiek 

Lieutenant. Govemnor.’ galint daugiau susitaupyti gy
venimu pradžiai. Jonas vis ne 

"• nurimsta svajojęs ir planavęs 
išvykti laimės ieškoti už Lietu
vos ribų. Jei susidarys galimy- be to, atfkšto ūgio ir fiziniai 
bės iš Lietuvos išvykti, jis pa-1 stiprus, nenusiminė ir, vis ieš- 
sirinko Kanadą. Apie tai pra- kojo bet kokio darbo. Nera- 
nęšė savo tėvams ir sužadėti
nei Sofijai, kuri atsakė:

— Jei tau, Joneli, patinka 
vykti į Kanadą, tai ir man bus 
gerai. . ' .

1928 metais Jonas išvyksta 
į Kanadą. Deja, tuo. metu ir į 
Kanadoje buvo didelė bedarbė. 
Neturint pastovaus darbo bei 
santaupų, Jonui nebuvo įma
noma atsikviesti ir sužadėtinės 
Sofijos. į

. Esant tokiai padėčiai, Sofija 
išvyksta į Argentiną laimin- 

y . gesnio gyvenimo ieškoti. Dar
bą pasiseka gauti siuvykloje. 
Uždarbis buvo nedidelis, nega
lėjo žmoniškai pragyventi, o 
apie santaupas nebuvo, nei kal
bos. Sofija Mazeryte,, kaip su
mani ir gera virėja gavo virė
jos darbą turtingoje šeimoje. 
Tuo būdu gavo ir geresnį,

tolimų 
sveikinimų raštu, nes 
Radvilas savo nuošir- 
turi daug draugų Ka-

2;

kalbėtojų ir. raštu svej

Buvo ir daugiau iš 
miestą 
lo'nas 
durnu 
nadoje.

Visų
kinusių mintis suglaustai mė
ginsiu atpasakoti šiame Jono 
Radvilo mėg'ąmame Naujie
na dienraštyje', nes J- Radvilas 
apie šį dienraštį susidarė gerą 
nuomonę dar būdamas, nepri
klausomoje Lietuvoje, ir vos 
atvykęs į Kanadą, tuojau jį už 
siprenumeravo. • -

Jenas Radvilas jau 52 me
tai kaip skaiitd Naujienas . ir, 
rašančiam šias eilutes, pareiš
kė, ksd jis, Naujienas ir 
liau prenumeruos, nes jos 
vertos paramos.

Daugelis lietuvių jau

dęs viename mieste, važinėjo į 
kitą. Pagaliau nuvyksta į Al
bertos provincijos Edmontd 
miestą, Provincija, tai tik ūkio 
kraštas; jokios sunkiosios pra
monės ten nėra.

Jonas ieškd darbo pramos 
nėję, bet niekur negauna. Pra
dėjo lankyti turgavietę, kur 
ūkininkai suvežą įvairius že
mės ūkio produktus parduoti. 
Visai netikėtai ten sutiko vie
nį ūkininką, kurio pavardė 
buvo J. Bendikas, atseit lie- 
vis, Jis buvo kilęs iš _ Klaipė
dos krašto, šis ūkininkas buvo 
jau senukas — 80 metų“ am
žiaus. Jonui pasisekė gauti dar
bo jo ūkyje, kur per mėnesį 
gavo

si)- . 
laukė išeivijoje 80 -metų amž.,1 
bei ta jų sukaktis būdavo ;mi- 
nima tik‘šeimos ratelyje, to'dėl, 
kad iš to ratelio nepajudėjo 
ir vengė bet kokia auka ar 

darbu prisidėti pavergtos Lie
tuvos išlaisvinimuii siekti. To
kie, nežiūrint jų išsilavinimo 
nepriklausomoje 
liko saver Tautai skolingi, 
išeivijoje šalinasi ‘nuo bet ko
kios tautinės veiklos.

Joną Radvilą galima laiky
ti puikiu pavyzdžiu. Jis nėra 

‘baigęs aukštų. mokslų ’ nepri
klausomoje Lietuvoje, ir tuo. 
būdu jis nėra skolingas savo 
gimtajam kraštui. Jonas Rad
vilas užaugino ūkininkų šeimo
je. - Jis.. labai mylėjo savo gini.-Į 
tinę ir savo tėvų sodybą.-’ 
Augdamas gausioje šeimoje,- kietai ir nesiskaito su life- 
svajojo, ieškpti laimės už jū“ į tuvių reikalavimais. Jo laikyse- 
rų vandenynų, tikėdamas ten , ną remia Lomžos vyskupas M. 
sukurti gerešiiį gyvenimą. Be- ( Sasinowskis, kuris dabartinę 
svarstau ir beplanuojant apie būklę laiko normalia. Jis nekar
ta teiti es planus,1921 m.išvyksta įą yra pareiškęs, kad Šeinių 
.Karųįės .prievolės. Įstojo į Lie-lietuviai katalikai turi savo pa-1 
t u vos t kariuomenės pirmojo . maldas buvusioje liuteronų šven- 
pulko pirmąjį batalioną. Pul-- tovėje Seinuose ir Žagarų kai- 
kas visą įtaiką buvo parengty-; mo koplyčioje (10 km. nuo 
jes . nes? jo uždavinys buvo sau- ' Šeiniu) 
goti Lietuvos sienas. 1923 me-:t * ‘ .
tų pradžioje pulko dalinys bu J • Eteja,..šis'spren(ūmas-'yra vi
vo išsiųstas prie Klaipėdos się^i sa’ nepakankamas ir žeminan- 
nos. Tame dalinyje buvo ir JJ -lietuviams, kurie yra seni 
Radvilas. Pulko dalinys turelyPrislde-i? Pr,e 
jo uždavinį budriai saugoti s -. bazilikos sta-
na.Tačiau kasiai žinojo kad VIg: tybos>bei‘lišl?įkymo. Kaip-tokie, 
ruošiamas - sukilimas ’ Klaipė] ^isę.į. he-
- - -- -- -^-jTūvįškąs;pamaldas savo bazi

ni --/-yZr ‘ '..
' į- ^Minėtoje. liuteronų.' .’šventovė- 

kafiūomenl' J'-'; ’vra apie .-:n sėdimų vietų, o 
pasiliuosavo 1923’melais ir v- - ?8ie 30.
žo į tėviškę padėti tėvui priė- 
ūkio darbų.. Gyvendamas tėvp- j 

Sveikinimo raštus atsiuntė: sėd with health and , happi- ūkyje,

ILietuvoję, Pranešimas iš Suvalkų trikampio 
>hngi, nes . . •

suorganizavo
Sonija,

šį pagerhiną 
dukros — Aldona ir

į padedant kitiems artimiesiems 
giminėms. Pagerbime dalyva
vo, lietuvių iš Weljando, ^To
ron to, St.Calharine^-Pdft’Col- 
borne ir kitų apylitAių. jiųj

I Kadangi p. p. J. ir_§^Radyį< 
lai ilgą metų eilę turėjo hotėlį,. 

j tai pagerbime dalyvavo ir ar- 
1 [imi draugai kanadiečiai. Su- 

^1 kakties eigą pravedė solėnį-, 
zanto žentas A. Sesto, atpasa
kodamas anglų:; kalba ; Jgfįb

Port Colborne miesto burmi
stras (mayor) Bob. Saracino, 
palinkėdamas sveikatos ir ilgo 
amžiaus//Ontario provincijos 
parlamento atstovas Ray Hag
gerty M. P. P^.įs Erie, s veiki

15 dblerių.
Juozas Šarapriickas

(Bus daugiau);

VYSKUPAS LIETUVIU PARAPIJOJE
Punsko parapijoje lankėsi Lomžos vyskupas M. Sasinowskis, 

su kuriuo bandė kalbėtis

Neišspręstas klausimas

' Seinų lietuviai jau 35-ri me
tai kovoja už -lietuviškų pa-, 
maldų grąžinimą į Seinų bazi
liką, tačiau dabartinis klebo
nas kun. Rogowskis laikosi la-

su nk u m u s jam a i vyk us , į, Ka . 
nadą depresijos | meftiF Lietu
viškai apie Jono Radvilo pra
leistas jaunystės dienas Lie
tuvoje ir atvykus i Kanadą,

. .R

[ plačiai supažindino svečius B. 
J Luomanas iš Wellando. Be to.

SERVE WITH PRIDE IN 
.THE NATIONAL GUARD i

sveikinimo kalbas pasakė 
kun. juvenalis Liauba, OFM, 
jr J. šarauskas, iš St. Cathari
nes. Visi kalbėtojai, ypatingai 
vertino Joną Radvilą, kaip 
darbštų, sumanų ir reto nuo
širdumo asmenybę, pagelbėti 
ne tik savo giminei bei arti' 
mam draugui, bet -ir..kiekvie
nam lietuviui, reikalingam pa- 
pagalbos. .

'tąraŠ, bėt-perdavė linkėjįgiujė 
ir Primfe Minister of CanūJa 
and the- Lieutenant Governor1' 
of Ontario. L

* * - • ■■ ■ . >»y *

Be šių; sveikinimų, asmeniš 
^ų^šveikinirną atsiuntė if ’ The 
Cięti tenant- Governor Jolm 

Ąird: : y .
Dear Mr.'Radvilas:

It is a great pleasure to learn 
frohi Mr. RąV Haggefty, MPP., 
that you arė celebrating r -your 
80th Rjrthday on October 15tli, 
1981: ' ' \

As representative in Ontario 
of the Her 'Gracious- i Majesty 
The' Queen,may- I extend grėe- 
tirtgs.. an4 .congjratul^ion. .to 
you.' - ’ . } ■■ ' V. ? .?
I should also like to join your 

many friends in- expressing, 
worm personal, regards, and 
the wash that you will be bles-

ruošiamas '
dos kraštui išvaduoti: Žinoję 
tai ir J. Radvila. Tos parėk, 
gos jis laukė, t

J. Radvilas iš

susipažįsta su Sofija

ATEINA LIETUVA,

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARIJA NOREIKIENfi

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737
V. SitANTINAS

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

• BBfES TINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D, KUHLMAN, RegtrtniotM nlstinlnk**

TeL 476-2206

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

Seinų lietuvių delegacija. -

Jos dro liūdną įspūdi, ypač* Ža
gariu koplyčia,. kuri yra ištep
ta kažkokia dvokiančia smala 
(Vokiečių okupacijos metu ten 
buvo įrengta arklidė). Buvusio
je Seinų liuteronų šventovėje 
pamaldos lietuvių .kalba laiko-* 
mos tik sekmadieniais, o visos 
kitos apeigos — parapijos šven
tovėje (bazilikoje) lenkų kal
ba,, nepaisant. lietuvių .prašymų 
atlikti tas apeigas jiems lietu
vių |*alba. Iki šiol buvusioje 
Seinų liuteronų šventovėje pa
maldas sekmadieniais lietuviams 
laikydavo kun. ‘ Parakevičius, 
vikaras, mokantis lietuvių kal
bą/bet š. m. birželio 20 d. jis 
buvo iškeltas į lenkišką į para
piją Lapy prie Balstogės-

(Iš Tėviškės Žiburių)

(Bus daugiau)

VEUTA ŽINOTI, JOG..'

Menas negali .jums_ duoti ge
nesnių patarimų,kaip.: jūs' pa-

Ciceronas

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LTTERATCRA, lietuvių literatūros,- meno ir-moksle

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
, Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoS, 

S J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
S Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
U M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A Varno 

kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik £3.
y ‘

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

| šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
k tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dumnenimls 

• bei-užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja 52.
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy

tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcftarplo buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliaii. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už 82.

• LTOTUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričių’ duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam

I
HetuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
j vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbj. Labai 
» naudingoje 535 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

’• KĄ' LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atifr 
Į minimai ir mintyj apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr- 
Į maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
I bet kainuoja tik |3. 1

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 

; Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
• riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teise*, 
i Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kamuoja |6.

I ’® SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
| vertima*. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina O.

BTnygrw g&tmunos NioJleacMe, 17W So. HiJbrted St^ Chicago,

a?’3_ Naujienoj Chicago, 8, DL Thursday, November 12, 1981
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Pastovus darbas lengviausiai įtikina
Amerikos Lietuvių Tarybos konferencijoje dalyva

vusieji ir ALTo pirmininko dr. Kazio Šidlausko prane
šimą sekusieji žino, kuo jis buvo baigtas. Visi salėje bu
vusieji atsistojo ir nuoširdžiai pirmininkui paplojo. Jie' 
nepasitenkino plojimu patogiai sėdėdami. Jie atsistojo ir 
plojo. Jie plojo ne vien Šidlauskui, bet plojo visam ALTui 
už gerai atliktą darbą. Plojimas išvirto ovcaija. Kiekvie
nas būtų norėjęs paspausti pirmininkui ranką ir padėkoti 
už energiją, pastovumą ir didelį pasiryžimą protinga: 
amerikiečiams Įrodinėti lietuvių tautai daromą teisinę, 
kultūrinę ir ekonominę skriaudą.

Iš Clevelando grįžusieji tvirtina, kad dr. Bobelio pra- j 
nešimas VLIKo seimui sukėlė tokią pačią nuotaiką su
važiavusiems atstovams, kokią paliko dr. K. Šidlauskas. 
Dr. Bobelis turi gerą, atmintį ir gali pakalbėti be užrašų, 
bet VLIKo seimui jis skaitė parašytą pranešimą. Jis 
trumpai priminė kiekvieno VLIKo tarybos ir valdybos 
nario atliktą darbą metų bėgyje ir trumpai priminė jo 
paties įdėtą energiją ir pasiryžimą. Visa tai buvo Įdomu 
ir naudinga. Mes spausdiname jo pranešimą. Kiekvienas 
galės jo paruoštą pranešimą paskaityti. Čia norime tik
tai trumpai priminti dr. Bobelio intervenciją Madrido 
konferencijoje. Jis šitaip pasakojo:

“VLIKas, aktyviai įsijungęs Į Helsinkio konfe
rencijos nutarimų išnaudojimą Lietuvos bylos nau
dai, supažindino Vakarų ir neutralių Europos vals- ' 
tybių vyriausybes su Sovietų Sąjungos vykdomais tų 
principų laužymais Pabaltijo valstybėse ir šiais klau
simais padarė visą eilę pareiškimų.

Kaip jūs žinote, 1980 metų rudenį Madrido Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavimo konferencijai 
buvo paruoštas išsamus memorandumas bendrai su 
Diplomatine Tarnyba. VLIKo delegacija fiziniai da
lyvavo Madride ir ten atitinkamai pasireiškė.

Pabaltijo valstybių okupacija ir krašte vykstan
tis persekiojimas buvo Madride minimas net keletą 
kartų. 1981 metų rugpiūčio mėn. 5 dieną VLIKas 
Įteikė pareiškimą JAV Europos Saugumo ir Koope-1 
racijos komisijai apie Lietuvoje vykstantį religinį ir 
tautinį pasipriešinimą, kuris buvo atspausdintas Ko

VLIKo atstovai dalyvavo Įvairiuose Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo komiteto pasitarimuose ir ap
klausinėjimuose Washingtone, o komisija dažnai panau
dodavo Eltos biuro teikiamas informacijas apie Įvykius 
rusų pavergtoje Lietuvoje.

Šių metų spalio 22 dieną Madrido konferencijos Eu
ropos Saugumo ir Kooperacijos komisijai paruoštą me
morandumą Įteikė 27 valstybių vyriausybėms, kuriame 
ir vėl pakartojo Lietuvos nenormalią padėtį ir ten vyks
tantį lietuvių tautos naikinimą ir Helsinkio konferenci
jos principais susidomėjusiųjų asmenų persekiojimą ir 
kalinimą. .

Daugelis VLIKo konferencijon suvažaivusių žmonių 
pirmą kartą girdėjo apie VLIKo Madrido konferencijoje 
atliktą darbą,' bet ką Madride padarė VLIKo priešai? 
Ką -Česonis padarė? Išdalino netikslių informacijų knygą 
apie Lietuvos pavergimą. Visi matė, kad VLIKo atstovai 
Madride atliko naudingą ir tikslų informacinį darbą, bet 
apie jį niekur nesigyrė.

Dr. Bobelio pranešimas paliko labai gilų Įspūdį. 
VLIKo seiman suvažiavusieji pamatė, kad VLIKas dirbo 
ir tebedirba rimtą darbą. Prieš VLIKą galima straipsnius 
rašyti, VLIKo pareigūnus galima nuvertinti, bet jų atlie
kamas darbas praverčia gilią vagą, kuri lieka oficialiuose 
dokumentuose, kurie savo ruožtu bus naudojami rimtų 
istorikų.

Dr. Bobelis labai gerai žinojo apie VLIKo delega
cijos narių Madride dirbamą darbą. Jis jautė ir VLIKo 
priešų, lietuvių tremtinių sudarytą komisiją Madride ir 
besistengiančią pakenkti VLIKo vedamam darbui ne tik 
Washingtone, bet ir Madride, tačiau Clevelando konfe
rencijoje jis apie ją neprasitarė nė vienu žodžiu, tarytum 
ten viskas būtų sviestu patepta, niekas VLIKo atstovams 
nekliudė.

Konferencijos nariai būtų norėję išgirsti iš paties 
pirmininko autentišką žodį apie santykius su inž. Algi
manto Gečio - vadovaujama “taryba”, su jo suplanupta 
Baltų Lyga ir apie nusamdymą Hannafordo garsinimų 
bendrovės moteriškės, kuri, atskridusi i Chicagą, gavo 
informacijos iš vieno advokatėlio ir valstybės tarnautoje 
kaip suorganizuoti demonstraciją Skuodžiui iš kalėjime 
išlaisvinti ir į Ameriką susigrąžinti, kaip savo laiku Ame
rikos Lietuvių Taryba, prez. Fordo padedama, išlaisvino 
Simą Kudirką iš Sovietų kalėjimo ir atsigabeno Į Ame
rika.

Savo laiku VLIKas padarė pareiškimą apie bereika
lingą Hannafordo propagandises samdymą ir sunkiai 
surenkamų pinigų mėtymą, bet dr. Bobelis šio klausimo 
visai nekėlė VLIKo seimui. Jis suprato, kad Hannafordo 
sutartis jokios naudos Lietuvos laisvės bylai neduos.

Dr. Bobelis daugiau padarė. Konferencijos pabai
goje jis padėkojo seiman atvykusiems keliems frontinin
kams ar Fronto Bičiuliams, kurie rodė susidomėjimą 
VLIKo vedamu darbu ir nekėlė tos beprasmės kritikos 
bei priekabių, kurios buvo keliamos Baltimorės, Toronto 
ir net Chicagos VLIKo seimuose.

Dr. Bobelis pajėgė ne tik užmiršti, ką jie prieš jį patį 
skleidė, kaip visokiais būdais jam kliudė, vilkdami pačių 
frontininkų primestus statuto nuostatus, kliudančius visą 
darbą. Niekam ne paslaptis, kad tas ardomasis darbas 
buvo skaudus, bet dr. Bobelis mokėjo nutylėti organi
zuota kenkimą, tarytum viskas būtų galima užmiršti, ir

Dagys Jie paliko Lietuvą 1944 m.

V. KAROSAS

ALTo 41-asis suvažiavimas
(KOMENTARAI)

(Tęsinys)

ALTo veiklos sėkmė glū
dėjo tame, kad, turėdama ge- skyrų pranešimų paaiškėjo apie 
rą vardą Amerikos valdžios, po- priešingos spaudos kenksmingu- 
litikų ir visuomenes akyse, su- mą ALTo aukų rinkimui ir 
gebėjo išnaudoti susidarančias} bendrai jos veiklai.

nuvažiavimo eigoje iš ALTo

grupėmis kurios remia ALT^ ir 
VLIKą, tai iniciatpriąi sujaukė 
saliamoniško atsakymo. Esą toks 
kreipimasis į minėtas grupes ga
li pakenkti ALTui ir VLIKui, 
nes šios institucijos turi išlai
kyti savo orumą ir nepriklau
somumą nuo spaudos.

politines situacijas, palaikyti ge
rus santykius su Baltaisiais Rū
mais, Kongresu ir Valstybės 
depertamentu bei, pagal gali
mumus, išeiti per amerikiečių 
spaudą ir radijo bangomis pra
bilti j lietuvių tautą. Turint 
omenyje labai’ribotus 'Ai>Tb vei
kėjų ir lėšų išteklius, buvo pa
siekta tikrai labai daug.

Daug rimtesnė'7problema AL
Tui .susidaro,, kai kalbama apie 
savo komunikacijos priemones. 
Iš visos lietųvišk-es Spaudos, ga- 
Uma sakytj Naujienos' pakelia 
didžiausią naštą -remiant ’ ALTą, 
o vėliau-VLIKą; Visa kita spau

i,- nes amžinas 
šios institucijos niekinimas ir LB 
tariamų nuopelnų iškėlimas ne 
vieną rimtą lietuvį patriotą su- 
klaidina. Kas žinotų apie teisin
gą ir naudingą ALTo veiklą, jei 
Naujienos būtų sužlugdytos?

Naujienos per. daugelį metų 
diena dienon vedė atkaklią ko
vą prieš ALTo griovėjus,-prieš 
skleidžiamus nuolaidumus oku
pantui, kas. sudarė, rimtą atra
mą , ALTo .veiklai ir, užtikrino 
pasitikėjimą Amerikos lietuvių 
išeivijoje. - Nors. apie. Naujienų 
reikšmę ir jos sunkią finansinę 
padėtį, buvo vedamasiais rašoma 
suvažiavimo išvakarėse, kad at-

Jei taip galvojama, tai pama
tysime kokioj padėtyj atsidur
ia ALTas ir VLIKas kai ne

liktų Naujienų, o likusioje spau
doje sugriežtetų pikti išpuoliai • 
prieš šias instancijas. Reikalas 
yra rimtas ir labai apgailėtina, 
kad šiame suvažiavime nebuvo 
svarstytas. Tai nereiškia, kad 
reikia ar^eįsti rankas ir pasi
duoti likimui, nes su Naujienų 
užsidarymu ateitų sunkios die
nos ALTui ir VLIKui.

BAIGIAMOS IŠVADOS

Klausantis ir stebint suvažia
vimą iš šalies, teko pastebėti kai 
kuriuos reiškinius, kurie visai 
nebuvo minimi, bet yra lemtin
gi lietuvių tautos likiminėje ko
voje. Veik visai nekalbėta apie 
kintančią pasaulinę politiką, nė 
vienu žodžiu neužsiminta apie 
Lenkijos įvykius, tarytum ne
turėtų jokios reikšmės Lietuvos 
likimui. Viename pranešime iš 
Floridos buvo užsiminta, kad 
per Pa v. Tautų savaitę leikai ei
senoj traukė maršą marš-marš 
Želigowski... kas turėjo dar kar
tą įrodyti apie lenkų nepakilu
sį šovinizmą ir- jų imperializmą 
Lietuvos atžvilgiu.

da, ;au nekalbant apie priešiško - kreipus dėmesj ir susirūpinimą 
nusistatymo,- - laikosi -nuošaliau dėl šio svarbaus spaudos, orga- !• J • * T m -I t » _ .nusistatymo, - laikosi -nuošaliau dėl šio svarbaus spaudos, orga- 
nuo tiesioginio :ALTo . veiklos’ no išlaikymo,, bet tenka pripa- 
rėmimo. Vardan “objektyvumo” Sinti liūdną faktą, kad niekas 
ALTo rėmėjus ir jos. griovėjus -tuo .klausimu neprabilo. Pasiten- 
pastato vienon plotmėn. Iš to- j kinta bendrinio pobūdžio. pli
kio “objektyvumo” išeivijoje su
sidarė disorientacija,. pasimeti- 
■rnas ir nųsigrįžimas- nųd politi- 
-riės veiklos, nes beskaitant “ob- 

- jektyvius” pasisakymus • susida- 
ro įspūdis, kad tarp veiksnių 

-vyksta amžinos rietenos, sukel
tos ambicingų politikierių, dėl- 
ko nesusidaro vieningas Lietu
vos laisvinimo organas. -

imta rezoliucija/ dėkojant Drau
gui/ Naujienoms ir iitai lietu
viškai spaudai už paramą : ir 
tuomi visas reikalas užsibaigė.

Naujienų padėtis buvo kritiš
ka ir iiko kritiška. Nors iš vi
suomenės- netrūko pritarimo ir 
pažadų Naujienoms paremti, bet 
kai reikėjo sudaryti Komitetą, 

kuris galėtų remtis bent tomis

turėjo drąsos padėkoti už darbą, kurį buvo Įpareigoti 
atlikti.

.Galimas daiktas, jog dr. Bobelis nujautė, kad bendro 
darbo kenkėjai jau priėjo liepto galą ir pareiškė noro 
vieningai dirbti bendrą Lietuvos laisvinimo darbą. Jeigu 
taip iš tikrųjų būtų, tai būtų pats didžiausias Clevelando 
seimo laimėjimas. Galite būti tikri, kad didelei lietuvių 
daugumai jau Įgriso mažos frontininkų grupelės ardo
masis darbas.

Giliau pažvelgus į Lenkijos 
įvykius, kurie kiekvienu mo
mentu gali užsibaigti tragišku 
pralaimėjimu, tų' įvykių eigoje 
•šryškėjo labai reikšminga*isto
rinė tiesa, ant kurios yrą pasta
tyta ALTo veikla ir Lietuvos 
išlaisvinimo galimumai. Įvykių 
eigoje Lenkijoje iškilo trys pa
grindiniai veiksniai - katalikybė, 
nacionalizmas ir demokratinis 
darbininkų sąjūdis. Pradžioj at
rodė, kad Lenki j ojos įvykius 
sukėlė - atvykęs popiežius Jonas 
Paulius II į gimtąjį kraštą. Vė
liau kreipta dėmesio į lenkų 
stiprų nacionalizmą, kuris savo 
degančia neapykanta rusams, iš
vystė gaivališką visos; tautos są
jūdį. Galutiniame rezultate iš
ryškės, kad svarbiausiu Lenki
jos įvykių varikliu buvo mažos 
disidentų grupės KOR iškeltos 
demokratinės idėjos.

Lenkija šiandieną- nekovoja 
ūž katalikybę ar lenkiškumą, 
nes šiomis vertybėmis gali lais
vai naudotis, kurių turi net per 
daug, bet už demokratines lais
ves ir gerbūvį, kurių kataliky
bė ar nacionalizmas negali duoti.

(Bus daugiau)

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $420.

V. Pr.

SUKILIMAI IR SUKILĖLIAI
(Tęsinys)

Nors ir neatsiekę tikslo nusikratyti rusų 
pavykę, kad ir neatsiekę tikslo nusikratyti rusų 
preivarta uždėto jungo, visdėlto, jie turėjo reikš
mę: iš vienos pusės, jie priminė žmonėms jų kil
mę, praeiti ir žadino juose tėvynės meilę, is ant
ros gi pusės pažvelgus, matome, kad jie priver
tė caro rėžimą rimčiau atsižvelgti į valstiečių, Į 
baudžiauninkų padėti ir aprūpinti juos žeme. 
Baudžiauninkais buvę Lietuvos valstiečiai žemę 
gavo geresnėmis sąlygomis, nekaip valstiečiai 
gyvenę kitose caro imperijos dalyse. Čia gal tu
rėjo kiek reikšmės sukilimuose dalyvavę atski
ri nuo lenkiškų šlėktų ir bajorų atsidalinę vals
tiečių sukilėlių būriai, vadovaujami kunigo An
tano Mackevičiaus, Kazio Lukošiūno, Skeberdžio 
ir kitų, parodę nepaprastą drąsą, sumanumą ir 
karinius sugebėjimus, pralengdami bajoriškuo
sius šlėktas atkaklumu, patvarumu, drausmingu
mu ir pasiaukojimu.

a) Kun. Antanas Mackevičius

Kun. Antano Mackevičiaus suorganizuotas 
50 70 vyr būrys, apmokytas karininko Boleslo
vo Koiyezko, baigusio Lenkijos karininkų mo- 
kvkią laisvės k< otojo Garibaldi tėvynėje — Ita 
l'jvje, sėkmingo; kovėsi prieš rusus pradžioje

kpt. Sierakausko vadovybėje, o vėliau kpt Šie- 
rakauskui pakliuvus Į rusų belaisvę, pačiam kun., 
Mackevičiui vadovaujant.

Nesėkmingai pasibaigus trijų dienų mūšiui 
gegužės 7-9 d. Biržų apskrityje, Medeikių apylin
kėje, kun. Mackevičius su savo sukilėlių būriu 
perėjo Į partizaninę kovų taktiką, vienkart ben
dradarbiaujant su dusetiškiu valstiečių būrio, va
du Kazimieru Lukošiūnu. Kuri laiką jie abu sėk- 

i mingai Anykščių apylinkėje naikino rusų kariuo- 
į menės karių dalinius, pridarydami jiems nema- 
j žai bėdos, nuostolių ir Įvarydami baimės.

Kun. Mackevičiaus ir Lukošiūno vadovauja
mi sukilėlių būriai koriko grafo Muravjove ad- • 
ministracijos ir prieš juos kovojusiųjų rusų ka
rių vadovybės buvo laikomi labai pavojingais 
“banditais” (miatežnik’ais). Gausios rusų jėgos 

, buvo mestos jų sugaudymui bei sunaikinimui, bet 
į jie vis mokėdavo sumaniai iš paspęstų spąstų iš
sisukti. Tačiau, 1863 m. gruodžio 17 d., jau ap
silpus sukilėlių jėgoms, kun. Mackevičius ir jo 
du draugai buvo pagauti besikeliant per Nemu
ną Į Suvalkijos pusę.

Kun. Mackevičių grandinėmis surakinus, bu
vo nišų pėsčias atvarytas Į Kauną. Kaune basą 
ir surakintą grandinėmis pavedžiojus gatvėmis, 
kun. Mackevičius buvo pakartas 1863 m. gruo
džio 28 dieną.

Rusai būtinai norėjo iš kun. Mackevičiaus iš- 
i gauti visą tiesą apie sukilėlius ir jų organizaciją.

Net kartuvėse, jau užnėrus virvę ant kaklo, buvo 
žadėta kun. Mackevičiui laisvė, jei išduotų savo 
draugus, sukilėlių vdaovybę, bet kun. Mackevi
čius tik tiek tegalėjo pasakyti budeliams: “Aš 
padariau savo, dabar jūs darykite savo...”

1863-64 metų sukilimo 

organizatorius ir sukilė

liu vadas kun. Antanas 
C.

Mackevičius, Žemaitijos 

bajoras, gimęs 182# m. 

Merkiuose, Raseinių ap

skrityje. Mirė tėvynės 

okupanto kartuvėse 

Kaune 1863 metų 

gruodžio 23 d.

•b) Kun. A. Mackevičiaus būdas
Kyla klausimuas, iš kur ir kodėl toks tvirtas 

ir griežtas kun. Antano Mackevičiaus patrioti
niai tautinis būdas buvo susiformavęs? Koks to 
pagrindas?

Yra davinių manyti, kad Antano Mackevi
čiaus patriotiniam ir laisvės trokštančiam būdui

išsivystyti nemažai padėjo žemaitiška aplinka ir 
jo tėvo Tado Mackevičiaus lenkiškos Įtakos ne
sugadinta bajoriška kilmė. Juk anais laikais, ly
ginant su tokiais pat Aukštaitijos bajorais, buvo 
mažiausiai paleisti per katalikų bažnyčią vykdo
mos polonizacijos.

Neklystant galima sakyti, kad Žemaitijos 
bajorams, augusiems garsios žemaičių vyskupijos 
Įtakoje, kuriai vadovavo iš bajorų kilę, bet ne
palankūs Liublino unijai vyskupai, kaip Radvi
lai, Sapiegos, Giedraičiai, Pacai, Valavičiai ir 
kiti, o 1850 metais jau iš mužikų kilusiam vys
kupui Motiejui Valančiui (1801-1875) nutraukus 
bajorišką vyskupų eilę Žemaitijoje ir sutvirtinus 
lietuviškas vyskupijoje užsilikusias tradicijas, 
nebuvo jau taip sunku prisilaikyti senų lietuviš
kų papročių, savo lietuviškos kilmės ir kalbos, 
ypačiai Įtaigojant dar Stanevičiaus, Poškos, 
Daukšos, Narbuto, Daukanto ir kitų jau iš Ma
žosios Lietuvos atkeliaujantiems raštams.

Be to, nemažos įtakos tautiniam lietuvių at
gimimui ir savitumui turėjo ir XVI amžiuje pra
sidėjęs Didžiojoje, tiek ir Mažojoje Lietuvoje 
dvasinis žmogaus atsinaujinimas, kuris buvo 
prasidėjęs ir pasireiškęs Vakarų Europoje XIV a. 
renesanso, humanizmo ir reformacijos dėka.

(Bus daugiau)
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SUSIRINKIMU

BALANDOS: S—S darbo dienomii ir

r>R- PAUL V. DAUGIS 

•YOYTOIAS 't CHIRURGAS 
Weetctoecter Cemmvnit, ktta&M 

Mudldnee direktorių.

Našliy-Našliukiy ir Pavieniu klubo 
priešmetinis susirinkimas Įvyks penk
tadienį, lapkričio 13 (L, Vyčių salėje, 
47th ir Campbell St, 6 vai. vak. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, rast.

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
Viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

TUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halstėd Street, Chicago

Pel. 226-1344

EUDEIKIS
TEU 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal tarimą

Venecueios Lietuviu Draugijos me
tinis susirinkimas Įvyks lapkričio 
15 d., sekmadienį, 1 vai. popiet, Šau
lių namuose. Narių dalyvavimas bū
tinas. Valdyba

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

■- KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 VY. 71W St. -TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius, 

ir “contact leaser7.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
•? INKSTŲ, HŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU A
' 2656 WEST 63rd STREIT
Valandos: antrai 1—4 popiet,

. * -a V: ’ • ’ . T - -

: Ofise telefonas: 776-2880, 
RazidczKilM NRšL: 448-5545

FLORIDA
DR. c. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

BOBELIO PRANEŠIMAS VLIk

(Atkelta iš pirmo puslapio) 

nors ir daug kalba bei aiškina, 
bendrąją Europos politiką veda 
pagal Amerikos liniją.

Nei Rytai, nei Vakarai nenori 
I konferencijos sugriovimo, nės 
I tai yra nors šio’ks toks-tarptau
tinis forumas savo nusistatymų 
pristatymui ir galimybės reika
lauk ti, kad būtų vykdoma tas, 
dėl ko jau susitarta. Tik šitie 
motyvai dar. palaiko Madrido 
konferenciją gyvą

Šiandien j'au ir didžiausi Hel
sinkio akto opozicionieriai pri
pažįsta, kad tai buvo ir yra di
delis Sovietų politiniai diploma
tinis pralaimėjimas, nes visi pa
sirašiusieji Helsinkio finalinį 
dokumentą pagaliau - pamatė, 
kad Sovietai visus bando apgau
dinėti, net iškilmingus pažadus 

j davę.
1

L PER&RENGėLIAI ir Kaukininkai

(Tęsinys)

Seniaiu veždavo Mores ar67)
Koires, ją .lydėdavo . raitų už- 
gavėrūnihkį pūljtaš. Iš šiaudų 
pTikirfišto ftiaSb padaroma žmt>- 
gysta, -ližmattrYa'rria skrybėlė, į 
rankas 'įduodami pagilai, už- 
tnatttiarha ffitit kublb; pritaisyto 
:pfriė riafo (ra^as judotfiai pri
tvirtintas -prie-vienos pavažos). 
Tokiu būdu, ratui sukantis, su^ 
kasi įr Kotrė, ir spragilais Gai
šina prisiartinančius. Ypač vai- 

■ ka'i puota fos žitžrėtr, nesigai
lėdami ifet- saVb -nugaros spra
gilui. Ypač įdedamos Kotrei di
delės krūtys (papai): tai pa- 
žymėjjftas rftotėriės pasilėidimo, 
— kaip žšfibnėš sako. Šalia jos 
:oja iEgSveršninkai raiti, eina 
Pėsti, pliauškindami botagais, 
skambihdarhi, švilpaudami ir 
kitokia būdu triukšmą keldami, 
kad visi pažiūrėtų į ^‘pasileidė
lę Sotrę*’- Turtingesni Kotrės

PERKRAUSTYMAl

M 0 YIN G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
, Priimam Master Charge 

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

M 0 V I N G 
Apdr«ust*$ perkraustymat 

iš iv* iri ę atstūmę.
ANTANAS VILIMAS |

Tai. 376-1882 arba 376-5996

Todėl mes ir turime visada ir 
visur bandyti dokumentuotai 
įrodyti, kad Sovietų Sąjunga 
yra visų sutarčių, aktų ir susi
tarimų falsifikuotoja ir laužy
toja. Ji pilnai tebevykdo, ką Le
ninas jau prieš daugelį metų 
yra pasakęs (Cituoju): “Sutar
tys yra tam, kad būtų laužo
mos”.

Nors pats Helsinkio aktas 
praktiškos naudo's nedaug šiuo 
metu teduoda, bet jo moralinė 
reikšmė ir įtaka yra nepaprastai 
didelė. Tai yra vienintelis tarp 
tautinis forumas, kuriame mes 
savo bylą galime pristatyti.

Jungtinėse Tautose mes, bent 
šiuo metu, neturime jokių gali
mybių Lietuvos klausimą prista-

tyti —' ten yrą absoliuti Sovie
tų įtaka.

Visai kita padėtis yra Euro
poje fr todėl aš manau, kad mū
sų laisvės bylos- išvystymas turi 
būti ypatingai stipriai, nukreip
iąs, pasinaudojant kiek galima 
JAV ir Kanados pagalba, į Eu
ropos tarptautines konferencijas 
ir pavienes Europos valstybes. 
Bet aš esu įsitikinęs, gal klystu,, 
kad nei 'viena Europos yalsTybė 
Pabaltijo’ klausimo nejudins. 
Mums reikia turėti stiprų užnu
garį, o tai gali ateiti tfk pėr 
Ameriką, šiek tiek per Kanadą, 
gal eventualiai ir per Kiniją.

Europos valstybės . tik tada 
mūsų klausime padėjo, kuomet

• Amerika Pabaltijo valstybių by
lą kėlė. Visai kita padėtis pasi
darytų karo ir eventualaus So
vietų vidinio sprogimo atvejuje. 
įvykiai Lenkijdj'er; Aiganistane- 
ir kitur, neramuinar Sdvietų Są-' 
jungoje lą. linkme veda. Bet vi-: 
Sados turime atšir&jnti,.kad ne 
kiti, p tX mes patys atstatys.-’

. me nepriklausomybę’. Visados
ir visur turime -būti • tam pasi- palydovams užfundyja ne tik 
ruošę. alaus, bet ir ^baltakės. -Kotrė

Šia proga Periu išreikšti šir- ^žama iš viėfto kaimo į kito 
dingą padėką VLIKo Valdybos «k karnio gatvė; neužsukant pas 
nariams, poniai . Samatienei, valstiečius. Ir taip dar
VLIKo Tarybai už artimą bend-' tebe^afc«kuo^a ’ steles apyl 
radarbiavimą, patarimus' ir pa-’’ .J? . 65
gafba VLIKd darbams. Taip paf-^^o ir išdaigos Uz- 
dėkoju visiems lietuviams, pa-j^nm:dtoną. Šilalės apyl. to- 
ržtouslems VLIKo darba.-Ypa-’J5 ‘Wavemu mergiote vadi- 
Ungai dėkingi Tautos Fondui Į narna Kotre. o Laukuvos Tve- 
parūpinimą finansinių išteklių ^.etaV° " °1* T ’
numatytos yeiklps ^kdymun j1 v
Aciu spaudos ir . radijo vado- ’ _. ...

už Wdi-inSviiHa VLIKo! roma Užgavefty Kotre. Kamo 
darbų, širdingai dėkoju įsiems’ U^enes au-
lietuviams, r.es tik bendromis I trenka jas J Lukošių ir im> 
jėgom.S a (si. irsime, mūsų (li. I rengt. Kotrę. Pirmiausia paima 
džiausiįjj tikslą - Xepriklau- į roges " pne lų pr'talS° ą- 
ROni^i TjAtnvfll 1

?rie rato pritvirtina iš kartelių 
padarytą Kotfės skeletą, ap
rengia jį“ moteriškais rūbais. } 
vieną ranką įduoda ’spragilą, o i 
į antrą — šluotą. Užgavėnių 
dieną tie patys vyrai susiren-q 
ka. kaukėti, pasikinko į roges 
šešis arklius ir išvažiuoja per 
ka'imą, surengdami aplink 
būrį smalsuolių- Pėr arti 
'indęš smalsuolis, žinoma, 
nia sū šluola ar Spragilu nuo 
besisukančios Kotrės ar botagu < 
nuo “žydų'’. Tas Visas karndVa- Į į 
las atvyksta Į Šilalės miestelį, 
kur važinėja pas turtingesniuo- r 
sius gyventojus ir prieš namą 
sustoję išdarinėja visokius špo- ■ 
sus tol, kol gauna pinigų. Vąš
kare, plakdami Kotrę botagais, I 
grįžta namo', šis paprotys išny- j 
ko prieš porą metų. Užrašė Pra
nas Joga, 5 SoL <

69) Užgavėnių darbai buvo 
dirbami iki pietų. Po pietų jau- ' 
iliškė jau ruoždavosi: kas žy
dai; s, kas ubagais, -kas rėdyda
vo ožį, gervę, ’ giltinę. Kotrę 
veždavo ant tokio vežimo: paims 
vieną šlajų pavažą, prie tos pa- ’ 
yežos nritoisydaVo ratą ir taip 
krypuodami' Ją Veždavo. Jiems 
duodavo, kUr tik užvažiuodavo, 
ką nors, maisto ar pinigų. Taip | 
kalėdodami jie nusibastydavo, V 
kur rasdavo vakarušką ir iš 1 
jos kitas tik antrą dieną pa; 1 
įeidavo. Žemaitija, 1937. LTA « 
1284/257. i|

(Bus daugiau) |

save 
pri- 

gau-
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f

Papasakokite man savo praei- 3 
tį, tai aš atspėsoiu ir jūsų ateitį. | 

KonfucijiLs ! ]

SOPHIE BARČUS
The New

sonią Lietuvą!
(Pabaiga)

• Žmogus, kuris nėra matęs 
vargo ir apsivylimų,- neįvertina j 
ir tikro džiaugsmo.

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CURE PROFESSION-AND WHY?

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo &30, iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musu studijoj
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus 
\ ,TeIef.: 773-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Pro0t>mo< wd4|a

Hrrert r*®!, bonrftmd* apple pt* mad* t n«# thtt’f 
reftesbmg and chilli in the refrięerątdY m įbodl 2 boon. 

Thanki to t kwdy eontarw: bf Brnb Whip
non-dairy whipped topping, the pre filling b > Htrffy 
W ipiCM, ehbp^ffid «ppl« ’<nd pdcan^, and t4rt 6ompMment%f 
lemon flaw peMift. Tb life eifcier, umi p^cka^d 
emit and dirfflnaU bG bakftig lor thb lusciouf pM.

Amber Apple \

OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
r Doctors of osteo pat hi; 
L D. O.'S, WILL MORE THAN

DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 

Į1 10,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
JN THE NEXT 20 YEARS/

L. . I 71
^.0/5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUBS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE. 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE 
INCLUOtNG The VS EOF MANIPULATIVE j

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

Visos laidos iš WCEV stoties.
banga 1450 AM.

St Petertburg> Fhu 1^30 vaL p-p
U WTIS stoties, 1110 AM banga.

< 11646 W. 71st Street

k Chicago, iHinots 60629
. TėW. *7M«74

1

2 
2/3 
1/4 
VS 
i 
i

1/2 
i

p^led W (dboMt
2 <

eufc Aobped
bikfd frakaM

cracker chimb cT^t.

Primary reason . 
FOR THE PROFESSION'S 1 
RAPID GROWTH IS THE i 
EMPHASIS IT PLACES ' 
ON TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS.

£ats skaityk m Dar ki. i
TUS PARAGINK SKAITYTI Į

•, DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

flavor fctatin
tibfespoons aucar 
cup boiling water 
twepoon efmamoH 
tMpoon ButnKg 
capt iBi etfbea 
•onMbgr (B <«<) frozen 

whipped topping, thawed
DtooM fefetta end «u£ar completely ta teOtaf 

OrrfBg 3 mtantok Add rpfcei and ict ctber md ttlr OOGPtwiWy 
vntil gelatin to thickened, about 2 to 3 wifhutea. Remora any 
untnelted ice. thing wire Whip, blend in whipped topping; tMta 
whip untH crhtfl&Hi. Fold tn applet artd du to Chill^if leceiiary^ 
nntU mixture will mound. Spaeft into p!e tftdL CMS 1 fohto 
Garnish with additional apple slices, It deifred.

Heit: Dip apple aVco is letonn jtoda

/Although omct m
SICUN POPULATION.
0.O/S PPCVI0E.3.O/S PROMI0K TOTAL 

. HEALTH CASE FX L'CRS 
- T'4AN TIIm -ERCENT C3 
'THI PVtUCL SOM2 2Q

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA. £8 DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

USO5-O7 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL >27-1741 — 1742

<330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

Teief. 476*2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

AM6ULAMSC 
PATARNAVIMAS

Lieta vię

Laidotuvių

Direktorių

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZJ

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1211
11G2S SOUTHWEST HIGHWA1, Palo. Hili*, HL *74-4411

U54 So. HALSTĖD STREET Tat TArda 7-1111 I
|

BUTKUS - VASAITIS
i Ave^ Cicero, UL TeL: OLympic 2-10ŪJ

PETRAS BIELIŪNAS
<343 So. CALIFORNIA AVĖ, TeL: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
Ul> S.. LITUAN1CA AVĖ. Tel: YAH, T-lIRS-llU I

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday. November 12. 1981



Bilietai

*1,

' “šviežias sniegas'M. ŠILEIKIS
Arti 73-č:os ir Campbell 2 butų me-

ir

Pirkite senoviškai
už $5 auką.

— St Petersburgo Lietuvių 
klubo 1981-1982 m. veiklos se
zono atidarymas Įvyko spalio

, Narnai, Žam4 — F»rd*vJ«^ 
R£AL I5TAT1 FOR. SALI

NmuI, Ž.nvi — Pardavimui 
RIAL ESTATE FOR SAL*

kad Nau 
išsilaiky 
ir be at
Lietuvos I

si

a ii*.

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY 
2951 West 63rd Street

4645 So. ASHLAND AVE. 
TeL 523-8775

Shores, Ind., gy
li riše i ū n i e n ė, Jo- 
Juozas čėsna su

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI _ •. 

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, grifo, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
TeL 927-3559

A T \

Laikrodžiai fr brangenybė* p
Pardavimai Ir Taisymai 
2646 West S9?h StreM f J 
T*L REpublIc 7-1941

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

Liability apdraudimas pensinio- 
kam s. Kreiptis:

tik vienos 
lietuviška spauda,

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS « PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAI. .^3S
nSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY ,11
INCOME TAX SERVICE " '

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 7" ^
T . - • » , --

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMTNAJfcJ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UI, TeL 847-7747

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

, R. Liet. Bendruomenės niknikas
Lapkričio 8 d. 12 vai. rinko 

mes į Vyčių sale piknikauti, pa 
s žinonėti.

Vadovavo J. Bagdžius su bū 
riu talkininkų ir virtuvės prity
rusių šeimininkių.

Apie 2 vai. beveik visi stalai 
jau buvo užpildyti ir dalyviai 
rikiavosi prie virtuvės. Parengti 
skanūs valgiai su priedais ir ki-

nas. Žmcna menininkė. Apkrovė 
vieną stalą m no išdirbiniais. 
Atsirado, kas pirko.

v-d. prasidėjo loterija, 
jau buvo išparduoti. Va- 
J Bagdžius pakvietė P. 
valandą loterija baigėsi 

ir po to truputį praretėjo pub-

Laro, kuriam vadovavo p. 
Sko'pas.

Žiūriu, ten vienas stalas, ap
krautas vertingų fantų; prie ki
lo — mokytoja Duhauskienė 
praveda loteriją greit iš lošiamų 
vertybių. Eilė nesibaigė. į

Vėliau atsirado muzikantas 
Kivėnas su dviem jaunais padė
jėjais. Prasidėjo linksmi šokiai 
ir net prie vieno stalo dainos.

Atvyko su šeima ir dr. Bale ū-'

Beje, buvo šJkių konkursas. 
Sudary’a komisija išrinko ge
roms as poras ir įteikė dovanas. 
Tai pramoga ir šioks toks įvai
rumas sudaro malonumo daly
viams. ’ :

Džiaugėmės, matydami atvy
kus its ponus čiurinskus net iš 
Indianos.

Reikia manyti, mėgėjai pasi
šokti šoko ligi vėlumos. Valdy
ba verta padėkos už tokius 
parengimus ir šaunias vaišes.

K. P.

— R. LB East Chicagos, Ind., 
apylinkės valdyba, per K. Čiu- 
rinską, aukojo Naujienoms 100 
dol. Nuoširdi padėka už auką ir 
nuolatinę paramą.

— Ona Isbach iš Los Angeles, 
Calif., vienerienus metams pra
tęsė prenumeratą ir pridėjo $30 
— 25. dol. auka ir 5 del. kalen 
doriui. Dėkojame.

— Jonas Kasiulaitis iš Union 
Pier, Mich., lankėsi Naujienose. 
Dėkui už ankstyvą prenumera
tos atnaujinimą ir
Jis taipgi pranešė, kad rengiasi 
išvažiuoti į Miami Beach, Fla., 
ten praleisti žiemą.

— Petras Stakauskas iš Hot 
Springs, Ark., rašo: “Siunčiu 
40 dol. prenumeratai pratęsti ir 
20 dol. Naujienoms paremti. Ta 
prtfga — sėkmės kovai su visais 
mūsų, tautos priešais”. Nuoširdi 
mūsų, padėka.

— Beverly 
ventoj ai Juzė 
nas Mildažis,
žmona praleis žiemą Floridoje 
Linkime saulėtų dienu.

— š‘e Naujienų skaitytojai 
užmokėjo už vienerių metų pre j 
numeratą ir pridėjo’ po 10 dol. j 
auką: Juczas Petružis iš Milton, 
Mass , Elena Schartner iš Brigh- 
ton Parko, Chicagoje, K. Tiju^ [ 
nelis iš Euclid, Ohio, ir Lydia 
Vaitonis iš Marquette Panko, 
■ihieagoje. Nuoširdi padėka vi- ’ 
sienis. i

Institucijas prie kiekvienos pro 
gos žemina, niekina ir jas sten ‘ 
giasi sugriauti pasiglenižda- i 
mi dalį aukų Vasario 16 mi-, 
nėjinio proga. O oknupanto ir 
Lietuvos pavergėjo tikslas j 
kaip tik ir yra tas institu
cijas kuo greičiausiai, nesi-1 
skaitant jokiomis priemonė
mis, vienokiu ar kitokiu būdu 
jas likviduoti ir lietuviškąją 
išeiviją nutildyti ir tuo pačiu j 
nuslopinti bet kokį pasiprieši- 
nimą pačioje pavergtoje mūsų' 
tėvynėje. Kad pavergtieji lie
tuviai, sužinoję, kad jų ir visų 
lietuvių vardu užsienyje—lai
svajame pasaulyje jau niekas 
nebekalba ir tuomi jie, nors ir 
laikinai, pultų į nusivylimą ir 

■ visą pasipriešinimo veiklą 
' prieš okupantą sustabdytų. Ir 

tuo būdu, visa Lietuvos laisvi- 
| nimo byla, gal net ilgesniam 

laikui būtų palaidota.
Be to, Naujienos išlaiko lie

tuviškos spaudos demokratiš
kumą. Be Naujienų išeivijos 
lietuviams beliktų 
krypties

turias dainas.
— Klubo 20-mecio sukakties 

proga St. Petersburge bei apy
linkėse gyvenančių ir klubui pri
klausančių dailininkų kūrinių 
paroda įvyks gruodžio mėn. 5-G 
dienomis klubo patalpose. Paro
dos reikalais galima kreiptis į 

- - • ’/klubo vicepirm. A. Armalį,
mėn. 18 d. sekmadieninių pietų k()-mečio banketas įvyks gruo- 
mstu, kur susirinko virš 300 as- mčn. 12 dieną, 
menų, jų tarpe apie 25 svečiai 
iš toliau. Užkandus, klubo pirm. 
A. Karnius pasveikino gausiai 
susirinkusius, priminė apie ar
tėjantį klubo 20 metų sukakties 
minėjimą su meno paroda bei. 
banketu, pranešė apie įvairius 
būsimus renginius ir pakvietė t 
klubo karalių A. Grabauską ati- I 
daryti sezoną. Karalius savo ir 
karalienės Ir. Račinskienės vai
du pasveikino “pavaldinius’’ ir 
palinkėjo sėkmės naujo sezono 
darbuose. Meninėje dalyje links
mą humoristinį vaizdelį “Pajū
ryje*’, parašytą A. Karniaus, vy
kusiai suvaidino E. Krasauskie
nė ir Ir. Račinskienė bei klubo 
mišrus choras, vad. muz. P. Ar- i 
mono, akompanuojant Mrs. M. ! __ 
Sullivan, gražiai sudainavo ke- !

— Padėkos Diencs iškilmingi 
pietūs St. Petersburgo Lietuvių 
klube ruesiami pakričio mėn. 
26 d. (ketvirtadienį) 12 vai. Sta
lus prašoma rezervuoti ligi lap
kričio mėn. 20 d. pas klubo vai
dybos narius.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų savininkų organizacijos 
susirinkimas įvyks lapkričio 
mėn. 13 d. 7:30 vai. vak., parapi
jos salėje. Susirinkimas vyks 
viena savaite anksčiau. Priežas
tis: įvykstantis parapijos baza- 
ras. Visi nariai privalo daly
vauti ir aptarti svarbius reikalus, 

Juozas Skeivys, vicepirm.
— SLA 134-osics Moterų kuo-

taip, kaip Sovietų Sąjungoje, i dinis’ tlk __
. Bet kokia konstruktyvi, teisin. | Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū- 
i ga kritika ir tiesos žodis paša . yen pa^ — butų mūrinis.

«r : Brighton Parke 2 butų mūrinis. 

f Be to, turime gerų rezidencijų 
pa j aminių nuo 4 ligi 40 butų.

pos susirinkimas įvyks lapkričio gej kojja konstruktvvi, teisin.
14 d., šeštadienį, 12 vai., Chica-Į 
go Savings bendrovės patalpose, I 
6201 S. Western Ave. Visos na-! 
rėš kviečiamos dalyvauti. Bus! v l
—aišės. Vaidyba j

Laiškas Naujienoms Naujenas š
I _ _______1. „

NAUJIENŲ DIENRAŠČIUI '
IR SKAITYTOJAMS

kytas okupanto pataikūnėms, I 
pačiam okupantui
VLIKo griovėjams, nebebūtų 
įmanomas. Dėl to įvairūs bol
ševikų agentėliai visokiais iz- 
mislais ir nešvariais Būdais 

šmeižia ir drabsto
purvais, kad kaip nors jas su
žlugdžius. Štai ir š. m. lapkr.
5 d. “Dirvoje’’ 4 psl. kaž koks 
pasirašęs M. L., Chicago, Ill., 
straipsnyje “Kodėl gelbėti ir 
dar skubėti”, pasigavęs prezi
dento d r. K. Griniaus prieš 30 
metų, tose pačiose Naujieno-i

nenui odęs jo. į ^.e parke. Sena kaina $52,000

Gerbiamieji,

Siunčiu jums $100 čekį: pre
numeratai $45, paramai $55. 
Mano troškimas vra * ? 
j ienos kuo ilgiausiai 
tų. Jos stipriausiai 
vangos kovoja prieš
okupantą — rusus bolševikus^ 
komunistus. Jos labiausiai sa
vo straipsniais remia mūsų lai į ] 
švininio veiksnius ALTą, VLL ! 
Ką ir labdaros BALFą. Jos j 
griežčiausiai pasiako prieš lais ’ 
vinimo institucijų griovėjus ir j 
lietuviškoje visuomenėje ne-J 
santaikos kėlėjus LB vadukus, ’ 
kurie pataikaudami Lietuvos . 
pavergėjui tas dvi laisvinimo j

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra- 

. . . . i diatoriai, gazo šildymas. Mar-į se pasisakymą, 1
į kių faktų, labai nesąžiningai j

puola Naujienas, žinoma, su • - - - - -------
tikslu joms pakenkti.

Tiesa, dar liktų keli savaiti- 
I nukai ir dvisavaitinukai,. bet 
j jie dienraščio neatsstoja. 

dažniausiai sėdi ant tvaros 
aiškaus nusistatymo ir dažnu 
savo tylėjimu, netiessginiai.
prisideda prie laisvinimo veiks' f Su $15 000 pirkėjui proga 
mų ir okupanto pataikūnų pa- Marquelte Parke gau.ti labai 
rėmimo.- Jūs darykite kas §varjaį užlaikytą mūrinį namą, 
jums patin a, o dėl jūsų ne- nes pardavėjas duoda paskolą 
svarių veiksmų ir darbų mes sen;au imamais procentais.
TYo ti’’! o” ' - ' Į

' i • 4 butų mūrinis, apie $9,000
! nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.

t. Brighton Parke. $57,700.
Jie j _____

Statybai gražūs sklypas
. * Marquette Parke.

LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

Mm

NsworUsedor 
Old Broken Jewalry

Watches, Bracelets,
Pins, Rings, ---- —

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

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

40% 
OFF 

MIX ’n MATCH 
^.14KT GOLD

Heckchains 
z and Bracelets 

Earrings, Charms, 
Religious Medals

INSTANT 
CASH 

Oi».GOLD

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IB DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą---------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais  

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms. |

patylėsime”. ; j
A. Pleikys’

--------------------------------------------- j

£4.00
$3.00

17SF So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 80808

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalln6 ar- 

Cinh^cija, lietuviams ištiknnil tarnaujanti jau per 92 metu*.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, #*!b«ti tr kitiems, kurie tuoa 
darbus dirba.
, ' . -; ■ \ .e •’ 1IO

SLA—ttmokėle daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dotertt 
«Ddr±udu savo nariams.

SLA — apdrauffia pigiausiomis kainomis. SLA neielko pelno, n>- 
rlams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančiai 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

<IA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudot aumą temoka tik 53.00 metams.* į

5LA — kuopti visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės
i mivo apylinkės SLA kuopu veikėjus Jie Jum* 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

$1,000

Galite kreiptu Ir tfedal I SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

t«l dm Mi-ma

GERESNIS SPECIALISTAS

Kaimynas ateina su skundu.
— Jūs sūnelis metė į mane ak
menį.

— O iš ko spėjate, kad tai bu
vo mano sūnus? Ar jums patai-1 
kė?

— Ne.
— Tekiu a'vėju, tai nebuvo 

mano sūnus. Jis būtų tikrai 
taikęs.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Gt.)
737-7200 arba 737-8534

„______ - . * 3
----------------------- . i

Prašom palikti savo telefono nu-' 
merį automatiniame aparate.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus: j

F. NEDAS, 4059 Archer Av^nut,

Chicijo, III. 6063X T«L YA7-5W,- - - ■ / > ?•

-
— V . ..i

TRUMPAM LAIKUI

pa-

— Na, ar susitaikei su 
sužadėtiniu?

— Taip, bet tik laikinai.
— Kaip tai?
— Nes už savaitės laiko įvyk

sta mūsų vedybos.

savo

PlkKiTE JAV taupymo bonus

ENERGY
WISE r,

not* powerful than yov

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje,

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago. IL 60629.

e Žmona: — Ar pasakei per 
išpažintį, jog mane primušei?

— Vyras: — O kam? Juk ku
nigas liepė išpasakoti tik blogus 
darbus, bet ne gerus.

Rest Easy \ 
(' With Sleep-Eze: )] 
> The gentle ingredient in x 
J Sleep E>e helps you get N 
// a good night s sleep, and 

wake up refreshed. Use j 
\k only as directed. >

JNCOM1 TAX SltVICl ~ u
4259 S. M»pl<woo<L To!. 2M-74W 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai Ir kitokį b lenką L

HOMEOWNERS POLICY
F. ZapioTis, Ajenf 
120lįi W. 95H> R 
Evar*. Park, UI. 
40642, . 424-1654

State Lre Casvaity

- Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandoc nuo 9 vaL ryU 
' Iki 6 vai. vak. šeštadieni nu© 
1 p vai. ryto iki 12 vai d.

Ir pagal ©uaitarima.
TU 776-5162 arba 776-51M

M4SWe*t 63rd Street ’
CMeacn, OL »0«2t

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

6 — Naujiena*, Chicago, 8, m. Thursday, N'<yvAmb«- 12, llfl




